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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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WEINBERG 100 (I) 
7. 10. 2019 

MIECZYSŁAW WEINBERG (MOISEJ VAJNBERG)

Sonáta pro housle a klavír č. 1 op. 12 
Sonata for Violin and Piano No. 1, Op. 12 
 1. Allegro 
 2. Adagietto  
 3. Allegro 

Sonáta pro housle a klavír č. 2 op. 15 
Sonata for Violin and Piano No. 2, Op. 15
 1. Allegro 
 2. Lento 
 3. Allegro moderato – Allegro con fuoco – Tempo primo

Sonáta pro housle a klavír č. 3 op. 37 
Sonata for Violin and Piano No. 3, Op. 37
 1. Allegro moderato 
 2. Andantino 
 3. Allegretto cantabile – Lento (quasi adagio)

Sonáta pro housle a klavír č. 4 op. 39 
Sonata for Violin and Piano No. 4, Op. 39
 1. Adagio 
 2. Allegro ma non troppo 
 3. Adagio tenuto molto rubato – Adagio primo

Milan Paľa housle / violin 
Ladislav Fančovič klavír / piano

WEINBERG 100 (II) 
13. 10. 2019

MIECZYSŁAW WEINBERG (MOISEJ VAJNBERG)

Sonáta pro sólové housle č. 3 op. 126 
Sonata for Violin Solo No. 3, Op. 126

Sonáta pro klavír č. 6 op. 73 
Sonata for Piano No. 6, Op. 73
 1. Adagio 
 2. Allegro molto

Sonáta pro housle a klavír č. 5 op. 53 
Sonata for Violin and Piano No. 5, Op. 53
 1. Andante con moto 
 2. Allegro molto 
 3. Allegro moderato 
 4. Allegro – Andante – Allegretto

Sonáta pro housle a klavír č. 6 op. 136bis 
Sonata for Violin and Piano No. 6, Op. 136bis
 1. Moderato 
 2. Adagio 
 3. Moderato – Adagio

