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NE 29. 9. 2019, Bobycentrum, 19:00
EINSTEIN NA PLÁŽI 
zahajovací koncert
GLASS Einstein on the Beach 
vypravěčka Suzanne Vega,  
Collegium Vocale Gent a Ictus Ensemble 
dirigenti Georges-Elie Octors,  
Tom De Cock

ÚT 1. 10. 2019, konvent Milosrdných bratří, 
19:00
IL FESTINO  
A FRANCOUZSKÁ DVORSKÁ HUDBA 
Douce félicité / Sladká blaženost 
LAMBERT, MARAIS, LE CAMUS,  
L. COUPERIN, MOLLIER, VISÉE
Dagmar Šašková mezzosoprán a Il Festino

ST 2. 10. 2019, Divadlo Husa na provázku, 
19:00
GIDE / MARTINŮ: OIDIPUS
Oidipus, divadelní hra André Gida se 
scénickou hudbou Bohuslava Martinů 
režie Mark Ther, členové Filharmonie Brno 
dirigent Tomáš Krejčí

ČT 3. 10. 2019, Besední dům, 19:00
PÍSNĚ BOHUSLAVA MARTINŮ  
V BESEDNÍM DOMĚ
Jana Hrochová mezzosoprán 
Giorgio Koukl klavír

PÁ 4. 10. 2019, Českobratrský evangelický 
chrám J. A. Komenského, 19:00
MARTINŮ VOICES
J. NOVÁK Testamentum,  
Missa philadelphiae, Jubilatio matutina
LISZT / JANÁČEK Mše B dur
MARTINŮ Vigilie, Čtyři písně o Marii
Martinů Voices, sbormistr Lukáš Vasilek 
Linda Sítková varhany

SO 5. 10. 2019, brněnské vily:  
Stiassni (11:00), Löw-Beer (15:00), 
Tugendhat (17:00)
PÍSNĚ BOHUSLAVA MARTINŮ  
V BRNĚNSKÝCH VILÁCH
vila Stiassni:  
Roman Hoza baryton, Ahmad Hedar klavír  
vila Löw-Beer:  
Tomáš Kořínek tenor, David Švec klavír  
vila Tugendhat:  
Lada Bočková soprán, Marta Vašková klavír

NE 6. 10. 2019, Divadlo na Orlí, 19:00 
VEČEŘE & PARÁDA
ADÁMEK Le Dîner 
E. F. BURIAN Na pohlednice 
RYCHLÍK Africký cyklus 
SATIE Paráda
BCO – Brno Contemporary Orchestra 
dirigent Pavel Šnajdr

PO 7. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 14:00
UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF –  
MIECZYSŁAW WEINBERG
Beseda o skladateli a projekce jeho opery 
Pasažérka, moderuje Jan Špaček

PO 7. 10. 2019, Besední dům, 19:00
WEINBERG 100 (I)
WEINBERG Sonáty pro housle a klavír č. 1–4 
Milan Paľa housle 
Ladislav Fančovič klavír 

ÚT 8. 10. 2019, kostel Nanebevzetí  
Panny Marie, 19:00
COUPERIN A TIBURTINA ENSEMBLE
COUPERIN Messe propre pour les couvents 
Tiburtina Ensemble 
um. vedoucí Barbora Kabátková 
Eva Bublová varhany

ST 9. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 18:00
THE SOUND IS INNOCENT
Hravá a poetická cesta do snového světa 
nahrávacích studií, elektronické hudby  
a experimentálního zvuku v hudebním 
dokumentu režisérky Johany Ožvold
 
ČT 10. 10. 2019, Besední dům, 19:00
ANDERSZEWSKI  
A BASILEJSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
POULENC Sinfonietta  
MOZART Klavírní koncert č. 12 
HOLLIGER Meta arca  
SCHUMANN Klavírní koncert a moll 
Piotr Anderszewski klavír 
Baptiste Lopez housle  
Basilejský komorní orchestr 

SO 12. 10. 2019, Besední dům, 19:00
VERSAILLES
Hudba z komnat versailleského zámku 
LULLY, COUPERIN, ROYER, D’ANGLEBERT, 
RAMEAU, BALBASTRE, DUPHLY
Alexandre Tharaud klavír 

