XIV. ročník festivalu
soudobé orchestrální hudby

Vybraná světová díla
v českých premiérách

www.hfhk.cz

Koncerty se světelným,
pohybovým a výtvarným designem

Festival Hudební fórum Hradec
Králové není polem pro experimenty. Posluchačům předkládáme hodnoty prověřené,
skladby úspěšné na světových
pódiích. Bývají to kompozice
náročné po produkční stránce,
vyžadující po interpretech
zcela mimořádné nasazení. Díky
Českému rozhlasu mohou být
na koncertech přítomni i ti, kteří
to do Hradce mají daleko. Jsem
šťasten, že publikum v Hradci
navštěvuje koncerty stále hojněji, jako by bylo rezistentní vůči
mlze laxnosti, která se v poslední
době válí nad naším hudebním
rybníkem.
LUKÁŠ HURNÍK,
PREZIDENT FESTIVALU

Vážení a milí posluchači,
uslyšíte neslýchané, uvidíte
nevídané. Ukážeme kreatury
z říše fantazie i politické reality. Podíváme se zevrubně na
život společenské smetánky.
Zjistíme, jak blízko může mít
americký sen k řecké tragédii.
Zasadíme se za Abely proti
Kainům: připomeneme sociální
vylučování, genocidy, selektivní
justici i vraždy novinářů, kteří
hledají pravdu. Temnotou vlastních stínů budeme stoupat ke
světlu. Rozezvučíme pléno života i zbrusu nových královéhradeckých varhan.
MAREK HRUBECKÝ
DRAMATURG FESTIVALU

Foto: Jaroslav Klinský
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ÚTERÝ
20.00 hodin
Sál Filharmonie Hradec Králové

ČTVRTEK
20.00 hodin
Sál Filharmonie Hradec Králové
ANDĚL SVĚTLA
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ÚTERÝ
20.00 hodin
Sál Filharmonie Hradec Králové

PASCAL DUSAPIN
Aufgang [Stoupání], koncert pro housle a orchestr (2011)

24/11

EINOJUHANI RAUTAVAARA
Symfonie č. 7 – „Angel of Light“ [Anděl světla] (1994)

SOBOTA
20.00 hodin
Sál Filharmonie Hradec Králové

Milan Paľa housle
Moravská filharmonie Olomouc
Andreas Sebastian Weiser dirigent

HVĚZDY TANČÍ

FANTASTICKÁ ZOOLOGIE
Zahajovací koncert festivalu Hudební fórum
Hradec Králové

JOHN HARBISON
Remembering Gatsby [Vzpomínání na Gatsbyho],
foxtrot pro orchestr (1985)
THOMAS ADÈS
Powder Her Face Suite
[Suita z opery Napudrujte jí obličej] (1995/2017)

MASON BATES
Anthology of Fantastic Zoology [Antologie Fantastické
zoologie] pro orchestr (2015)

TIGRAN MANSURJAN
Vier ernste Gesänge [Čtyři vážné zpěvy], koncert pro housle
a smyčcový orchestr č. 2 (2006)
GIJA KANČELI
Angels of Sorrow [Andělé smutku] pro housle, violoncello,
dětský sbor a komorní orchestr (2013)
MICHAEL GANDOLFI
Ascending Light [Stoupající světlo] pro varhany a orchestr (2014)
Dalibor Karvay housle
Lukáš Polák violoncello
Katta varhany
Královéhradecký dětský sbor Jitro
Jiří Skopal sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Kaspar Zehnder dirigent

JOHN ADAMS
The Chairman Dances [Předsedovy tance],
foxtrot pro orchestr (1985)

JAMES MACMILLAN
A Scotch Bestiary [Skotský bestiář] pro varhany a orchestr
(2003–04)

BERND ALOIS ZIMMERMANN
Nobody knows de trouble I see [Nezná tu nikdo
soužení mé], koncert pro trubku in C a orchestr (1954)

Eva Bublová varhany
Filharmonie Hradec Králové
Peter Vrábel dirigent
HOLEKTIV tanec a pantomima
Adam Halaš choreografie

KONCERT PRO LIDSKÁ PRÁVA
Závěrečný koncert festivalu HFHK

AARON JAY KERNIS
New Era Dance [Tanec nové éry] pro orchestr (1992)

20/11 - 27/11

Huw Morgan trubka
Janáčkova filharmonie Ostrava
Darrell Ang dirigent

Foyer Filharmonie Hradec Králové
VÝSTAVA STUDENSTKÝCH PRACÍ
Výstava vybraných prací ze studentské soutěže na návrh
grafického řešení vizuálu pro festival Hudební fórum
Hradec Králové. Ve spolupráci s Katedrou výtvarné
kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové.
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Světelný design: Jaromír Vlček
Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima
při všech koncertech festivalu
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Foto: Patrick Marek
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Mason Bates
Anthology of Fantastic Zoology
[Antologie Fantastické zoologie] pro orchestr (2015)
1. Forest: Twilight [Les, soumrak] –
2. Sprite [Skřítek]
3. Dusk [Šero] –
4. The A Bao A Qu [A Bao A Qu]
5. Nymphs [Nymfy]
6. Night [Večer] –
7. The Gryphon [Gryf]
8. Midnight [Půlnoc] –
9. Sirens [Sirény] –
10. The Zaratan [Zaratan] –
11. Madrugada [Svítání]
Objednávka Chicagského symfonického orchestru
Prem. 18. 6. 2015, Chicagský symfonický orchestr,
Riccardo Muti
Nakladatel: Aphra Music
— přestávka —
James MacMillan
A Scotch Bestiary
[Skotský bestiář] pro varhany a orchestr (2003–04)
I. THE MENAGERIE, CAGED
[Menažerie, zvířata v klecích]
The book is opened [Kniha se otevírá]

4. The red-handed, no-surrender, howler monkey [Při
činu dopadený vřešťan, který nekapituluje]
5. Uncle Tom Cat and his chickens
[Kocour strýček Tom a jeho kuřata]
Yet another page is turned [Ještě další stránka se 		
obrací]
6. Scottish Patriots [Skotští vlastenci]
7. The Reverend Cuckoo and his Parroting Chorus
[Důstojný pan Kukačka a jeho papouškující sbor]
8. Jackass Hackass [Osel pisálek]
The book is closed [Kniha se zavírá]
II. THE MENAGERIE, UNCAGED
[Menažerie, zvířata bez klecí]
Objednávka Losangeleské filharmonie a BBC
pro Symfonický orchestr BBC
Prem. 7. 10. 2004, Los Angeles, Wayne Marshall,
Losangeleská filharmonie, Esa-Pekka Salonen
Nakladatel: Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd
Eva Bublová varhany
Adam Halaš choreografie
Filharmonie Hradec Králové
Peter Vrábel dirigent
Skotský bestiář
Pohybové ztvárnění symboliky chování zvířat, které je
nápadně podobné lidem. Tanec a pantomima v obrazech
zrcadlících vibrující stav naší společnosti.
HOLEKTIV
Andrea Vykysalá
Karolína Křížková
Eva Stará
Andrej Lyga
Šimon Pliska
Adam Halaš choreografie

