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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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BOHUSLAV MARTINŮ

Svítaj, Bože, svítaj (Let the Dawn Come, Oh God) H 76 
Píseň na starošpanělský text  
(Song to an Old Spanish Text) H 87 
Mrtvá láska (Dead Love) H 44 
V zahradě na hřadě (In the Garden at the Roost) H 77 
Stará píseň (An Old Song) H 74 

Rujana, mořská fantazie (Ruyana, Sea Phantasy) H 100 

Písnička o Haničce (The Song about Hanička) H 80 
Vdejte mne, matičko (Marry Me Off, Mother) H 53 
Píseň o hubičkách (Song about Kisses) H 27bis
Líbej, milá, líbej! (Kiss, My Sweetheart, Kiss) H 27 
Pravý počet (The Right Tally) z cyklu Tři písničky  
(Three Little Songs) H 34 

Osm preludií pro klavír (Eight Preludes for Piano) H 181, 
výběr (selection)
 3. En forme de Andante. Adagio 
 6. En forme de Largo. Lento 
 4. En forme de Danse. Allegro vivo

Růže (The Rose) H 54 
Konec všemu (The End of All) H 43 
Kráčím, kráčím mezi vrchy  
(I am Striding, Striding between the Hills) H 74bis
Komárova svatba (The Gnat’s Wedding) H 75 
Ohnivý muž (The Fiery Man) H 71

Foxtrot H 126bis 

Nové slovenské písně (The New Slovak Songs), 
30 písní ve dvou řadách H 126, výběr (selection)
 8. Mala som ja rukávce (I Had a Blouse) 
 9. Vysoko zornička (The Morning Star) 
 16. V Trenčianskej kasárni (At the Barracks in Trenčín) 
 20. Chlapovi je dobre (A Man Is Fine) 
 27. Spoza čiernej hory (From Behind the Black Mountain) 
 29. Budzil som sa, budzil (I Kept Waking Up)

Jana Hrochová mezzosoprán / mezzo-soprano 
Giorgio Koukl klavír / piano 



Program koncertu mezzosopranistky Jany Hrochové a klavíristy Giorgia Koukla vychází 
ze spolupráce obou umělců na nedávno pořízeném kompletu písní Bohuslava Martinů, 
vydaných na 5 CD v péči společnosti Naxos. Jistá část těchto písní byla objevena díky 
Kouklovu badatelskému úsilí a natočena v premiéře. Na recitál v Besedním domě nava-
zuje „maraton“ s písněmi Martinů v brněnských vilách v podání dalších pěvců (5. října 
2019), který programově taktéž čerpá ze zmíněných nahrávek.

Pařížský bulvár koncem jara, stolky Cafè du Dome, obvyklá, skoro rituální schůzka kole-
gů, někdo s novou přítelkyní, Bohuslav Martinů s Charlotte, Alexander Čerepnin s man-
želkou-klavíristkou Lee Hsien Ming, Alexandre Tansman a Tibor Harsányi sólo, v pozadí 
Conrad Beck a Georges Auric, tak vypadá fotografie vystihující atmosféru jedinečné  
a neopakovatelné hudební epochy meziválečného období v Paříži. Jak to vyjádřil Harsá-
nyi v rozhovoru pro časopis Le Guide du concert: Na prostoru několika desítek čtvereč-
ních kilometrů tohoto města bylo vytvořeno víc hudby než ve zbytku celého světa. V této 
atmosféře vznikaly skladby jako Juliette Martinů, Histoire de petit tailleur Harsányiho 
nebo Pacific 231 Arthura Honeggera.
 Pro nás je dnes jen těžko představitelné období působení skupiny, která nesla 
často odlišná jména: École de Paris, Les Constructeurs, jak je nazýval Albert Roussel, 
anebo dokonce částečně Les Six, do níž byl přizván Tansman, avšak s díky odmítnul. 
Každý tvůrce žil svou jedinečností, každý skladatel pracně vyvíjel svůj způsob vyjádření, 
nicméně každý zcela respektoval tvorbu svých kolegů a přátel. Spolupráce mezi osob-
nostmi této skupiny nikdy nepoznala momenty závisti anebo dokonce vzájemné nená-
visti. Nikdy ale nebyl vyvinut společný program, „manifest“, jako tomu bylo v případě 
futuristického hnutí.

