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(1979–1983) u Karla Jandery. Krátce působila jako učitelka na br-
něnské ZUŠ J. Kvapila; od roku 1986 doprovází na pěvecké katedře 
JAMU mladé zpěváky. Kromě pedagogické práce vykazuje bohatou 
koncertní činnost s významnými pěveckými osobnostmi – spolupraco-
vala s pěvkyněmi Romanovou, Jánskou a Barovou, v současné době 
zejména s Jaroslavem Dvorským, Jakubem Pustinou a Gabrielou Be-
ňačkovou. Koncertuje doma i v zahraničí. 

Vize domova, po němž Bohuslav Martinů (1890–1959)  stále 
marně toužil, prozařuje jeho rozsáhlými i drobnými kompozicemi.  
Z nich vyniká cyklus Nový Špalíček na lidové texty (H 288), vzniklý 
roku 1942 na Jamajce a věnovaný Janu Masarykovi. Skladatel zde 
vychází z deklamačních tvarů lidové předlohy, a to nejen v melodice 
zpěvního partu, ale i při tvarování partu klavírního, stylizovaného 
většinou akordicky. Vše je těsně propojeno s obsahovým sdělením  
a postaveno do kontrastních výrazových poloh – teskné písničky Smut-
ný milý a Opuštěný milý stojí ve výrazovém protikladu k bujarým 
Bohatá milá, Touha, Veselé dievča. Premiéry cyklu se ujala 11. ledna 
1943 česká pěvkyně Jarmila Novotná, hvězda newyorské Metropo-
litní opery. Později jej interpretovala také za klavírního doprovodu 
Jana Masaryka. Písničky vyšly tiskem v nakladatelství Melantrich roku 
1948 s půvabnou obálkou Karla Svolinského. Texty přeložila do ang-
ličtiny Geraldine Thomsenová, manželka Jiřího Muchy.
 Mistr klasicismu Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
vynikl v oblasti vokální zejména skvělými operami a duchovní tvor-
bou. Smysl pro využití lidského hlasu uplatnil však i v oblasti písňové 
– také v ní se odráží vývoj od hravé neproblematičnosti k hlubšímu 
výrazu. Abendempfindung na text Joachima Heinricha Campe-
ho (1746–1818) dýchá klidem večerního rozjímání. Pochází z roku 
1787, z doby Malé noční hudby a dramatické písně Als Luise die 
Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte (Když Luisa pálila do-
pisy nevěrného milence), která už výrazově připravovala půdu pro 
písně Schubertovy. Zde však podpírá zpěvní linku klidně plynoucí 
proud klavírního osminového pohybu nevšedně postupujících akordů 
se zajímavými harmonickými postupy.
 Franz Schubert (1797–1828) záhy umělecky vyzrál a snad  
i vzhledem k osudem krátce vyměřené životní pouti tvořil překotně  
a se spontánní lehkostí. Stál na přelomu dvou kontrastních stylových 
období – klasicismu a rodícího se romantismu. Písňový obor mu umož-
nil spontánní výpověď na malé ploše, dovolil uplatnit dar svěží melo-
dické invence. Podepřen klasickým východiskem (Mozart, Beethoven, 
Zelter, Reichardt) dospěl k originalitě; je označován za zakladatele 
romantické písně. Hledal vyvážený poměr linie zpěvní a klavírní, usi-
loval o rovnováhu mezi objektivním popisem dějů a vyjádřením jejich 
niterného prožitku; časem zdůrazňoval význam textu, jehož metrické 
a zvukové vlastnosti stále více ovlivňovaly hudební strukturu. 
 Frühlingsglaube (Jarní víra) vznikla v 1. verzi roku 1820 na  
text Ludwiga Uhlanda, jenž zde myšlenkově spojil popis přírodních 
dějů a vzněty lidského nitra. Geheimes (Tajné), komponovaná 1821, 
sděluje milostné tajemství na slova Johanna Wolfganga Goetha nad 
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akordy klavírního partu. Auf dem Wasser zu singen (Zpívat na 
vodě) z roku 1823 na text Friedricha Leopolda Stolberga je vlastně 
šestiosminovou barkarolou. Osciluje mezi dur a moll; vyjadřuje radost  
v paralele houpající se loďky a plynoucího času. Melodie zpopulár-
něla i klavírní transkripcí Franze Liszta. Gretchen am Spinnrade 
(Markétku u kolovrátku) zkomponoval ještě mladičký autor 19. října 
1814 podle scény z Goethova Fausta. Ostinátní šestnáctiny klavíru 
napodobují zvuk kolovrátku, u nějž Markétka teskní po Faustovi: můj 
klid je pryč, moje srdce je těžké. 
 Oblíbenou písňovou formou v ruské hudbě 18. a zejména 19. sto- 
letí byl romans – umělá píseň s milostnou a přírodní tematikou, prezen-
tující typický ruský národní styl. Věnovali se jí skladatelé všech úrovní 
– od Čajkovského k Varlamovi, Bortňanskému nebo Sokolovskému. 
Některé romansy se staly oblíbenými součástmi písňových koncertů. 
Tak se proslavil Solovej (Slavík) Alexandra Alexandroviče Al-
jabjeva (1787–1851), který stál u kolébky této formy. Rodák z To- 
bolska na Sibiři se účastnil napoleonských válek; roku 1825 byl uvěz-
něn za domnělou vraždu a ve vězení napsal zmíněnou píseň na text 
Antona Delviga. Po propuštění pobýval nějaký čas na Kavkaze a pak 
se vrátil do Moskvy. Slavík se proslavil zejména po uvedení v Rossiniho 
Lazebníku sevillském, kde jej v pěvecké scéně Rosiny zpívala známá 
pěvkyně Pauline Viardot. Glinka, Balakirev a Liszt vytvořili na jeho 
téma klavírní variace.