1. Ode to a cro-magnon hyena
[Óda na kromaňonskou hyenu]
A page is turned [Stránka se obrací]
2. Reptiles and Big Fish (in a small pond) [Plazi a velká
ryba (v malém rybníce)]
3. Her Serene and Ubiquitous Majesty, Queen Bee
[Její Jasnost a všudypřítomné Veličenstvo,
včelí královna]
Another page is turned [Další stránka se obrací]
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Světelný design: Jaromír Vlček
Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima

Hudební Amerika vyhlásila Skladatelem roku 2018 Masona
Batese (*1977), pionýra spojení elektronické a orchestrální hudby. Zvuky vzniklé elektronickou cestou používá
tento skladatel jako novou sekci symfonického orchestru,
nejčastěji jako další bicí nástroje. Ve své nejrozsáhlejší
práci pro orchestr – Antologii Fantastické zoologie – však
Bates „elektroniku“ neuplatňuje přímo. Zvláštní „technicolorovou“ orchestrací jen vytváří dojem, že ji používá.
Evokace nadreálných zvuků odpovídá zobrazovanému:
neslýchaným tvorům, kteří neexistují, ale jejichž konkrétní
vlastnosti popsal Jorge Luis Borges v Knize imaginárních
bytostí (Fantastické zoologii). Lesní mezihry vedou posluchače stále hlouběji do noci i do říše vybájených bytostí.
Nejprve potkáváme zachmuřeného skřítka schopného
sevřít spáčův hrudník a způsobit mu děsivé sny. A Bao
A Qu je tvor citlivý na lidské ctnosti, schopný dívat se celým
tělem. Obývá spirálovité schodiště Věže vítězství v Čittáru,
po kterém vystupuje nahoru s poutníky. Jestliže doprovází
čistého člověka, dosáhne na nejvyšším schodu své úplné
podoby, kdy vyzařuje blankytně modré světlo. Protože
se A Bao A Qu při sestupu poutníka opět skutálí dolů do
beztvarosti, dává Bates této části formu palindromu, tj.
věty, která zní stejně, ať je čtena odpředu nebo odzadu.
V lese potkáváme i suchozemské nymfy (dva dovádějící
klarinety). Pohled na tyto sličné mladé ženy, resp. nižší
bohyně, mohl způsobit šílenství, pokud byly nahé i smrt.
Gryfův „předek jest ptačí a zadek jako lvový… A ten pták
jest tak silný (viz tympány a žestě), že vuola (housle)
pochytí i nese u povětřie.“ Protože Gryf kráčí po zemi plný
moci jako lev a vystupuje k božímu trůnu jako orel, stal se
znakem Kristovým i znamením papežů a vzkříšení. Sirény
(housle za scénou), „napůl ženy, napůl ryby“, lákají plavce
(ostatní smyčce) do záhuby přesladkým hlasem a slibem
nazření podstaty věcí. Naposledy Zaratan je velryba
„obeznalá v páchání zla“. Chová se jako nebezpečný ostrov,
který zakotvivší námořníky stáhne s sebou do hlubin. Závěr
přichází s čarodějnickou hodinkou mezi půlnocí a úsvitem – madrugada znamená španělsky svítání. Za úsvitu
se všechny bytosti shromáždí v nejtemnější a nejhlubší
části lesa.
Koncertantní forma Skotského bestiáře pro varhany
a orchestr od Jamese MacMillana (*1961) se váže k místu
premiéry, koncertní síni Walta Disneyho v Los Angeles.
Jedno z akusticky nejdokonalejších jevišť světa dostalo
v roce 2004, tedy rok po svém otevření, korunu v podobě
varhan. Architekt Frank Gehry znovu prokázal svou originalitu, když některým z šesti tisíc píšťal nechal volnost
svazku květin, podle škarohlídů pomfritů. MacMilllan svou
skladbou zkomponovanou na objednávku Losangeleské
filharmonie navázal na středověké knihy pojednávající

o životě zvířat a jejich symbolice i na novodobé americké
karikaturisty, kteří užívali zvířecích podob pro charakterizaci lidských povah. Podtitul díla – Enigmatické variace
na zoologický karneval na kaledonské výstavě – prozrazuje
tři další inspirační zdroje. Zaprvé to jsou Variace na vlastní
téma – „Enigma“, které Elgar věnoval svým „přátelům
v nich zobrazených“. Zadruhé je to zoologická fantazie
Karneval zvířat, kterou Saint-Saëns za svého života zakázal
provozovat jako příliš výstřední. Zatřetí pak Obrázky
z výstavy, v nichž se Musorgskij zpodobnil, jak na výstavě
přechází promenádou od jednoho obrazu k druhému.
Podobně MacMillan přechází obracením stránek bestiáře
mezi obrazy symbolizujícími lidské archetypy a osobnosti,
se kterými se setkal za svého života ve Skotsku (podle
starých Římanů v Kaledonii). Stejně jako u Elgara mnohé
zůstává hádankou. Zjevné je jen to, že jde o sžíravou politickou satiru, podle Timesů možná nejneúprosnější proud
kyseliny sírové, který kdy byl vyjádřen hudbou. Zatímco
Saint-Saëns zpodobnil ve své zoologické fantazii jako první
lvy, MacMillan na tomto místě vidí hyenu. Plazi mají v angličtině přeneseně význam padouši. Ve Skotském bestiáři
tito jedovatí našeptávači obklopují velkou rybu v malém rybníce. Ve společenství úlu platí, že zde může být jen jedna
matka, která ovládá všechno včelstvo. Na další stránce
následuje obraz při činu dopadeného vřešťana, který však
v žádném případě neskládá své zbraně. Vylíhnutá kuřata
nechráněná kohouty s napoleonským syndromem se pak
stávají kořistí kocoura, který dělá jakoby nic. Mezi zvířata
řadí MacMillan poslance-vlastence. Fanfára původně
určená pro skotský parlament prozrazuje typické působiště
těchto žab na prameni. Ušetřeni nezůstanou ani naivní
duchovní s jejich přitakávající svitou. Oslové pak vybubnovávají na klávesnicích svých přístrojů fake news a šíří
je rychlostí blesku po sítích. Druhá část díla líčí zvěřinec,
ve kterém z řetězu utržené kreatury překročí dosavadní
hranice svých klecí.
Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje
v Praze. Již během studia na AMU spolupracoval s řadou
komorních a symfonických orchestrů a Kühnovým
dětským sborem. V roce 1995 založil Orchestr Berg a byl
to on, kdo vytvořil koncepci hudebního směřování tělesa.
Díky němu je dnes Orchestr Berg oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. století a soudobé. Peter Vrábel
je neúnavným a originálním propagátorem nové hudby,
aktivně spolupracuje se soudobou českou skladatelskou
špičkou a prostřednictvím nejrůznějších projektů vytváří
inspirativní tvůrčí prostor pro vynikající umělce mladé
generace. Vytvořil velké množství snímků pro Český
rozhlas, své všestranné schopnosti využil při natáčení alba
jazzového pianisty Franka Mantootha nebo při nahrávání
7

pro film. Hostoval v Národním divadle v Praze (představení
Zlatovláska). Je držitelem Ceny Gideona Kleina. V roce 2010
získal od České hudební rady ocenění za zásluhy o kvalitu
a šíření české hudby.
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Eva Bublová studovala na Pražské konzervatoři varhany
a klavír a na Akademii múzických umění absolvovala
varhany pod vedením Jaroslava Tůmy. Poté vystudovala
Conservatoire National Supérieur de Musique ve francouzském Lyonu u Jeana Boyera. Po návratu pokračovala
ještě ve studiu na AMU, tentokrát v cembalové třídě Giedré
Lukšaité Mrázkové. Je vítězkou několika mezinárodních
soutěží – Pražského jara, G. Silbermanna ve Freibergu, J. J.
Fuxe v Angeru, F. d’Onofria v Carunchiu nebo J. Brossarda v Bellelay. Koncertovala ve většině evropských zemí,
v Japonsku a v Kanadě. Jako sólistka vystoupila mj. se
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy – FOK. Pedagogicky působí na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Je
varhanicí francouzské farnosti v Praze a v kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu.