Bohuslav Martinů (1890–1959) píše pro slečnu Charlotte Quennehen Osm preludií pro 
klavír, každé z těchto skladeb dává do vínku přídavek „en forme de…“, aby zdůraznil 
jejich stylistickou jedinečnost. Jedná se již o velmi pokročilé polytonální struktury, mla-
dý Martinů je daleko za svými přelomovými skladbami La Bagarre a Half-time a viditel-
ně chce ohromit svoji novou přítelkyni. Nesmělý mladík z Poličky je už velmi vzdálen 
světu počátečního hledání vlastní cesty, kde sice již můžeme obdivovat jeho typickou 
kantilénu a invenci, ale skladby často zůstávají bez detailnějšího zpracování, jako skici, 
jimž se většinou nedostane jakékoliv korektury anebo tematického rozvedení, občas 
jsou ponechány jen se schematickým záznamem levé ruky klavíru. Nicméně i tyto 
skladby jsou geniálními miniaturami, plně životaschopnými.
 Mladý Martinů psal drobným, skoro nečitelným rukopisem, částečně i z důvodu 
chronického nedostatku notového papíru, kterého mu jeho matka poskytovala jen po-
skrovnu. Využíval proto skutečně každý milimetr prostoru a tvořil tak opravdové „noční 
můry“, nad jejichž luštěním jsem strávil stovky hodin. Jeho přetékající fantazie nena-
cházela dostatečné místo, a tak se uchyloval k extrémním řešením, jako když například 
píseň V zahradě na hřadě (po desítky let uváděnou jako V zahradě na hradě, protože si 
nikdo nevšiml diakritiky, která zmizela v hustotě zápisu) vepsal do skici jiné písně!
 Není proto divu, že v seznamu Belgičana Harryho Halbreicha, hlavního experta 
a propagátora Martinů, je mnoho písní uvedených s dodatkem: Existuje jen v (předcho-