NE 13. 10. 2019, Besední dům, 19:00
WEINBERG 100 (II)
WEINBERG Sonáta pro sólové housle č. 3, 
Sonáta pro klavír č. 6,  
Sonáty pro housle a klavír č. 5 a 6 
Milan Paľa housle 
Ladislav Fančovič klavír 

PO 14. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 14:00
UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF –  
PETER EÖTVÖS
Beseda se skladatelem a projekce  
dokumentárního filmu Eötvös Péter 75 
uvádí Jan Špaček

PO 14. 10. 2019, Mahenovo divadlo, 19:00
TANEC SLUNCE
LULLY Měšťák šlechticem 
MOZART Symfonie č. 40 g moll
Geneva Camerata 
dirigent David Greilsammer  
choreografie a tanec  
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

ST 16. 10. 2019, Besední dům, 19:00
DAVIES + EÖTVÖS = 150  
závěrečný koncert
MOZART Únos ze serailu, předehra 
EÖTVÖS Dialog s Mozartem 
BARTÓK Taneční suita 
EÖTVÖS Seven  
BARTÓK Divertimento
Akiko Suwanai housle 
Filharmonie Brno 
dirigenti Dennis Russell Davies a Peter Eötvös

DOPROVODNÝ PROGRAM:

8. 10. 2019, Knihovna Jiřího Mahena,  
17:00 a 18:00
MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM (I) 
Foglar + Rychlé šípy = 100 
Hudební dílny na výstavě  
Pocta Rychlým šípům 

6. 10. 2019, Kabinet múz, 14:00 a 16:00
MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM (II) 
Tajemství letadla Bílý pták 
Hudebně-výtvarná dílna pro děti,  
volně inspirovaná skladbou  
Bohuslava Martinů Podivuhodný let

4.– 6. 11. 2019, Ústav hudební vědy FF MU
54. MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVĚDNÉ 
KOLOKVIUM
Městská hudební kultura ve střední Evropě 
1450–1670
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
Klavírní koncert č. 12 A dur KV 414 
Piano Concerto No. 12 in A major, K 414
 1. Allegro 
 2. Andante  
 3. Rondeau: Allegretto

FRANCIS POULENC
Sinfonietta pro orchestr 
Sinfonietta for orchestra 
 1. Allegro con fuoco 
 2. Molto vivace 
 3. Andante cantabile 
 4. Très vite et très gai

HEINZ HOLLIGER
Meta arca pro sólové housle a 15 smyčcových nástrojů
Meta arca for solo violin and 15 string instruments

ROBERT SCHUMANN
Klavírní koncert a moll op. 54 
Piano Concerto in A minor, Op. 54
 1. Allegro affettuoso  
 2. Intermezzo  
 3. Allegro vivace

Piotr Anderszewski klavír / piano  

Baptiste Lopez housle / violin 
Basilejský komorní orchestr / Basel Chamber Orchestra 

Basilejský komorní orchestr je nositelem tradice proslulého tělesa Paula Sachera (Basler 
Kammerorchester), s nímž byl neodmyslitelně spjat i Bohuslav Martinů. V Brně se tento 
soubor představí s atraktivním programem a se slavným polským klavíristou Piotrem An-
derszewským, který se zhostí sólových partů v klavírním koncertu Mozartově a Schuman-
nově.