Aufgang
[Stoupání], koncert pro housle a orchestr (2011)

Pascal Dusapin

1. –
2. –
3. –
Objednávka Západoněmeckého rozhlasu, Nadace
Orchestru románského Švýcarska, Festivalu Holland
a Pařížské filharmonie s podporou Pierra Bergého
Prem. 8. 3. 2013, Kolín n. R., Renaud Capuçon,
Symfonický orchestr Západoněmeckého rozhlasu,
Jukka-Pekka Saraste
— přestávka —

Filharmonie Hradec Králové nese svůj název od vzniku
České republiky v roce 1993. Těleso navázalo na činnost
profesionálního městského orchestru založeného v roce
1978, který dosáhl statusu státního symfonického orchestru v roce 1987. Významná období uměleckého rozkvětu
orchestru jsou spojena se jmény prof. Františka Vajnara,
Ondřeje Kukala a Andrease Sebastiana Weisera. Od sezony
2018–2019 je šéfdirigentem FHK Kaspar Zehnder. FHK
účinkuje na významných festivalech včetně Pražského
jara a také v zahraničí. Dosaženou interpretační kvalitu
orchestru dokumentují nahrávky pro tuzemské i zahraniční vydavatele, Českou televizi a Český rozhlas.
Od roku 2005 je Filharmonie Hradec Králové pořadatelkou
festivalu Hudební fórum Hradec Králové.

Einojuhani Rautavaara
Symfonie č. 7 – „Angel of Light“ [Anděl světla] (1994)
1. Tranquillo
2. Molto allegro
3. Come un sogno
4. Pesante
Objednávka Symfonického orchestru Bloomington
Prem. 1995, Symfonický orchestr Bloomington
Nakladatel: Fennica Gehrman
Milan Paľa housle
Moravská filharmonie Olomouc
Andreas Sebastian Weiser dirigent

Foto: Patrick Marek
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Světelný design: Jaromír Vlček
Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima
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Ke složení houslového koncertu inspiroval Pascala Dusapina (*1955) dirigent Marek Janowski. Francouzský skladatel pracoval v roce 2008 dva měsíce na první větě, ale
poté kompozici odložil. Ke skladbě se vrátil až díky zájmu
virtuosa Renauda Capuçona. V lednu až říjnu 2011 dopsal
první větu a přidal dvě další. Titul skladateli vytanul na
mysli samovolně v průběhu práce. V německém slově Aufgang [výstup, stoupání] našel Dusapin vyjádření myšlenky
pohybu – zdvihání, povstání z místa, resp. východu světla –
související s historií vzniku díla a otevřením nové naděje
na splnění zdánlivě nedosažitelné touhy po kompozici
koncertantní formy. Podle skladatele bylo vše v podstatě
temné, světlost musela být znovu vybojována. Světlo se
tak stalo skrytým námětem koncertu. Podle Dusapina
jde o metaforu. Při kompozici se může stát, že jsme skrze
naši vlastní temnotu tak sklíčeni, až se boj s hudebním
materiálem promění v hledání nejmenšího zásvitu, nejnepatrnějšího záblesku světla. Na začátku koncertu jsou
housle zcela nahoře a orchestr úplně dole. Jeden i druhý
zpívá. Orchestr je tmavý. Housle jsou sotva slyšet, jejich
výraz je žalobný a jemný jako odlesky. Skladatel popsal tento prvotní obraz jako ranní úsvit a západ slunce probíhající současně. Koncert se zrodil ze zaměňování obojího
skrze křehce narůstající proplétání, z přání postavit proti
sobě protiklady a spojit je v jeden tok. Hnacím motorem
díla se stalo směšování zatemnění a oslnění. K divokým
rozkladům sólových houslí v druhé větě skladatel připsal
v partituře poznámku: „jako pták, který chce uniknout ze
své klece“, ve třetí žádá zuřivý a popuzený výraz a výslovně
zmiňuje „nové trýznění“. Kdyby nebylo trápení, nebylo by
ani štěstí, ani naděje, zní klíčová myšlenka Tarkovského
filmu Stalker. Housle v Dusapinově koncertu jsou
převaděčem svého druhu, přináší paprsek naděje i k němu
pozdvihují.
Symfonií č. 7 – „Anděl světla“ (1994) navázal Einojuhani
Rautavaara (1928–2016) na svá díla s andělskými tituly ze
70. let minulého století. Když bylo skladateli sedm nebo
osm let, zjevovala se mu ve snu opakovaně obrovská, šedá,
všemocná, tichá bytost, která se k němu chtěla přiblížit
a stisknout ho v náručí. Skladatel se jako dítě bál, že jej
tato mocná přítomnost ochromí. Bojoval o život a tušil, že
zápasí s andělem, až se probudil. Postava se vracela noc
co noc a Einojuhani trávil dny v obavě z jejího návratu.
Po mnoha takových zápasech nakonec noční návštěvy
skončily, když se chlapec naučil vzdát se, vrhnout se do
bytosti a stát se její součástí. Téma z dětství oživlo poté,
co si skladatel v 70. letech minulého století přečetl Elegie
z Duina Reinera Marii Rilkeho, které s ním od té doby
zůstaly navždy. Rautavaaru zvláště oslovovaly verše první
elegie: „Kdo, kdybych křičel, kdo by mě zaslechl z anděl10

ských kůrů? A kdyby přece, kdyby mě jeden a zprudka
přitiskl k srdci: zašel bych jeho silnějším bytím. Vždyť krása
je pouhý počátek hrůzy, kterou snad ještě snesem, v obdivu nad tím, jak blahovolně nás odmítá zničit. A každý anděl
je hrozný.“ Hudební personifikací postavy anděla, podle
skladatele osobního anima, se staly orchestrální skladby
Andělé a navštívení, Anděl soumraku a Hřiště pro anděla.
Zatímco animus (obraz muže v ženině nevědomí) má rysy
bezcitnosti a moci, anima (obraz ženy v mužově nevědomí)
má rysy neklidu a tvořivé síly. Chce-li anima život, chce dobro i zlo, může se vyjevit jako bída života i jako anděl světla
osvětlující nejvyšší smysl. Skladatel později korigoval svůj
komentář k Symfonii č. 7, když místo anima akcentoval „archetyp stínu“, tedy nepřijatou či potlačenou stránka
člověka symbolizovanou obvykle dvojníkem stejného
pohlaví. Konec druhé věty přinese skladatelovu „disturbance technique“, techniku rušení, kde na jedné straně
stojí hrdina-sólista-člověk, na straně druhé protivníkžestě-andělé. Nevyřešený konflikt ústí do lyrického jádra
symfonie, pomalé věty s podtitulem Jako sen. V závěru se
zdá, jakoby Rautavaara zpíval hymnus na svobodný způsob
bytí, jehož podmínkou je integrace stínu. Na rozdíl od
Mahlera, podle něhož měla symfonie obsáhnout celý svět,
finský skladatel řekl, že mu stačí, když obsáhne celého jeho
samého.

