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Vážení přátelé a příznivci hradecké Filharmonie, 
v prvních dvou listopadových týdnech se v Hradci Králové uskuteční jubilejní již pátý ročník festivalu Hudební fórum. Připravený 
program  je i tentokrát výjimečný a  atraktivní. Pestrá paleta děl a žánrů – od klasiky po současnost, a jejich interpretace, jistě přinese 
posluchačům nevšední a zajímavý kulturní zážitek. Zařazeny jsou dokonce i orchestrální písňové cykly Dutilleuxe a Lutoslawského, 
kde sólistkou bude Gabriela Beňáčková, nebo Schubertovy Zimní cesty  v interpetaci Hanse Zendera, které budou hledat svoji cestu 
k posluchačům nejen hudbou, ale i slovem písně.

Jsem také velmi rád, že všechny koncerty budou opět živě přenášeny na ČRo3 – stanici Vltava. Pěkná hudba se tak dostane i do vašich domovů.  
Dámy a pánové, přeji nám všem hezké dny plné dobré hudby. Věřím, že se na některém z koncertů setkáme.

Ing. Otakar Divíšek
primátor města

Festival Hudební fórum se pomalu, ale jistě stává v Královéhradeckém kraji tradicí, na kterou se každoročně těší všichni milovníci 
vážné hudby. Není divu. Tato akce pokaždé nabídne posluchačům nevšední zážitek a možnost setkat se s hvězdami daného žánru. 
I letos festival, který je dozajista výkladní skříní Filharmonie Hradec Králové, přilákal velká jména, jako je například Gabriela Be-
ňačková či Krzysztof Penderecki.
Hudební fórum bylo a je odvážným a ambiciózním projektem, který sází na moderní, soudobou vážnou hudbu. Snaží se vždy vy-
tvořit tematický koncept, který je pro posluchače přístupný a atraktivní. I proto jsem rád, že mohu tento dnes již prestižní festival 

podpořit. Moje sympatie má v neposlední řadě i z toho důvodu, že všechno nové se zpravidla rodí na svět těžce a s obtížemi, jelikož lidé vždy raději 
sází na věci očekávané, prověřené a zažité.
Jsem přesvědčený o tom, že Hudební fórum již dokázalo veřejnost přesvědčit a ukázat mnoha lidem jinou tvář vážné hudby, doposud neznámou, 
ale stejně krásnou jako jsou známé rysy světových i našich klasiků. Festival již svým významem přesáhl hranice kraje a já mu přeji i do budoucích 
let hodně úspěchů a mnoho spokojených návštěvníků.

Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

Hudební fórum Hradec Králové je postaveno na určitém paradoxu. Soudobá hudba, na kterou se festival zaměřuje, v sobě většinou 
nese prvek experimentu. Dramaturgie přehlídky se však experimentům vyhýbá. Opírá se o díla, která uspěla na světových pódiích 
a vzbudila pozotivní ohlas. Penderecki, Dutilleux - to jsou autoři, kteří celý tvůrčí život „hledají“, ale publiku nabízejí jen skutečné 
„nálezy“, tedy díla, která nesou pokud možno tvalé hodnoty. Věřím, že právě letošní ročník festivalu přesvědčí jak jeho návštěvní-
ky, tak  i posluchače Českého rozhlasu 3 - Vltava, že z pera našich současníků vychází tvorba, která je možná ještě více „naše“, než 

hudba géniú minulých epoch.
Mgr. Lukáš Hurník, Ph.D.

prezident festivalu

Festivalová dramaturgie letos spojuje hudbu se slovem - s poezií a dramatem. Činí tak v naději, že tím učiní soudobou hudbu sro-
zumitelnější. Pro letošní ročník je motiv podvojnosti příznačný: příkladem mohou být dvě symfonie Pendereckého, dvě symfonie 
zabývající se nukleární hrozbou (Adams, Glass), dva písňové cykly ve francouzském jazyce (Dutilleux, Lutoslawski), Bílý a Černý 
balet B. A. Zimmermanna nebo dialog dvou skladatelů přes hranice času (Zender - Schubert). Neexistuje totiž jeden jediný správný 
pohled na svět, vyjma toho, jenž přeje demokratické koexistenci různých pohledů.

Bc. Marek Hrubecký
dramaturg festivalu
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Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod 
názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo tě-
leso 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 Krá-
lové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii So-
kola v Hradci Králové (1921-65) až k Filharmonické jednotě činné ve 
městě od roku 1887. Období největšího uměleckého rozkvětu tělesa 
je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara, který pracoval jako šéf-
dirigent s orchestrem nepřetržitě od roku 1991 až do roku 2001, kdy 
byl jmenován čestným šéfdirigentem tělesa. Současným šéfdirigentem 
FHK je skladatel, dirigent a houslista Ondřej Kukal (od roku 2002), 
hlavním dirigentem Andreas Sebastian Weiser (od roku 2006). FHK 
vystoupila na pódiích významných koncertních síní Evropy (Grosser 
Musikvereinssaal ve Vídni, Victoria Hall v Ženevě, Queen Elizabeth 
Hall v Antverpách aj.), účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Ni-

zozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Pro bohaté zkuše-
nosti s prováděním velkých oratorních děl světové hudební literatur-
ty se FHK stala vyhledávaným profesionálním partnerem pro domácí  
a především zahraniční sborová tělesa. Dosaženou interpretační kva-
litu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční 
společnosti nebo Český rozhlas. FHK účinkuje na významných festi-
valech (Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárod-
ní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy aj.), od roku 2005 pak sama 
pořádá ve spolupráci s Českým rozhlasem 3 – Vltava unikátní festival 
soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové, který se zaměřuje na 
uvádění děl významných zahraničních skladatelů převážně v českých 
premiérách (Gija Kančeli, Sofia Gubajdulina, Luciano Berio, Tan Dun, 
Hans Werner Henze) a k jehož dosavadním vrcholům patří provede-
ní opery Steva Reicha Three Tales (2006), Viola-Tango-Rock-Koncer-
tu Benjamina Jusupova (2007) nebo kantáty Alfreda Schnittkeho Seid 
nüchtern und wachet... (2008).
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HUDEBNÍ FÓRUM 2009
Úterý 3. 11. 2009 20.00 Sál FHK

Krzysztof PENDERECKI
Symfonie č. 5 (1991-1992)
Symfonie č. 8 pro soprán, mezzosoprán, baryton, smíšený sbor 
a orchestr – „Lieder der Vergänglichkeit“ (2007)

Michaela Kaune soprán
Agniezska Rehlis mezzosoprán
Ivan Kusnjer baryton
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Krzysztof Penderecki dirigent

Čtvrtek 5. 11. 2009 20.00 Sál FHK

Bernd Alois ZIMMERMANN
Presence, Ballet blanc en cinq scenes pour violon, violoncelle et 
piano (1961)
Musique pour les soupers du Roi Ubu, Ballet noir en sept parties 
et une entrée (1966) 
Concerto pour violoncelle et orchestre en forme de „pas de trois“ 
(1965-1966) 
Stille und Umkehr, orchestrální skici (1970) 

Jan-Filip Ťupa violoncello 
Trio Praesenz 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Bernhard Kontarsky dirigent

Pondělí 9. 11. 2009 20.00 Sál FHK

Hans ZENDER 
Schubertova ‚Zimní cesta‘, komponovaná interpretace (1993) 

Komorní filharmonie Pardubice 
Hans Jörg Mammel tenor 
Andreas Sebastian Weiser dirigent

Středa 11. 11. 2009 20.00 Sál FHK

Toru TAKEMITSU 
Death and Resurrection, úprava původní hudby k filmu „Kuro 
Ame“ (Black Rain) pro smyčcový orchestr (1996) 

John ADAMS 
Doctor Atomic Symphony (2007) 
Toru Takemitsu 
Smuteční hudba z filmu Black Rain v úpravě pro smyčcový or-
chestr (č. 2 ze Tří filmových partitur), (1989, 1994-1995) 

Philip GLASS 
Symfonie č. 6 - „Plutonian Ode“ (2001) 

Lauren Flanigan soprán 
Janáčkova filharmonie Ostrava 
Peter Vrábel dirigent 

Pátek 13. 11. 2009 20.00 Sál FHK

Henri DUTILLEUX 
Mystere de l‘instant / Mysterium okamžiku (1986-1989)
Correspondances pro soprán a orchestr (2002-2004) 

Witold LUTOSLAWSKI 
Chantefleurs et Chantefables / Květomluva a zpěvobajky (1990) 
Symfonie č. 4 (1992) 

Gabriela Beňačková soprán
Dana Pěnkava Koklesová soprán 
Filharmonie Hradec Králové 
Pavel Šnajdr dirigent 

Scénografie: Jaromír Vlček

Light design: Vladimír Neubauer, Filip Poskonka
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Hudební fórum Hradec Králové jubilující 

 2005
- Od prvního ročníku přenáší všechny koncerty festivalu Český rozhlas 3 – Vltava
- Gabriela Demeterová účinkovala v rámci jednoho večera v Hudební obětině J. S. Bacha se souborem Musica Florea, hrajícím na dobové 

nástroje, a v Houslovém koncertu Offertorium Sofie Gubajduliny.
- České premiéry děl Gubajduliny, Kančeliho a Hense

 2006
- Lidové noviny označily první tuzemské uvedení opery Three Tales amerického minimalisty Steva Reicha za událost operní sezóny v Česku
- Zahajovacího koncertu se zúčastnil Pierre-Yves Tribolet, ředitel Euroradio Classics, European Broadcasting Union

 2007
- Byl realizován první audiovizuální přenos v dějinách Českého rozhlasu (závěrečný koncert festivalu s Viola-Tango-Rock koncertem 

Benjamina Jusupova za řízení autora)
- Uvedena Symfonie č. 1 Lery Auerbachové devět měsíců od düsseldorfské premiéry, další české premiéry děl Benjamina Jusopova, 

Julie Wolfe aj.

 2008
- Na závěrečném koncertu k 10. výročí úmrtí Alfreda Šnitkeho vystoupil mimo jiné violoncellista David Geringas, Iva Bittová, Roman 

Janál a Pražský filharmonický sbor
- V Hradci Králové se sešli Vladimir Tarasov, Anatolijus Šenderovas, Liudas Mockunas, Taťjana Grinděnko, Vladimir Martynov a Jurij 

Kasparov s Moskevským ansámblem pro soudobou hudbu

 2009
- Osobní účast Krzysztofa Pendereckého, Bernarda Kontarského, Gabriely Beňačkové aj.
- Uvedena Adamsova Symfonie Dr. Atomic a Glassova Symfonie č. 6 – „Óda na plutonium“ se sólistkou Lauren Flanigan, jíž Glass Ódu 

na plutonium věnoval a která dílo premiérově provedla i nahrála na CD
- Koncert s Hudbou pro krále Ubu, Violoncellovým koncertem ve formě „pas de trois“ a orchestrálními skicami Ticho a návrat Bern-

da Aloise Zimmermana bude nahrávat firma Cybele, která dostala za předchozí nahrávku Zimmermannova díla Preis der deutschen 
Schallplattenkritik



5



6

Úterý 3. 11. 2009 20.00 Sál FHK

Krzysztof PENDERECKI

Symfonie č. 5 (1991-1992)

Přestávka

Symfonie č. 8 pro soprán, mezzosoprán, baryton, smíšený sbor a orchestr – „Lieder 
der Vergänglichkeit“ / „Písně pomíjivosti“ (2007)

