
50. MORAVSKÝ PODZIM

Tanec
Slunce

MAHENOVO  
DIVADLO

19.0014. 10. 2019



Pod záštitou Dominika Furglera, 
velvyslance Švýcarské konfederace v České republice.

Under the auspices of Dominik Furgler, 
Ambassador of the Swiss Confederation to the Czech Republic.

Mezinárodní hudební festival Brno
Brno International Music Festival

50. MORAVSKÝ PODZIM
50th MORAVIAN AUTUMN

29/9 – 16/10/2019

Mezinárodní hudební festival Brno
Brno International Music Festival

50. MORAVSKÝ PODZIM
50th MORAVIAN AUTUMN

29/9 – 16/10/2019

Tanec Slunce
Dance of the Sun
14. 10. 2019 / Mahenovo divadlo / 19:00

www.moravsky-podzim.cz



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
Le bourgeois gentilhomme (Měšťák šlechticem),  
orchestrální suita 
Le Bourgeois Gentilhomme – Orchestral Suite 
 1. Ouverture 
 2. Entrée des trois importuns 
 3. Canarie 
 4. Premier air des Espagnols 
 5. Entrée des Scaramouches, Trivelins et Arlequins 
 6. Chaconne des Scaramouches, Trivelins et Arlequins  
 7. Premier air des garçons tailleurs 
 8. Deuxième air (Gioaurdina) 
 9. Premier Menuet 
 10. Deuxième air (second intermède) 
 11. Ritournelle italienne 
 12. Quatrième air (coups de sabres) 
 13. Marche pour la cérémonie des Turcs

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symfonie č. 40 g moll KV 550 
Symphony No. 40 in G minor, K 550
 1. Molto allegro  
 2. Andante  
 3. Menuetto  
 4. Allegro assai

Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola choreografie / choreography 
Martí Corbera tanec / dance 
David Greilsammer dirigent / conductor

Geneva Camerata
Javier Aguilar koncertní mistr / concertmaster 
Paul-Marie Beauny, Diego Castelli,  
Timoti Fregni, Jonathan Keren,  
Gemma Longoni, Sara Meloni,  
Yumi Onda, Lorena Padrón Ortiz,  
Stephanie Park housle / violins 
Delphine Blanc, Avishai Chameides,  
Caroline Donin, Ada Meinich violy / violas 
Céline Barricault, Clara Rada Gomez,  
Amaryllis Jarczyk violoncella / cellos 
Jérémy Bruyère, Julie Stalder kontrabasy / double basses 
Eric Lamb, Ory Schneor flétny / flutes 
Olivier Rousset, Sergio Simón Álvarez hoboje / oboes 
Benoît Savin, Mathieu Steffanus klarinety / clarinets 
Povilas Bingelis, Fabio Gianolla fagoty / bassoons 
Stéphane Mooser, Clément Guignard lesní rohy / horns 
Nicolas Curti bicí nástroje / percussion 
Justine Charlet cembalo / harpsichord 

Céline Meyer generální ředitelka / general manager 
Barbara Pian vedoucí produkce / production manager 
Patrice Delahaye vedoucí techniky / technical manager  
Martin Leu vedoucí světelné techniky / light manager 



David Greilsammer zaujal již na Moravském podzimu 2017 jako klavírista se strhujícím 
recitálem střídajícím sonáty Johna Cage a Domenika Scarlattiho. V roce 2019 přijíždí 
jako dirigent se svým komorním orchestrem Geneva Camerata a s hudebně-tanečním 
projektem Dance of the Sun, který sklízí bouřlivé ovace po celém světě. Choreografii, 
která do taneční akce zapojuje i všechny členy orchestru, vytvořil Juan Kruz Díaz de 
Garaio Esnaola, španělský tanečník a choreograf patřící ke světové špičce v oblasti mo-
derního tance.

