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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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JEAN-BAPTISTE LULLY / arr. ALEXANDRE THARAUD
Marche pour la Cérémonie des Turcs  
(Pochod pro tureckou slavnost)

FRANÇOIS COUPERIN 
Cinq Pièces (Pět kusů)
 La Logivière 
 Les Barricades mistérieuses (Tajemné barikády) 
 Passacaille 
 Les Ombres errantes (Bludné stíny) 
 Le tic-toc-choc ou Les Maillotins

JOSEPH-NICOLAS-PANCRACE ROYER 
L’Aimable (Milá)
Marche des Scythes (Pochod Skytů)

JEAN-HENRI D’ANGLEBERT 
Fugue grave
Ouverture de Cadmus d’après Lully
Chaconne d’Anglebert
Variations sur les Folies d’Espagne

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Prélude z Premier livre de pièces de clavecin
Le Rappel des Oiseaux (Ptačí švitoření) ze Suity e moll 

CLAUDE BALBASTRE 
La Suzanne

JACQUES DUPHLY 
La de Belombre
La Pothoüin

JEAN-PHILIPPE RAMEAU 
Suite en la (Suita a moll), výběr
 Allemande 
 Sarabande 
 Fanfarinette 
 Gavotte et six doubles

Alexandre Tharaud klavír / piano



Světově uznávaný francouzský klavírista Alexandre Tharaud připravil jedinečný 
program sestávající ze skladeb proslulých i méně známých autorů spjatých s Ver-
sailles.

Původně cembalový repertoár, který zněl v královských komnatách versailleského zám-
ku za doby Ludvíka XIV. a jeho následovníků, přenese do současnosti přední francouzský 
klavírista Alexandre Tharaud. Cembalo, jakožto předchůdce klavíru, bylo velmi oblíbe-
ným nástrojem na francouzském dvoře a královští potomci se na něj učili hrát od před-
ních mistrů. Všeobecná obliba tohoto nástroje vedla k bohaté produkci skladeb pro 
cembalo autorů několika generací, nazývaných francouzští clavecinisté, působících od 
poloviny 17. století až do téměř 70. let 18. století, kdy oblibu cembala postupně nahrazo-
valy jiné nástroje včetně rodícího se klavíru. Program dnešního koncertu přináší poslu-
chačům průřez díly nejen hlavních mistrů francouzské clavecinové školy, ale i v součas-
nosti méně hraných, ve své době však velmi uznávaných autorů.

Jean-Baptiste Lully (1632–1687) může být nazván takřka nejplodnějším francouzským 
autorem cembalových děl, přestože sám tomuto nástroji žádnou svoji skladbu nedediko-
val. Instrumentální kusy a árie z jeho oper, baletů a komedií-baletů totiž dosáhly takové 
obliby u publika, že se staly zcela nejčastěji aranžovanými kusy pro cembalo a tvoří tak 
nejpočetnější dochovaný repertoár pro tento nástroj. Tento původně italský rodák přišel 
do Francie ve svých čtrnácti letech a brzy na sebe upoutal pozornost u královského dvora 
jako vynikající tanečník, houslista a hráč na kytaru. Právě pro královský dvůr Ludvíka XIV. 
začal také komponovat scénická díla, jež se stala vzorem francouzské opery pro jeho ná-
sledovníky. V 60. letech 17. století vzniklo ze spolupráce s Molièrem hned několik velmi 
úspěšných komedií s hudebními a tanečními čísly. K nim patří i Měšťák šlechticem (1670), 
pro niž byl zkomponován Lullyho Pochod pro tureckou slavnost, jehož aranžmá pro klavír, 
zcela v souladu s dobovou praxí, vytvořil interpret dnešního večera. 
 Po úvodním pochodu zazní Pět kusů od asi nejvýznamnějšího skladatele fran-
couzské clavecinové školy 18. století, Françoise Couperina (1668–1733). Couperinova 
cembalová tvorba ovlivnila nejen jeho současníky, ale také několik dalších generací 
skladatelů pro tento nástroj a patří k hlavnímu repertoáru i současných hráčů. Tento 
varhaník a cembalista pocházející z velkého hudebnického rodu působil v královských 
službách také jako učitel. Jeho virtuozita jej proslavila již jako zázračné dítě a nalezne-
me ji i v celkem dvou stech třiceti třech skladbách pro cembalo, které za svého života 
vydal. Tyto kusy uspořádal do čtyř knih suit, nazývaných „ordre“, které však neobsahují 
pouze tradiční pořadí tanců barokní suity, ale také množství charakteristických kusů, 
někdy v rozsahu i více než dvaceti částí. 
 Charakteristické názvy, odkazující na Couperinovy žáky a kolegy, ale také na 
různé nálady, zvuky přírody či dobové vynálezy, připojuje autor často i k jednotlivým 
tancům. To je případ i prvního kusu – La Logivière – odkazujícího k neidentifikované oso-
bě, který má formu allemandy. Kromě tanců Couperin často používá formu rondeau  
s kuplety, jeho snad nejznámější skladbou této formy jsou Tajemné barikády. Další cha-
rakteristický kus nese název Bludné stíny a s použitím lomených akordů stylu brisé vy-
cházejícího z loutnové praxe odvádí stíny padlých do podsvětí. O závěrečném kusu říká 