Nachts / V noci (Joseph von Eichendorff)
Ende de Herbstes I / Konec podzimu (Rainer Maria Rilke)
Bei einer Linde / U lípy (Joseph von Eichendorff)
Flieder / Šeřík (Karl Kraus)
Frühlingsnacht / Jarní noc (Hermann Hesse)
Ende des Herbstes II / Konec podzimu (Rainer Maria Rilke)
Sag ich´s euch, geliebte Bäume / Říkám vám, mé milé stromy (Johann Wolfgang 
von Goethe)
Im Nebel / V mlze (Hermann Hesse)
Vergänglichkeit / Pomíjivost (Hermann Hesse)
Ende des Herbstes III / Konec podzimu (Rainer Maria Rilke)
Herbsttag / Podzimní den (Rainer Maria Rilke)
O grüner Baum des Lebens / Ó, zelený strome života (Achim von Arnim)

Filharmonie Hradec Králové 
Michaela Kaune soprán
Agniezska Rehlis mezzosoprán
Ivan Kusnjer baryton

Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
Krzysztof Penderecki dirigent

Michaela Kaune

Agniezska Rehlis

Krzysztof Penderecki
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Polský skladatel a dirigent KRZYSTOF PENDERECKI 
(1933) vzbudil pozornost vzápětí po absolutoriu krakovské Hu-
dební akademie, když na festivalu Varšavský podzim v roce 
1959 získala nejvyšší ocenění v soutěži pro mladé skladatele 
hned tři jeho díla – Strofy, Emanace a Davidovy žalmy. V nich 
byly ještě patrné vlivy Antona Weberna, Pierra Bouleze i Igo-
ra Stravinského, Penderecki ale rychle stín svých vzorů překro-
čil. Hned v dalším roce jeho hudbu poznali vybíraví účastníci 
donaueschingenského festivalu (Anaklasis) a následovala série 
skladeb – Rozměry času a ticha, Žalozpěv obětem Hirošimy, 
Polymorfia a fluorescence, Smyčcový kvartet č. 1, Dies irae na 
paměť obětem Osvětimi, Stabat mater (později začleněná do Pa-
šijí podle sv. Lukáše) – jimiž si skladatel získal pozici jako jeden 
z nejvýraznějších představitelů poválečné nové hudby a vůdčí 
osobnost tzv. polské školy. 

V druhé polovině 60. let se Penderecki začal věnovat tvorbě 
rovněž pro hudební divadlo – opery Ďáblové z Loudonu (1969), 
Ztracený ráj (1978), Černá maska (1986), Král Ubu (1991).  
V současné době pracuje na nové opeře pro Wiesbaden a Varšavu.  
V 70. letech opustil radikální avantgardní jazyk, založený ze-
jména na zvukové stránce hudebního materiálu, a začal se na-
vracet k neoromantismu, jehož linii v podstatě sleduje dodnes. 
Podnikal četné koncertní cesty a začínal si získávat mezinárod-
ní pověst rovněž jako dirigent. Za svá díla získal mnohokrát 
nejvyšší ocenění, ať už šlo o jeho symfonie, komorně-orchest-
rální kompozice, koncerty (dva houslové, violový, dva violon-
cellové, flétnový, klarinetový), komorní skladby a množství 
vokálních děl. Film „Sedm bran jeruzalémských“ (režisérů Ja-
roslawa Minkiewicze a Tomasza Baginského) získal v červnu 
2009 na mezinárodním festivalu Zlatá Praha nejvyšší ocenění  
v kategorii „hudba na televizní obrazovce“. Snímek je vizualiza-
cí stejnojmenné Pendereckého Symfonie č. 7.

Krzysztof Penderecki dosud zkomponoval osm symfonií. 
Symfonii č. 5, zvanou „Korejská“, přestože v partituře takto 
označena není, vytvořil na objednávku korejské Mezinárod-
ní kulturní společnosti k příležitosti oslav 50 let od osvoboze-
ní Koreje od japonské nadvlády.  Premiéra se konala 14. srpna 
1992 v jihokorejském hlavním městě Soulu pod skladatelovou 
taktovkou. Už předchozí Symfonie č. 4 signalizovala – zejména 
v adagiové větě – stylovou proměnu Pendereckého hudebního 
jazyka, charakterizovanou pluralismem použitých prostřed-
ků a oproštěním tématicko-motivického myšlení. V 5. symfo-

nii se nicméně ještě rozpomněl i na drsnější výrazivo své slav-
né první epochy, nepochybně v souvislosti s mimohudebním 
rámcem zadané objednávky. Symfonie je jednovětým, vnitř-
ně členěným, formálně důmyslně prokomponovaným celkem.  
K zvukové průraznosti díla přispívá posílení orchestru o trub-
ky na balkóně a o zvony umístěné za scénou. Výraznou polož-
kou jinak dosti úsporného materiálu je stará korejská vlastenec-
ká píseň, která byla během japonské okupace v Koreji zakázána  
a v zemi je vnímána jako symbol korejské nezávislosti. Pod 
zdánlivě hrubým povrchem se odehrává monumentální ro-
mantické drama nesené silnými emocemi, plné patosu a kon-
trastu, avšak v pravý čas odlehčené i scherzovou hravostí nebo 
pestrou barevnou impresí. 

Symfonii č. 8 dokončil skladatel v roce 2005, premiéru 
měla v Luxembourgu pod taktovkou Bramwella Toveye. Je psá-
na pro soprán, mezzosoprán a baryton sólo, smíšený sbor a or-
chestr. Ve vokálních partech jsou zhudebněny verše několika 
německých básníků 19. a 20. století. Její podtitul – Písně po-
míjivosti – vyjadřuje společného jmenovatele vybraných básní, 
cestu člověka a lidstva životem v reflexi zániku a znovuzrození 
světa přírody.

Symfonie má dvanáct částí. První věta je zhudebněním 
básně Josepha von Eichendorffa V noci (Nachts). Báseň evokuje 
rajskou nevinnost. Začíná váhavě v hlubokých smyčcích a dře-
vech, otevírá se do elegické pasáže mezzosopránu a sboru, za-
těžkané osudovým zvukem zvonů. Druhá věta – na první verš 
básně Ende des Herbstes (Konec podzimu) od Rainera Marii 
Rilkeho – je mementem, naléhavý sbor a orchestr s výraznými 
hlubokými žesti vypovídá o nevyhnutelnosti změny. Třetí část 
se textem vrací k Eichendorffovi a jeho básni Bei einer Linde 
(U lípy): jaro končí, člověk nahlíží novou zkušenost. Sólo pře-
bírá baryton, orchestr s ním souzní v prosebném výrazu, smyč-
ce téměř „vzdychají“ a hobojové sólo na konci nemá daleko  
k nářku. Baryton nese i čtvrtou větu, která je zhudebněním bás-
ně Flieder (Šeřík) od Karla Krause. Obnova života v přírodě je 
obdobná obnově života člověka. Hudební výraz se vyostřuje,  
z dechové sekce se ozývají intonace připomínající dudy, smyčce 
zní velmi pronikavě. Barytonové sólo vede i pátou část na báseň 
Hermanna Hesseho Frühlingsnacht (Jarní noc), která je jakým-
si nokturnovým dovětkem části předchozí, uvedena snivým 
preludiem anglického rohu a flažolety ve vyšších smyčcích. At-
mosféra, krátce přerušena fugatem v žestích a dřevech, je plná 
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napětí stejně jako text. Podkladem šesté věty, ve které je vokální 
part svěřen sboru, je druhá sloka z Rilkeho Ende des Herbstes. 
Hrozba zániku (přírody či člověka) je pojednána hudbou zredu-
kovanou na úsečné smyčcové fráze. Sedmé části se ujímá sop-
rán, je to zhudebněná báseň Johanna Wolfganga von Goetheho 
Sag ich ś euch, geliebte Bäume? (Říkám vám, mé milé stro-
my), která nahlíží lidské snažení z metafyzického úhlu pohle-
du. Hudba se vzpíná k dosud největšímu vrcholu, posílenému 
trubkami a zvony. Osmou část otevírá sbor zhudebněnou básní 
Hermanna Hesseho Im Nebel (V mlze), která nalézá paralely 
mezi vzdálenostmi stromů a izolací lidských bytostí procháze-
jících životem. Zpočátku zahloubaný výraz se probírá k naléha-
vosti vstupem sopránu, sbor ustupuje. Podtitul symfonie je pře-
vzat z básně Hermanna Hesseho Vergänglichkeit (Pomíjivost), 
která jako zlatý řez přichází na řadu v deváté části symfonie. 
Úzkostný výraz sopránového partu spolu se sborem vypovídá 
o únavě životem, náladu posilují žestě a bicí až k bezprostředně 
hrozící tragédii. Desátá část je zhudebněním nejdelší sloky Ril-
keho básně Ende des Herbstes: pochmurná výpověď o smrtel-
nosti je svěřena sboru a k vrcholu ji dovádí úpěnlivé sólo baso-
vé trubky jako postludium. V jedenácté části se ke slovu vrací 
baryton Rilkeho básní Herbsttag (Podzimní den) o nevyhnu-
telném zániku, k němuž dochází v této roční době. Dvanác-
tá věta je nejrozsáhlejší: je to zhudebnění básně Achima von 
Arnima O grüner Baum des Lebens (Ó, zelený strome života), 
která apeluje na „zelený strom“ v každém lidském srdci jako na 
průvodce na cestě k věčnému životu tváří v tvář nevyhnutel-
né smrti. Poprvé během celého díla jsou zapojeni všichni účin-
kující. Hudba spěje k energií sycené fugové pasáži ve smyčcích, 
kterou náhle přeruší basová trubka, vrchol díla je svěřen sboru 
a sólistům. Z následné kontrastní pasáže se vyděluje spektrum 
bicích nástrojů a sbor ustupuje do nicoty.

Sopranistka MICHAELA KAUNE se narodila v Hamburku 
a studovala u Judith Beckmannové na hamburské Hudební aka-
demii. Od roku 1997 je členkou Německé opery Berlín. Ke stě-
žejním rolím jejího repertoáru patří Micaëla (Carmen), Pami-
na (Kouzelná flétna), Marguerite (Faust), Agathe (Čarostřelec), 
Contessa (Figarova svatba), Fiordiligi (Cosi fan tutte), Mařen-
ka (Prodaná nevěsta), Eva (Mistři pěvci norimberští), Arabel-
la, Rusalka, Káťa Kabanová, Maršálka (Růžový kavalír). Pohos-
tinsky vystupovala na operních scénách v Kolíně, Drážďanech, 

Bruselu, Paříži, Essenu, Frankfurtu, Mnichově, Montpellier, 
Antverpách, Hamburku a Amsterdamu. Jako koncertní uměl-
kyně spolupracovala se Symfonickým orchestrem Německého 
rozhlasu Hamburk, Bamberskými symfoniky, Strasbourským 
orchestrem, Hamburským symfonickým orchestrem, s DSO 
Berlin, tokijským symfonickým orchestrem NHK, rozhlasový-
mi orchestry v Berlíně, Frankfurtu, Lipsku, Hannoveru a Vídni, 
s Drážďanským filharmonickým orchestrem a s Drážďanským 
státním orchestrem a účinkovala pod vedením mnoha světo-
vých dirigentů. Představila se publiku na hudebních festivalech 
v Německu, Francii a Rakousku. Na sólových recitálech ji do-
provázejí Irwin Gage nebo Christoph Eschenbach.