Orchestr Geneva Camerata se na tomto koncertním večeru představí s unikátním pro-
gramem, který ústrojně spojuje hudbu s tancem a je kritikou označován za jeden z vr-
cholných počinů ve světě současného tanečního umění. Originalita projektu spočívá 
především v tom, že zde netančí profesionální tanečníci, nýbrž samotní členové orchest-
ru, a to mnohdy při hře na svůj nástroj. Interpreti jsou rovněž nuceni hrát v nezvyklých 
tělesných pozicích. Zvolená koncepce klade na instrumentalisty i na dirigenta značné 
nároky nejen ve smyslu koordinace hry a tanečního pohybu, ale i v nutnosti hrát zpamě-
ti. Jediným profesionálním tanečníkem, který se mezi muzikanty pohybuje, je Španěl 
Martí Corbera. Autorem působivé choreografie, jež hudbu starších epoch oživuje a obo-
hacuje ji o nový rozměr, je Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.

Zakladatel francouzské baletní a operní tradice Jean-Baptiste Lully (1632–1687) byl pů-
vodem Ital (narodil se ve Florencii jako Giovanni Battista Lulli). Svou vlast však opustil 
již ve 14 letech a záhy dokázal dokonale splynout s francouzským prostředím. Působil 
nejprve jako páže ve šlechtické rodině, později již mohl projevit své neobyčejné hudební 
nadání (hrál na kytaru, na housle a na cembalo) a začal skládat balety, z nichž mnohé 
vznikly ve spolupráci s proslulým dramatikem Molièrem. Vystupoval rovněž jako taneč-
ník. V Paříži se stával čím dál známějším, dostal se až na dvůr francouzského krále 
Ludvíka XIV., byl postaven do čela pařížské Operní akademie, která rozhodovala o oper-
ním životě v celé Francii, a začal se zabývat kompozicí oper. Zprvu sice nevěřil, že by 
mohla opera v jiném jazyce, než je italština, zaznamenat úspěch, nicméně už od roku 
1673 až do své smrti přišel každý rok s novou operou. Ve své tvorbě dbal na správnou 
francouzskou deklamaci a výrazně posílil roli orchestru. Kromě scénických děl psal hoj-
ně také moteta; ostatním formám se věnoval jen příležitostně. Zemřel za poněkud kuri-
ózních okolností – poté, co si z neopatrnosti přivodil úraz holí, kterou v jeho době diri-
genti udávali takt, dostal do rány smrtelnou infekci.
 Jedním z příkladů spolupráce Lullyho a Molièra je šestiaktová komedie se zpěvy 
a tanci Le bourgeois gentilhomme (Měšťák šlechticem), jež vznikla na objednávku 
krále Ludvíka XIV. Jde o komický příběh bohatého měšťáka Jourdaina, který touží být 
součástí aristokratického stavu. Na premiéře hry v říjnu 1670 vystoupili oba spoluauto-
ři jako herci. Orchestrální suita z této hry obsahuje kompletní předehru a dále výběr 
taneční hudby včetně dobově oblíbených tanců, jako je sarabande, bourée, ritournel-
le, gaillarde nebo canarie.

Svou Symfonii č. 40 g moll komponoval rakouský velikán Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791) v roce 1788. V té době byl již trvale usazen ve Vídni a prožíval úspěšné život-
ní období naplněné plodnou kompoziční a koncertní činností. Měl za sebou rovněž trium- 
fální úspěchy v Praze s operami Figarova svatba a Don Giovanni. Naopak smutnou 
stránkou tohoto období byla smrt otce Leopolda v květnu 1787. V průběhu června až 
srpna 1788 zkomponoval Mozart hned tři symfonie. Prostřední z nich nese v Köchelově 
seznamu Mozartových děl pořadové číslo 550 a skladatel ji napsal s neobyčejnou leh-
kostí – během deseti dnů byl s prací hotov. Její hudba však typickou mozartovskou leh-
kostí tentokrát neoplývá a do značné míry předznamenává pozdější Requiem nebo zá-
važné pasáže opery Kouzelná flétna. 
 Sonátově vystavěná první věta symfonie začíná přímým vstupem tragického té-
matu. O mnoho radostněji nevyznívá ani pomalá druhá část přinášející chmurné, nic-
méně neobyčejně působivé hudební myšlenky. Pesimistický ráz má rovněž menuet třetí 
věty. Ve finále se místo tradičního ronda setkáváme znovu se sonátovou formou a ani 
posluchačovo očekávání v podobě smírného východiska z vnitřní rozervanosti předcho-
zích vět této závažné symfonie není v závěrečné části naplněno. 