Alexandre Tharaud, že je to „veselá skladba plná hravé a přímočaré virtuozity“. Pod je-
jím názvem se skrývá odkaz ke zvuku tikání hodin a dětských klapaček. 
 Couperinův vliv nalezneme také v tvorbě Josepha-Nicolase-Pancrace Royera 
(1705–1755). Tento učitel dětí Ludvíka XV. ve své jediné vydané knize skladeb pro cembalo 
(1746) spíše než suity couperinovského charakteru či klasické řazení tanců používá cha-
rakteristické kusy, často v oblíbené formě rondeau. To je případ i jemně meditativní Milé 
či vysoce virtuózního Pochodu Skytů. 
 První půli večera uzavře výběr z tvorby Lullyho současníka a králova cembalisty 
Jeana-Henriho d’Angleberta (1629–1691), který od cembala doprovázel zřejmě většinu 
Lullyho scénických děl a vytvořil z nich šestnáct transkripcí pro cembalo. Přestože vydal 
pouze jednu knihu cembalových skladeb (1689), jeho věhlas přesáhl za hranice Francie – 
inspiroval například i Johanna Sebastiana Bacha. Kromě zmíněných transkripcí a jeho 
vlastních kompozic, včetně původně varhanní fugy na téma Louise Couperina, zazní také 
nápadité variace na téma „Folies d’Espagne“, melodie zapsané poprvé v této podobě  
J.-B. Lullym (1672), jež se záhy stala hitem nejen u řady francouzských autorů, ale nalez-
neme ji také například u Corelliho či Vivaldiho. Původ jejího pojmenování „La Follia“ od-
kazuje zřejmě ke starému portugalskému tanci, který se tančil v převlecích, za hlučného 
doprovodu bubínků a vysloužil si tak název „tance bláznů“. Pojmenování pak putovalo 
přes Španělsko a Itálii, než se ve Francii ujalo pod přízviskem „španělského bláznovství“.

Ve druhé části večera vyslechneme díla autorů z 18. století, kdy do francouzské cemba-
lové tvorby pronikaly vlivy italské hudební tradice. V úvodu zazní dva kusy od Jeana- 
-Philippa Rameaua (1683–1764), spolu s Couperinem nejvýznamnějšího autora cemba-
lové literatury tohoto období. Tento dijonský rodák působil nejprve jako varhaník v růz-
ných středofrancouzských městech, než se v téměř čtyřiceti letech definitivně usadil  
v Paříži. Z této doby a z prvních pařížských let, kdy se živil převážně jako učitel hry na 
cembalo a varhany, pochází jeho hlavní cembalová tvorba – celkem tři knihy (1706, 1724 
a 1729). Tato tvorba, předcházející vzniku jeho prvních oper, v sobě nezapře vliv do Fran-
cie pronikající italské melodiky, nalezneme zde i inspiraci virtuozitou sonát Domenica 
Scarlattiho. V úvodním Preludiu z první knihy je patrný vliv netaktovaných preludií 
(préludes non mesurés) improvizačního charakteru v tradici autorů 17. století. Následu-
jící Ptačí švitoření z druhé knihy již plně ukazuje na Rameauovu virtuozitu ve zdobení. 
 Dalším dijonským rodákem, nad nímž držel v Paříži Rameau ochrannou ruku, byl 
Claude Balbastre (1724–1799). Kromě svého varhanického působení postupně v různých 
pařížských chrámech, včetně královské kaple ve Versailles, byl Balbastre také vyhledá-
vaným učitelem. Mezi jeho žačky patřila i Marie Antoinetta. Snad k nějaké další žačce 
odkazuje portrét Suzanne, plný virtuózních pasáží, který vydal ve své první knize cem-
balových skladeb (1759). 
 Rameau měl zřetelný vliv i na dalšího autora dnešního večera – Jacquesa Duphly-
ho (1715–1789). Tento rodák ze severofrancouzského Rouenu se v Paříži usadil až po zku-
šenostech varhaníka v rodném městě. V Paříži se pak proslavil jako největší virtuos na 
cembalo své doby, jeho hra byla „lehká a s jemným úhozem“. Jeho čtyři knihy cembalo-
vých skladeb patří mezi poslední sbírky věnované výhradně tomuto nástroji v době, kdy 
se do popředí dostával kladívkový klavír. Ze třetí (1758) a čtvrté knihy (1768) pochází 
charakteristické kusy, které jsou opět dobovými portréty Duphlyho současníků. 