Milan Paľa housle / violin 
Ladislav Fančovič klavír / piano



hodinu výuky, pokládám se za jeho žáka. Oba skladatelé se respektovali, vzájemně si 
ukazovali a přehrávali svá díla, ovlivňovali se… Výmluvná je v tomto ohledu i geneze 
zmíněné opery Portrét. Libreto podle Gogolovy stejnojmenné povídky si u dramatika 
Alexandra Medvěděva, autora textů k Weinbergovým operám Pasažérka a Madona  
a voják, vyžádal v roce 1975 Šostakovič, který však po necelém půlroce diskusí o díle 
zemřel; Medvěděv se po několikaleté pauze rozhodl práci dokončit: Nerozmýšlel jsem se 
ani vteřinu, komu to libreto svěřit, napsal v programu vydaném při příležitosti brněnské 
premiéry. Skladatelem mohl být jedině Mečislav Vajnberg. Nejenom že jsem mu prostě 
věřil. Věděl jsem, že Šostakovič měl Vajnberga velmi rád, že mu vždycky fandil, nevyne-
chal ani jednu jeho premiéru… Opera Portrét byla dokončena v půli roku 1980.
 Weinberg prý komponoval lehce a rychle, jeho tvorba je nebývale rozsáhlá. Složil 
7 oper, 3 balety, 4 kantáty, 22 symfonií (navíc 4 komorní), 6 instrumentálních koncertů, 
17 smyčcových kvartetů, na tři desítky sonát, psal též hudbu pro film, divadlo, rozhlas  
i cirkus… V tomto kontextu by se mohlo zdát, že soubor šesti sonát pro housle a klavír, 
které vznikaly v letech 1943–1982, představuje v jeho odkazu spíše okrajovou záležitost; 
přesto se jedná o pozoruhodná díla, jejichž cena spočívá nejen v jejich vysoké umělecké 
hodnotě, ale i v tom, že v nich je zachycen vývoj Weinbergova kompozičního stylu v da-
ném období. Často se v nich ozývají prvky židovské hudby a také lidové polské a ruské. 
Zjevná je též tendence ke zrovnoprávnění obou nástrojů; Weinberg jako zručný klavírista 
nejenže pojímal klavírní party značně virtuózně, ale vkládal do nich i myšlenkově závaž-
né partie, takže jeho sonáty jsou postaveny mnohem více na partnerském dialogu než 
na sólové linii vůdčího hlasu doprovázeného klavírem.
 Toho si lze povšimnout hned v Sonátě č. 1 op. 12, která dokládá, jak zdařile si Wein-
berg tento žánr osvojil a s jakou invencí dokázal naplnit tradiční třívěté rozvržení. Napsal 
ji roku 1943, ještě za pobytu v Taškentu, a věnoval ji tchánovi Solomonu Michoelsovi (právě 
v Taškentu Weinberg poznal svou první ženu). Dvě následující sonáty jsou vedeny snahou 
o stavebně sevřenější, prokomponovanější třívětý tvar. Sonáta č. 2 op. 15 vznikla takřka 
vzápětí po První, roku 1944, kdy se Weinberg již usadil v Moskvě. Dominující melancholická 
nálada skladby, zvláště pak naléhavost elegické melodie pomalé části dává tušit válečné 
klima, v němž se dílo rodilo. K premiéře došlo teprve v lednu 1962 v podání Davida Oistra-
cha (jemuž byla Druhá sonáta připsána, ovšem nejspíš až dodatečně, v době premiéry)  
a Fridy Bauerové. Sonáta č. 3 op. 37 z roku 1947 je ještě zadumanější, expresivnější, har-
monicky zahuštěnější, z hlediska formy komplikovanější, výrazně a vynalézavě uplatňující 
židovskou melodiku. Byla dedikována dalšímu prominentnímu žákovi Pjotra Stoljarského 
(jako v případě Oistracha), Michailu Izraileviči Fichtengolcovi.
 Pomalý závěr Třetí sonáty předznamenal definitivní opuštění klasického formál-
ního modelu sonátového cyklu rychle-pomalu-rychle v Sonátě č. 4 op. 39, taktéž z roku 
1947. Její tři věty na sebe navazují bez přerušení, přičemž krajní pomalé části obklopují 
střední Allegro ma non troppo – toccatové perpetuum mobile odvíjející se v rychlém 
tempu a s ďábelským šklebem a v lecčems připomínající druhou větu z Šostakovičovy 
(pozdější) Desáté symfonie. Také Čtvrtou sonátu Weinberg opatřil věnováním věhlasné-
mu houslistovi, a to Leonidu Koganovi, byť pravděpodobně opět až později, v době pre-
miéry roku 1968, neboť v roce vzniku skladby byl Kogan ještě studentem moskevské kon-
zervatoře.

Na letošní 8. prosinec připadá sté výročí narození Mieczysława Weinberga, významné-
ho, avšak ještě donedávna pozapomenutého polsko-ruského skladatele 20. století s ži-
dovskými kořeny. Moravský podzim připomíná toto výročí dvěma večery, během nichž 
zazní všech šest Weinbergových sonát pro housle a klavír (druhý koncert doplní sonáty 
pro sólové nástroje), a to v podání houslisty Milana Paly a jeho „dvorního“ klavíristy 
Ladislava Fančoviče, hudebníků, jejichž dlouholetá spolupráce a unikátně pojatá inter-
pretace hudby 20. i 21. století je zárukou, že se Weinbergově hudbě dostane mimořádné-
ho provedení.

Mieczysław Weinberg (1919–1996), jehož jméno můžeme nalézt v různých podobách 
(Mečislav, Moisej, Moisey, Moishe… [Samuilovič, Samuilovitch…] Vajnberg, Vainberg…) 
a jehož i v Rusku blízcí přátelé často oslovovali polským deminutivem Mietek, stál dlou-
ho ve stínu Dmitrije Šostakoviče nebo Sergeje Prokofjeva. Originalita a hloubka jeho 
tvůrčího odkazu – operních, symfonických či komorních děl – začala být globálně obje-
vována a doceňována teprve v posledních letech. Výrazně tomu napomohla retrospek-
tivní přehlídka více než dvou desítek jeho skladeb na Bregenzském festivalu v roce 2010 
s vůbec prvním scénickým uvedením opery Pasažérka coby hlavním programovým bo-
dem. Ve světle renesance Weinbergovy tvorby se může Brno o to víc pyšnit tím, že se tu 
roku 1983 v Národním divadle – především zásluhou dirigenta Václava Noska – odehrála 
světová premiéra Weinbergovy opery Portrét; událost se u nás tenkrát setkala s mimo-
řádným zájmem veřejnosti i médií, avšak teprve z dnešního pohledu ji můžeme směle 
postavit na roveň dalším „velkým gestům“ brněnské hudební historie, dalece nadregio-
nálním, ke kterým patří například místní působení Leoše Janáčka nebo světová premié-
ra Prokofjevova baletu Romeo a Julie.