Svým přesídlením z rodného Salcburku do Vídně se pětadvacetiletý Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756–1791) sice dostal do hlavního hudebního města světa, ale jako umělec na 
volné noze (v tomto životním stylu byl skutečným průkopníkem) musel začít živit novou 
domácnost. Nejpravidelnějším zdrojem jeho příjmů se stala subskripce (předplatné), jíž 
se zavazoval premiérovat s orchestrem určitý počet (ještě nenapsaných) klavírních kon-
certů. S termíny si velkou hlavu nedělal: když se některý už kriticky přiblížil, napsal pro-
stě za večer další klavírní koncert, a pokud mu nestačil čas na sólový part, který obsa-
huje nejvíc not, tak ho jen stručně naznačil nebo se ho vůbec rozhodl hrát po paměti. 
Zbývalo rozepsat party, s pohotovým orchestrem Hradního divadla (Burgtheatru) 
skladbu letmo nazkoušet a večer zahrát… 
 Přibližně takto vznikla většina Mozartových třiceti skladeb pro klavír s orches-
trem – jejich soubor představuje sedmadvacet cyklických koncertů a tři menší jednověté 
útvary. Pokud jde o jejich frekvenci, vznikaly zpravidla tři ročně, výjimkou je rok 1784 se 
šesti skladbami (dvě napsal osmadvacetiletý Mozart v březnu). Četnost této produkce 
si lze ovšem vysvětlit naléhavou potřebou peněz, které Mozartovi nikdy úplně nestačily 
na jeho nákladný životní styl; nutno však přiznat, že to na jeho tvorbě nikde není znát  
a že každá ze skladeb, ať už vytvořených v předplacení nebo spontánně, nese pečeť 
autonomního uměleckého díla.
 Klavírní koncert č. 12 A dur KV 414 je první z řady tří skladeb premiérovaných  
v roce 1782; po jeho vydání v subskripci o něm píše Amadeus otci: Je to něco mezi příliš 
těžkým a příliš lehkým, velice brilantní, příjemné na poslech, pochopitelně aniž by to 
upadalo do prázdnoty – tu a tam si mohou přijít na své i znalci, ale tak, že i neznalci se 
s tím musí spokojit, aniž vědí proč. Zřejmě znal své publikum, ale ještě líp svého přísné-
ho tatínka...

Francis Poulenc (1899–1963) se zapsal do historie evropské meziválečné hudební avantgardy 
jako člen proslulé Pařížské šestky, která v ní udávala tón a spolupodílela se na skutečnosti, že 
Paříž se tehdy nadlouho stala hlavním městem evropské kultury. Hudebně nadanému dítěti  
z bohaté rodiny bylo dopřáno prvotřídní pianistické vzdělání, ale on sám se raději autodidak-
ticky věnoval skladbě a senzačně uspěl (ve svých osmnácti letech a v Paříži!) uvedením své 
kantáty Rapsodie nègre. Profesionální základy kompozičního umění pak získal dodatečně  
u Charlese Koechlina. 
 Mezi svými přáteli ze Šestky (tvořili ji vedle něho Honegger, Milhaud, Auric, Durey 
a Tailleferrová) se od počátku vyznačoval mimořádnou duchaplností a vtipem, kterým 
sympaticky prozrazoval, že se sám nebere příliš vážně: výrok hudebního publicisty Clau-
da Rostanda, že je zároveň le moine et le voyou (mnich a darebák), se pro hodnocení 
jeho povahy i tvorby stal klasický. Ve třicátých letech zažil několikerou tragickou ztrátu 
svých přátel, mezi jinými spisovatele Radigueta (zemřel na tyfus) nebo skladatele 



Ferrouda (při autohavárii), což jej přimělo – i tvorbou – k návratu k víře, kterou v mládí 
ztratil; stal se pak i při svých osobních postojích vlastně nejvýznamnějším duchovním 
skladatelem své generace.
 Sinfoniettu napsal v roce 1947; posluchače napadne, že ji psal – podobně jako 
jeho současník Martinů – jako hudbu ke hraní, ne snad pro uplatnění virtuózní doved-
nosti hráčů, nýbrž pro hráče jako její první vnímatele a tím povolanější realizátory: Pou-
lencovu hudbu prostě hrají rádi a s požitkem, jejž (možná) dokážou předat posluchači. 
Čtyřvětý tvar skladby sleduje po svém, ale velmi zřetelně, formu klasického sonátového 
čtyřvětí s jasným tematickým rozvrhem, využívaje kontrastu zpěvných myšlenek k bez-
starostně radostným nebo přímo lehkovážným tématům hlavním; právě jejich zpěvné 
protějšky tvoří hlubší nebo dokonce tajemný vnitřní obsah díla, jenž se nevyhýbá ani 
překvapivě mystickým momentům. 