Alena Borková

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní tele-
fony a během koncertu nefotografovali. Po jeho začátku není vstup do 
sálu umožněn. Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Koncert se koná za finanční podpory Jihomoravského
kraje a Nadace Český hudební fond

Květinové dary sponzoruje
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ERVÍN SCHULHOFF 
Sonáta pro flétnu a klavír
1. Allegro moderato 
2. Scherzo: Allegro giocoso 
3. Aria: Andante 
4. Rondo: Allegro molto gajo

LOWELL LIEBERMANN 
Sonáta pro flétnu a klavír op. 23
1. Lento con rubato
2. Presto energico

THEOBALD BOEHM
Grand Polonaise op. 16 
v úpravě pro flétnu a klavír

Katarína Slavkovská flétna
Radim Pančocha klavír

přestávka I 20'

BOHUSLAV MARTINŮ
Nový Špalíček, cyklus písní na texty moravské lidové poezie H 288
1. Bohatá milá 
2. Opuštěný milý 
3. Touha 
4. Zvědavé dievča 
5. Veselá dievča 
6. Smutný milý 
7. Prosba 
8. Vysoká veža 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Abendempfindung (Večerní rozjímání), píseň KV 523

FRANZ SCHUBERT
Frühlingsglaube (Jarní víra) D 686
Geheimes (Tajné) D 719
Auf dem Wasser zu singen (Jak na vodu zpívat) D 774 
Gretchen am Spinnrade (Markétka u přeslice) D 118

ALEXANDR ALEXANDROVIČ ALJABJEV
Solovej (Slavík)