zím) seznamu Šafránka. V zahradě na hřadě je jednou z těchto písní a jsem přesvědčen, 
že i další desítky děl zahrnutých v seznamu Miloše Šafránka, přítele Martinů a prvního 
muzikologa, který se snažil systematicky zachytit bohatý skladatelův materiál, skuteč-
ně byly napsány a jednoho dne budou znovu objeveny. Jen pro úplnost je třeba se zmínit 
o častých reakcích Martinů na Šafránkovy žádosti o seznamy skladeb: Před 1910, to je 
prehistorie!!!
 Dalším nešvarem Martinů byl jeho zvyk zapsat občas část textu básně a poté psát 
jen noty s tím, že chybějící text později doplní (což většinou neudělal). Bylo tedy třeba 
najít původní báseň, zjistit jejího autora a snažit se podložit text pod existující noty tak, 
aby rytmicky korespondoval. Chtěl bych na tomto místě poděkovat své manželce, která 
bez jakékoliv znalosti slovanských jazyků dokázala objevit desítky neznámých básní, iden-
tifikovat autory jako Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865–1940) a dokonce poprvé určit au-
tora textu písně Ty, jenž sídlíš v nebesích, mylně přiřazovaného k cyklu Měsíce Karla Toma-
na – ve skutečnosti se jedná o slavný text Johanna Wolfganga Goetha. Nicméně i tato 
metoda rekonstrukce měla své hranice: jisté písně navždy zůstanou v neproveditelných 
náčrtech. Uvádím jen pro příklad píseň Labutě, kterou nebude možné vzhledem k nedo-
statku materiálu rekonstruovat, pakliže nebudou objeveny jiné zdroje.
 Dobový zvyk Bohuslava Martinů věnovat písně zpěvačkám z jeho okruhu, jako 
byly Olga Borová Valoušková a další, bez jediné evidence o vzniku skladby nebo kopie 
skladby pro vlastní archiv způsobil další rozptýlení písňového materiálu. Lze předpoklá-
dat, že i vzájemná korespondence a styky s Vítězslavou Kaprálovou generovaly tvorbu 
písní Martinů věnovaných jeho žačce a milence, o kterých dnes nemáme žádné zázna-
my. Ostatně neustálé nálezy neznámých skladeb Martinů svědčí o tom, že tento proces 
znovuobjevování ještě zdaleka není u konce a že představa dalších neznámých písní, 
ležících někde na půdě či v zapomenutém rodinném archivu v okruhu několika desítek 
kilometrů od místa dnešního koncertu, není až tak nereálná.
 Martinů vybíral autory textů velmi pečlivě. Jeho zájem o texty s humornou pointou, 
které dokázal už od začátku své tvorby tak dokonale doprovodit svou invencí (např. Ohnivý 
muž, Komárova svatba či Píseň o hubičkách), ostře kontrastuje s výběrem básní jako Mrtvá 
láska nebo Konec všemu, které jsou až přehnaně pesimistického rázu, ale které pravděpo-
dobně odpovídaly momentální situaci křehkého a citlivého vnitřního světa skladatele a ne-
končící denní aktivitě, kdy dokázal napsat řadu písní během jediného odpoledne, doprová-
zeje je osobními větami jako Wilma nejde … nikdy více … konec všemu apod.
 Vraťme se ale ještě k „naší“ fotografii. Tento katarzní moment nejvyššího bodu 
tvorby Paříže byl i zároveň jeho koncem. Dne 14. června 1940 nacistická vojska navždy 
zničila toto období, jeho atmosféru a tvorbu. Tansman a Martinů se po dlouhých měsí-
cích nepohodlí a strachu zachránili ve Spojených státech, ostatní zůstali v oblasti Nice 
pod provizorním režimem Vichy, někteří – jako Marcel Mihalovici a jeho manželka, kla-
víristka Monique Haas – byli dokonce nuceni přežívat v lesích. Konec druhé světové války 
těmto tvůrcům nepřinesl renesanci; nová generace mladých skladatelů z okruhu tzv. 
darmstadtské školy je považovala za „překonané“, jejich přítomnost v programech kon-
certů i rozhlasového vysílání nebyla žádoucí.
 Martinů měl to štěstí, že našel přítele a vlivného propagátora v osobě Paula Sa-
chera, který štědře financoval poslední roky jeho života, bojoval o jeho zdraví v basilej-
ské nemocnici a také po jeho smrti umožnil důstojné pochování skladatele na svém 



V roce 2012 získala širší nominaci na Cenu Thálie za roli Dulcinée v inscenaci Don Qui-
chotte v divadle F. X. Šaldy v Liberci a v roce 2013 za roli Hermia v inscenaci Sen noci 
svatojánské v Národním divadle Brno.
 V letech 2011–2018 natočila na 5 CD historicky první kompletní nahrávku písní 
Bohuslava Martinů pro vydavatelství Naxos. Českou hudbu také propaguje na svých 
koncertech ve světě. V roce 2014 debutovala rolí Carmen v Theater Freiburg. V roce 2016 
debutovala na festivalu Proms za doprovodu BBC Symphony Orchestra v londýnské 
Royal Albert Hall.
Více na www.janahrochova.cz.