Mezzosopranistka AGNIEZSKA REHLIS vystudovala 
Hudební akademii Karola Lipinského ve Wroclawi. Jako stu-
dentka zvítězila v pěvecké soutěži Franciszky Platówny ve 
Wrocławi a v roce 1994 získala třetí cenu v kategorii orato-
ria a zvláštní cenu za ztvárnění části Principes persecuti sunt 
z Communia Władysława Zeleńského v 3. ročníku Meziuni-
verzitní pěvecké soutěže v Duszniki-Zdróji. Debutovala ve 
wroclawské opeře rolí Jadwigy v opeře Stanislawa Moniuszka 
Strašný dvůr, která byla uvedena k příležitosti 50 let od otevře-
ní operního domu. Zpívala mnoho hlavních rolí včetně Feneny 
(Nabucco), Maddaleny, Siebel, Cherubina, Mercedes (Carmen), 
Meg Page (Falstaff) a Flory (La Traviata). S Wroclawskou ope-
rou podnikla turné po Německu, Nizozemsku, Belgii, Francii 
a Itálii a vystupovala v Tajpejském národním divadle na Tcha-
jwanu. Ve svých koncertních aktivitách se zaměřuje na orator-
ní repertoár, který v současné době zahrnuje téměř padesát děl 
počínaje Bachem a konče Pendereckim. S orchestrem Sinfonia 
Varsovia pod vedením Krzysztofa Pendereckého mnohokrát 
uvedla skladatelovo Te Deum a Polské rekviem a rovněž Rekvi-
em Antonína Dvořáka. V lednu roku 2000 účinkovala v Pen-
dereckého Sedmi branách jeruzalémských v Cannes kde pod 
skladatelovým vedením vznikla z představení DVD nahrávka.

Barytonista IVAN KUSNJER absolvoval Akademii múzic-
kých umění v Praze u Teodora Šrubaře. Umělecky vyzrával na 
operních scénách v Ostravě a v Brně, od roku 1982 je v angažmá 
v Národním divadla v Praze. Absolvoval kurzy v Accademia Si-
giana v Sieně a v Accademia Santa Cecilia v Římě. Je trojnásob-
ným držitelem Ceny Thálie – za role Tonia v Leoncavallových 
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Komediantech (1994), Krále Ji-
řího v Osmi písních pro šílené-
ho krále P. M. Daviese (1997)  
a Voka Vítkovice ve Smetano-
vě Čertově stěně (2001). Jeho 
repertoár zahrnuje více než tři 
desítky operních rolí, na dva-
cet kantát a oratorií a čtrnáct 
písňových cyklů. Z operních 
rolí jsou to např. Verdiho Hra-
bě Luna (Trubadúr), Markýz 
Posa (Don Carlos), Falstaff, Si-
mon Boccanegra, Jago (Otello), Anckarström (Maškarní ples), 
Rigoletto, Macbeth, Giorgio Germont (La traviata) a Amonasro 
(Aida), dále Scarpia (Puccini: Tosca), Dagonův velekněz (Saint-
Saëns: Samson a Dalila), mozartovské role a z českého reperto-
áru mj. Smetanovy role Voka Vítkovice (Čertova stěna), Tau-
sendmarka (Braniboři v Čechách), Vladislava (Dalibor), Tomše 
(Hubička), Mistra zednického (Tajemství) a Krušiny (Prodaná 
nevěsta) nebo Dvořákův Bohuš z Harasova (Jakobín). Účinko-
val na operních scénách a koncertních pódiích v Evropě, Ame-
rice i na Středním a Dálném východě (La Scala, Carnegie Hall, 
Opéra Comique, Opéra Nancy, Staatsoper Wien, La Monnaie  
v Bruselu, Staatsoper Berlin, Théâtre du Châtelet, Opera 
Reykjavík) a na festivalech v Cagliari, Hongkongu, Tel Avi-
vu, Frankfurtu nad Mohanem a Göteborgu. S Českou filhar-
monií a dirigentem Sirem Charlesem Mackerrasem realizoval 
nahrávku Janáčkovy opery Šárka a profilové CD z díla J. B. Fo-
erstera. Ivan Kusnjer založil nadaci Fatum na podporu rodin 
tragicky zahynulých hudebních umělců. 

LUKÁŠ VASILEK vystudoval hudební vědu na Filozofic-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dirigování na Akademii 
múzických umění v Praze. V roce 1998 se stal sbormistrem Fo-
erstrova komorního pěveckého sdružení, s nímž dosud absol-
voval více než 150 koncertů doma i v zahraničí. Úspěšně se zú-
častnil řady soutěží (např. absolutní vítězství v litevské Klaipedě 
2003 a ve Vídni 2006). Za své úspěchy s Foerstrovým komorním 
pěveckým sdružením získal cenu Unie českých pěveckých sbo-
rů Sbormistr-junior (2005). V letech 2005-07 byl druhým sbor-
mistrem operního sboru Národního divadla v Praze. V roce 
2006 byl  pozván ke spolupráci s Pražským filharmonickým 

sborem a jako jeho nový sbormistr debutoval s Českou filhar-
monií v projektu G. F. Händel – Messiah. Mezi nejvýznamněj-
ší události prvního roku jeho působení v PFS patřily koncerty  
s Českou filharmonií a jejím šéfdirigentem Zdeňkem Mácalem 
v Praze a na společném turné ve Španělsku. Jeho součástí bylo 
provedení Dvořákova Requiem s Orquesta de Valencia pod tak-
tovkou Waltera Wellera. Mezi další velké výzvy patří tři kon-
certy s Berlínskými filharmoniky pod taktovkou dirigenta Ni-
coly Luisottiho. Vedle sbormistrovské profese se Lukáš Vasilek 
věnuje také orchestrálnímu dirigování a v této oblasti spolupra-
cuje s mnoha českými symfonickými orchestry.

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR patří mezi přední 
reprezentanty české hudební kultury. Svou uměleckou činnost 
sbor zahájil v roce 1935 pod vedením svého zakladatele, pěv-
ce a sbormistra Jana Kühna. Do roku 1969 těleso vystupovalo 
pod názvem Český pěvecký sbor. V roce 1953 byl sbor organi-
začně přičleněn k České filharmonii a dostal tím nové impulsy 
pro svou uměleckou činnost. Po smrti Jana Kühna v roce 1959 
převzal řízení sboru Josef Veselka a v roce 1981 jeho žák Lubo-
mír Mátl. Gramofonové nahrávky s Českou filharmonií tehdy 
získaly mezinárodní ceny v Paříži, Berlíně a Tokiu. Nová etapa 
umělecké činnosti PFS nastala v roce 1990 za vedení sbormis-
tra Pavla Kühna, který navazuje na tradice svého otce. V roce 
1991 se Pražský filharmonický sbor vyvázal z organizačního 
svazku s Českou filharmonií. Získal nové kontakty v zahrani-
čí, začal spolupracovat s Berlínskými filharmoniky, Izraelskou 
filharmonií, s Královským orchestrem Concertgebouw v Am-
sterdamu, se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu 
či orchestrem lipského Gewandhausu. Po Jaroslavu Brychovi  
a Janu Rozehnalovi byl 1. března 2007 do čela PFS jmenován 
Lukáš Vasilek, stálým hostujícím sbormistrem PFS se stal Miro-
slav Košler. Pražský filharmonický sbor spolupracuje se světo-
známými dirigenty (Abbado, Solti, Sawallisch, Maazel, Mehta, 
Chailly, Rattle aj.), kteří si jeho spoluúčinkování při koncertech 
i nahrávání přímo vyžadují.
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Čtvrtek 5. 11. 2009 20.00 Sál FHK

Bernd Alois ZIMMERMANN 

Presence, Ballet blanc en cinq scenes pour violon, violoncelle et piano (1961)
Introduction et pas d´action (Don Quichotte) – Pas de deux (Don Quichotte et Ubu) – Solo (Pas D‘Ubu) – Pas 
de deux (Molly Bloom et Don Quichotte) – Pas d´action et finale (Molly Bloom)

Musique pour les soupers du Roi Ubu, Ballet noir en sept parties et une entrée (1966) 

Přestávka

Concerto pour violoncelle et orchestre en forme de „pas de trois“ (1965 - 1966) 
Dans la valée des songes (V údolí snů) – Allegro, La Fée, Don Quichotte  et la Sentimentale (Víla, Don Quichotte a 
jemnocitná princezna) – Les trois cygnes blancs (Tři bílé labutě) – Les trois paladins (Tři urození reci) – La Fée, 
le violoncelle et le contrebasse (Víla, violoncello a kontrabass) ...Blues et coda (...blues a coda)

Stille und Umkehr / Ticho a návrat – orchestrální skici (1970) 

Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
Jan-Filip Ťupa violoncello 

Trio Praesenz 
Sabine Atiko Ahrendt housle
Jan-Filip Ťupa violoncello
Reto Stub klavír

Sasha Reckert, Ruth Baaten skleněná harfa
Šimon Malý cimbál
Bernhard Kontarsky dirigent

Vojtěch Babka speaker

Symfonický orchestr Českého rozhlasu
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BERND ALOIS ZIMMERMANN (1918 - 1970) patří mezi 
významné představitele německé hudební moderny. Do hudeb-
ního života vstoupil koncem 40. let jako rozhlasový skladatel. 
Prošel darmstadtskými kurzy nové hudby a od 50. let vyučoval 
kompozici a filmovou a rozhlasovou hudbu na Hudební akade-
mii v Kolíně. V roce 1960 vytvořil své nejznámější dílo, operu 
Die Soldaten (Vojáci), která si musela na premiéru počkat pět let, 
protože její provedení vyžadovalo obrovský aparát a nastudová-
ní bylo velmi náročné. Jeho první skladby jsou ještě ve znamení 
neoklasicismu, ale během 50. let si vypracoval svůj osobitý styl, 
pluralistickou „zvukovou kompozici“, charakteristickou vrstve-
ním hudebního materiálu z různých historických epoch a sou-
běžně fungujících žánrů a druhů. Mimo padesáti děl, která jsou 
v tvorbě Bernda Aloise Zimmermanna pokládána za stěžejní, 
nalézáme v jeho tvorbě 84 hudeb k rozhlasovým hrám, osm di-
vadelních a filmových děl, 45 skladeb písňových, řadu skladeb 
příležitostných a 90 úprav cizích prací. Příkladnou ukázkou jeho 
účasti na událostech doby je jeho úspěšná skladba Rekviem za 
mladého básníka z roku 1969, která je koláží orchestrální hudby 
a lidského hlasu ve formě zpěvu a politických proslovů, výpovědí 
básníků filosofů i politiků, z nichž se v úvodu vynořují i zvukové 
dokumenty projevu A. Dubčeka z roku 1968. 

„Nechci být avantgardní, chci přinést něco nového,“ pro-
hlásil Bernd Alois Zimmermann, a výmluvným svědectvím to-
hoto postoje jsou díla uváděná na programu dnešního koncertu: 
Présence, Ballet blanc en cinq scènes pour violon, violoncelle et 
piano (Přítomnost, Balet v pěti obrazech pro housle, violoncel-
lo a klavír) z roku 1961, Musique pour les soupers du Roi Ubu  
s podtitulem Ballet noir en sept parties et une entrée (Hudba pro 
hostinu krále Ubu, černý balet v sedmi částech se vstupem), kte-
rá vznikla v letech 1962 až 1967, Concerto pour violoncelle et or-
chestre en form de „pas de trois“ (Koncert pro violoncello a or-
chestr ve formě tance tří tanečníků) z let 1965 až 1966 a Stille und 
Umkehr – Orchesterskizzen (Ticho a návrat – orchestrální náčrt-
ky) z roku 1970. Jejich společným pojítkem je tanec v rozličných 
formách a reflexe literárních postav. V Musique pour les soupers 
du Roi Ubu slouží za podklad středověké taneční útvary, zatímco 
Présence nachází svou živnou půdu v rytmickém pulsu 20. sto-
letí. Navzdory své odlišnosti tvoří tyto dvě skladby jednoznačný 
myšlenkový celek. „Violoncellový koncert“ je skutečnou baletní 
hudbou s využitím tradičních, džezových rytmů i moderních ta-

nečních prvků. A ani Stille und Umkehr se neobejde bez úryvko-
vitých reminiscencí černého blues. 