Weinberg se narodil ve Varšavě v židovské umělecky orientované rodině (otec Šmuel 
působil jako skladatel, dirigent a houslista v židovských divadlech v Kišiněvě a poté ve 
Varšavě, matka Sonia byla herečkou). Jako zázračné dítě rozvíjel kariéru klavíristy, do 
níž však razantně vstoupila válka: roku 1939 unikl před fašisty do Minsku (zbývající čle-
nové rodiny to štěstí neměli – rodiče a sestra byli z varšavského ghetta deportováni do 
pracovního tábora v Trawnikách, kde byli později zavražděni). V Minsku studoval sklad-
bu u Vasilije Zolotarjova, avšak už v roce 1941 musel znovu prchat před nacistickými 
vojsky postupujícími na Sovětský svaz. Azyl tentokrát nalezl až v uzbeckém Taškentu, 
odkud poslal partituru své První symfonie Dmitriji Šostakovičovi. Ten byl dílem nadšen  
a roku 1943 se zasadil o Weinbergův přesun do Moskvy. Mezi oběma skladateli se vytvo-
řilo silné přátelské pouto. Byl to ostatně znovu Šostakovič, kdo psal na nejvyšší politická 
místa, když byl jeho mladší kolega v únoru 1953 zatčen a uvržen do vězení v důsledku 
represí proti prominentním židovským lékařům a intelektuálům (rozpoutaných po za-
vraždění Weinbergova tchána, proslulého židovského herce Solomona Michoelse roku 
1948). Weinberg byl nakonec brzy propuštěn a rehabilitován; pomohla mu Stalinova 
smrt v březnu téhož roku.
 Weinberg, kýmsi výstižně charakterizovaný jako „Šostakovič, ale bez úsměvu“, je 
pokládán za pokračovatele Šostakovičovy skladatelské školy. On sám zavdával k těmto 
srovnáním podnět, když prohlašoval: Přestože jsem u Šostakoviče neabsolvoval jedinou 



skladeb současných autorů (Jean Guillou, Jevgenij Iršai, František Gregor Emmert, Mari-
án Lejava, Christophe Sirodeau, Tõnu Kõrvits, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, József Sári, 
Ivan Josip Skender, Adrián Demoč, Daniel Matej ad.). V posledních letech se představil na 
několika prestižních pódiích zaměřených na novou hudbu – mezi nejvýznamnější patří 
ISCM World New Music Days (2013), Muzički Biennale Zagreb (2015, 2017), Arcus Tempo-
rum (Pannonhalma), Melos-Étos (Bratislava) či Hudební fórum Hradec Králové. Jako mi-
mořádně aktivní koncertní umělec disponuje bohatým repertoárem v oblasti koncer-
tantní literatury. Dráha sólisty ho přivedla ke spolupráci s dirigenty jako Theodor 
Guschlbauer, Howard Arman, Alexandr Černušenko, Pierre-André Valade, Andreas Se-
bastian Weiser, Pjotr Gribanov, Ondrej Lenárd, Jakub Hrůša, James Feddeck, Case Scag- 
lione či Marián Lejava.
 Enfant terrible sólových houslí, jak byl Paľa označen v jednom rozhovoru, reali-
zoval v letech 2010–2013 unikátní projekt řady pěti dvojalb s nahrávkami kompletní slo-
venské tvorby pro sólové housle (Violin Solo in the Works of Slovak Composers I–V).  
Za přínos slovenské hudbě mu bylo uděleno několik ocenění – Cena ministra kultury SR 
(2014), Cena Frica Kafendy (2015) a Cena Ľudovíta Rajtera (2009). V roce 2014 získal 
Cenu Nadace Tatra banky za umění za nahrávku Slovak Violin Concertos. V současné 
době se věnuje projektu Cantūs Moraviae, v němž mapuje a postupně nahrává komplet-
ní tvorbu pro sólové housle a violu moravských skladatelů.