Heinz Holliger (1939) ze švýcarského Langenthalu začal ve čtyřech letech s flétnou,  
v šesti s klavírem a v jedenácti s hobojem; ten pak studoval hlavně u Sándora Veresse na 
bernské konzervatoři a u Pierra Pierlota na konzervatoři pařížské. S první cenou ze ženev- 
ské hobojové soutěže nastoupil v roce 1959 do Basilejského symfonického orchestru  
a od roku 1963 rozvíjel mezinárodní kariéru hobojového virtuosa – nejprve v duetu s man-
želkou Ursulou, harfistkou, později také jako dirigent ve vlastním Holliger Ensemble. 
Pedagogicky začal působit v roce 1965 na Vysoké škole hudební ve Freiburgu a zadávat 

tvůrčí objednávky osobnostem jako Berio, Penderecki, Stockhausen, Martin nebo Lu-
tosławski. Sám ovšem komponuje také, využívaje výsledků svého studia u Pierra Bouleze 
na basilejské akademii v letech 1961–1963.
 Skladbu nazvanou Meta arca vytvořil k oslavě půlstoleté existence souboru 
Camerata Bern (s nímž trvale spolupracuje) v sezoně 2012/2013. Šest úseků díla pro só-
lové housle a třináct smyčcových nástrojů představuje portréty šesti někdejších i aktu-
álních koncertních mistrů (mistryň) souboru, titul skladby META ARCA je anagramem 
jeho názvu CAMERATA. Jde o malé houslové koncerty jako charakterové studie portré-
tovaných osobností, identifikovatelných v partituře jejich iniciálami (A. W. je Antje 
Weithaas...). Dílo premiéroval Holliger vlastním řízením v bernském Středisku Paula 
Klee; mezi sólisty (těmi jsou vlastně všichni hráči, ale někteří jaksi víc) byli uvedeni Erich 
Höbarth, Antje Weithaas, Hyunjong Reents-Kang a Meesun Hong.

Z velkých zakladatelů romantické hudby měšťanského devatenáctého století, kteří opo-
novali svým předchůdcům představujícím aristokratický vídeňský klasicismus, přežil do 
jeho druhé půle jediný Robert Schumann (1810–1856) a jeho dílo je tedy důležitou sloho-
vou spojnicí mezi oběma půlemi vývojově nesmírně bohatého věku. Navíc prožil svůj 
pohnutý život po boku nejslavnější světové pianistky století (a také asi nejhezčí, soudí-
me-li podle jejích známých portrétů třebas na dřívější německé pětimarkovce). Dceru 
svého klavírního učitele Wiecka si musel vydobýt soudním procesem, protože Wieck jako 

Basilejský komorní orchestr



výborný pedagog se zřejmě dobře vyznal v lidech a Schumanna (ten si úporným studij-
ním úsilím u klavíru trvale ochromil ruku) odhadl jako partnera, s nímž nebude snadný 
život.
 Krásná Klára nicméně svého manžela skvěle inspirovala a jeho pro ni napsaná 
klavírní Fantazie s orchestrem byla v jejím podání tak úspěšná, že ho sama přiměla 
doplnit ji na klasicky třívětý Klavírní koncert. Schumann se přesto – ve shodě s dobovým 
kompozičním trendem – vyhnul členění skladby na klasické koncertní (sonátové) třívětí 
a hleděl je spojit co nejvíc do jednoho proudu: na původní fantazii, jež zůstala první 
větou, navazuje bez pauzy Intermezzo, v němž z úvodního jakoby scherzového motivku 
znenadání vyroste (původně ve violoncellech) opojná dlouhodechá melodie jako melo-
dické centrum skladby, a stejně bezprostředně navazující finále s fanfárovou hlavní my-
šlenkou pak brilantně rozehrává rytmus, jejž jsme si u nás zvykli označovat jako furian-
tový a jenž završuje celou skladbu rozpoutanou taneční scénou.