„Présence (Přítomnost) je tenká vrstva ledu, na které může 
noha spočívat jen tak dlouho, než se proboří. Ale zatímco se noze 
na zlomek vteřiny zdá, že spočívá, už se ta tenká pokrývka pro-
lamuje a zůstává jenom jistota tříště poznání a absurdity tkvící 
ve stálé snaze o vykročení. Tak se jeví Présence jako pouto spo-
jující přítomnost, minulost a budoucnost“*). Dílo se skládá z pěti 
vět, jejichž názvy poukazují na imaginární scénický kus, v němž 
vystupují literární postavy jako například Don Quijote se zlatou 
přilbou, hledím a svazkem ptačích per, urozený tanečník či Mol-
ly Bloom (postava z Joycova románu Odysseus), primabalerina  
s tutu a maskou Gaia-Tellus, pramatka bytí....*). Jiným důležitým 
článkem klavírního tria je „němý speaker“ (mluvčí), který pro-
mlouvá k publiku výhradně pomocí nápisů na tabulích (s výjim-
kou na jednom místě proneseném nechvalně populárním výra-
zem „merdre“ čili „hrovno“). Hudební obdobou těchto slovních 
emblémů jsou citáty skladeb 20. století – z Dona Quijota R. Strau-
use, z Prokofjevovy klavírní sonáty apod. 

Na rozdíl od „balletu blanc“ Présence, kde je dadaistických 
prostředků použito jemně a mnohoznačně, Musique pour les 
soupers du Roi Ubu jich jako „ballet noir“ využívá bez zábran. 
„Speaker“, korektně oblečen a přijíždějící na bicyklu, přerušuje 
skladbu svými satirickými poznámkami. Dílo je sestaveno vý-
lučně z hudebních citátů, které jsou svým charakterem kritickým 
výletem do hudební minulosti i současnosti. V průběhu skladby 
se však úsměv mění v krutý posměch zraněného a bolestí proná-
sledovaného tvůrce. Hudba k Roi Ubu je čistou koláží z tanců 16. 
a 17. století proložených citáty skladatelů dřívějších dob i skla-
datelových současníků. Je to fraška, která se měšťácky a jenom 
zdánlivě šťastně, ale zato nabubřele nese jako král Ubu. Vlast-
nímu baletu předchází vstup, při němž jsou formou hudebních 
citátů představováni členové berlínské Akademie umění. Mimo 
jiné je vzpomenuto Paula Dessaua, Arthura Honnegera, Luigiho 
Dallapiccoly a nakonec i osoby B. A. Zimmermanna. Roi Ubu 
je jedinou autorovou skladbou, na jejímž konci nestojí jezuitské 
signum O.A.M.D.G. (Omnia ad maiorem Dei gloriam – K větší 
chvále Boží), jakoby si Zimmerman byl vědom „ďábelské“ pod-
staty posměchu. 

Concerto pour violoncelle et orchestre en forme de „pas de 
trois“ je na poli orchestrální hudby svou celkovou koncepcí na-
prosto výjimečným dílem 20. století stejně jako Présence na poli 
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hudby komorní. V tomto hudebním útvaru se pojí baletní hud-
ba a reflexe literárních příběhů s ukázkou instrumentální virtuo-
zity v souvislosti nejrůznějších orchestrálních mixtur vedoucích  
k úžasné zvukové a rytmické barevnosti. Tato hudba se rozvíjí 
jako zvukový vějíř imaginárních charakterů. Vedle víly (La Fée), 
přecitlivělé princezny (La Sentimentale), tří bílých labutí (Les tro-
is cygnes blancs), tří tamborů (Les trois paladines) se objevuje 
Don Quichote, snílek negující hranice banální všednosti. Kdo 
ví, snad se za touto literární postavou skrývá samotný skladatel, 
který opustil „dům a dvůr“, aby se stal tím, co bylo jeho snem: 
vítězem nad dávno minulým. Concerto pour violoncelle není 
jenom hudbou k baletu na podkladě literární inspirace a technic-
ky exorbitantně náročným sólovým partem. Tato baletní hudba  
a instrumentální koncert v jednom je odvážnou hudební kon-
cepcí spojující klasický orchestr s jazzovým kombem, sólový hlas  
s cimbálem (používaným především v lidové hudbě) a skleněnou 
harfou, která je častým hostem v noční atmosféře varieté. Využití 
skleněné harfy je v této skladbě základním koncepčním prvkem. 
Podle Zimmermannova názoru se hlas violoncella podobá lidské-
mu hlasu „Vox humana“ právě tak, jako kouzelný zvuk skleněné 
harfy. Tato příbuznost umožňuje dialog mezi oběma nástroji. 

Ve svém jádru je hudba tohoto zvukového a rytmického 
kosmu organizována přísnými pravidly seriální skladební tech-
niky. Na povrchu však dýchá neslýchanými barvami a ohromuje 
svým dramatickým gestem. 

Stille und Umkehr (Ticho a návrat) uzavírá nejen dnešní 
koncert, nýbrž i život B. A. Zimmermanna. Po vřavě a neklidu 
časového prolínání nejrůznějších tanečních forem (v Musique 
pour le Roi Ubu tance 16. a 17. století, v Concerto „pas de tro-
is“ ragtime a blues) pohyb v Stille und Umkehr ustane. Skladatel 
tuší, že jeho život zanedlouho vyústí do Věčnosti. Jako vrávora-
vý tanečník se ještě několikrát domáhá Blues, ale nit času se na 
vřetenu kolovrátku přestala otáčet. Jakoby celý tanec ustrnul na 
černobílé fasádě renesančního domu. Hlas sólové flétny kolísá po 
celou dobu skladby na tónu D, až se na konci spojí s nikdy ne-
ustávající vzpomínkou, která je zároveň minulostí, přítomností  
i budoucností .

*) B. A. Zimmermann v knize „Intervall und Zeit“

JAN FILIP ŤUPA (1980) studoval hru na violoncello na Vy-
soké škole Roberta Schumanna v Düsseldorfu u Clause Reichard-
ta a na Guildhall School of Music & Drama v Londýně u Raphaela 
Wallfische. K jeho pedagogům patří rovněž Janos Starker, Ber-
nard Greenhouse, Gary Hoffman a Christophe Coin. Českému 
publiku se představil mj. díly A. Dvořáka v rámci festivalu Dvo-
řákův podzim v Karlových Varech  a v Schumannově Koncertu  
a moll se Severočeskou filharmonií Teplice.V rámci svého zamě-
ření na současnou hudbu premiérově uvedl v České republice vi-
oloncellový koncert Henry Dutilleuxe ve spolupráci s Moravskou 
filharmonií pod vedením šéfdirigenta Petra Vronského v přímém 
přenosu Českého rozhlasu. Představil se mj. jako sólista Schu-
mannova violoncellového koncertu se Severočeskou filharmonií 
Teplice. Nahrál na CD sonáty Faurého, Martinů a Brittena. In-
tenzivně se věnuje studiu a provozování soudobé hudby. V sezó-
ně 2006/2007 byl odměněn stipendiem Umělecké nadace NRW, 
jeho působení jako hosta Ensemble Modern a souboru Musik-
Fabrik NRW jsou dokumentována rozhlasovými nahrávkami.

Houslistka SABINE AKIKO AHRENDT (1980) studovala 
hudbu ve Frankfurtu, Berlíně, Budapešti a Hannoveru. V roce 
2006 získala významné ocenění – Kranichsteiner Musikpreis na 
mezinárodních letních kurzech nové hudby v Darmstadtu. Spo-
lupodílela se na prvním provedení mnoha děl soudobých sklada-
telů, mimo jiné „dekonstrukcích“ Sarah Nemtsové. Její spoluprá-
ce s komorními soubory zahrnuje Ensemble Resonanz, Ensemble 
Linea, Ensemble Modern, Německou mládežnickou filharmonii 
a Soubor pro novou hudbu Hannover. Působila rovněž jako stá-
žistka u hannoverského Rozhlasového orchestru.

Klavírista RETO STAUB (1979) pochází ze Švýcarska. Stu-
doval v Bernu na Vysoké umělecké škole hru na klavír (u Tomasze 
Herbuta) a klarinet (u Kurta Webera). Absolvoval kurzy komor-
ní hry zaměřené na interpretaci soudobé hudby u Reinberta de 
Leuwa a Mauricia Kagela, a rovněž u Ensemble Modern. Zájem 
o hudební divadlo ho přivedl k Georgesi Aperghisovi a Françoi-
se Rivallandovi. Spolupracuje s Ensemble Modern, Ensemble Ni-
kel, Ensemble Linea, představil se na festivalech v Berlíně, Vídni, 
Schwazu a Strasbourgu. Spolu se souborem Humour’s Humidity 
se věnuje také volné improvizaci.
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umělci – pozdější šéf České filharmonie Karel Ančerl a přede-
vším Alois Klíma. Od roku 1947 vystupují Rozhlasoví symfoni-
kové pravidelně na Pražském jaru, od roku 1961 vyjíždějí do za-
hraničí. 70. léta byla érou významného tlumočníka české hudby 
– dirigenta Jaroslava Krombholce, kterého vystřídal Fratišek Vaj-
nar. Jako hosté pracovali s rozhlasovým tělesem například Vác-
lav Talich, Václav Neumann, Libor Pešek, Charles Munch, Franz 
Konwitschny, Hermann Scherchen, Gennadij Rožděstvenskij 
nebo Charles Mackerras. Své skladby s Rozhlasovými symfoniky 
provedli Sergej Prokofjev, Ottorino Respighi, Arthur Honegger, 
Aram Chačaturjan, Ernst Křenek či Krzysztof Penderecki. Sou-
dobá hudba měla a má v zaměření orchestru významné místo.

Od roku 1985 stojí v čele orchestru Vladimír Válek. SOČR 
hostoval již téměř v celé Evropě, vystupoval v Jižní Koreji, Číně, 
na Taiwanu a ve Spojených státech, od roku 1986 pravidelně vy-
jíždí do Japonska. V sezoně 2007/08 navštívil Vídeň, Klagenfurt 
a Frankfurt, v Aténách provedl Zemlinského operu Trpaslík  
a Schönbergovo monodrama Očekávání. V únoru 2008 absolvo-
val SOČR se svým šéfdirigentem Vladimírem Válkem a sólisty 
Janem Simonem, Benjaminem Schmidem a Carlo Jansem turné, 
na kterém se představil publiku v Salcburku, Innsbrucku, Stut-
tgartu, Kolíně nad Rýnem a lucemburském Marnachu. V sezo-
ně 2008/2009 koncertoval mj. v mnichovském Herkulessaal nebo 
ve Stephaniensaal ve Štýrském Hradci, představil se publiku ve 
Španělsku, na Jarním festivalu v Budapešti a na řadě koncertů v 
Německu. Rozhlasoví symfonikové spolupracují rovněž s řadou 
renomovaných sólistů (Mischa Maisky, Alexander Rudin, Wolf-
gang Emanuel Schmidt, Raphaël Oleg, Viktor Tretjakov, Josef 
Suk, Pierre Amoyal, Ferruccio Furlanetto, Gabriela Beňačková, 
Eva Urbanová, Edita Gruberová).

Kromě koncertů pořádaných v rámci vlastní abonentní řady 
v Rudolfinu je orchestr pravidelným hostem významných tuzem-
ských festivalů (Pražské jaro, Moravský podzim, Janáčkův máj, 
Smetanova Litomyšl). Od roku 2005 je rezidenčním orchestrem 
MHF Český Krumlov. Nahrává pro rozhlas a na CD pro česká  
i zahraniční vydavatelství (Supraphon, Pony Canyon, Radioservis, 
Clarton ad.) Nejnovějším výsledkem jeho studiové činnosti je kom-
plet symfonií Bohuslava Martinů, který vychází v koprodukci firem 
Supraphon a Českého rozhlasu. Prostřednictvím mezinárodní hu-
dební výměny v rámci EBU (Evropské vysílací unie) se dostávají na-
hrávky SOČRu ke statisícům posluchačů v celé Evropě i zámoří.