Z představení Tanec Slunce © Kronos Pictures



Geneva Camerata © Elias Amari



Tanečník a choreograf Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola (1966) je přední světovou po-
stavou současného tance. Narodil se v baskickém městečku Legazpi a coby kontratenor 
studoval zpěv na konzervatoři v nedalekém San Sebastiánu a později také na škole staré 
hudby v Amsterdamu. Jako tanečník je sice samoukem, velmi záhy však začal dostávat 
pozvání ke spolupráci s významnými tanečními tělesy. Od roku 1996 je členem tanečního 
souboru Sashi Waltzové v Berlíně, kde pomáhá vytvářet inovativní choreografie. V roce 
2000 se proslavil dvěma choreografiemi The Rest of You a My Dearest, My Fairest, na 
jejichž základě dostal od Akademie pro starou hudbu v Berlíně nabídku, aby roztančil 
Vivaldiho Čtvero ročních dob; tento projekt zaznamenal nadšený ohlas u publika i kriti-
ky. Kromě svých uměleckých aktivit působí také jako hostující profesor na Univerzitě 
umění v německém Essenu.

Martí Corbera (1997) studoval tanec na prestižní Taneční konzervatoři (Institut del 
Teatre) v Barceloně. Brzy získal několik cen a stipendií (mj. Certamen de Barcelona či 
Certamen Coreográfico de Castellón), které mu otevřely dveře ke spolupráci s taneč-
ními společnostmi v New Yorku a Madridu. Tančil na významných pódiích a festiva-
lech, jako jsou Gran Teatre del Liceu v Barceloně, Teatro Central v Seville, telavivská 
opera, festivaly v Sibiu, Granadě či Maestranze. Svou kariéru začínal jako flamencový 
tanečník vystupující sólově se španělskými flamencovými společnostmi Ballet Fla-
menco de Andalucía nebo Compañía Danza Larreal a se švýcarskou společností Fla-
mencos en Route. S tanečníkem a choreografem Juanem Kruzem Díazem de Garaio 
Esnaolou se poprvé umělecky setkal na Flamencovém bienále v Seville a následně  
s ním spolupracoval na několika dalších projektech (mj. Flamencolorquiano uvedené 
letos na festivalu v Granadě).

Těleso Geneva Camerata je známo svým odvážně inovativním interpretačním přístu-
pem. Je složeno z vynikajících sólistů mladé generace. Ve svém repertoáru má hudbu 
napříč všemi slohy a styly včetně současné elektronické, jazzové nebo rockové hudby.  
V multidisciplinárních projektech dokáže také ústrojně spojovat hudbu s tancem, diva-
dlem a vizuálním uměním. Soubor spolupracuje s předními světovými umělci naší doby 
a vystupuje na nejprestižnějších koncertních pódiích a festivalech. V loňském roce vydal 
u labelu Sony Classical debutové album Sounds of Transformation, na němž hraje spo-
lečně s jazzovým klavíristou Yaronem Hermanem. V aktuální sezoně bude Geneva 
Camerata vystupovat mj. v Tel Avivu a debutovat v New Yorku. 