Dnešní koncert uzavře opět Rameau, tentokrát výběr z jeho třetí knihy cembalových 
skladeb Nouvelles suites de pièces de clavecin (1729/1730). Zde autor plně využívá vir-
tuózní postupy, které dobová hráčská technika umožňovala, a to včetně podkládání pal-
ce, novinky, s níž sám přišel ve své předešlé publikaci cembalových děl (1724) a bez níž by 
se moderní klavírní hra neobešla.

Subtilitu zdobení francouzského cembalového repertoáru Alexandre Tharaud při inter-
pretaci na klavír zvládá bravurně. Tento výjimečný pianista je v současné době jedním  
z nejuznávanějších interpretů své generace a je zván na přední světová pódia. Do svého 
repertoáru zařazuje s úspěchem autory od baroka až do současnosti, často i přímo jako 
dedikant nových skladeb. Jeho vztah k barokní hudbě dokládá také vznik skladeb 
Hommages à Rameau a Hommage à Couperin na jeho objednávku. S programem  
k poctě Rameaua spojujícím Rameauovu hudbu a soudobé autory ostatně vystoupil  
i v České republice v roce 2003. Jak sám říká, barokní hudba s sebou přináší interpretač-
ní svobodu, kterou interpretační kodex modernějších autorů neumožňuje. 
 S respektem k původnímu určení děl a se znalostí jejich cembalové interpretace 
obohacuje Alexandre Tharaud barokní repertoár o zvukové možnosti moderního klavíru. 
Jeho nahrávky Goldbergových variací J. S. Bacha (Erato, 2015) a Bachových koncertů 
(Erato, 2011) byly vřele přijaty kritikou; nahrávka Scarlattiho sonát (Erato, 2011) získala 
mnohá ocenění včetně Diapason d’Or. Samostatná alba věnoval také hudbě F. Couperi-
na (Harmonia Mundi, 2007) a J.-Ph. Rameaua (Harmonia Mundi, 2001), obě označená 
za nahrávku roku.

Jana Franková

Alexandre Tharaud, a pianist of world renown, has prepared a remarkable programme 
of works by illustrious as well as lesser known composers connected with Versailles.

Performed by the leading French pianist, Alexandre Tharaud, we will hear at this con-
cert a selection of works by composers of the French clavecin (harpsichord) school, 
works that resounded in the royal chambers of the Palace of Versailles under Louis XIV 
and his successors.
 The popularity of the harpsichord in France during that time gave rise to an 
enormous repertoire, distinguished by its refined and subtle ornamentation. Penned by 
several generations of composers, suites of favourite dances and especially character- 
istic pieces in various forms have been preserved, reflecting features of the society of 
the era: from portraits of notable figures, to the latest fads and scenes of everyday life, 
to representations of the sounds of nature. The programme features works by Jean-
-Baptiste Lully (1632–1687), the most important musician at the court of Louis XIV, 
whose stage works were a favourite source of music for arrangements for keyboard in-

Alexandre Tharaud  
© Marco Borggreve
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struments, as we also show with examples of pieces by his contemporary and col- 
league, Jean-Henri d’Anglebert (1629–1691).
 Of the generation active in the early 18th century, we present music by two ti-
tans who wrote for the harpsichord, François Couperin (1668–1733) and Jean-Philippe 
Rameau (1683–1764). With his extensive oeuvre full of musical portraits and characte-
ristic pieces, but also thanks to his refined ornamentation, which has been written 
down in detail, Couperin influenced many a successor. The harpsichord works by Ra-
meau, a generation younger than Couperin, were created in parallel with the latter’s, 
and represent his oeuvre before he wrote his first operas, which would later make him 
so famous. Rameau’s early pieces betray the influences of 17th-century composers, 
while in the later books of works for the harpsichord we discern inspiration from Italian 
music and virtuoso techniques, signalling perhaps Rameau’s knowledge of works by 
Domenico Scarlatti and George Frideric Handel.
 Three composers less played today, but recognised during their lifetimes as  
maestros, Joseph-Nicolas-Pancrace Royer (1705–1755), Claude Balbastre (1724–1799) 
and Jacques Duphly (1715–1789), take us into a period that was increasingly interested 
in a new invention – the fortepiano – which gradually pushed the harpsichord out of the 
limelight in French music. 
 Respecting that the works were originally written for the harpsichord and in 
knowledge of the performance practices on this instrument, thanks to his virtuosity 
Alexandre Tharaud enriches this Baroque repertoire with the acoustic possibilities of 
the modern piano. 

Jana Franková, translated by Štěpán Kaňa
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