Sabine Akiko, Jan-Filip Ťupa a Reto Staub se poznali jako 
stipendisté na Mezinárodní akademii Ensemble Modern ve 
Frankfurtu v roce 2006/07. Aby mohli pokračovat ve spolupráci, 
založili Trio Praesenz s cílem věnovat se intenzivně soudobé hud-
bě, zejména takové, jejíž součástí je audiovizuální koncept. Takto 
vznikly například projekty Ballet Blanc I a II, v nichž jsou zapoje-
ni i výtvarní umělci. Trio Praesenz zatím své projekty představilo 
v Berlíně, Karlsruhe, Frankfurtu a Mainzu.

Dirigent, klavírista 
a pedagog BERNHARD 
KONTARSKY (1937) 
studoval na Vysoké hu-
dební škole v Kolíně. V 
roce 1964 zahájil svou 
dirigentskou dráhu jako 
šéfdirigent ve Státním di-
vadle Stuttgart. Od roku 
1981 je profesorem or-
chestrálního dirigová-
ní na Universitě hudby a 
múzických umění ve Frankfurtu. Je uznávaným specialistou na 
soudobou hudbu, řídil mimo jiné premiérová uvedení oper El 
Rey de Harlem od Hanse Wernera Henzeho (1982), Erschöpfung 
der Welt od Mauricia Kagela (1980), Don Quijote de la Mancha 
od Hanse Zendera (1993), Sansibar od Eckeharda Mayera (1994), 
a také německou premiéru opery Adriany Hölszky Die Wände ve 
Frankfurtské opeře (2000). V roce 1965 se jako korepetitor po-
dílel na přípravách světové premiéry opery Bernda Aloise Zim-
mermanna Die Soldaten (Vojáci), v roce 1988 se k ní vrátil jako 
dirigent. Nastudoval ji pro Stuttgart, nahrál ji na CD (1991) a řídil 
také její francouzskou premiéru (1994) v Paříži. Bernhard Kon-
tarsky je mladším bratrem slavného klavírního dua Aloys a Al-
fons Kontarsky, s nímž občas vystupuje v klavírním triu.

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU 
patří k předním a zároveň nejstarším českým orchestrálním tě-
lesům. Od svého založení v roce 1926 byl spjat s počátky vysílá-
ní Radiojournalu. Významnou kapitolu vepsal do jeho historie 
jak zakladatel Josef Charvát, tak především skladatel a dirigent 
Otakar Jeremiáš. Po roce 1945 se těleso proměnilo ve velký sym-
fonický orchestr, s nímž jako šéfdirigenti pracovali významní 
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Pondělí 9. 11. 2009 20.00 Sál FHK

Hans ZENDER
Schubertova ‚Zimní cesta‘, komponovaná interpretace (1993) 

Gute Nacht (Dobrou noc)
Die Wetterfahne (Korouhvička)
Gefrorene Tränen (Zmrzlé slzy)
Erstarrung (Vše ztuhlo)
Der Lindenbaum (Lípa)
Wasserflut (Vodní proud)
Auf dem Flusse (Na řece)
Rückblick (Pohled zpátky)
Irrlicht (Bludička)
Rast (Odpočinek)
Frühlingstraum (Jarní sen)
Einsamkeit (Osamělost)
Die Post (Pošta)
Der greise Kopf (Šedivá hlava)
Die Krähe (Vrána)
Letzte Hoffnung (Poslední naděje)
Im Dorfe (Ve vsi)
Der stürmische Morgen (Bouřlivé ráno)
Täuschung (Klam)
Der Wegweiser (Šipka na rozcestí)
Das Wirtshaus (Hostinec)
Mut! (Odvahu)
Die Nebensonnen (Tři slunce)
Der Leiermann (Kolovrátkář)

Komorní filharmonie Pardubice 
Hans Jörg Mammel tenor
Andreas Sebastian Weiser dirigent 

Andreas Sebastian Weiser

Hans Jörg Mammel



15

Německý dirigent a skladatel HANS ZENDER (1936) byl 
v kompozici žákem Wolfganga Fortnera a v polovině 60. let se 
účastnil Kolínských kurzů nové hudby na Rýnské vysoké hu-
dební škole pod uměleckým vedením Karlheinze Stockhausena. 
Po ukončení studijních let působil jako operní dirigent postup-
ně ve Freiburgu, Bonnu a Kielu, od roku 1972 byl šéfdirigentem 
Symfonického orchestru Německého rozhlasu v Saarbrücke-
nu. V roce 1984 se stal ředitelem a šéfdirigentem Státní ope-
ry v Hamburku, odkud po třech letech přešel ke Komornímu 
orchestru Nizozemského rozhlasu, kde setrval do roku 1990. 
Současně Hans Zender působil rovněž jako pedagog, vyučoval 
kompozici na Vysoké škole múzických umění ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Od roku 1999 je stálým hostujícím dirigentem 
Symfonického orchestru Německého rozhlasu v Baden-Badenu 
a Freiburgu.

V „komponované interpretaci“ Schubertovy Zimní ces-
ty Hans Zender „vztáhl ruku“ na ikonu, jíž tento slavný písňo-
vý cyklus bezpochyby je, a rekonstruoval jej způsobem, jakým 
současní divadelní režiséři často zacházejí s klasickými ope-
rami – jejich novými inscenacemi jim vytvářejí nové kontex-
ty. Slova a melodie zůstávají a nedotčeno je i pořadí písní, ale 
mění se instrumentální složka a to tak, že se fantazii nekladou 
meze: od lidově zemitého doprovodu s kytarou a harmoniem 
přes salonního ducha smyčcového kvarteta ke zcela moderní-
mu zvuku bicího souboru. Chvílemi můžeme mít dojem, jako 
by zarmoucený poutník vstupoval do nějaké scény spíše z Ri-
charda Strausse nebo Albana Berga, ale znepokojivá atmosfé-
ra originálu – společné vize básníka Wilhelma Müllera a skla-
datele Franze Schuberta od zklamání v lásce k šílenství – si  
i v Zenderově transformaci uchovává svou podstatu.

Proč se vlastně Hans Zender k tomuto zásahu do díla kla-
sika rozhodl? Podle jeho mínění nemůžeme dnes Schubertovu 
Zimní cestu slyšet tak, jak cyklus slyšeli skladatelovi současníci. 
Hans Zender dílo „modernizuje“ pro dnešního posluchače, aby 
nám znělo stejně nově, jako znělo v roce 1828. Svým osobitým 
přístupem se snaží jít proti stárnutí uměleckého díla – začlenit 
do jeho reality i vnímání diváka či posluchače, přenést do něho 
jeho zkušenost.

HANS JÖRG MAMMEL získal své první hudební vzdělání 
v rodném Stuttgartu. Prvního pěveckého školení se mu dosta-
lo v chlapeckém pěveckém sboru Stuttgarter Hymnus-Chorkna-
ben. Pak studoval práva ve Freiburgu a Vysokou hudební školu – 
zpěv u Winfrieda Tolla, prof. Wernera Hollwega a prof. Ingeborg 
Mostové. Absolvoval mistrovské kurzy u Barbary Schlickové, Eli-
sabeth Schwarzkopfové a Jamese Wagnera a provozovací praxi 
staré hudby u Reinharda Goebela. V posledních letech si udělal 
jméno především jako koncertní pěvec v Německu a sousedních 
zemích. Zpíval na významných festivalech v Utrechtu, Schwet-
zingenu, Jeruzalémě, Vratislavi, Bruggách, Vídni a na Schleswig-
Holstein Musik Festival. Pravidelně spolupracuje s dirigenty jako 
je Thomas Hengelbrock, Sigiswald Kuijken, Ivan Fischer, Hans 
Zender, Daniel Reuss, Hans-Christoph Rademann, Marcus Cre-
ed, Philipp Herreweghe, Ivor Bolton a Masaaki Suzuki. Jeho  
repertoár sahá od renesance přes velké skladatele baroka, klasi-
cismu a romantismu až k soudobým skladbám. Spoluúčinkoval 
při premiérách děl Nikolause Hubera, Karla-Heinze Stockhause-
na a Hanse Zendera. Mimo koncertní oblast je Hans Jörg Mam-
mel činný jako pedagog, vedle soukromé pedagogické činnosti 
dává pravidelné pěvecké kurzy a vede mistrovské třídy, naposle-
dy pěveckou mistrovskou třídu při Bachovské akademii v Ant-
verpách pod uměleckým vedením Philippa Herrevegha. Hans 
Jörg Mammel zpíval s velkým úspěchem na Islandu part Orfea 
v Monteverdiho stejnojmenné opeře. Pohostinská vystoupení 
jej zavedla do Městských divadel ve Freiburgu, Městského diva-
dla v Koblenci a berlínské Státní opery „Pod Lipami“. Zpíval na 
Mnichovském operním festivalu a na Wiener Festwochen. Vedle 
koncertního a operního repertoáru se věnuje také písni. Kromě 
velkých písňových cyklů romantismu stojí v centru jeho pozor-
nosti skladatelé Druhé berlínské písňové školy. V písňových ve-
čer představuje publiku znovu a znovu neznámá díla např. od 
Carla Friedricha Zeltera, Johanna Friedricha Reichardta, Johan-
na Abrahama Petera Schulze nebo Roberta Franze. Řada z těchto 
děl byla také nahrána na CD. Velkou pozornost vzbuzuje svou 
interpretací Schubertovy Spanilé mlynářky ve verzi pro tenor  
a kytaru, kterou rovněž představil na CD. Na podzim vydal fran-
couzský label „alpha“ jeho nahrávku Zimní cesty Franze Schu-
berta. Od roku 2000 je Hans Jörg Mammel členem vokálního 
souboru Cantus Cölln, který umělecky vede Konrad Junghänel.
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v České republice a znají ji také posluchači v mnoha prestiž-
ních koncertních sálech v Evropě i zámoří. Orchestr byl založen  
v roce 1969, jeho prvním šéfdirigentem byl Libor Pešek. Pod 
jeho vedením získala KFP brzy pozoruhodnou uměleckou úro-
veň. Od srpna 2009 má orchestr po dvanácti letech nového šéf-
dirigenta. Po Leoši Svárovském nastoupil na tento post Marko 
Ivanović. Hlavním hostujícím dirigentem je od koncertní sezo-
ny 2009 - 2010 Peter Feranec.

Komorní filharmonie Pardubice spolupracovala a účinku-
je s významnými světovými dirigenty (Jiří Bělohlávek, Marko 
Armiliato, Mariss Jansons a mnozí další), stejně tak se s orches-
trem představila plejáda špičkových sólistů (například Lazar 
Berman, Ivan Moravec, Eugen Indjic, Vladimir Spivakov, Josef 
Suk, Isabelle van Keulen, Angel Romero, María Isabel Siewers, 
Dagmar Pecková). Komorní filharmonie Pardubice je oceňová-
na pro stylovost interpretace a mimořádnou kvalitu orchestrál-
ního zvuku. Právem se řadí mezi přední reprezentanty české 
hudební kultury ve světě.