Lada Bočková soprán
Marta Vašková klavír

Flétnistka Katarína Slavkovská vstoupila do světa hudby už v dět-
ských letech v Popradě; záhy vzbudila pozornost na celoslovenských 
soutěžích (např. Čarovná flauta v Nižnej). Od roku 2013 pokračovala 
ve vzdělání ve třídě Jozefa Sršně na konzervatoři v Žilině a v různých 
soutěžích získávala první ceny a tituly absolutního vítěze (Soutěže 
konzervatoří Slovenské republiky 2013 a 2016, Pro Bohemia v Ost- 
ravě 2016 a 2017, Flautiáda 2017), absolutní vítězství na soutěži  
v Chorvatsku, cenu mezinárodní brněnské Janáčkovy soutěže. Stala se 
členkou Evropského mládežnického orchestru Summer School, Jugend- 
orchestru Gustava Mahlera a Slovenského mládežnického orchestru. 
Účastnila se mezinárodních festivalů: Allegretto v Žilině, Janáčkův máj 
v Ostravě a Festival Young Prague; absolvovala sólová vystoupení se 
Státním komorním orchestrem Žilina, komorním orchestrem Technic, 
Státní filharmonií Košice a s Czech Virtuosi v Brně. Zdokonalila se na 
mistrovských kurzech Dietera Fluryho, Davida Formissana, Adama 
Walkera, Thiese Roordy a Roberta Winna v Oxfordu; v současnosti 
studuje u Václava Kunta na JAMU. 

Radim Pančocha studoval na konzervatoři v Kroměříži, na JAMU  
a na Stavanger College v Norsku a pokračoval na mistrovských kur-
zech v Londýně, Výmaru a Paříži. V roce 1996 se stal absolutním ví-
tězem anglo-československé hudební soutěže v Londýně, v roce 1998 
jedním z vítězů soutěže Stavangerského festivalu komorní hudby v ka- 
tegorii klavírního tria. Vystupuje jako sólista (např. s Moravskou filhar-
monií Olomouc) i na samostatných recitálech; spolupracoval na let-
ních houslových kurzech Václava Hudečka v Luhačovicích. Účinkoval  
v Anglii, Francii, Rakousku, Lucembursku, Portugalsku, Německu, Pol-
sku a Norsku. V současné době působí jako odborný asistent na JAMU 
a jako pedagog na Konzervatoři Brno. Mezi jeho nejvýznamnější 
umělecké počiny posledních let patří spolupráce s flétnistou Robertem 
Winnem, se kterým účinkoval na recitálech po Evropě a na prestižní 
Oxford Flute Summer School v Anglii.

Ervín Schulhoff (1894–1942) vyšel ze třídy Jindřicha Kàana na 
Pražské konzervatoři a pokračoval ve studiu ve Vídni, Lipsku a Kolíně 
nad Rýnem; mezi jeho učiteli byl i Max Reger. Vždy se zajímal o no- 
vé způsoby kompozice; dokonce spolupracoval s Aloisem Hábou na 
metodě čtvrttónů. Nějaký čas pobýval v Německu, sympatizoval s da-
daistickým hnutím; po návratu do Prahy vyučoval skladbě a působil 
jako pianista v klavírním duu v rozhlase a na koncertních pódiích. Ve 
třicátých letech 20. století se stal příznivcem komunismu (viz zhudebně-
ný Komunistický manifest); později chtěl emigrovat do SSSR, byl však 
zatčen a nakonec zemřel v koncentračním táboře v Bavorsku. Zane-
chal řadu skladeb symfonických, komorních, sólových koncertů, operu 
Plameny atd. Čtyřvětou Sonátu pro flétnu a klavír dokončil roku 
1927; celek nese stopy dobových vlivů. Allegro moderato vyznívá 
impresionisticky barevně, Scherzo tíhne k hravé grotesknosti typu Pa-
řížské šestky; je vystřídáno snovou Arií. Obrys neoklasické koncepce 
celku vrcholí rozpustilým a virtuózním Rondem. Atmosféra pařížských 
výbojů se zde snoubí s ohlasy české melodiky a rytmiky.