Giorgio Koukl (1953 v Praze) je klavírista, cembalista a skladatel žijící ve švýcarském 
Luganu. Do Švýcarska přesídlil roku 1968. Na svá pražská hudební studia navázal stu- 
diem na konzervatořích v Curychu a Miláně. Zúčastnil se mistrovských kurzů pod vede-
ním Rudolfa Firkušného, Nikity Magaloffa, Stanislava Neuhause a Carla Vidussa. Díky 
Firkušnému poznal klavírní tvorbu Bohuslava Martinů a začal se jí důkladně zabývat.  
V současné době je považován za jednoho z největších specialistů na hudbu vytvořenou  
v Paříži ve 20. letech, resp. v Petrohradě v období „stříbrného věku“.
 Jako jediný natočil kompletní dílo Bohuslava Martinů pro klavír (7 CD vydaných 
v letech 2006–2009), pro klavír a orchestr (2 CD, 2010) a kompletní písňovou tvorbu té-
hož autora (5 CD, 2011–2018), vše pro společnost Naxos. Za svou řadu osmi CD s kom-

pozemku v Schönenbergu-Prattelnu. (Následná tragikomedie zájmu o tělo skladatele, 
kterého zaživa nikdo nechtěl, ale jako symbol stál Komunistické straně Československa 
za urputný boj, je myslím dostatečně známa.)
 Také osudy ostatních členů École de Paris a jejich odkazů byly všelijaké. Alexan-
dre Tansman byl hluboce zasažen smrtí své manželky, dcery bretonského skladatele  
Jeana Crase, ale díky vydatné pomoci svých dvou dcer, které se dodnes věrně starají  
o jeho umělecké dědictví, tuto krizi překonal. Po dlouhém období zapomenutí si jeho 
hudba pomalu vydobývá ve světě pozornost, již si zasluhuje. Alexander Čerepnin je dů-
stojně reprezentován nadací založenou v USA a jeho synové a dnes i vnuci pokračují  
v rodové skladatelské tradici. Hůře na tom je Marcel Mihalovici, dnes prakticky zapome-
nutý; jeho tvorba částečně přežívá díky dobovým nahrávkám manželky Monique Haas. 
Nejžalostnější osud postihl Tibora Harsányiho, který v roce 1954 zemřel ve svém paříž-
ském bytě; jeho zmizení si nikdo nevšiml, teprve po několika měsících nahlásili sousedé 
jeho smrt. Vlastní rodina o něj neprojevila zájem, a tak přátelé z École de Paris pracně 
nasbírali peníze potřebné alespoň na chudinský pohřeb, což byla symbolicky poslední 
společná aktivita této kdysi tak vlivné a umělecky důležité skupiny.

Giorgio Koukl

Jana Hrochová (Wallingerová), rozená Štefáčková, získala první pěvecké zkušenosti  
v Šumperském dětském sboru. Absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě Jarmily Kráso-
vé (1993–1999) a v roce 1998 se stala laureátkou Soutěžní přehlídky konzervatoří ČR. Od 
roku 2001 se formou soukromého studia vzdělává u Natálie Romanové. V letech 1997 až 
2000 zpívala v Opeře Mozart v Praze. Věnovala se interpretaci staré hudby s Ars Came-
ralis a folklóru s Muzikou Jara. 
 Od roku 2000 je sólistkou Opery Národního divadla v Brně, kde ztvárnila řadu rolí 
mezzosopránového oboru. Z nejvýznamnějších jsou role Carmen (Carmen), Laury (La 
Gioconda), Káči (Čert a Káča), Rosiny (Lazebník sevillský), Suzuki (Madama Butterfly), 
Lišáka (Příhody lišky Bystroušky), Varvary (Káťa Kabanová), Feneny (Nabucco), Hänse-
la (Perníková chaloupka) či Niklase (Hoffmannovy povídky). Hostuje také v opeře Thea-
ter Freiburg, v Národním divadle Praha, Státní opeře Praha, Státním divadle Košice, Ná-
rodním divadle moravskoslezském v Ostravě, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Divadle F. X. Šaldy 
v Liberci, Moravském divadle Olomouc a Severočeském divadle Ústí nad Labem. 
 Spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry – s BBC Symphony Or-
chestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Českou filharmonií, Symfonickým or-
chestrem hl. m. Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Filharmonií 
Brno, PKF – Prague Philharmonia, Janáčkovou filharmonií Ostrava či Filharmonií B. Mar-
tinů Zlín a s významnými dirigenty jako Jiří Bělohlávek, Serge Baudo, Gerd Albrecht, 
Manfred Honeck, Ondrej Lenárd, Petr Altrichter, Jakub Hrůša, Leoš Svárovský, Tomáš 
Hanus, Dennis Russell Davies a další. Pravidelně koncertuje v zahraničí (Velká Británie, 
Japonsko, Čína, Španělsko, Mexiko, Řecko, Holandsko, Rakousko, Německo a Itálie).  
V roce 2011 zpívala altové sólo v Requiem Antonína Dvořáka na státním pohřbu Václava 
Havla. Za roky 2005, 2008 a 2010 jí Národní divadlo Brno udělilo diváckou cenu DIVA.  