ANDREAS SEBASTIAN WEISER, absolvent Vysoké 
školy umění v Berlíně, se stal v roce 1985 finalistou prvního 
ročníku Mezinárodní dirigentské soutěže Artura Toscaniniho 
v Itálii. Na základě stipendia Německé akademické výměnné 
služby studoval také u Václava Neumanna při České filharmo-
nii (1987/88). O rok později se stal druhým dirigentem Symfo-
nického orchestru Československého rozhlasu. V roce 1990 si 
jej Jenští filharmonici zvolili svým šéfdirigentem a stal se tak 
nejmladším hudebním ředitelem v Německu. V roce 1993 de-
butoval u Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, když 
narychlo zaskočil za Semjona Byčkova a převzal řízení 9. sym-
fonie Gustava Mahlera. Následovala další pozvání k Mnichov-
skému rozhlasovému orchestru, k Symfonickému orchestru Ba-
vorského rozhlasu a k Bach Collegium München. Od prvního 
společného koncertu v Ravenně v roce 1995 pravidelně spolu-
pracoval s violoncellistou a dirigentem Mstislavem Rostropo-
vičem (mj. nastudování Brittenova Válečného rekviem s Or-
chestra Nazionalle della RAI Torino, Symfonickým orchestrem 
Bavorského rozhlasu a Symfonickým orchestrem Severoněmec-
kého rozhlasu). Pravidelně spolupracuje jako asistent s šéfdiri-
gentem Newyorských filharmoniků Lorinem Maazelem. Jako 
asistent spolupracoval rovněž s dirigentem Zubinem Mehtou 
při otevření Palau de les Arts Reina Sofia ve Valencii. Andreas 
Sebastian Weiser dirigoval mj. Lucernský symfonický orchestr, 
Bernské symfoniky, Bamberské symfoniky, Symfonický orches-
tr Středoněmeckého rozhlasu v Lipsku a Stuttgartské filharmo-
niky, hostoval v Opéra de Lille, Opéra de Nice, Státním divadle 
v Kasselu, Státní opeře v Praze, Teatro di San Carlo v Neapoli, 
Římě, Palermu, Barceloně a Madridu (RTVE). Nahrával s Jen-
skými filharmoniky, se Stuttgartským komorním orchestrem  
a s Virtuosi di Praga. Je hlavním dirigentem Filharmonie Hra-
dec Králové a dirigentem Českého komorního orchestru.

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE patří mezi 
špičkové české orchestry. Svým obsazením je menším symfo-
nickým tělesem haydnovsko-mozartovského typu. Jako jediný 
profesionální orchestr Pardubického kraje má nezastupitelnou 
roli v hudebním životě tohoto regionu. V Pardubicích pořá-
dá abonentní cykly, koncertuje v dalších městech kraje i celé 
republiky. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů  
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Středa 11. 11. 2009 20.00 Sál FHK

Toru TAKEMITSU 
Death and Resurrection, úprava původní hudby k filmu „Kuro Ame“ (Black Rain) 
pro smyčcový orchestr (1996) 

John ADAMS 
Doctor Atomic Symphony (2007) 

Přestávka

Toru TAKEMITSU 
Smuteční hudba z filmu Black Rain v úpravě pro smyčcový orchestr (č. 2 ze Tří filmových partitur), 
(1989, 1994 - 1995) 

Philip GLASS 
Symfonie č. 6 - „Plutonian Ode“ (2001) 

Janáčkova filharmonie Ostrava 
Lauren Flanigan soprán 
Peter Vrábel dirigent 

Lauren Flanigan
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Japonský skladatel TORU TAKEMITSU (1930 - 1996) je 
jedním z nejvýznamnějších představitelů poválečné hudební 
moderny. Jeho cesta k hudbě byla složitá, poznamenána trpkými 
zkušenostmi ze služby v japonské armádě i z druhé světové války, 
kdy pracoval pro americkou okupační armádu. Ve skladbě byl  
z větší části samoukem. V 50. letech se velmi rychle zorientoval 
v experimentálních tendencích nové hudby a brzy začal použí-
vat i elektroniku. Jeho Requiem pro smyčcový orchestr (1957) 
slyšel Igor Stravinskij, který mu posléze zprostředkoval vstup 
do institucionálního světa západní hudby. Na skladatele hlubo-
ce zapůsobilo také seznámení s hudbou a filosofií Johna Cage. 
Zpočátku se záměrně zříkal příbuznosti své tvorby s japonskou 
tradicí, později však začal používat ve svých skladbách i tradič-
ní japonské instrumentarium a rovněž i některé postupy japon-
ské hudby. Podobně jako jiní slavní kolegové z řad poválečných 
avantgardistů i on v 80. letech opustil vyhraněné modernistické 
pozice a vrátil se k diatonice a tonalitě. Během čtyřiceti let zkom-
ponoval hudbu k více než stovce filmů. Miloval biograf, kdeko-
liv pobýval na nějakém turné, nikdy nevynechal příležitost jít se 
tam podívat do kina, i když nerozuměl slovům. V jeho filmových 
partiturách hraje velmi důležitou roli ticho – stejně jako v mno-
ha jeho koncertních skladbách – které přispívá k zesílení účinku 
dění na plátně. „Vždycky se snažím soustředit se co nejvíce na 
téma, abych mohl vyjádřit to, co cítí a žádá režisér filmu. Snažím 
se podpořit jeho pocity svou hudbou.“

 
Film Black Rain (Černý déšť) natočil Šóhei Imamura v roce 

1989 podle stejnojmenného románu Ibuse Masujiho. Hlavní dě-
jová osa zachycuje následky svržení atomové bomby na Hiroši-
mu během pěti let od tragédie. Toru Takemitsu sdílel s mnoha 
svými generačními druhy pocit viny za roli, jakou sehrálo Ja-
ponsko v druhé světové válce, a ve své hudbě vyjádřil jak bolest 
vesničanů, hlavních hrdinů filmu – fyzickou i emocionální – tak 
i tento pocit studu. (Režisér Imamura nicméně považoval ten-
to stud za neoprávněný a tento rozpor dodává ducha atmosfé-
ře celého tohoto filmu.) Část Takemitsuovy filmové hudby Smrt 
a znovuzrození pro smyčcový orchestr začíná z dramatu, které 
je dále akcentováno a stupňováno až k masivnímu zvukovému 
vrcholu. Kontrastní k této zvukové mase je lamento, motiv ve 
středních smyčcích, který se postupně s každým následným ná-
vratem rozpíná. V hudbě je skryt děj, děsuplná tremola symboli-
zují představu letu, ale není pomoci (myšlenka, kterou vyjadřuje 

téma lamenta). Skladba končí útlumem, smířením, lyrickým té-
matem, v němž se mísí smutek a útěcha.

Ve Smuteční hudbě pro smyčcový orchestr se propojuje 
skladatelův vyzrálý dvanáctitónový hudební jazyk s mollovou 
modalitou převládající ve Smrti a znovuzrození, podobně jako  
v Takemitsuových koncertních partiturách (například ve zná-
mém orchestrálním Dorian Horizon).

Americký skladatel JOHN ADAMS (1947) se nejvíc prosla-
vil svou operou Nixon v Číně (1987). Stylově je představitelem 
minimalismu, i když ve skutečnosti je jeho hudební řeč mnohem 
různorodější. Řadu jeho skladeb uvedl Sanfranciský symfonic-
ký orchestr (Harmonium, Grand Pianola Music, Harmoniele-
hre, El Dorado), s nímž spolupracuje od poloviny 80. let a založil  
u něho novou koncertní řadu „Hudba nová a neobvyklá“. Nixon 
v Číně byl prvním plodem jeho následné dlouhodobé spoluprá-
ce s básnířkou Alice Goodmanovou a režisérem Peterem Sellar-
sem. Další operou tohoto týmu byla Klinghoferova smrt. Se Sel-
larsem vytvořil Adams posléze ještě zpěvohru I Was Looking at 
the Ceiling And Then I Saw the Sky (1995), oratorium El Nino 
(2000) a operu Doctor Atomic (2005). Zatím poslední operou 
Johna Adamse je A Flowering Tree (Rozkvetlý strom), inspiro-
vaný Mozartovou Kouzelnou flétnou a poprvé uvedený ve Vídni 
v roce 2006.

Adamsova opera Doctor Atomic pojednává o vynálezu 
atomové bomby a její hlavní postavou je J. Robert Oppenhei-
mer. Opera vznikla na objednávku Sanfranciské opery, kde měla  
v roce 2005 premiéru, v Evropě ji představila Nizozemská opera 
o dva roky později. Byla inscenována rovněž v Chicagu a v New 
Yorku – toto její představení jsme měli možnost shlédnout díky 
projektu Live in HD i v některých našich kinech. Doctor Ato-
mic Symphony (2007) je orchestrální skladba založená na hud-
bě z opery. Materiál skladatel vytěžil z předehry i z obou děj-
ství a přenáší jím na koncertní pódium nejvypjatější okamžiky 
děje. Úvodní atmosféra evokuje krajinu po jaderném výbuchu. 
Vzrušená „panická hudba“ pochází z 2. dějství a provází prud-
kou elektrickou bouři, která se přehnala přes místo testu ato-
mové bomby několik hodin před výbuchem. Následná hudba je 
převzata z okamžiků, které popisují horečnou aktivitu předchá-
zející vlastnímu pokusu včetně konkrétních osobností. Symfonie 
končí instrumentální verzí nejsilnější scény z opery, barytonové 
árie (zde v transkripci pro trubku sólo) na sonet Johna Donneho 
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Batter my heart, three person´d God (Probodni mé srdce, o sva-
tá Trojice). Tuto báseň Robert Oppenheimer miloval a podle ní 
nazval místo v poušti, kde se pokusný výbuch uskutenčil, Trini-
ty. John Adams symfonii připsal dirigentovi Davidu Robertso-
novi, který ji ve Spojených státech poprvé provedl v Saint Louis  
a v Carnegie Hall na jaře 2008.

PHILIP GLASS (1937) je významným představitelem hudeb-
ního minimalu a nejuznávanějším operním skladatelem 20. století. 
Jeho inovativní vklad do hudby je spjat se souborem The Philip Glass 
Ensemble a s Divadelní společností Mabou Mines, pro které začal 
tvořit nové projekty v 70. letech. Toto období vyústilo ve skladbu 
Music in Twelve Parts, po které následovala dnes už kultovní opera 
Einstein na pláži (1976). Skladatel poté napsal řadu dalších skladeb 
pro jeviště, a to jak opery, tak i balety a scénickou hudbu, a současně 
dál komponoval i pro koncertní pódium – skladby komorní a or-
chestrální – a pro film (jednou z jeho zatím posledních filmových 
partitur je hudba k dokumentu Errola Morrise The Fog of War / 
Mlha války). V roce 2004 uvedl své nové dílo Orion – jako výsledek 
své spolupráce s šesti dalšími umělci na mezinárodní bázi k zahájení 
Olympijských her v Aténách. V roce 2005 měla premiéru jeho Sym-
fonie č. 7 „Toltécká“. 

Symfonii č. 6 zkomponoval Philip Glass na objednávku 
Carnegie Hall a lineckého Brucknerhausu. Napsal do ní soprá-
nový part na text Ódy na plutonium od Allena Ginsberga. Tři 
věty symfonie odpovídají třem částem básně a sledují i její obsah 
– první věta je výrazem zoufalého výkřiku proti jaderné konta-
minaci a znečištění, druhá je obrazem hledání cesty léčení a zá-
věrečná věta symbolizuje pochopení, které přichází skrze osobní 
transformaci.

Americká sopranistka LAUREN FLANIGAN vystupuje na 
předních světových operních scénách, jako je Metropolitní ope-
ra v New Yorku, milánská La Scala, opera v Glyndebourne a New 
York City Opera. Debutovala v opeře v Seattlu v roce 1991 jako 
Donna Anna (Don Giovanni) a vrátila se na tuto scénu ještě jako 
Guvernantka v Brittenově Utahování šroubu a Violetta ve Ver-
diho Traviatě. V uplynulém desetiletí zpívala v téměř devadesáti 
různých operách, z nichž pět bylo světovými premiérami s role-
mi psanými přímo pro ni. Její nahrávka Straussovy opery Láska 
Danae byla nominována na Cenu Grammy. Symfonii č. 6 vytvo-
řil Philip Glass na objednávku Carnegie Hall přímo pro Lauren 

Flanigan. Umělkyně obdržela řadu významných ocenění, mimo 
jiné i za interpretaci hudby současných skladatelů. Dvakrát 
byla vybrána časopisem Irish America Magazine jako jedna ze  
„100 irských Američanů“ za svůj dobročinný koncertní cyklus 
Comfort Ye.

