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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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PANGE, LINGUA, GLORIOSI 
(Chvalte, ústa, vznešeného Těla Páně tajemství)
Svátek Božího Těla v Paříži na konci 17. století – 
Varhanní mše (Messe propre pour les couvents) 
Françoise Couperina a chorál dle Guillauma-Gabriela Niverse

AD PRIMAS VESPERAS

Antifona O sacrum convivium (Ó posvátná hostino)
NICOLAS DE GRIGNY: Hymnus Pange, lingua, gloriosi 
(Chvalte, ústa, vznešeného Těla Páně tajemství)

AD MISSAM

FRANÇOIS COUPERIN: Messe propre pour les couvents 
Kyrie
 (Plein jeu – Kyrie – Fugue sur la trompette – Christe –  
 Récit de chromhorne – Christe –Trio à deux dessus de chromhorne 
 et à basse de tierce – Kyrie – Dialogue)

FRANÇOIS COUPERIN: Messe propre pour les couvents
Gloria
 (Gloria – Plein jeu – Laudamus te – Petite fugue sur le chromhorne 
 – Adoramus te – Duo sur les tierces – Gratias agimus tibi – Basse de 
 trompette – Domine, fili – Chromhorne sur la taille – Qui tollis –  
 Dialogue sur la voix humaine – Qui sedes – Trio, Les dessus de la 
 tierce et la basse sur la trompette – Tu solus Dominus – Récit de 
 tierce – Cum Sancto Spiritu – Dialogue sur les grands jeux)

FRANÇOIS COUPERIN: Sekvence Lauda Sion Salvatorem 
(Sióne, chval Spasitele)

Credo

FRANÇOIS COUPERIN: Messe propre pour les couvents 
Offertorie sur les grands jeux

FRANÇOIS COUPERIN: Messe propre pour les couvents
Sanctus
 (Plein jeu – Sanctus – Récit de cornet – Pleni sunt caeli – Tierce en 
 taille – Benedictus – Hosanna)

FRANÇOIS COUPERIN: Messe propre pour les couvents
Agnus Dei
 (Plein jeu – Agnus Dei – Dialogue sur les grands jeux)

 Petit motet Domine, salvum fac Regem (Pane, zachraň našeho krále)

FRANÇOIS COUPERIN: Messe propre pour les couvents
Ite, missa est
 (Ite, missa est – Petit plein jeu – Deo gratias)

Tiburtina Ensemble 
 Ivana Bilej Brouková, Hana Blažíková, Tereza Havlíková, 
 Renata Zafková, Barbora Kabátková soprány / sopranos 
 Daniela Čermáková, Marta Fadljevičová,  
 Anna Chadimová Havlíková, Kamila Mazalová alty / altos-

Barbora Kabátková umělecká vedoucí / artistic director

Eva Bublová varhany / organ



Varhanní mše je typický francouzský žánr 17. a 18. století, postavený na principu střídá-
ní varhanních čísel s gregoriánským chorálem. Sevřená struktura této formy je jasně 
dána strukturou mešního ordinaria, delší a rozvinutější vstupy tu připadají jen na ofer-
torium, Deo gratias, příp. na pozdvihování a přijímání. Messe propre pour les couvents 
Françoise Couperina je v tomto ohledu klenotem. Jako jedna z mála necituje konkrétní 
gregoriánský nápěv, takže k alternativním vstupům lze vybrat libovolnou mši, odpovída-
jící modalitou a stylem. Stejně jako jiné varhanní mše i tato klade značné nároky na 
nástroj. Varhany v brněnském jezuitském kostele tyto nároky splňují a tak se přímo na-
bízí uvést společný projekt souboru Tiburtina a varhanice Evy Bublové právě zde. 