Také dirigent a klavírista David Greilsammer (1977) rád hledá nové cesty hudebního 
vyjadřování a za své průkopnické projekty je často oceňován. Ve zvláštní oblibě má tvor-
bu Wolfganga Amadea Mozarta; v Paříži zahrál všechny klavírní sonáty tohoto sklada-
tele během jednoho dne a nedávno odehrál a oddirigoval všech 27 Mozartových klavír-
ních koncertů během jediné sezony. Od roku 2013 je hudebním a uměleckým ředitelem 
orchestru Geneva Camerata. 
 Jako hostující dirigent vystoupil s tělesy, jako jsou BBC Philharmonic, San Fran-
cisco Symphony, Mozarteumorchester Salzburg, Hamburger Symphoniker, LaVerdi  
Orchestra di Milano, Tokyo Metropolitan Symphony a další. Vystupoval s recitály v lon-
dýnské Wigmore Hall, amsterdamské Concertgebouw, na newyorském festivalu Mostly Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola © Bettina Stöss



Mozart, v divadle v Zakázaném městě v Pekingu nebo v Kennedyho centru ve Washing-
tonu. V letošní sezoně se chystá na rozsáhlé turné po Spojených státech amerických  
a čeká jej debut v Sále královny Alžběty v Londýně.

Petr Ch. Kalina

David Greilsammer captivated the audience at Moravian Autumn in 2017 as  
a pianist, in an engrossing recital alternating sonatas by John Cage and Domenico 
Scarlatti. In 2019, he returns with his chamber orchestra, Geneva Camerata, and the 
music-and-dance project Dance of the Sun, which has been performed to tumultuous 
ovation throughout the world. The choreography, which involves all members of the 
orchestra in dance, was created by Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, a Spanish dancer 
and choreographer who ranks among the world’s top figures in modern dance.

At this evening’s concert, the Geneva Camerata orchestra presents a unique pro-
gramme, which merges music and dance organically in a way that has been described 
by critics as one of the most remarkable feats in the world of contemporary dance. The 
project is particularly original in that it is not professional dancers who perform, but 
the members of the orchestra, often while playing their instruments. The only professi-
onal dancer to move among the musicians is Martí Corbera. The impressive choreogra-
phy by Spanish artist Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola enlivens the music of earlier eras 
and enriches it with a new dimension.

The founder of the French ballet and opera tradition, Jean-Baptiste Lully (1632–1687), was 
of Italian extraction. He left his homeland aged 14 and soon found himself perfectly at 
home in French cultural life. He first composed ballets, many in collaboration with the ce-
lebrated playwright, Molière. As Lully became better known in Paris, he was appointed di-
rector of the city’s Opera Academy and started to compose operas. In his works, he adhered 
scrupulously to the correct French declamation and substantially strengthened the role of 
the orchestra.
 One example of the Lully-Molière cooperation is Le Bourgeois Gentilhomme,  
a comedy in six acts with songs and dances, commissioned by King Louis XIV. The piece 
is a comical story of the rich bourgeois, Jourdain, who would like to be an aristocrat. The 
orchestral suite extracted from the play consists of the complete overture and a selec-
tion of dance pieces, including dances popular at the time, such as the sarabande, 
bourée, ritournelle, gaillarde and canarie.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) composed his Symphony No. 40 in G minor in 
1788, at a time when he was permanently settled in Vienna and was experiencing  
a successful period in his life, filled with writing music and concert performances. Ear-
lier, he had triumphed in Prague with his operas The Marriage of Figaro and Don Giova-
nni. By contrast, the death of his father Leopold in May 1787 was a sad episode of this Martí Corbera 
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David Greilsammer © Elias Amari

time. From June to August 1788, Mozart composed three symphonies. The middle one 
bears number 550 in the Köchel catalogue of Mozart’s works and writing it seems to 
have been a particularly easy task for the composer – it was done in ten days. The music, 
however, is not imbued with Mozart’s typical lightness, and substantially adumbrates 
his later Requiem and the weightier sections of the opera The Magic Flute. 

Petr Ch. Kalina, translated by Štěpán Kaňa
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