PETER VRÁBEL 
(1969) je slovenský diri-
gent, který žije a pracuje  
v Praze. Svou koncertní 
kariéru zahájil během stu-
dentských let na Akademii 
múzických umění, když 
spolupracoval s řadou ko-
morních a symfonických 
orchestrů a Kühnovým 
dětským sborem. Je drži-
telem Ceny Nadace Gide-
ona Kleina. V roce 1995 
založil Komorní orchestr 
Berg a vytvořil i koncepci 
hudebního směřování tě-
lesa – jeho tvůrčí nápady  
a podněty k zajímavým 
projektům jsou pro or-
chestr stálým a neocenitelným přínosem. Vrábel je neúnavným  
a originálním propagátorem nové hudby, aktivně spolupracuje se 
soudobou českou skladatelskou špičkou a prostřednictvím nej-
různějších projektů vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro talen-
tované umělce mladé generace. Má velmi široký umělecký záběr 
– přestože se zaměřuje na hudbu 20. století a hudbu soudobou, 
koncerty nové hudby doplňuje hudbou starších období. Vytvořil 
velké množství snímků pro Český rozhlas, své všestranné schop-
nosti využil při natáčení alba jazzového pianisty Franka Mant-
totha nebo při nahrávání pro film. Hostuje v Národním divadle  
v Praze (v představení Zlatovláska). 

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA se ve velmi 
krátké době od svého vzniku v roce 1954 zařadila mezi před-
ní česká symfonická tělesa. Od roku 1958, kdy uskutečnila své 
první zahraniční turné, navštívila téměř celou Evropu, Spojené 
státy, Japonsko, Jihokorejskou republiku, Taiwan a díky finanční 
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podpoře Magistrátu města Ostravy a společnosti Arcelor Mittal 
se v roce 2006 Janáčkova filharmonie stala po České filharmo-
nii, jež do Austrálie zavítala na turné v roce 1959, teprve dru-
hým tuzemským symfonickým tělesem, které mělo příležitost se 
u protinožců prezentovat. Orchestr je pravidelně zván k účas-
ti na prestižních tuzemských festivalech (Pražské jaro, Janáčkův 
máj, Smetanova Litomyšl, Pražské hudební slavnosti apod.). Jeho 
umělecký profil postupně formovali kromě stálých dirigentů také 
významní hosté – V. Neumann, V. Smetáček, J. Bělohlávek, L. Pe-
šek, Z. Mácal, Ch. Mackerras, S. Baudo, H. Rilling a od roku 2005 
také současný šéfdirigent Theodore Kuchar. Mezi sólisty zvuč-
ných jmen, kteří se s Ostravskou filharmonií představili, jsou na-
příklad Josef Suk, André Navarra, Eva Urbanová, José Carreras, 
v poslední době pak James Buswell, Sergej Babajan nebo Pascal 

Rogé. Janáčkova filharmonie často uvádí díla nejen Leoše Janáč-
ka a dalších českých skladatelů – A. Dvořáka,  B. Smetany nebo 
B. Martinů, ale šíře jejího repertoáru je mnohem mohutnější,  
o čemž svědčí dramaturgie jednotlivých koncertů, kde se obje-
vují jména jako L. van Beethoven, W. A. Mozart, F. Schubert, R. 
Strauss, B. Bartók, R. Schumann, M. Ravel, M. Bruch, A. Bruck-
ner, A. Copland, L. Bernstein a další. Dalším důkazem šíře zábě-
ru je bohatá diskografie. Od konce 90. let se Janáčkova filharmo-
nie systematicky věnuje také interpretaci domácí i světové „nové 
hudby“. Spolu s Ostravským centrem nové hudby pořádá letní 
festivaly a tvůrčí dílny mladých skladatelů z celého světa za účas-
ti předních světových tvůrců a interpretů. V této oblasti dosáhl 
orchestr výrazných úspěchů na předních světových festivalech 
avantgardní hudby v Praze, Varšavě a Berlíně.
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Pátek 13. 11. 2009 20.00 Sál FHK

Henri DUTILLEUX

Mystere de l‘instant / Mysterium okamžiku (1986 - 1989)
Appels – Échos – Prismes – Espaces lointains – Litanies – Choral – Rumeurs – Soliloques – Métamorphoses 
(sur le nom de SACHER) – Embrasement

Correspondances / Vztahy pro soprán a orchestr (2002-2004) 
I. Danse cosmique – Interlude – II. À Slava et Galina – III. Gong – IV. Gong 2 – V. De Vincent à Théo

Přestávka

Witold LUTOSLAWSKI 
Chantefleurs et Chantefables / Květomluva a zpěvobajky (1990) 

1. La Belle-de-nuit – 2. La Sauterelle – 3. La Véronique – 4. L’Eglantine, l’aubépine et la glycine – 5. La Tortue 
– 6. La Rose – 7. L’Alligator – 8. L’Angélique – 9. Le Papillon

Symfonie č. 4 (1992) 

Filharmonie Hradec Králové 
Gabriela Beňačková soprán (Lutoslawski)
Dana Pěnkava Koklesová soprán (Dutilleux)
Pavel Šnajdr dirigent 

Gabriela Beňačková Dana Pěnkava Koklesová
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HENRI DUTILLEUX (1916) je jedním z nejvýznamněj-
ších francouzských skladatelů druhé poloviny 20. století. Po stu-
diích, přerušených na čas druhou světovou válkou, působil ve 
Francouzském rozhlase, kde vedl hudební redakci. V 60. letech 
vyučoval skladbu na pařížské École Normale de Musique, odkud 
přešel na Pařížskou konzervatoř. V 90. letech byl rezidenčním 
skladatelem v Tanglewoodu. Mezi jeho studenty patří mimo jiné 
Gérad Grisey nebo Francis Bayer, kanadský skladatel Jacques 
Hétu nebo britští skladatelé Kenneth Hesketh a Andrew McBir-
nie. Jako skladatel se vždycky snažil držet stranou vyhraněných 
škol a získal si v tomto směru značnou nezávislost a respekt. Na-
vazuje na tradici francouzské hudby reprezentovanou Mauricem 
Ravelem, Claudem Debussym a Albertem Rousselem, okrajově 
vpustil do své hudební řeči i některé inovativní prvky poválečné 
hudební moderny (převahu atonality a modality nad tonalitou) 
– třebaže k serialismu byl vždy spíše skeptický – a vytvořil si svůj 
vlastní styl, do kterého začlenil například i ohlasy jazzu, jak je 
možné slyšet z jeho Symfonie č. 1 nebo z častého používání syn-
kopovaných rytmů. Má velký cit pro strukturu a symetrii. Čas-
tým inspiračním zdrojem je mu výtvarné umění a literatura. Je 
autorem dvou symfonií, violoncellového koncertu, houslového 
koncertu, baletu Le Loup. Mezi jeho další pozoruhodné symfo-
nické skladby patří Métaboles (1965), jedna z jeho vůbec nejpro-
vozovanějších skladeb, nebo Timbres, Espace, Mouvement ou la 
Nuit Etoilée (1978), Mystère de l‘Instant (1989) a Slava´s Fanfare 
pro prostorový soubor (1997). Mezi jeho díla z poslední doby pa-
tří písňový cyklus Le Temps L´Horloge (2007), psaný pro ame-
rickou sopranistku Renée Flemming. Skladatel se nechal slyšet, 
že se v budoucnu chce věnovat zejména komorní tvorbě, má  
v úmyslu napsat druhý smyčcový kvartet.

Skladbu Mystere de l´Instant (Mystérium okamžiku) pro 
cimbál, smyčcový orchestr a bicí vytvořil Henri Dutilleux v roce 
1989. Je to další z řady jeho děl, ve kterých se nevtíravě hud-
bou vyslovuje k duchovním aspektům života – podobně jako ve 
Smyčcovém kvartetu nebo Métaboles, v Druhé symfonii a v Tim-
bres, Espace, Mouvement ou la Nuit Etoilée. Skladbu napsal na 
objednávku Paula Sachera, který ji v roce 1989 poprvé provedl 
– v curyšské Tonhalle se souborem Collegium Musicum Zürich 
a rok poté také v Paříži. Skladatel dílo Sacherovi věnoval a jeho 
devátou část (Métamorphoses) pojednal jako fantazii na jméno 
Sacher. Skladba má celkem deset vět. Jejich tituly vzájemně ni-
kterak nekorespondují, všechny se ale z té či oné stránky vztahují 

k tvůrčímu procesu. Je to série meditací na umění skládat hudbu. 
Silnými stránkami hudební řeči v této skladbě jsou zvuk a barva, 
skrytě je dílo rovněž poctou Bélu Bartókovi (jehož Hudba pro 
smyčce, bicí a celestu vznikla o padesát let dříve rovněž na ob-
jednávku Paula Sachera).

Písňový cyklus Correspondances pro soprán s orchestr vy-
tvořil Henri Dutilleux v roce 2003 na objednávku Berlínských 
filharmoniků, kteří dílo téhož roku premiérovali pod taktovkou 
Sira Simona Rattlea a s Dawn Upshaw jako sólistkou. Inspira-
ci skladateli poskytly básně a dopisy Prithwindry Mukherjee,  
R. M. Rilkeho, Alexandra Solženicyna a Vincenta van Gogha. 
Společným jmenovatelem textů je jejich mystická dimenze. Titul 
díla – Correspondances – odkazuje mimo jiné na stejnojmen-
nou Baudelairovu báseň (česky Vztahy) a synestézii, kterou bás-
ník údajně zakoušel (podobně jako Olivier Messiaen). V každé 
z částí převládá jiná orchestrální barva. Obrazy a barvy v dopise 
Vincenta van Gogha bratru Theovi jsou transformovány do ba-
rev dechové sekce – dřev i žesťů. Solženicynův dopis Mstislavu  
a Galině Rostropovičovým nalézá odpovídající výraz ve smyč-
cové sekci, zejména ve violoncellech. V Kosmickém tanci celý 
orchestr sólistku jakoby obklopuje. Naproti tomu v části Gong, 
jakémsi interludiu, je orchestr podstatně zredukován. Skladatel 
používá i citáty ze své i cizí hudby.