Jana Hrochová © Marek Olbrzymek



pletním klavírním dílem Alexandra Čerepnina, vydanou na značce Grand Piano (2012 až 
2014), se dočkal četných poct (čtyřikrát „nejlepší CD měsíce“, dvakrát „nejlepší CD 
roku“); s velkým zájmem se setkaly i jeho nahrávky – taktéž pro firmu Grand Piano – 
kompletních klavírních děl Vítězslavy Kaprálové (2017), Paula Le Flema (2016, cena Dia-
pason d‘Or), Witolda Lutosławského (2018), Arthura Lourié (2 CD, 2016–2017) či Alexan-
dre Tansmana (2019). Na začátek příštího roku je naplánováno vydání kompletu  
3 CD s klavírní tvorbou Tibora Harsányiho.
 Koukl jako sólista i jako skladatel, pravidelně zařazovaný do vysílání rozhlaso-
vých stanic v Evropě i jinde, spolupracoval mj. s BBC v Londýně, RTSI v Luganu, SSR  
v Curychu, SFB v Berlíně, SWF v Baden-Badenu, WDR v Kolíně nad Rýnem, RTHK v Hong- 
kongu, ORF ve Vídni či NRC v Oslu. Kouklovy autorské skladby byly premiérovány v řadě 
zemí Evropy, v Asii a Spojených státech.
Více na www.luxnova.com/~musicplay/koukl.

INFORMACE KE SKLADBÁM
Svítaj, Bože, svítaj (Let the Dawn Come, Oh God) H 76 (1912), text: slovenský lidový; 
Píseň na starošpanělský text (Song to an Old Spanish Text) H 87 (1914), text: starý 
španělský (překlad do češtiny: Bedřich Eben); Mrtvá láska (Dead Love) H 44 (1912), 
text: Augustin Eugen Mužík; V zahradě na hřadě (In the Garden at the Roost) H 77 

(1912?), text: lidový; Stará píseň (An Old Song) H 74 (1913), text: Adam Villiers de l`Isle-
de (překlad do češtiny: Emanuel z Lešehradu); Rujana, mořská fantazie (Ruyana, Sea 
Phantasy) H 100 (1916); Písnička o Haničce (The Song about Hanička) H 80 (1912), text: 
Josef Kalus (?); Vdejte mne, matičko (Marry Me Off, Mother) H 53 (1912), text: Kazimi-
erz Przerwa-Tetmajer; Píseň o hubičkách (Song about Kisses) H 27bis (1910);  
Líbej, milá, líbej! (Kiss, My Sweetheart, Kiss) H 27 (1910), text: J. Manin; Pravý počet 
(The Right Tally) z cyklu Tři písničky (Three Little Songs) H 34 (1911), text: Augustin Eu-
gen Mužík; Osm preludií pro klavír (Eight Preludes for Piano) H 181 (1929), výběr (selec-
tion); Růže (The Rose) H 54 (1912), text: Augustin Eugen Mužík; Konec všemu (The End 
of All) H 43 (1912), text: Augustin Eugen Mužík; Kráčím, kráčím mezi vrchy (I am Stri-
ding, Striding between the Hills) H 74bis (1912); Komárova svatba (The Gnat´s Wed-
ding) H 75 (1912), text: český lidový; Ohnivý muž (The Fiery Man) H 71 (1912), text: 
Vratislav Hlavsa; Foxtrot H 126bis (1920); Nové slovenské písně (The New Slovak Songs), 
30 písní ve dvou řadách H 126 (1920), výběr (selection), texty: slovenské lidové