rozhlasu houslové koncerty A. Berga
a K. Szymanowského.
Moravská filharmonie Olomouc patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Na
jejím uměleckém vývoji se podílely významné osobnosti
české i světové hudební scény. Za všechny jmenujme
například dirigenty Otto Klemperera a Václava Neumanna,
houslisty Josefa Suka a Gidona Kremera či violoncellistu Pierra Fourniera. MFO se věnuje především velkým
tvůrcům světové hudby 19. a 20. století, propaguje však
i soudobou českou a světovou hudební tvorbu, o čemž
svědčí uvedení více než 250 novinek. Má bohatou diskografii a vystupuje na významných mezinárodních hudebních festivalech doma i v zahraničí. Sama pořádá festivaly
Dvořákova Olomouc a Mezinárodní varhanní festival
Olomouc.

Andreas Sebastian Weiser, absolvent Vysoké školy umění
v Berlíně, se stal v roce 1985 finalistou prvního ročníku
Mezinárodní dirigentské soutěže A. Toscaniniho v Itálii. Na
základě stipendia Německé akademické výměnné služby
studoval také u Václava Neumanna při České filharmonii
(1987/88). O rok později se stal druhým dirigentem Symfonického orchestru Československého rozhlasu. V roce
1990 si jej Jenští filharmonici zvolili svým šéfdirigentem.
Pravidelně spolupracoval s M. Rostropovičem a L. Maazelem. Ve Filharmonii Hradec Králové působil od roku
2006, v letech 2012–18 jako šéfdirigent. Od roku 2016 je
hudebním ředitelem Státní opery v Praze.
Milan Paľa již během studia na Konzervatoři J. L. Belly
v Banské Bystrici a později na Univerzitě hudby a dramatického umění ve Vídni a JAMU v Brně získal řadu
ocenění na mezinárodních soutěžích. V současnosti je
Milan Paľa vyhledávaným interpretem při uvádění nových
děl a pravidelným hostem významných festivalů soudobé
hudby. Za nahrávku kompletní slovenské tvorby pro sólové
housle získal Cenu ministra kultury SR, Cenu Frice Kavendy
a Cenu Ľudovíta Rajtera. Za nahrávku slovenských houslových koncertů získal Cenu Nadace Tatra banky. Nahrál
houslové sonáty J. Brahmse, L. v. Beethovena, E. Suchoně
a E. Griega, se Symfonickým orchestrem Slovenského

Foto: Patrick Marek

Foto: Patrick Marek
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24/11
John Harbison
Remembering Gatsby
[Vzpomínání na Gatsbyho], foxtrot pro orchestr (1985)
Objednávka Atlantského symfonického orchestru,
hudební ředitel Robert Shaw
Prem. 11. 9. 1986, Atlantský symfonický orchestr,
Robert Shaw
Thomas Adès
Powder Her Face Suite [Suita z opery Napudrujte jí
obličej] (1995/2017)
1. Overture [Ouvertura]
2. Scene with Song [Scéna s písní]

Bernd Alois Zimmermann
Nobody knows de trouble I see
[Nezná tu nikdo soužení mé], koncert pro trubku in C
a orchestr (1954)
Objednávka Severoněmeckého rozhlasu Hamburk
Prem. 11. 10. 1955 Hamburk, Adolf Scherbaum, Symfonický
orchestr Severoněmeckého rozhlasu, Ernest Bour
Nakladatel: Schott Music GmbH
Aaron Jay Kernis
New Era Dance [Tanec nové éry] pro orchestr (1992)
Společná objednávka Newyorské filharmonie u příležitosti jejího 150. výročí a Baltimorského symfonického
orchestru
Prem. 8. 4. 1994, Baltimorský symfonický orchestr,
David Zinman

3. Wedding March [Svatební pochod]
4. Waltz [Waltz]
5. Ode [Óda]
6. Paperchase [Hledání stop]

Huw Morgan trubka
Janáčkova filharmonie Ostrava
Darrell Ang dirigent

7. Hotel Manager’s Aria „It is too late“
[Árie Ředitele hotelu „Je příliš pozdě“]
8. Finale [Finále]
Objednávka Nadace Berlínských filharmoniků, Dánského
národního symfonického orchestru, Londýnského filharmonického orchestru, Filadelfského orchestru, Carnegie
Hall a St. Louiského symfonického orchestru
Prem. 31. 5. 2017, Filharmonie, Berlín,
Berlínští filharmonici, Sir Simon Rattle
Nakladatel: Faber Music
— přestávka —
John Adams
The Chairman Dances
[Předsedovy tance], foxtrot pro orchestr (1985)
Objednávka Národní nadace pro umění pro Symfonický
orchestr Milwaukee
Prem. 31. 1. 1986, Symfonický orchestr Milwaukee,
Lukas Foss
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Foxtrot pro orchestr Vzpomínání na Gatsbyho napsal
John Harbison (*1938) v létě roku 1985 pro Atlantský
symfonický orchestr. Několik let předtím skicoval operu na
námět Fitzgeraldova románu Velký Gatsby, velkolepého
portrétu jazzového věku, jeho ideálů, nadějí, výstřelků,
stesku i úpadku. Po opuštění projektu se skladatel občas
procházel „hudebními obrazy (ve skicáři) a vůněmi románu
(ve svých smyslech)“. Několik z nich se spojilo ve foxtrotu.
Svou ambici zkomponovat operu o vzestupu a pádu Jaye
Gatsbyho a jeho lásce k provdané Daisy – proměně amerického snu v řeckou tragédii –, naplnil Harbison až o více
než deset let později díky objednávce Metropolitní opery.
Vstupní orchestrální pasáž foxtrotu se váže k zelenému
světlu na konci Daisyina mola, symbolu samotné Daisy
i budoucnosti, v niž Gatsby věřil. Samotný tanec začne
výzvou k pořádku a pokračuje melodií evokující 20. léta 19.
století pro zamýšlenou scénu společenského večírku. Malé
skupině nástrojů vévodí sopránový saxofon. V samotném
závěru se připomenou rekvizity Gatsbyho osudu, automobilová houkačka a telefonní zvonek.
Komorní opera Powder Her Face (Napudrujte jí obličej,
resp. Její poslední maska) britského skladatele Thomase
Adèse (*1971) odhaluje marnost nahrazování lásky penězi
a lidských vztahů přepychem nebo požitky. Děj opery se
ohlíží za minulostí Margaret Campbellové, roz. Whighamové. Za jejím společenským vzestupem, kdy se díky
sňatku stala vévodkyní z Argyllu, i za jejím pádem, když
byly v rámci rozvodu veřejně propírány její nevěry včetně
důkazu v podobě polaroidové fotografie, na které byla
zachycena při poskytování orálního sexu neznámému
muži. Hlas lidu (v opeře Soudce) nechává Vévodkyni chladnou – vidí v něm jen závist střední třídy. Když jí však vystaví
definitivní účet Ředitel hotelu, ve kterém žije, Vévodkyně
už nemá žádné prostředky, jak zaplatit. Poslední koho milovala, byla její chůva v dětství. Nezbývá jí, než se v samotě
nalíčit na poslední cestu. Hudební materiál opery, který
těží z dobových společenských tanců, inspiroval Adèse
i v dalších letech. Omezený divadelní prostor, pro který
byla opera objednána, dovolil uplatnění pouhých patnácti
členů orchestru a obsazení prvních houslí jen jedním
hráčem. Potlačenou hudební složku rozvinul Adès třemi
Tanci z Powder Her Face (2007). Dalším článkem procesu posilování nezávislé hudební logiky se staly klavírní
parafráze (2009, resp. 2015). V roce 2017 Adès dokončil na
popud Simona Rattla novou suitu. Začíná stejně jako opera
předehrou, přičemž další pasáže původně vykreslovaly
Elektrikářovo parodování Vévodkyně pro zábavu Komorné,
strojení Vévody a Vévodkyně do svatebních šatů, služčino
fantazírování o životě v bohatství (valčík), vychvalování