Snad nikoho neurazím, budu-li tvrdit, že většina z příznivců tzv. staré hudby si pod po-
jmem francouzská barokní hudba představí opery J.-B. Lullyho, J.-P. Rameaua, A. Cam-
pry či snad nanejvýš jejich slavná grands motets. Hudba Francie 17. a 18. století však 
nabízí mnoho dalších zajímavých, na českých pódiích doposud méně známých oblastí, 
mezi které patří i francouzská barokní varhanní škola. Důvodů to má zajisté spoustu. 
Jedním z těch zásadních je téměř naprostá absence vhodných nástrojů na našem úze-
mí, nástrojů, které by interpretovi poskytly možnost využít všech autorem předepsaných 
barev – rejstříků. Jsme rády, že právě zde v jezuitském kostele v Brně varhany nárok na 
repertoár, který dnes večer uslyšíte, splňují a že se s vámi můžeme podělit o zážitek  
z hudby, která zřejmě ještě nikdy v České republice v této podobě nezazněla. 
 Francouzská varhanní škola vznikla v Normandii. Právě tam v roce 1580 ve městě 
Gisors dokončil varhanář Nicholas Barbier nástroj Grand Orgue o 48 rejstřících, jenž se stal 
prototypem pro pozdější tolik specifické francouzské varhany. Vrchol této tradice lze nalézt 
v díle dvou velikánů – Françoise Couperina (1668–1733), varhaníka v pařížském kostele 
Saint-Gervais, a Nicolase de Grigny (1672–1703). François Couperin se narodil v rodině, v níž 
všichni členové byli hudebníky. Jeho zřetelný talent a vyspělost umožnily, že se již v sedm-
nácti letech stal královským varhaníkem a ve dvaadvaceti letech – v roce 1690 – vydal svou 
jedinečnou Livre d’orgue (Varhanní knihu). Od roku 1693 působil společně s Lebèguem, Bu-
ternem a Guillaumem-Gabrielem Niversem (1632–1714) jako varhaník v královské kapli ve 
Versailles, kde měl od roku 1711 k dispozici nádherné čtyřmanuálové Clicquotovy varhany. 
Jeho hudební výraz se dovršil kolem roku 1715 ve vznešených Leçons de ténèbres. O životě 
Nicolase de Grigny toho moc známo není. Významným obdobím jeho života však bylo var-
hanické působení v opatství v Saint-Denis či v katedrále v Remeši. 
 Spojením lidského hlasu a varhan na principu střídání varhanních čísel s grego-
riánským chorálem se vyznačovala tzv. varhanní mše. Sevřená struktura této formy byla 
jasně dána strukturou mešního ordinaria. Delší a rozvinutější vstupy varhan tu připada-
jí jen na ofertorium, Deo gratias, případně na pozdvihování a přijímání. Ale právě  
u těchto krátkých vstupů, určených a nadepsaných ještě typickými francouzskými re-
gistracemi (jako pleno, pleno jazykových registrů, sólo pro trubku, pro křivý roh, tercii, 
kornet aj.), lze obdivovat, jakými vynalézavými harmoniemi, tanečním půvabem a or-
chestrálními efekty je dovedli jejich autoři naplnit. U mistrů, jako byli François Couperin 
nebo Nicolas de Grigny, to platí naprosto. Barevný svět francouzského baroka, jež si 
potrpělo na rozdílné nálady, kde hraje nejdůležitější roli správný vkus a esprit, tu stojí  
v kontrastu k italské virtuozitě i německému kontrapunkticky racionálnímu myšlení. Tiburtina Ensemble © Vojtěch Havlík



hudbu duchovní i světskou. Soubor se nebrání ani  netradičním projektům – např. ve spolu-
práci s Orchestrem Berg (Magnificat pro dvě scholy, orchestr a chrámový prostor Slavomíra 
Hořínky) či s jazzovým triem Davida Dorůžky (crossoverový projekt Apokalypsis). 
 Soubor své koncertní programy představil na významných českých a zahraničních 
festivalech (např. Letní slavnosti staré hudby Praha, Velikonoční festival Praha, Veliko-
noční festival duchovní hudby v Brně, Svatováclavský hudební festival v Ostravě, Lípa Mu-
sica, Concentus Moraviae, Uckermärkische Musikwochen, Gregorian Meditations Brati-
slava, Muziekcentrum De Bijloke Gent, Canto Aperto Sint-Truiden, Festival van Vlaanderen 
Brugge, Oude Muziek Utrecht, Accademia delle Crete Senesi, BOZAR Bruxelles ad.). 
 
Uměleckou vedoucí a dramaturgyní souboru je zpěvačka a muzikoložka Barbora Kabát-
ková (1982). Veliký vliv na její lásku k hudbě měly hodiny klavíru pod vedením Marie Štaj-
nochrové a dlouholeté působení v Kühnově dětském sboru pod vedením Jiřího Chvály. Po 
dokončení gymnázia vystudovala obor sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a hudební vědu na Filozofické fakultě téže univerzity; 
zde nyní pokračuje jako doktorandka se specializací na gregoriánský chorál. 
 Studiu zpěvu se vždy věnovala soukromě. Cestu ke staré hudbě, které nyní věnu-
je nejvíce času, nalezla díky interpretačním kurzům pod vedením Maria van Alteny, Pe-
tera Kooije, Julie Hasslerové, Howarda Crooka či Joela Frederiksena. Hraje na středo-
věké harfy a psalterium.

 Couperinova Messe propre pour les couvents je v tomto ohledu klenotem. Navíc 
jako jedna z mála necituje konkrétní gregoriánský nápěv, takže k alternativním vstu-
pům lze vybrat libovolnou mši, odpovídající modalitou a stylem. Gregoriánský chorál 
vždy ve své historii reflektoval nově vznikající hudební styly. Snad nejvýrazněji se to pro-
jevuje právě během baroka – po vzoru doprovázené monodie se objevuje harmonizace 
doprovodu i u gregoriánského chorálu, ve francouzské barokní hudbě dále pak specific-
ké francouzské zdobení, rytmizace a autor – v případě dnešního večera Guillaume-Gab-
riel Nivers. Gregoriánský chorál tak získává pravou příchuť napudrovanosti a galantnos-
ti pro francouzskou hudbu tolik typickou. 

Ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble vznikl v roce 2008. Věnuje se interpretaci 
gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. Během svého půso-
bení si vydobyl pevnou pozici a ve svém oboru se řadí mezi špičkové soubory. Svůj název 
si vybral mezi historickými postavami středověku. Tiburtina (Sibylla Tiburtina či Sibyla 
Tiburská) byla věštkyně, která se stala nejznámější Sibylou středověku, a to především 
tím, že její věštby úzce souvisely s křesťanstvím. 
 Na koncertech souboru můžeme slyšet repertoár zcela vokální, vycházející z litur-
gických pramenů středověku, ale i repertoár vokálně-instrumentální, uvádějící středověkou 

Barbora Kabátková Eva Bublová © Martin Stanovský



 Na českých a světových koncertních pódiích spolupracuje s předními soubory, 
jako jsou např. Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe), Collegium Marianum 
(Jana Semerádová), Collegium 1704 (Václav Luks), Musica Florea (Marek Štryncl), Ca-
ppella Mariana (Vojtěch Semerád), Concerto Melante (Raimar Orlovsky), Accentus Aus-
tria (Thomas Wimmer), La Grande Chapelle (Albert Recasens), Concerto Palatino  
(Bruce Dickey) či Il Gardellino (Marcel Ponseele). 
 Barbora Kabátková se také věnuje soudobé hudbě – vystoupila spolu s Orches-
trem Berg (Peter Vrábel) či Ostravskou bandou (Petr Kotík) a v loňské sezoně s NDR  
Elbphilharmonie Hamburg (Krzysztof Urbański). V roce 2014 spoluúčinkovala s hudební 
skupinou Bratři Ebenové na jejich desce Čas holin (píseň Routa).

Eva Bublová (1976) vystudovala hru na klavír a varhany na Pražské konzervatoři, varha-
ny pak na Akademii múzických umění (Jaroslav Tůma) a na Conservatoire National Su-
périeur de Musique ve francouzském Lyonu (Jean Boyer). Po návratu pokračovala ještě 
ve studiu na AMU, tentokrát v cembalové třídě Giedré Lukšaité Mrázkové, a na četných 
mistrovských kurzech, vedených renomovanými umělci. Je vítězkou několika meziná-
rodních soutěží: Mezinárodní varhanní soutěž Pražské jaro 1999, Gottfried Silbermann 
Internazionaler Orgelwettbewerb 2001 ve Freibergu, Johann Joseph Fux Orgelwett-
bewerb 2005 v Angeru, Concorso Organistico Internazionale „Francesco d‘Onofrio“ 2006 
v Carunchiu, Prix Joseph Bossard 2009 v Bellelay; v roce 2002 byla finalistkou Royal Bank 
Calgary International Organ Festival and Competition. 
 Jako sólistka spolupracovala s mnoha soubory (např. Tiburtina Ensemble, Musi-
ca Bohemica, FOK), nahrála několik snímků pro český, slovenský, rakouský a lucembur-
ský rozhlas a koncertovala ve většině evropských zemí, v Japonsku a v Kanadě. Pedago-
gicky působila na konzervatoři v Českých Budějovicích a na Gymnáziu a Hudební škole 
hl. m. Prahy, nyní vyučuje cembalo na Konzervatoři v Teplicích. Od roku 2004 je varhani-
cí v kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu. 

Barbora Kabátková

The organ mass is a typical French genre of the 17th and 18th centuries, based on the prin- 
ciple of numbers for the organ alternating with Gregorian chant. The tight structure of this 
form is clearly determined by the Mass ordinary, allowing for longer and more developed 
sections only for the Offertory, Deo gratias, and for the Elevation and Communion. But it is 
precisely in these brief entries where we can admire the inventive harmonies, the dance-like 
grace and the orchestral effects that the composers managed to imbue them with. In this 
respect, François Couperin’s Messe propre pour les couvents is a jewel. It is also one of the 
few not to cite a specific Gregorian chant; so any other mass, corresponding in mode and 
style, can be chosen for the alternating entries. Like other organ masses, Couperin’s places 
considerable demands on the instrument. The registers prescribed by the composer cannot 
be ignored, and a suitable instrument must be chosen, which can be difficult if not impossi-
ble in some venues. The organ at the Jesuit Church in Brno fulfils the requirements, thus sug- 
gesting the site for the performance of the joint project proposed by the Tirbutina Ensemble 
and the organist, Eva Bublová. Barbora Kabátková, translated by Štěpán Kaňa

MEŠNÍ TEXT

Kyrie
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

Gloria
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.  
Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě.  
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože,  
nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jedno rozený Synu,  
Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty,  
který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.  
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.  
Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný,  
Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.

Sanctus 
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. 
Nebe i země jsou plny tvé slávy. 
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. 
Hosana na výsostech.

Agnus Dei 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

Ite, missa est
Jděte ve jménu Páně.
Bohu díky.

Linda Sítková 
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