Po Čtvrté sonátě pro housle a klavír se Weinberg v tomto oboru odmlčel. Vrátil se k němu 
až o několik let později. Čtyřvětou Sonátu č. 5 op. 53 napsal v roce svého zatčení (1953)  
a v současných výkladech skladby je patrná snaha tuto skladatelovu životní epizodu v ní 
hledat. Svádí k tomu expresivita a dramatický náboj vnitřních vět (počítaje v to bizarní 
valčíkové scherzo třetí části), stojící v kontrastu k nostalgickému vyznění pomalých vět 
krajních. Hlubokou myšlenkovou koncentrací a hutným hudebním tokem dosáhl bytostný 
symfonik Weinberg právě v této skladbě takřka symfonické monumentality. Pátá sonáta 
byla příznačně věnována Šostakovičovi a poprvé zazněla roku 1955 v Leningradě (dnešním 
Petrohradě) v podání Michaila Vajmana a Marii Karandašovové.
 S ještě větším časovým odstupem přistoupil Weinberg ke kompozici své poslední, 
Šesté sonáty pro housle a klavír op. 136bis (1982), kterou se mu jako jedinou nepoštěstilo 
slyšet. Skladba kdesi zapadla a byla objevena teprve po jisté době, omylem jí však bylo 
přiřčeno stejné katalogové číslo, jaké už měla Čtvrtá sonáta pro sólovou violu (proto byla 
číslovka opatřena příponou bis, aby nedocházelo k záměně). Šestá sonáta je zvláštní 
skladba, která se od předchozích odlišuje nejen jednovětou stavbou a lakoničností, ale  
i neklidně zvrásněným průběhem, jehož povahu předurčuje dlouhý, zhruba padesátitakto-
vý prolog sólových houslí. Věnování památce skladatelovy matky naznačuje, že onen ne-
klid mohly vyvolat Weinbergovy vzpomínky na rodinu a myšlenky na její osud.
 Kromě sonát pro housle a klavír Weinberg složil také úctyhodnou řadu sonát pro 
sólové nástroje: šest pro klavír, po čtyřech pro violu a violoncello, tři pro housle, po jedné 
pro fagot a kontrabas. Souborné provedení sonát pro housle a klavír jeho protagonisté 
doplní jednovětou, latentně ovšem do čtyř oddílů rozvrženou Sonátou pro housle č. 3 
op. 126 z roku 1978, věnovanou památce Weinbergova otce (a tudíž podobně vyznívající 
jako Sonáta č. 6 pro housle a klavír), a dvouvětou Sonátou č. 6 pro klavír op. 73. Každá 
z těchto dvou skladeb stojí na konci řady sonát pro ten který nástroj. Jistě přitom nepře-
kvapuje, že nejvíce sonát Weinberg svěřil „svému“ klavíru; co už však zarazí, je fakt, že 
poslední klavírní sonátu napsal v roce 1960 – poté se k tomuto oboru již nevrátil. Obě díla 
svými technickými nároky, neobvyklými proporcemi, tektonickou výstavbou a niternou 
obsahovou sdělností představují pro interprety skutečné výzvy.

Milan Paľa (1982), původem slovenský houslista, je jednou z nejvýraznějších postav dneš-
ní hudební scény. Unikátnost jeho hry je nepřehlédnutelná a odborná veřejnost ho právem 
řadí mezi elitu světových interpretů mladé generace.
 Už během studia na Konzervatoři J. L. Belly v Banské Bystrici, poté na Hoch-
schule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni a na Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně získal četná ocenění a mezinárodní pozornost na evropských soutěžích. Ve 
stejné době se zúčastňoval mistrovských kurzů v Curychu (Vladimir Spivakov, Jean Guil- 
lou), v soukromé třídě Semjona Jaroševiče se seznámil s ruskou školou Davida Oistra-
cha. Zásadní vliv na formování jeho hudebního projevu však měla spolupráce se sklada-
teli: blízký vztah a úzká tvůrčí spolupráce s Jeanem Guillouem, Jevgenijem Iršaiem  
a Františkem Gregorem Emmertem vyústila v množství skladeb „šitých“ mu na míru.
 Jako houslista, který rovněž mistrovsky ovládá hru na violu, je Paľa v současné 
době vyhledávaným interpretem nových děl, který má za sebou velké množství premiér 