Basilejský komorní orchestr (Kammerorchester Basel) založili v roce 1984 absolventi 
vysokých hudebních škol ve Švýcarsku jako Serenatu Basel. Tu vedl do roku 1999 Johan- 
nes Schlaefli jako šéfdirigent; s jeho odchodem dostal soubor své dnešní jméno a začal 
pracovat pod vedením svých koncertních mistryň a ve spolupráci s prvořadými sólisty 
jako Maria João Pires, Sol Gabetta, Nuria Rial, Christoph Prégardien, Erwin Schrott, 
Khatia Buniatishvili nebo Patricia Kopatchinskaja a s dirigenty Trevorem Pinnockem, 
Mariem Venzagem, Heinzem Holligerem, René Jacobsem a Christophem Roussetem. Od 
sezony 2015/2016 je jeho prvním hostujícím dirigentem Giovanni Antonini. Za jeho řízení 
provede orchestr – střídavě s italským souborem Il Giardino Armonico – do roku 2023 
všech sto sedm Haydnových symfonií a natočí je na CD; v nejbližších třech letech také 
pod taktovkou Heinze Holligera všech devět symfonií Schubertových. Vedle vídeňského 
barokního a klasicistního repertoáru zaměřuje se orchestr na podporu a prezentaci nej-
novější tvorby, jak o tom svědčí každoroční tvůrčí objednávky a spoluúčast v Basilejské 
skladatelské soutěži (Basel Composition Competition).
 Za zmínku stojí, že těleso navazuje na skvělou tradici Basilejského komorního 
orchestru (Basler Kammerorchester), dotovaného a řízeného Paulem Sacherem, ama-
térským dirigentem z bohaté rodiny, který se na sklonku třicátých let ujal skladeb  
a nakonec i lidského osudu pařížského emigranta Bohuslava Martinů.

Piotr Anderszewski (1969), polský pianista světového formátu, hrává své recitály pravi-
delně v koncertních síních, jakými jsou Wiener Konzerthaus, Berlínská filharmonie, Wig-
more Hall, Carnegie Hall, Théâtre des Champs-Élysées nebo Concertgebouw Amster-
dam. Jako sólista vystupuje s Berlínskou filharmonií a největšími orchestry v Londýně, 
od klavíru diriguje Skotský komorní orchestr, salcburskou Cameratu a Komorní orchestr 
Evropy.
 V letošní sezoně vystoupil nebo vystoupí s londýnskými orchestry London Philhar-
monia Orchestra a London Symphony Orchestra, s orchestrem lipského Gewandhausu  
a japonským Yomiuri Nippon, s recitály v síních Berlínské filharmonie, festivalu v Lucer-
nu, vídeňském Konzerthausu a v mnichovském Herkulově sále; jeho recitálový zájezd do Piotr Anderszewski © Simon Fowler



USA zahrne vystoupení v newyorské Alice Tully Hall a v San Francisku. Rezidenční cha-
rakter bude mít jeho součinnost s Gulbenkianovým orchestrem v Lisabonu, větším pro-
jektem je také evropské turné se smyčcovým kvartetem Belcea. 
 Vedle několika cen za svůj proslulý snímek Beethovenových Diabelliho variací 
získal Anderszewski nominaci Grammy za CD se třemi Bachovými partitami a Szyma-
nowského skladbami pro sólový klavír; poslední byl následně (2006) oceněn Gramofo-
novou cenou (Gramophone Award). Nahrávku Schumannových skladeb zhodnotil BBC 
Music Magazine jako Snímek roku 2012, CD se třemi Bachovými Anglickými suitami  
z roku 2014 získal Gramofonovou cenu a ECHO Klassik Award 2015. Nejnovější snímek 
dvou pozdních Mozartových koncertů s Evropským komorním orchestrem je z loňského 
roku. Za svou koncertní činnost získal Anderszewski Gilmorovu cenu, Szymanowského 
cenu a Cenu Královské filharmonické společnosti. 
 Filmový dokumentarista Bruno Monsaingeon natočil v roce 2001 snímek Piotr 
Anderszewski hraje Diabelliho variace zachycující vztah tehdy už proslulého pianisty  
k Beethovenovu odkazu (variace byly první skladbou, kterou natočil na CD) a sedm let 
poté ještě další, Neklidný cestovatel, o Anderszewského názorech na uměleckou repro-
dukci ve spojitosti s jeho polsko-maďarskými kořeny. V roce 2016 pak natočil sám Ander- 
szewski film Jmenuji se Varšava o svém osudovém vztahu k rodnému městu.

