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CONÉXION
Juan Gómez „Chicuelo“ fl amenková kytara 
Marco Mezquida klavír
Paco de Mode perkuse

Juan Gómez „Chicuelo“ je jedním z nejvlivnějších fl a-
menkových skladatelů a kytaristů současnosti. Společně 
s klavíristou Marcem Mezquidou na pódiu malují fasci-
nující hudební obrazy plné temperamentu a vášně. Pale-
tu instrumentálních barev obohacuje perkusista Paco de 
Mode.

Juan Ignacio Gómez Gorjón, známý jako „Chicuelo“, je rom-
ský fl amenkový kytarista, skladatel a dirigent z Katalánska. Spolupra-
cuje s mnoha hudebníky, pravidelně vystupuje se zpěváky Miguelem 
Povedou a Duquendem, se kterým procestoval Evropu, Japonsko 
a USA a realizoval řadu nahrávek. Od roku 1992 je hudebním šéfem 
Compagnie de Danse Japonaise Shohi Kojima a od roku 2003 vede 
společně s choreografem Javierem Latorrem taneční spolek Somorros-
tro Danza Flamenca.
 Marco Mezquida je nápadným zjevem současné španělské hu-
dební scény. V letech 2011–2013 byl tento pianista z Menorky třikrát 
oceněn Katalánskou asociací pro jazz a moderní hudbu coby hudeb-
ník roku. Jako univerzální muzikant vystupuje na sólových recitálech, 
v komorních klasických i jazzových formacích nebo s orchestry, podílí 
se na tanečních projektech a ve svém originálním pojetí interpretuje 
Ravela, Händela, Chopina, fl amenco nebo populární latinsko-americ-
kou hudbu.

Lucienne Renaudin Vary trubka
Vít Křišťan klavír, Robert Balzar kontrabas, 
Kamil Slezák bicí

Trumpetistka Lucienne Renaudin Vary, francouzská vy-
cházející hvězda, se brněnskému publiku během krátké 
doby představí nejen jako muzikantka s jazzovým feelin-
gem v premiérovém vystoupení s českým triem Roberta 
Balzara, se kterým připraví program ze známých jazzo-
vých standardů, ale také jako sólistka Koncertu pro trub-
ku a orchestr Mieczysława Weinberga (spolu s Filharmo-
nií Brno pod taktovkou Roberta Kružíka ve dnech 27. 
a 28. 2. 2020 v sále Stadionu).

Francouzská trumpetistka Lucienne Renaudin Vary je vycházející 
hvězdou na mezinárodní scéně jak v oblasti vážné hudby, tak jazzu. 
V roce 2016 získala cenu Victoires de la musique classique v kategorii 
„Objev roku“ a rozhlasovou stanicí KDFC byla označena za trubko-
vou senzaci. Své první album The Voice of the Trumpet, nahrané ve 
spolupráci s Orchestre national de Lille a Rolandem Villazónem, vyda-
la roku 2017 u své domovské vydavatelské společnosti Warner, druhé 
album Demoiselle, natočené s BBC Concert Orchestra a Billem Elliot-
tem, jí vychází na podzim 2019. Navzdory svému mládí spolupraco-
vala s předními evropskými orchestry a dirigenty. V této sezoně debuto-
vala v USA na zahajovacím koncertě sezony Národního symfonické-
ho orchestru s Šostakovičovým Koncertem pro klavír, trubku a smyčce 
ve spolupráci s Yujou Wangovou a Gianandreem Nosedou.
 Robert Balzar Trio vzniklo v roce 1996. Soubor koncertoval 
a nahrál alba se zpěvačkou Yvonne Sanchezovou, kytaristou Johnem 
Abercrombiem a zpěvákem Danem Bártou. Vystupuje na českých 
i zahraničních jazzových festivalech, např. v Istanbulu, Birminghamu, 
Stockholmu, Tel Avivu nebo Cheltenhamu. Má za sebou turné po Špa-
nělsku a USA, v New Yorku vzniklo v roce 2013 v Sear Sound Studio 
také poslední album Discover Who We Are za asistence věhlasného 
zvukaře Jamese Farbera.
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Výrazná trubka se v dopro-
vodu akordeonu slyší vzác-
ně. Temperamentní Francouz-
ka Airelle Besson směle in-
terpretuje své autorské pod-
manivé melodie a spoléhá 
na citlivý doprovod akordeo-
nisty Lionela Suareze. 