Ladislav Fančovič Milan Paľa



Neustále se rozšiřující Paľova diskografie (vydávaná na značce Pavlík Records) obsahu-
je i díla světových autorů. Významné postavení zaujímá nahrávka Bachových Sonát  
a partit BWV 1001–1006 (2018), kterou pořídil jako vůbec první slovenský houslista.  
S klavíristou Ladislavem Fančovičem se věnuje nahrávání všech sonát pro housle a klavír 
světových skladatelů (Bartók, Beethoven, Brahms, Grieg, Suchoň, Šostakovič). Výsled-
kem dlouhodobé spolupráce s dirigentem a skladatelem Mariánem Lejavou je kritikou 
vyzdvihovaná nahrávka houslových koncertů Albana Berga a Karola Szymanowského, 
která získala cenu Radio Head Awards 2016.
 Výrazný impuls dodal Paľovým aktivitám nový unikátní nástroj – pětistrunné 
housle milanolo, obohacené o spodní violový registr. Vznikly roku 2013 v brněnském ro-
dinném Ateliéru Bursík a jméno nesou podle interpreta. Paľa představil nástroj na CD 
Milanolo (2016) v sólových skladbách, které autoři z různých evropských zemí napsali 
přímo pro tuto příležitost. Na Paľovu objednávku vzniklo pro milanolo i několik koncer-
tantních děl slovenských skladatelů, jejichž nahrávka vyšla v roce 2018 pod názvem  
4 Milanolo Concertos.
Více na www.milanpala.com.

Slovenský klavírista a saxofonista Ladislav Fančovič (1980), psán též Fanzowitz, studoval 
na bratislavské konzervatoři, Akademii múzických umění v Praze (u Mariána Lapšanského), 
Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (ve třídě Wolfganga Watzingera)  
a Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (opět u Mariána Lapšanského). Je laureátem 
řady soutěží, mj. Chopinovy v Mariánských Lázních, Hummelovy v Bratislavě či Ervina Nyi-
regyháziho v Krakově. Mistrovské kurzy absolvoval pod vedením Jana Wijna, Abbeye Simo-
na, Györgye Sándora, Karl-Heinze Kämmerlinga, Michaila Voskresenského ad.
 Jako sólista spolupracoval s orchestry jako PKF – Prague Philharmonia, Slovenská 
filharmónia, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského roz-
hlasu, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Štátna filharmónia 
Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester, Filharmonia Zielono-
górska, Solistes Européens Luxembourg, Bruno Walter Symphony Orchestra či Pressburger 
Philharmoniker pod taktovkou dirigentů jako Ondrej Lenárd, Vladimír Válek, Friedrich Hai-
der, František Vajnar, Jerzy Swoboda, Leoš Svárovský, Martin Leginus, Kirk Trevor, Justus 
Frantz, Mário Košík, Zbyněk Müller, Alexander Rahbari, Jack Martin Händler ad.
 Z klavírní literatury si Fančovič často vybírá technicky náročné a zřídka uváděné 
skladby (Ernö Dohnányi, Leopold Godowsky, Grażyna Bacewicz, August Klughardt, Ig-
naz Lachner, Hugo Kauder či Robert Kahn). Velkou pozornost věnuje i slovenské tvorbě 
(Ľubica Čekovská, Vladislav Šarišský, Ilja Zeljenka, Roman Berger, Jevgenij Iršai, Eugen 
Suchoň); někteří skladatelé napsali svá díla přímo pro něj.
 Významné postavení v jeho umělecké činnosti zaujímá spolupráce s houslistou 
Milanem Paľou, ze které vzešla stále se rozšiřující a odbornou kritikou oceňovaná řada 
nahrávek kompletních souborů pro housle a klavír z per světových autorů (Bartók, 
Beethoven, Brahms, Grieg, Suchoň, Šostakovič). Jako vyhledávaný komorní hráč je Fan-
čovič dále členem Hugo Kauder Tria, Faces Piano Tria a Berger Tria.
 Pro vydavatelství Diskant, Pavlík Records, Hudobný fond a Slovak Radio Records 
natočil více než 20 CD; k nejvýznamnějším patří nahrávky klavírních rapsodií a etud Ernö 
Dohnányiho či Klavírní sonáty e moll Leopolda Godowského. 