Baptiste Lopez (1980) začal s houslemi za svého pobytu v Mexiku, po návratu do Francie 
absolvoval (2005) pařížskou konzervatoř ve třídě Jeana-Jacquese Kantorowa a v letech 
2006–2008 působil jako primista v Gaudiho kvartetu. Během studií však objevil kouzlo 
hry na dobové nástroje a to zásadně změnilo jeho interpretační přístupy: v roce 2003 
nastoupil do příslušné instituce (Formation Supérieure de l´Abbaye aux Dames), kde 
mohl pracovat pod vedením Philippa Herrewegha, Roberta Levina, Sigiswalda Kuijkena 
nebo Alessandra Moccie. Dnes hraje v četných souborech, jakými jsou například Colle-
gium Vocale Gent, L’Orchestre des Champs-Élysées nebo dokonce pařížská Národ- 
ní opera. V letech 2009–2012 působil jako sólista antverpské filharmonie, dnes je prvním 
houslistou Nebeské hostiny (Le Banquet Céleste), zakládajícím primistou (od 2007) Ed-
dingova kvarteta a jedním ze zakladatelů souboru Notherligh.

Jiří Beneš

The Basel Chamber Orchestra continues the tradition of Paul Sacher’s Basler Kammer- 
orchester, a celebrated ensemble with which Bohuslav Martinů was closely linked.  
In Brno, the ensemble presents a compelling programme featuring the Polish pianist, 
Piotr Anderszewski, who will be a soloist in Schumann’s  and Mozart’s famous concertos.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) lived in Vienna as a freelancer. An important 
part of his income was provided by subscriptions to the premieres of new piano concer-
tos. As the date of each premiere approached, he would write the work in an evening, 
only sketching the solo part or even deciding to play it from memory. He then had the 
parts copied, cursorily rehearsed them with the Burgtheater orchestra, and in the even- 
ing they played… This is how most of his thirty works for piano and orchestra came to 
be; he would usually write three a year. In a letter to his father, Amadeus described his 
Piano Concerto No. 12 (1782) as a happy medium between what is too easy and too 
difficult; very brilliant, pleasing to the ear…

Francis Poulenc (1899–1963) was a member of the Paris-based Les Six, which set the 
tone in the post-war musical world of the 1920s. He started to compose as an autodi-
dact, and scored an early success at the age of 18 with the Paris performance of his 
cantata, Rapsodie nègre (1917); he would study composition later. The thematic plan of 
his Sinfonietta (1947) employs the traditional form of the sonata cycle in four move-
ments, exploiting the contrast between the light-hearted, joyful first themes with sing- 
ing – sometimes even mystical – second themes. 

Heinz Holliger (born 1939 in Switzerland) is first of all an oboist of world renown, but he 
has also worked as a conductor, educator and composer. As an expression of his perma-
nent cooperation with Camerata Bern, the 2012/2013 season included a work celebra-
ting the ensemble’s fiftieth anniversary: Meta arca, the name being an anagram of 
Camerata. The six sections of the composition for solo violin and thirteen strings are 

Baptiste Lopez
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themselves tiny violin concertos, intended as portraits of the orchestra’s past concert-
masters.

Robert Schumann (1810–1856) lived in the artistically rich Romantic period side by side 
with Clara, the most famous female pianist of her age. Robert wrote the Fantasia with 
Orchestra – originally in one movement – for her, and later expanded it into the Piano 
Concerto (1845), classically in three movements, at her request. Nevertheless, he still 
sought to create a work in a single flow: following the original fantasia (first move-
ment) without a pause comes an intoxicatingly melodic Intermezzo, and, in similarly 
immediate fashion, the finale with the main theme of fanfares and a virtuoso dance 
scene.

Jiří Beneš, translated by Štěpán Kaňa

Statutární město Brno fi nančně podporuje Filharmonii Brno.

Mediální partner festivaluHlavní partner Filharmonie Brno Dopravu zajišťuje
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