parfému Vévodkyně s názvem Radost (terzetto), Vévodovo
hledání důkazu nevěry, vykázání Vévodkyně z hotelu, tj. ze
života, a úklid pokoje hotelovým personálem pro nového
hosta (tango).
Chairman Dances [Předsedovy tance] se vztahují k opeře
Johna Adamse (*1947) Nixon v Číně, byť v ní přímo
nefigurují. Podle skladatele jsou „výstřižkem“ z třetího
jednání, nikoli obvyklým výběrem nebo fantazií na témata
z opery. V procesu tvorby díla zpracovávajícího mýtický
okamžik americké historie – setkání amerického prezidenta Richarda Nixona s čínským vůdcem Mao Ce-tungem
v roce 1972 – se Tance staly svého druhu zahřívacím kolem.
V roce 1985 Adams již znal scénář třetího jednání a nemohl
se dočkat momentu, kdy začne operu komponovat, byl
však ještě vázán dlouho odkládanou objednávkou pro
Symfonický orchestr Milwaukee. Předsedovy tance vznikly
jako „foxtrot“ pro Předsedu Maa a jeho ženu Ťiang Čching
(Jiāng Qīng), legendární „Madame Mao“, ukrutnou vládkyni a architektku katastrofické kulturní revoluce, během
níž zemřely statisíce Číňanů a miliony byly vystaveny
brutálnímu zacházení. Klíč k postavě Ťiang Čching našel
Adams v její méně známé minulosti, kdy byla šanghajskou
filmovou herečkou. Skladatel svou „studijní“ vizi čínské
filmové hudby 30. let minulého století opřel o standardní
společenský tanec foxtrot, doslova liščí krok. Hudební materiál Předsedových tanců pak vešel do opery v odlehčenější podobě, která lépe vystihovala surreálno závěrečné
scény. Madame Mao v ní vyzývá k tanci předsedu Maa
přítomného v podobě gigantického dvanáctimetrového
portrétu. Sestoupení předsedy na zem vyzdvihuje zoufalou
touhou vrátit čas do doby, kdy byl život jednodušší a city
upřímnější. Stejnou touhu přiznává na jevišti manželský
pár Nixonových a lidské aspekty politiky akcentují také
party ministra zahraničí Kissingera a předsedy vlády
Čou En-laje. Předsedovy tance se zařadily k Adamsovým
orchestrálním dílům z 80. let minulého století, v nichž
skladatel zkombinoval tvrdošíjně se opakující melodicko-rytmické modely minimalistické hudby s jazykem
starší hudby. Pro toto spojení se vžil termín post-minimalismus. Skladatelova mladická zkušenost s foxtroty, pochody
a big bandy současně přispěla k rozpuštění hranice mezi
„vysokým“ a „nízkým“ uměním, resp. hudbou „vážnou“
a „zábavnou“.
Německý skladatel Bernd Alois Zimmermann (1918–1970),
jehož sté výročí narození si letos připomínáme, zůstal v 50.
a 60. letech minulého století nezávislý na tehdejších módních stylech. Svůj „pluralistický způsob kompozice“ rozvinul
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z představy času v kulovitém tvaru – jednoty minulosti,
současnosti a budoucnosti, kterou lze realizovat v duchovním světě. V Koncertu pro trubku (1954) například spojil tři
historicky a stylisticky odlišné hudebně formové principy:
chorální předehru, volné variace založené na dvanáctitónové řadě a jazzovou koncertní praxi. Chorální předehra
byla kratší varhanní skladba zpracovávající chorální melodii, případně duchovní píseň. Základem Zimmermannova
trubkového koncertu se stal spirituál – čili duchovní píseň
Afroameričanů – Nobody knows de trouble I see [Nezná
tu nikdo soužení mé]. V afroamerické angličtině má také
původ záměna určitého členu „the“ za „de“. Nejúplněji
tento spirituál „zazpívá“ sólista na konci koncertu. Úryvky
z něho bude v průběhu skladby předzpěvovat altový
saxofon, sólová trubka s elektrofonickými Hammondovými
varhanami i další nástroje. Melodie spirituálu si vystačí
s pěti tóny, zato okolní permanentní variace vycházejí
z dvanáctitónové řady. Dodekafonická (dvanáctitónová)
kompoziční technika poprvé definovaná v roce 1920
negovala tradiční dur-mollový systém a je proto vnímána
jako nelogická a nelibozvučná. Otevřela však skladatelům
cestu k rychlé reakci a zvýšenému výrazovému napětí. Do
sféry jazzu patří nepřeslechnutelně walking bass (kráčející
bas), tedy rovnoměrným pohybem postupující basová
linie, swingující rytmy nebo hot intonace – drsnější tvoření
tónů odvozené z tradic afroamerické hudby. V trubkovém
koncertu Zimmermann vytvořil na protest proti rasové
nenávisti a diskriminaci přátelskou vazbu mezi zdánlivě
nespojitelnými světy: artificiální „bílou“ hudbou a beznadějně „černým“ smutkem spirituálu, resp. hudebním
cítěním „nezkaženým“ akademickým vzděláním. Spojujícím momentem se podle skladatele stalo dětsky důvěřivé
odevzdání strachu a naděje, smutku a radosti lidského
srdce, neřešitelné hádanky lidské existence do otevřené
náruče božského Vykupitele. Při premiéře v roce 1954 se
koncert jmenoval Darkey’s darkness [Černochova temnota]
a v USA ještě platily právní předpisy o segregaci ve veřejné
dopravě.
Titul Tanec nové éry (1992) je básnickou licencí Jaye
Aarona Kernise (*1960). Skladatel se inspiroval klavírní
skladbou New Era Rag Jamese Scotta, představitele rané
fáze ragtimu, tance spojujícího afroamerický folklór s prvky
dobové populární hudby. Kernis složil svým orchestrálním
plátnem hold novému vedení Newyorských filharmoniků,
v jejichž čele stanul v roce 1991 Kurt Masur. Věnování je
rovněž spojeno s očekávaným miléniem připadajícím na
rok 2000 a nadějí na rozhodné politické a sociální změny
v USA. Tanec nové éry reaguje na neblahé události roku
1992, kdy se Los Angeles na několik dní ponořilo do rasové
nenávisti po osvobozujícím rozsudku nad čtyřmi policisty,
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kteří surově zbili ujíždějícího černého motoristu. Nepokoje
si vyžádaly osmapadesát mrtvých a škody za miliardu
dolarů. Kernisova skladba vykresluje zvuky newyorské čtvrti
Washington Heights na Manhattanu, kde skladatel žije:
policejní sirény, z otevřených oken se linoucí salsu (pikantní taneční směs kubánské, portorické, jazzové a rockové
hudby) a z aut dunící rap (afroamerický styl přednášení
rýmů na rytmickém hudebním pozadí). Zdá se, že začátek
skladby vede posluchače do světa West Side Story.
Bernsteinův muzikál a Kernisův tanec sdílí stejné kořeny:
dusnou atmosféru městských ulic a jazzové idiomy 50. let
19. století.
Singapurský rodák Darrell Ang studoval dirigování na
Petrohradské konzervatoři a Yaleově univerzitě. Stal se nejmladším stálým dirigentem Singapurského symfonického
orchestru a hudebním ředitelem Singapurského národního mládežnického orchestru. V roce 2007 získal na 50.
ročníku proslulé Mezinárodní soutěže mladých dirigentů
v Besançonu Grand Prix i Cenu veřejnosti. V letech 2012–15
působil jako hudební ředitel Symfonického orchestru
Bretaň. Dirigoval rozhlasové filharmonické a symfonické
orchestry v Paříži, Berlíně, Mnichově a Vídni, symfonické
orchestry RTVE v Madridu, NHK a Yomiuri Nippon v Tokiu,
filharmonie v Petrohradě, Hongkongu, Tchaj-wanu aj. Na
pozvání Valerije Gergijeva je stálým hostujícím dirigentem
Mariinského divadla v Petrohradě. Od prosince 2016 působí
jako umělecký ředitel a šéfdirigent Sečuánského symfonického orchestru. Jeho nahrávka děl čínských autorů pro
label Naxos byla nominována na Grammy 2016.
Trumpetista Huw Morgan, vítěz soutěží Pražského jara,
Ellswortha Smithe v Tuscaloose a Girolama Fantiniho
v Římě, je jedním z nejvyhledávanějších hráčů na žesťové
nástroje své generace. Kombinuje bohatou sólovou kariéru
s rolí sólo trumpetisty Symfonického orchestru Basilej
a zakládajícího člena londýnského souboru Septura. Stal se
laureátem soutěží BBC Mladý hudebník roku, v italské Porcii, jihokorejském Jeju, Moskevské konzervatoře, Only Brass
v Antverpách a Royal Over-Seas League. Je nejmladším
držitelem ocenění Solo Award, které uděluje Mezinárodní
trumpetová společnost. Vystupuje s nejlepšími tělesy
(Londýnským symfonickým orchestrem, Orchestrem Labské filharmonie Severoněmeckého rozhlasu, Královským
filharmonickým orchestrem, Akademií sv. Martina v polích
ad.) a na více než třiceti nahrávkách pro společnosti EMI,
DECCA a Chandos. Tento rok začal nahrávat průkopnickou
řadu disků pro label Naxos nazvanou The Art of the Modern Trumpet, jejíž první díl vyjde na podzim 2019. Pochází
z Jižního Walesu, studoval na Královské hudební akademii
v Londýně a Curyšské akademii (Zürcher Hochschule der