 Americký pianista a skladatel Lowell Liebermann (1961) působí  
v New Yorku na Mannes School of Music a je ředitelem souboru 
Mannes American Composers Ensemble. Už v 16 letech koncerto-
val v Carnegie Hall. Studoval u Davida Diamonda a Vincenta Per-
sichettiho. Kompozičně zasáhl do řady skladebných oborů. K jeho 
nejoblíbenějším skladbám náleží Sonáta pro flétnu a klavír op. 
23 z roku 1987, která reprezentuje jeho styl a výrazovou atmosféru 
– vychází z kombinace tradiční tonality s polytonalitou a objevnými 
harmoniemi. Lento con rubato klade důraz na umění legatové hry, stří-
dá plochy lyrické a rytmické; závěrečné Presto energico je skutečnou 
zkouškou hráčské virtuozity.
 Theobald Boehm (1794–1881), rodák z Mnichova v Bavor-
sku, pracoval původně jako zlatník; hrát začal na vlastnoručně vy-
robenou flétnu a jako vynikající hráč se stal prvním flétnistou v Krá- 
lovském bavorském orchestru. Vystudoval akustiku na univerzitě a ce-
loživotně vylepšoval konstrukci flétny – roku 1851 byly jeho úpravy 
obdivovány na výstavě v Londýně. Své nové poznatky také publi-
koval; nový systém prstokladu aplikoval i na hoboj a klarinet. Jeho 
Grand Polonaise op. 16 v D dur v úpravě pro flétnu a klavír je 
proslulým virtuózním číslem špičkových flétnistů.    

Sopranistka Lada Bočková vystudovala zpěv na brněnské konzer-
vatoři ve třídě Jarmily Janíčkové a na JAMU u Natálie Romanové-
-Achaladze. Zúčastnila se mistrovských kurzů (Edda Moser, Edith  
Lienbacher, Angelika Kirchschlager, Luciana D’Intino a Claudio  
Desderi). Koncertně nyní spolupracuje s Massimilianem Murralim, kla-
víristou Bavorské státní opery v Mnichově. Je laureátkou řady meziná-
rodních soutěží (Dvořákovy v Karlových Varech, Nadace B. Martinů, 
České filharmonie, několika soutěží v Itálii, Edelmannovy ve Vídni) a se- 
mifinalistkou soutěže Hanse Gabora, Belvedere 2018. 
 V Komorní opeře JAMU zpívala řadu populárních operních rolí. 
V sezoně 2017/2018 se stala členkou operního studia Teatro Lirico 
Sperimentale v italském Spoletu, kde se představila jako Dorina (Sar- 
ri L‘impressario delle Canarie), Frasquita (Bizet Carmen), Clorinda 
(Rossini Popelka) a Violetta (Verdi La traviata). V benátském Teatro 
La Fenice debutovala v roli Olgy (Lehár Veselá vdova). V blízké 
budoucnosti ji čeká Despina (Mozart Così fan tutte) ve Slovenském 
národním divadle a Violetta na Operním festivalu Mythos na Sicílii.  
V této sezoně nastoupila do operního studia v Opéra de Lyon ve Fran-
cii. Od roku 2018 hostuje v Národním divadle Brno. Vystupuje na 
prestižních festivalech – Smetanova Litomyšl, Janáček Brno, Janáčkův 
máj Ostrava, International Young Artist Festival a Youth Arts Festival 
v Číně, Rassegna Internazionale di Musica Sacra, Festival dei Due 
Mondi nebo Festival delle Nazioni v Itálii.

Marta Vašková pochází ze slovenského Martina. Po hudebních 
začátcích na LŠU ve Vrútkách studovala na žilinské konzervatoři ve 
třídě Ludmily Krškové (1974–1979) a účastnila se řady klavírních 
soutěží, např. chopinovské, beethovenské nebo smetanovské, na níž 
v roce 1976 získala čestné uznání. Ve studiích pokračovala na JAMU 