The programme of this concert by the mezzo-soprano Jana Hrochová and the pianist 
Giorgio Koukl is based on their collaboration on a recent recording of Bohuslav Marti-
nů’s complete songs, published on five CDs on the Naxos label. Some of these songs 
were discovered thanks to Koukl’s research efforts, and recorded for the first time. Their 
recital in Besední dům will be followed by a “marathon“ of Martinů’s songs in the villas 
of Brno, performed by other singers on 5 October 2019 – their programmes are also  
drawn from the pieces on these recordings. 

A Parisian boulevard in late spring, tables at the Cafè du Dome, the commonplace, al-
most ritual meeting of colleagues, someone with a new girlfriend, Bohuslav Martinů 
with Charlotte, Alexander Tcherepnin with his wife, the pianist Lee Hsien Ming, Alexan-
dre Tansman and Tibor Harsányi on their own, Conrad Beck and Georges Auric in the 
background – this is a photo that captures the atmosphere of a unique and irreplaceab-
le era for music in Paris between the two world wars (see p. 102). As Harsányi described 
it in an interview for the magazine Le Guide du concert: In this city, covering no more 
than a few dozen square kilometres, more music has been written than in the rest of 
the world. It was in this atmosphere that works such as Martinů’s Juliette, Harsányi’s 
Histoire de petit tailleur and Honegger’s Pacific 231 were created.

Bohuslav Martinů (1890–1959) wrote his Eight preludes for piano for Miss Charlotte 
Quennehen, endowing each of the pieces with the qualification “en forme de…”, in or-
der to emphasise their stylistic uniqueness. These were very advanced, polytonal 
structures; the shy lad from Polička, who evidently sought to amaze his new girlfriend, 
was now far away from the world where he first searched for his own compositional 
path.

Giorgio Koukl © Horst Dürrschmidt 
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 As far as the songs are concerned, it was not easy to bring them all together and 
reconstruct them. The young Martinů wrote in a tiny, almost illegible hand, in part be-
cause of his chronic shortage of music paper. He would use up every square millimetre, 
creating a veritable nightmare of scribblings that took me hundreds of hours to deci-
pher. His other bad habit was to write down some of the lyrics and then proceed only 
with the notes, planning to add the missing text later (he rarely did). Thus, I had to find 
the original poem, establish its author and attempt rhythmically to match the lyrics 
with the preserved notes. Martinů’s habit at the time of dedicating songs to singers 
from his circle without providing any circumstance of the piece’s creation or keeping 
a copy of it for his personal archive, caused further diffusion of these songs.
 Martinů chose which lyricists to use very carefully. From his earliest days as 
a composer he was interested in humorous punchlines, which he could accompany per-
fectly with his invention (see, for example, the songs The Fiery Man, The Gnat’s Wedding 
and A Song about Kisses). This contrasted sharply with his choice of poems such as 
Dead Love and The End of All, which might seem excessively pessimistic in character. 
But they probably corresponded to the disposition of the composer’s fragile and sensi-
tive inner world at the time. 

Giorgio Koukl, translated by Štěpán Kaňa

Statutární město Brno fi nančně podporuje Filharmonii Brno.

Mediální partner festivaluHlavní partner Filharmonie Brno Dopravu zajišťuje

Děkujeme za podporu

Děkujeme za mediální spolupráci a podporu

Vybrané koncerty jsou pořádány za fi nanční podpory 
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