Künste).
Stálý symfonický orchestr vznikl v Ostravě v roce 1929
jako rozhlasové těleso. U větších soudobých partitur byl
spojován s orchestrem operním, také v případě hostování
Hindemitha, Janáčka, Prokofjeva a Stravinského. Za skutečný počátek existence stávajícího tělesa je třeba považovat rok 1954, kdy vznikl Ostravský symfonický orchestr,
který vedl Otakar Pařík. Od roku 1962 orchestr vystupoval
pod názvem Státní filharmonie Ostrava a v roce 1971 získal
pod vedením dlouholetého šéfdirigenta Otakara Trhlíka
svůj dnešní název Janáčkova filharmonie Ostrava. Na
interpretačním projevu orchestru je znát vliv šéfdirigentů
posledních let, Christiana Arminga a Theodora Kuchara,
opomenout ovšem nelze ani Petra Vronského. Od roku
2014 zastává pozici šéfdirigenta a uměleckého ředitele
Heiko Mathias Förster. Jako hosté byli angažováni Mariss
Jansons, Serge Baudo, Václav Neumann, Karel Ančerl,
Charles Mackerras, Vladimir Fedosejev, Iván Fischer, Antoni
Wit ad. JFO hostovala mj. v USA, Japonsku, Austrálii či Jižní
Koreji.

Foto: Patrick Marek

Foto: František Hloušek
18

27/11
Tigran Mansurjan
Vier ernste Gesänge
[Čtyři vážné zpěvy], koncert pro housle a smyčcový
orchestr č. 2 (2006)
1. Andante con moto
2. Andante mosso, agitato

Prem. 26. 3. 2015, Boston, Olivier Latry, Bostonský
symfonický orchestr, Andris Nelsons
Dalibor Karvay housle
Lukáš Polák violoncello
Katta varhany
Královéhradecký dětský sbor Jitro
Jiří Skopal sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Kaspar Zehnder dirigent

3. Allegro vivace
4. Con moto, molto semplice
Prem. 20. ledna 2007 Hultsfred (Švédsko), Levon
Chilingirian, Camerata Nordica, Levon Chilingirian
Nakladatel: Schott Music GmbH
Gija Kančeli
Angels of Sorrow
[Andělé smutku] pro housle, violoncello, dětský sbor
a komorní orchestr (2013)
Prem. 5. 10. 2013, Kronberg (Německo), Gidon Kremer,
Giedre Dirvanauskaite, Kremerata Baltica, Dívčí sbor
Ščedryk Kijev, Roman Kofman
Nakladatel: Hans Sikorski GmbH & Co. KG
— přestávka —
Michael Gandolfi
Ascending Light
[Stoupající světlo] pro varhany a orchestr (2014)
1. Vis Vitalis [Životní síla] (čtvrťová nota = 66, Grand,
Majestic)
2. Lullaby of Tigranakert [Ukolébavka pro Tigranakert] /
Variations, Scherzo, Reverie [Variace, Scherzo, Snění]
– Coda: Aravot lousaber (Ascending light
[Stoupající světlo])
Objednávka Bostonského symfonického orchestru,
hudebního ředitele Andrise Nelsonse, s laskavou podporou Gomidasova varhanního fondu, na památku
Berja Zmkochiana a připomenutí 100. výročí arménské
genocidy
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Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima

Názvem „Čtyři vážné zpěvy“ chtěl Tigran Mansurjan
(*1939) upozornit na písňový charakter čtyř částí svého
druhého houslového koncertu a na jeho prostý hudební
základ. Odkázal tím také k Brahmsovým Čtyřem vážným
zpěvům na biblické texty op. 121 a k jejich básnickému
obsahu, soustředěnému přemítání o smrti. Ve srovnání
s Chačaturjanem se Mansurjan stal prototypem
arménského skladatele, který přestal ignorovat národní
chrámovou hudbu. Stal se tak nepohodlným sovětskému
režimu, který před církví zavřel dveře. Možná potřeba
člověka tvořit hudbu pochází z touhy znovu nalézt ráj, ze
kterého byl vyhnán. Možná vychází z toho, že je třeba dát
hlas těm, kteří nás předešli na věčnost. Podle Mansurjana
existuje ještě třetí možnost. Tradiční arménská žena nese
na svých bedrech starost o rodinu. Možná má pár minut
času sednout si a v tom z jejích rtů vyrazí melodie. Hudba
je prostředek, jak se vyrovnat s životem. Co je život?
Tady je, odpovídá skladatel. Když na něco čekáte, moc to
chcete, nestane se to, ale když nečekáte, nechcete, stane
se to. Žít prostý život a najít štěstí je mnohem snazší.
Mansurjan zůstává zdrženlivý při vnášení západních
kompozičních technik do arménské hudby, která vychází
ze sólových zpěvních projevů a svébytného tónového systému. Jeho oblíbenou technikou je heterofonie, vícehlas
nesamostatných, vzájemně závislých a odvozených hlasů,
které se při realizaci jediné melodie odklání jen částečně.
Kdo ví, zda duch lidí po smrti stoupá vzhůru, ptá se po
vzoru Brahmsovy skladby první věta koncertu. Ve druhé
orchestr nastolí téma zla, které se děje pod sluncem,
a posléze obejme všechny utiskované bez utěšitele.
Ve třetí větě sólové housle reklamují hořkost smrti pro
úspěšné. Poslední věta tematizuje nynější částečné
poznání a plné posmrtné, resp. lásku, která nikdy nezanikne. Zdá se, jakoby se Mansurjan dotýkal obrazu v zrcadle, až v něm spatří tvář bližního a tvář Boží – trpělivou,
vytrvalou lásku, která nepočítá křivdy.
Skladba Angels of Sorrow [Andělé smutku] gruzínského
skladatele Giji Kančeliho (*1935) vznikla u příležitosti
20. výročí Kronbergské akademie. Dílo bylo krátce po
premiéře v Kronbergu reprízováno v berlínské Filharmonii v rámci koncertu nazvaného To Russia with
Love. G. Kremer, M. Argerichová i D. Barenboim vyjádřili
společným berlínským vystoupením soucit s těmi,
jejichž práva byla v Rusku omezena. Umělci propůjčili
svůj hlas všem umlčeným 7. října 2013, v den sedmého
výročí nájemné vraždy Anny Politkovské. Osobu či
osoby, které vraždu novinářky opozičního listu Novaja
gazeta proslavené kritickými reportážemi z Čečenska,
ruské úřady dodnes nenalezly. Koncert připomněl také
desáté výročí uvěznění kdysi nejbohatšího Rusa Michaila