 Fančovičova dlouholetá vášeň pro starý jazz vyústila v roce 2011 v založení swin-
gového orchestru Fats Jazz Band, který pod jeho uměleckým vedením hraje hudbu 30.  
a 40. let americké, anglické, německé i slovenské provenience. Autenticitu vystoupení 
orchestru posiluje hra na originální historické nástroje z 30. let. Fančovičovu uměleckou 
mnohostrannost dokazuje i rozšíření jeho aktivit o hru na saxofon a založení saxofono-
vého kvarteta Saxophone Syncopators (2014), které má ve svém repertoáru skladby  
z oblasti vážné hudby napsané pro toto složení (Alexander Glazunov, Jean-Baptiste Sin-
gelée, Jevgenij Iršai, Pierre-Max Dubois, Claude Pascal ad.) a původní aranžmá ragtimů 
z let 1910–1920. 
Více na www.fanzowitz.com.

Vítězslav Mikeš

On 8 December this year, we will mark the centenary of the birth of Mieczysław Wein-
berg, an important yet, until recently, half-forgotten Polish-Russian 20th-century com-
poser with Jewish roots. Moravian Autumn commemorates this anniversary with two 
evenings featuring all six of Weinberg’s sonatas for violin and piano (the second concert 
will be completed with sonatas for solo instruments), performed by the violinist Milan 
Paľa and his pianist of choice, Ladislav Fanzowitz, two musicians whose many years of 
collaboration and unique approach to interpreting 20th and 21st century works guaran-
tees that Weinberg’s music will receive an exceptional performance.

Mieczysław Weinberg (1919–1996), whose name is variously rendered (Moisej, Moisey, 
Moishe… [Samuilovič, Samuilovitch…] Vajnberg, Vainberg…), long stood in the sha-
dows of Dmitri Shostakovich and Sergei Prokofiev. The originality and depth of his crea-
tive legacy – his operatic, symphonic and chamber works – has only been discovered and 
appreciated internationally in the last few years. This was strongly encouraged by  
a retrospective overview of more than 20 Weinberg works at the 2010 Bregenz Festival, 
which presented the very first stage performance of his opera, The Passenger, as the 
highlight of the programme. In light of this renaissance of Weinberg’s works, Brno can 
take pride in the fact that it was at its National Theatre that the world premiere of 
Weinberg’s opera The Portrait (after a Gogol story of the same name) took place in 
1983, largely thanks to the conductor Václav Nosek. That premiere met with significant 
interest in our country at the time, but it is only from the viewpoint of today that we can 
rank it alongside the other “great gestures” of Brno’s musical history, such as the acti-
vities of Leoš Janáček’s in the city or the world premiere of Prokofiev’s ballet Romeo and 
Juliet. 
 Weinberg was born into a Jewish family in Warsaw and, as a wunderkind, em-
barked on a career as a pianist in the city, until the war intervened: in 1939, he had to 
flee the fascists to Minsk, and as they progressed further into the Soviet Union, in 1941 
he found asylum in the Uzbek capital of Tashkent. Two years later, thanks to Dmitri 
Shostakovich’s helping hand, he moved to Moscow, where he settled permanently.
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 At the core of Weinberg’s extensive oeuvre are seven operas, 22 symphonies and 
17 string quartets. In quantitative terms, it might seem that the set of his six sonatas 
for violin and piano, written over the years 1943–1982, represent a marginal part of his 
legacy; yet these are remarkable works, precious not just for their great artistic value 
but also because they document the evolution of Weinberg’s compositional style over 
the period. 

Vítězslav Mikeš, 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 

Za spolupráci děkujeme

Brno