Jeden z nejvýznamnějších evropských skladatelů 20. století 
WITOLD LUTOSLAWSKI (1913-1994) chtěl původně studo-
vat matematiku, ale ještě před druhou světovou válkou se roz-
hodl pro hudbu. V roce 1939 se úspěšně uvedl Symfonickými 
variacemi, během války se věnoval hudebně organizační činnosti 
– pořádal, často ve spolupráci se svým kolegou Andrzejem Pa-
nufnikem, ilegální koncerty a recitály. Po válce se vrátil ke kom-
ponování První symfonií a Koncertem pro orchestr. Zpočátku 
byl ovlivněn folklorem, od 50. let začal rozvíjet svou vlastní kom-
poziční metodu a styl. Z experimentátorského období pochází 
jeho slavná Musique funebre, ve které uplatňuje prvky serialis-
mu, a neméně známé Benátské hry, ve kterých využívá princip 
náhodných procesů. Je autorem čtyř symfonií, instrumentálních 
koncertů (zejména violoncellového psaného pro Mstislava Ro-
stropoviče) a písňových cyklů s orchestrem (zejména Paroles tis-
sées psaného pro Petera Pearse). Od poloviny 70. let, počínaje 
písňovou sekvencí pro Dietricha Fischera-Dieskaua Les espaces 
du sommeil, začal do svých skladeb opět více začleňovat melo-
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ho Národního divadla (1970), kde zpívala plných jedenáct let. 
Pak už žádné pevné angažmá nenastoupila a uzavírá smlouvy 
o stálém hostování, a to i na předních světových scénách: od 
1976 v Bavorské státní opeře v Mnichově, od 1978 ve Vídni, kde 
zpívala dvacet dva let. Před těmito stálými angažmá bylo hosto-
vání v londýnské Covent Garden Opera atd. Při znovuotevření 
Národního divadla v roce 1983 zpívala titulní úlohu Smetano-
vy Libuše. Vrcholem její kariéry se stalo angažmá v Metropo-
litní opeře v New Yorku, kde oslnila publikum jako Rusalka. 
Na této scéně však účinkovala ještě v dalších padesáti operních 
titulech. K tamním jejím největším úspěchům patří vynikající 
interpretace Káti Kabanové v prvním uvedení této Janáčkovy 
opery v Metropolitní opeře v USA v únoru 1991; za řízení Tali-
chova žáka Charlese Mackerrase zazněla tehdy poprvé na této 
scéně česká opera v jazyce originálu. Její sytý soprán tmavšího 
zabarvení nachází nejlepší uplatnění v lyrických partiích. Od 
začátku své umělecké dráhy byla půvabnou Mařenkou (Pro-
daná nevěsta, i v jejím zfilmování) a Taťánou (Evžen Oněgin). 
Postupně vyzrávala pro psychologicky náročnější a dramatič-
tější role: Jenůfa (Janáček: Její pastorkyňa) a Káťa Kabanová  
(i v Mackerrasově pražské nahrávce z roku 1997), Leonora 
(Beethoven: Fidelio), Katrena v Suchoňově Krútňavě, Kateřina 
Maslovová v Cikkerově Vzkříšení atd. Hojně interpretuje i po-
stavy Pucciniho oper, Markétu z Gounodova Fausta a řadu dal-
ších. Pravidelně vystupovala také v milánské La Scale, Bolšom 
teatru v Moskvě, Stuttgartu, Kolíně nad Rýnem, Hamburku, 
Bonnu, Drážďanech, Curychu, Paříži, San Franciscu, Los An-
geles a na scénách mnoha dalších metropolí na celém světě. Je-
jímu umění naslouchalo rovněž obecenstvo na Iberském poloo-
strově, ať už to bylo v barcelonském Teatro Liceu, madridském 
Teatro Real, v Bilbau, Granadě, Seville, argentinském Buenos 
Aires, na scéně Teatro Colón. Mezi její nejmilovanější postavy 
patří Mařenka z Prodané nevěsty B. Smetany, Dvořákova Ru-
salka, Jenůfa a Káťa Kabanová Leoše Janáčka či ze světového 
repertoáru Mimi z Pucciniho Bohémy. 

Gabriela Beňačková se v současné době intenzivně zamě-
řuje na koncertní vystoupení ať již s orchestrem nebo s klaví-
rem. V newyorské Carnegie Hall nesčetněkrát prosazovala čes-
kou hudební tvorbu, např. koncertně Rusalku, Káťu Kabanovou 
a Libuši v roce 1984. Do Japonska zavítala několikrát na samo-
statné recitály, koncerty a při hostování Deutsche Oper Berlin  
a našeho Národního divadla.

dickou složku. V roce 1983 dokončil Třetí symfonii, která se brzy 
po své premiéře s Chicagským symfonickým orchestrem stala 
jednou z nejprovozovanějších symfonií soudobého repertoáru  
a vynesla skladateli pověst kulturní ikony světového věhlasu.

Pro písňový cyklus Chantefleurs et Chantefables / Květo-
mluva a zpěvobajky pro soprán a orchestr sáhl Witold Luto-
slawski opět po textech francouzského surrealistického básníka 
Roberta Desnose. Poprvé tak učinil v Les espaces du sommeil. 
Robert Desnos se narodil v roce 1900 a zemřel na ryfus v Tere-
zíně v roce 1945. Rok před jeho zatčením pro členství v odbo-
ji poslal svému nakladateli do Paříže rukopis třiceti „zpěvoba-
jek“, které byly publikovány až po jeho smrti. Sbírka, která vyšla 
v roce 1955 obohacena o dalších dvacet básní z pozůstalosti,  se 
stala ve Francii neuvěřitelně populární a básně z ní recitují zpa-
měti generace školáků. Witold Lutoslawski si vybral devět básní 
a vytvořil písňový cyklus s cílem postihnout živou představivost 
a barvitou přirozenost spontánního dětského světa. 

Witold Lutoslawski často strukturoval své skladby jako jed-
novětá, vnitřně do dvou částí členěná díla – taková je i Symfo-
nie č. 4. První část obsahuje dvě odlišné polohy hudby – proti 
dlouhým, pomalým melodickým linkám nad ponurými akordy 
zní rychlé, jakoby spontánnější zvukové epizody (jsou to části 
psané ad libitum a dirigent na jejich průběh pouze „dohlíží“). 
Druhá část bez zřetelnějšího švu navazuje na první, přináší nové 
lyrické téma, které je polarizováno svižnější hudbou. Před závě-
rem dochází k útlumu neseného violovou frází, aby hudba nako-
nec vzplanula do života v náhlé, brilantní codě. Čtvrtá symfonie 
byla posledním závažným skladatelovým dílem. Po ní napsal už 
jen drobnou skladbu pro interpretační soutěž a začal pracovat 
na houslovém koncertě pro Anne-Sophie Mutter, který však ne-
dokončil. Symfonii č. 4 si od Witolda Lutoslawského objedna-
la Losangeleská filharmonie, která ji uvedla v premiéře 5. února 
1993 pod skladatelovou taktovkou.

GABRIELA BEŇAČKOVÁ je operní a koncertní pěvky-
ní světového formátu. Narodila se v Bratislavě, avšak většinu 
svého života prožila na zahraničních operních scénách, kde 
ztvárnila téměř čtyřicet rolí. Vystudovala zpěv na bratislavské 
a žilinské konzervatoři, v letech 1967-71 na VŠMU v Bratislavě  
u Anny Korínské a Janka Blahy. V roce 1969 se stala absolutní 
vítězkou v Dvořákově pěvecké soutěži v Karlových Varech, na-
čež byla angažována ředitelem Přemyslem Kočím do pražské-
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PAVEL ŠNAJDR (1975) ab-
solvoval na Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně obory 
kompozice a dirigování. Byl čle-
nem skladatelského sdružení Bez-
mocná hrstka a za své skladby byl 
dvakrát oceněn ve skladatelské 
soutěži Generace. Soustavně se vě-
nuje interpretaci soudobé hudby  
a s brněnským souborem Ars inco-
gnita uvedl na 40 premiér skladeb 
současných autorů, z nichž někte-
ré nahrál na CD. V roce 2001 měl 
soubor samostatný koncert na festivalu Pražské jaro a v roce 
2005 v rámci festivalu Pražské premiéry v Dvořákově síni Ru-
dolfina. V letech 2001 – 2008 působil v Divadle J. K. Tyla v Plzni, 
kde kromě operního repertoáru uváděl také baletní představe-
ní, a to jak díla klasická, tak moderní (mj. premiéru baletu Za-
hrada podle stejnojmenné knihy Jiřího Trnky na hudbu Zbyňka 
Matějů). Pravidelně spolupracuje se Severočeskou filharmonií 
Teplice a s Filharmonií Hradec Králové. V letech 2004 – 2007 
byl angažován v Národním divadle Brno, s nímž se zúčastnil 
japonského turné s operou N. Rimského-Korsakova Mozart  
a Salieri. V sezoně 2007 byl přizván jako host ke spolupráci ve 
Státní opeře Praha, kde nejprve převzal dirigování Čajkovského 
Labutího jezera a v dubnu 2008 zde nastudoval světovou premi-
éru baletu Fantom Opery autorů P. Maláska a L. Vaculíka. Od 
sezony 2008/2009 je ve Státní opeře Praha ve stálém angažmá 
jako dirigent baletních představení.

Muzikologické texty: PhDr. Wanda Dobrovská

Poděkování za spolupráci Janu Filipu Ťupovi

Během své kariéry spolupracovala s nejvýznamnějšími di-
rigenty své doby, byli mezi nimi  například L. Bernstein, C. Ab-
bado, Z. Mehta, Ch. Mackerras, J. Levin, Sir G. Solti, W. Sawal-
lisch, J. Tate, J. Fiore, C.M. Giulini, L. Matacic, G.Navarro,  
G. Sinopoli, Ch. von Dohnányi,B. Gregor, J. Kout. Z Českých 
dirigentů můžeme jmenovat např. Václava Neumanna, Z. Ko-
šlera, L. Peška, J. Bělohlávka.

Mezi jejími operními partnery byli i slavní tenoři P. Domin-
go a L. Pavarotti, P. Dvorský, L. Lima, F. Araiza, Denis O´ Neill, 
B. Hapner.

Za své umění získala mnohá ocenění, mimo jiné byla no-
minovaná na cenu Grammy v New Yorku za recitál české písňo-
vé tvorby za spoluúčinkování Rudolfa Firkušného. Je držitelkou 
pařížské Ceny Artura Toscaniniho, Zlaté medaile Giuseppe Ver-
diho a od roku 1985 je nositelkou rakouského a bavorského čest-
ného titulu Kammersängerin a českého titulu národní umělky-
ně. V roce 2008 obdržela státní vyznamenání ČR za zásluhy.

DANA PĚNKAVA KOKLESOVÁ vystudovala muzikálové 
herectví a operní zpěv na slovenské Státní Konzervatoři v Košicích 
u prof. E. Chudovské a prof. E. Pappové. Po absolvování studií za-
čala svou pěveckou kariéru na operetních a muzikálových scénách 
v České republice (Brno - Hudební divadlo Reduta, Praha - divadlo 
Spirála) a Slovenské republice (Bratislava – Nová Scéna, Prešov – 
DJZ, Zvolen – DJGT).

Od roku 2000 se v České republice věnuje výhradně operní-
mu zpěvu. Své pěvecké vzdělání dále prohlubovala v Praze u Prof. 
M. Hájóssyové a v současné době u paní E. Raditchevy. V SDOB v 
Ústí nad Labem se představila v roli Violetty Valéry ve Verdiho La 
Traviate, také v SND v Bratislavě, ve Státní opeře Praha a SDOB  
v Ústí nad Labem v roli Micaely v Bizetově Carmen, ve Stavovském 
divadle v Praze a Slezském divadle v Opavě v letních stagionne 
2007/2008 jako Donna Anna v Mozartově Donnu Giovannim, ve 
Státní opeře Praha jako 1. Dáma v jeho Kouzelné Flétně, v roli Sa-
lašnice v Griegově Peeru Gyntovi, jako Anna ve Verdiho Nabucco-
vi, také ND Brně.

Dále spolupracovala s dirigenty R. Heinem, F. Zambellim,  
O. Lenárdem, E. Dovicem, F. Drsem, G. Tourniairem, T. Kralovi-
čem, L. Svárovským, M. Keprtem a s režiséry P. L. Pizzim, J. Bed-
nárikem, K. Štaubertovou, A. Nekovarem, A. Bernardem, S. Mošou 
a Z. Troškou.
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Český rozhlas 3 - Vltava
Přímé přenosy koncertů festivalu naladíte 
po celé republice na VKV (FM)
Vysílání na internetu: www.rozhlas.cz/vltava
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Mediální partner festivalu:
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www.rta.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

PARDUBICE

Vysíláme na sdílených kmitočtech s TV Prima - každý všední den 17:40 - 18:00hod.

Zpravodajský pořad Minuty regionu
Každý všední den aktuální informace 
z Královéhradeckého a Pardubického kraje
politika - kultura - krimi ... jsme tam, kde se něco děje! 
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FESTIVAL JE PŘIPRAVEN ZA FINANČNÍ PODPORY 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ, KRÁLOVÉ-

HRADECKÉHO KRAJE A MINISTERSTVA KULTURY ČR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 777, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

TEL.: 495 211 375, E-MAIL: FHK@FHK.CZ

REZERVACE: WWW.HKPOINT.CZ, KONCERTY

Tisk: Exa Print - Design s. r. o., tel.: 775 705 170