Trumpetistka Airelle Besson zís-
kala cenu v kategorii „Objev roku“ 
při ceremoniálu Les Victoires du 
jazz (2015) a Cenu Django Rein-
hardta, kterou uděluje Académie 
du jazz, a to v kategorii „Nejlepší 
francouzský hudebník roku“ (2016). 
Absolventka Conservatoire natio-
nal supérieur de musique et de dan-
se de Paris si doplnila vzdělání 
u Wyntona Marsalise a Pierra Gil-
leta. Talentovaná hudebnice se pro-
sadila na evropské scéně se svými 
projekty (Airelle Besson Quartet, 
duo s Nelsonem Verasem, duo s Lio-
nelem Suarezem) a je vyhledáva-
nou „sidewoman“. Spolupracuje s vý-
znamnými hudebníky, jako jsou 
François Jeanneau, Riccardo Del Fra, 
Didier Levallet nebo Laurent Cugny. 
Coby skladatelka a aranžérka se 
podílí na orchestrálních projektech, 
např. ve spolupráci s Orchestre na-
tional de Lyon.

Lionel Suarez byl po absolutoriu 
marseilleské konzervatoře jako mla-
dý akordeonista přizván k účasti na 
projektech, které realizovali zpěvá-
ci Art Mengo, André Minvielle 
a Sanseverino. Suarez spolupracu-
je se soubory různého žánrového 
zaměření, od Orchestre national de 
jazz po rockovou kapelu Zebda. 
Sdílel pódium s hudebníky zvuč-
ných jmen, jako jsou Richard Bona 
nebo Charles Aznavour, a podílel 
se na show Entres Autres slavného 
francouzského herce Jeana Roche-
forta. V souvislosti s pozváním festi-
valu Jazz sur son 31 založil v roce 
2009 Gardel Quartet, ve kterém 
společně s Airelle Bessonovou, Mi-
nino Garayem a Vincentem Séga-
lem vzdal hold poetickému hudební-
mu světu tanga Carlose Gardela. 
Kytarista Kevin Seddiki a perkusista 
Pierre François Dufour ho doprovo-
dili na prvním autorském albu na-
zvaném Cocanha!
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ST 23/10/2019
DAN TEPFER: NATURAL MACHINES
Dan Tepfer Yamaha Disklavier

ST 27/11/2019
EFE TURUMTAY & NIKOLA ZARIĆ: VIA
Efe Turumtay housle
Nikola Zarić akordeon

ST 22/1/2020
LIAM NOBLE & PAUL CLARVIS: 
WEST SIDE STORY
David Dorůžka kytara
Jaromír Honzák kontrabas 
Jiří Slavík kontrabas, klavír
Liam Noble klavír, Paul Clarvis perkuse

ÚT 25/2/2020
LUCIENNE RENAUDIN VARY 
& ROBERT BALZAR TRIO
Lucienne Renaudin Vary trubka
Robert Balzar Trio

ÚT 17/3/2020
AIRELLE BESSON & LIONEL SUAREZ
Airelle Besson trubka, Lionel Suarez akordeon

ST 29/4/2020
CHICUELO & MEZQUIDA: CONÉXION
Juan Gómez „Chicuelo“ fl amenková kytara 
Marco Mezquida klavír
Paco de Mode perkuse



Efe Turumtay housle
Nikola Zarić akordeon

Efe Turumtay a Nikola Zarić, dva kosmopolité s turecký-
mi, resp. řeckými kořeny se usadili ve Vídni. V programu 
Via (Cesta) se zrcadlí nejen jejich putování po konkrétních 
místech naší planety, ale také hledání společných hudeb-
ních cest, jejichž shodným znakem je neustálý pohyb.

Houslista Efe Turumtay pochází z Istanbulu; akordeonista Nikola 
Zarić se narodil ve Vídni, ale svůj srbský původ nezapře ve jméně ani 
výzoru. Jejich společný projekt je neuvěřitelně kompaktní a zábavnou 
hudební konverzací hudebníků s etnickými kořeny a virtuozitou klasicky 
školených hráčů. Jejich hudební spolupráce začala volně před sedmi 
lety v rámci vídeňského Mezinárodního festivalu akordeonů, kde svůj 
strhující program premiérovali. Již od počátku jde o mix složitých rytmů 
a zvuků orientu a Balkánu přenesený do světa tanga, jazzu nebo klasic-
ké hudby. Repertoáru dua dominují autorské kompozice stylově zakot-
vené v nově interpretovaných tradicích jejich dětství, prostor však dostá-
vají i poučené, ale zároveň nesvázané interpretace děl klasiků hudby 
jihovýchodní Evropy. Oba hudebníci jsou součástí kapely Invisible 
World českého basisty Tomáše Lišky. Právě této kapele také propůjčili 
svůj neopakovatelný zvuk a vzájemné napojení. Dokázali z ní tak spo-
luvytvořit jeden z nejzajímavějších středoevropských souborů zabývají-
cích se improvizovanou hudbou. Duo Turumtay/Zarić umožní ještě lépe 
vyniknout humoru a nuancím jejich vzájemné komunikace.