Chodorkovského za údajné ekonomické delikty. Chodorkovskij, který před svým zatčením financoval opozici
a byl odhodlán vstoupit do politiky, se stal symbolem
znepokojení nad selektivní justicí v Rusku a politicky
motivovaným pronásledováním. Skladbu Angels of Sorrow věnoval Kančeli Chodorkovskému k jeho padesátým
narozeninám. Kančeli vyšel z obrazu válečného ničení,
kdy vojáci urazili sochám andělů křídla. „Moji andělé
smutku jsou s křídly, přesněji vždy byli a budou s křídly,“
řekl skladatel. „Nemohu zůstat lhostejný k nekonečným
projevům bezcitnosti a násilí, což je možná důvod, proč
v mé hudbě převládá smutek a žal. V rámci svých schopností jsem se pokusil použít nevinné hlasy dětí a nejjednodušší melodické struktury, abych vyjádřil svůj postoj
k síle lidského ducha – neochvějné síle, která pozvedá
nad nemorální režim.“ Text skladby je tvořen samostatnými gruzínskými slovy, skladatelem vymyšlenými „sumerskými“ slovy, ukrajinskou a kvazi anglickou ukolébavkou. Důležitější než významová soudržnost textu je
atmosféra večera, konce dne, proměny bdění ve spánek,
dětských nočních modliteb. Podle evangelia andělé dětí
stále hledí na tvář nebeského otce. Znají proto cestu.
Kompozici varhanního koncertu či varhanní symfonie
Ascending Light (2014) Michaela Gandolfiho (*1956)
podnítila v roce 2009 Gomidasova varhanní nadace.
Nadace financující stavbu varhan v Arménii chtěla
objednávkou uctít svého zakladatele Berju Zamkochjana (1929–2004), dlouholetého varhaníka Bostonského
symfonického orchestru arménsko-amerického původu.
Zprostředkovatelem tvůrčí zakázky byl Bostonský symfonický orchestr. Když se realizace kvůli změně šéfdirigenta několik let odkládala, nadace se rozhodla objednávkou
volně připomenout i sté výročí genocidy Arménů
připadající na 24. dubna 2015. V letech 1915–18 se až
půldruhého milionu Arménů stalo obětí první moderní
genocidy, když se mladoturecké vedení Osmanské říše
rozhodlo pochody smrti a vyhladověním v poušti zbavit
obyvatel, kteří nevyhovovali utopické představě o etnicky homogenní panturkické říši. Gandolfi se inspiroval
melodií Ukolébavky pro Tigranakert (hlavní město
někdejšího arménského království) a chrámovým sborem
Aravot lousaber, v angličtině Ascending light [Stoupající světlo]. Autorem harmonizace sboru byl Komitas
Vardapet (1869–1935), tedy onen Gomidas (Vartabed) na
jehož počest vznikla varhanní nadace. „Arménský Bartók“
Komitas byl spolu s ostatními příslušníky intelektuální
elity mezi prvními deportovanými. Zachránila jej intervence amerického velvyslance, ale v důsledku prožitých
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traumat žil od roku 1919 v exilu v psychiatrické léčebně
a v zahradě západní klasické hudby se ztratil jako Ábel.
Na podzim roku 2014, po čtení jmen a promítání portrétů
arménských intelektuálů zavražděných v zenitu života,
uslyšel Gandolfi v hlavě mocnou, téměř vzdornou hudbu,
která mu naráz objasnila formu skladby. První věta se
stala oslavou životní síly, druhá se vyvíjí od pozemské
hudby (Ukolébavky pro Tigranakert) k nebeské (chorálu
Stoupající světlo). Soubor variací na arménskou ukolébavku obsáhnul i „Velkou variaci“, téměř samostatné scherzo.
Spojení sborového tématu druhé věty s životodárnou
hudbou první věty je symbolem duchovního a kulturního
vítězství Arménů.
Kaspar Zehnder studoval na Hochschule der Künste
Bern hru na flétnu u H. Péter-Indermühlové a dirigování
u E. Körnera. Další podněty získal od Ch. Dutoita, W.-A.
Alberta, R. Weikerta, H. Steina, M. Honecka a jako člen Evropské Mozartovy akademie pod vedením A. Nicoletové.
Je stálým členem komorních souborů „mit vier“ a Ensemble Paul Klee. Jako tvůrce nekonvenčních programů
byl povolán do čela Letních slavnostních her Murten Classics (1999–dosud) a Centra Paula Klee v Bernu (2005–12).
V letech 2005–08 působil jako nástupce Jiřího Bělohlávka
v čele Pražské komorní filharmonie. Od roku 2012 je
šéfdirigentem Symfonického orchestru Biel Solothurn, od
sezony 2018–2019 Filharmonie Hradec Králové. Hostoval
u předních evropských těles. Spolupracuje s význačnými
umělci včetně M. Kožené a Sira S. Rattla.
Jako klasická varhanice a cembalistka na sebe Katta
v mezinárodním měřítku upozornila při koncertech
s orchestrem Anima Eterna (s dirigentem J. van Immerseelem), Curyšským komorním orchestrem (pod
taktovkou Sira R. Norringtona), s Královskou vlámskou
filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy
FOK či Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.
Vystoupila také na evropských festivalech, např. s houslistou Danielem Hopem na Šlesvicko-holštýnském hudebním festivalu nebo v rámci pražských Strun podzimu
s americkým varhaníkem Cameronem Carpenterem. Na
jaře 2016 vyšlo její průlomové album Organ Works „Veni
Sancte Spiritus“, na kterém spolu s díly Bacha, Pärta či
Messiaena nabídla poprvé i vlastní skladby. Nepřehlédnutelná bosonohá varhanice, andělsky éterická i zemitě
živelná, boří vžité představy o tom, co znamená varhanní
recitál a všude, kde se objeví, si získává srdce publika.
Dalibor Karvay absolvoval mimořádné studium na
Konzervatoři Žilina ve třídě Bohumila Urbana a dále
studoval na Konservatorium Wien Privatuniversität ve
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třídě světoznámého prof. Borise Kuschnira. Mezi jeho nejvýznamnější úspěchy patří mj. první místo v Mezinárodní
houslové soutěži Tibora Vargy ve Švýcarsku (2003). Mezi
orchestry, se kterými hrál jako sólista, patří rozhlasové
symfonické orchestry z Berlína a Vídně, Anglický komorní
orchestr, Camerata Salcburk, Evropští sólisté Lucemburk,
Česká filharmonie, Slovenská filharmonie ad. Spolupracoval s renomovanými dirigenty jako je L. Segerstam, I.
Marin, J. van Zweden, M. Janowski, O. Lenárd ad. Od roku
2014 působí pedagogicky na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (dříve Konservatorium Wien
Privatuniversität). Hraje na houslích vyrobených vídeňskou houslařkou J. M. Paschovou.
Lukáš Polák studoval hru na violoncello na Konzervatoři
Brno ve třídě Miroslava Zichy. Konzervatoř absolvoval
s titulem Absolvent roku uděleným Českým hudebním
fondem. Ve studiu pokračoval na AMU v Praze u prof.
Daniela Veise. Na soutěži konzervatoří v Teplicích získal
1. cenu a zároveň titul absolutního vítěze, na soutěži
Beethovenův Hradec mu byla udělena 3. cena (jako
nejlepšímu českému účastníkovi). V letech 2004–12 byl
členem Škampova kvarteta. Jako člen tohoto kvarteta
stál na předních světových pódiích (Lincolnovo centrum
a Carnegie Hall v New Yorku, Kongresová knihovna ve
Washingtonu, londýnská Wigmore Hall, Concertgebouw
Amsterdam, Dvořákova síň Rudolfina v Praze), účinkoval
na velkých festivalech jako je Šlesvicko-holštýnský hudební festival a natáčel CD pro Supraphon a další společnosti.
Pedagogicky působil jako hostující profesor na Royal
Academy of Music v Londýně. Je koncertním mistrem
PKF – Prague Philharmonia.
Královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973
Josef Vrátil. Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký
vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, který se svým sborem
již v roce 1979 zvítězil na národní soutěži dětských sborů
v Olomouci (Zlatá palma) a úspěch zopakoval o rok
později (Zlatý vavřín). Od 80. let 20. století Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech a je
účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo
celou řadu významných ocenění. Mezi největší úspěchy
patří vítězství v Llangollenu, Nantes, Leccu (2x), Neerpeltu, Olomouci, Pardubicích a tři zlaté medaile v Xiamen.
Jitro pravidelně koncertuje v USA (13 turné, 217 koncertů),
Japonsku (6 turné), Číně (2 turné) i ve většině zemí Evropy
(2400 koncertů), v průběhu let zvítězilo na 27 uznávaných
mezinárodních soutěžích a natočilo několik desítek CD.
Zahraniční i naše odborná kritika hodnotí Jitro jako jeden
z nejlepších dětských sborů světa.

Prof. Jiří Skopal (*1947), absolvent Pedagogické fakulty
Palackého univerzity v Olomouci, působí od roku 1977
nepřetržitě jako umělecký ředitel a sbormistr dětského
sboru Jitro. Společně s manželkou Květoslavou založil
a řídil chlapecký sbor Boni Pueri (1982–96). S Královéhradeckým dětským sborem Jitro, založeným na principu
čtyř přípravných oddělení a koncertního výběru, získal
v letech 1979–93 řadu vítězství na národních a mezinárodních soutěžích v hlavních městech sborových festivalů:
Olomouci, Varně, Komló, Neerpeltu, Kladně, Rostocku,
Příbrami, Llangollenu, Nantes a Leccu. Koncertní cesty
křižovaly Evropu, ale vedly i do Asie, Spojených států,
Japonska či Hongkongu. Jako učitel hudební výchovy
na základní škole, později asistent, docent a vedoucí
hudební katedry (1986–90) dnešní Univerzity Hradec
Králové publikoval odborné studie a knihy a zavedl na
fakultě studium předmětu řízení sboru. V roce 1994 byl
jmenován profesorem.
Filharmonie Hradec Králové nese svůj název od vzniku
České republiky v roce 1993. Těleso navázalo na činnost profesionálního městského orchestru založeného
v roce 1978, který dosáhl statusu státního symfonického
orchestru v roce 1987. Významná období uměleckého
rozkvětu orchestru jsou spojena se jmény prof. Františka
Vajnara, Ondřeje Kukala a Andrease Sebastiana Weisera. Od sezony 2018–2019 je šéfdirigentem FHK Kaspar
Zehnder. FHK účinkuje na významných festivalech
včetně Pražského jara a také v zahraničí. Dosaženou
interpretační kvalitu orchestru dokumentují nahrávky pro
tuzemské i zahraniční vydavatele, Českou televizi a Český
rozhlas. Od roku 2005 je Filharmonie Hradec Králové
pořadatelkou festivalu Hudební fórum Hradec Králové.

Výkladové texty: Mgr. Marek Hrubecký

Foto: Jaroslav Klinský

Foto: Patrick Marek
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