David Dorůžka kytara, Jaromír Honzák kontrabas 
Jiří Slavík kontrabas, klavír

Liam Noble klavír, Paul Clarvis perkuse

Setkání Davida Dorůžky, Jaromíra Honzáka a Jiřího Slavíka slibu-
je vytříbený rozhovor tří silných osobností českého jazzu v pro-
gramu z pozapomenutých českých melodií. Ve druhé půli večera 
představí přední anglický jazzový pianista Liam Noble a dvorní 
perkusionista studia Abbey Road Paul Clarvis jeden z klenotů mu-
zikálové tvorby – West Side Story Leonarda Bernsteina. 

David Dorůžka studoval na Berklee College of Music v Bostonu u Joe Lova-
na, Micka Goodricka a George Garzona a vedle plného stipendia získal ně-
kolik cen, např. Wayne Shorter Award a Jimi Hendrix Award. Po návratu 
z USA koncertuje především se svým triem a v kvartetu se švédskou zpěvačkou 
Josefi ne Lindstrandovou. Kromě koncertování a komponování se věnuje také 
pedagogické činnosti.
 Jaromír Honzák v 80. letech spoluzakládal skupinu Naima, hrál s Kar-
lem Růžičkou, Emilem Viklickým nebo Vojtě chem Eckertem a doprovázel řadu 
zahraničních sólistů . Po absolvování ročního stipendia na Berklee College of 
Music v roce 1989 se zaměřil na vlastní projekty, které od té doby ztvárnil na 
devíti albech, z nichž pět bylo oceněno Anděly za nejlepší české album v ka-
tegorii Jazz & Blues.
 Jiří Slavík od svých 14 let žil, studoval, hrál a nahrával v zahraničí, 
postupně v Itálii, Anglii a ve Francii. Získal stipendium na Royal Academy of 
Music v Londýně a prošel vítězně nejednou kontrabasovou soutěží včetně me-
zinárodní jazzové soutěže „Bass 2008“ v Paříži. Nyní žije v Praze, vyučuje na 
HAMU v Praze i na JAMU v Brně a je vyhledávaným spolupracovníkem mnoha 
umělců, především z jazzové oblasti.
 Liam Noble a Paul Clarvis spolu hrají v různých formacích a velmi 
rádi se potkávají v duu, aby s lehkostí, nadhledem a grácií společně proplou-
vali popovým, klasickým a jazzovým repertoárem. Jejich osobitá verze Bern-
steinovy West Side Story je zábavná; Clarvis staví na svých bohatých zkuše-
nostech, neboť v roce 1983 hrál na bicí ve West Side Story pod taktovkou 
autora ve West Endu a s Bernsteinem absolvoval také turné po Evropě a Japon-
sku. V pojetí dua zůstává prostor pro improvizaci, oba hudebníci si dokážou 
pohrávat s dynamikou a radovat se ze společného muzicírování. 

Sedmá sezona cyklu Jazz & World Music bude plná fantazie. Do Besedního 
domu zve hudebníky s hlavou v oblacích, usměvavé snílky a optimisty, kteří dají 
posluchačům nahlédnout do hudební říše divů. Nástrojem z jiného světa je Ya-
maha Disklavier Dana Tepfera, piano-počítač, který s klavíristou zapřádá auten-
tický dialog. Odlišný pohled na jazz nám předestřou hned dvě francouzské 
„Alenky“, které se prosadily v převážně mužském prostředí trubky. Lucienne Re-
naudin Vary si na pomoc s jazzovými standardy přizve české Robert Balzar Trio, 
naproti tomu Airelle Besson v symbióze s akordeonistou Lionelem Suarezem 
zahraje hudbu autorskou. Akordeon bude znít také v rukou temperamentního 
Nikoly Zariće během objevných muzikantských výprav s houslistou Efe Turum-
tayem. David Dorůžka, Jaromír Honzák a Jiří Slavík se coby trio potkávají na 
pódiu jen výjimečně. Oduševnělá hudba těchto českých světaznalých jazzmanů 
předznamená originální aranžmá West Side Story pro klavír a perkuse Britů 
Liama Nobleho a Paula Clarvise. Pravidelný přísun fl amenkových vášní v cyklu 
tentokrát obstará Juan Gómez „Chicuelo“, jeden z nejvlivnějších fl amenkových 
skladatelů a kytaristů současnosti, který vystoupí spolu s klavíristou Marcem 
Mezquidou a perkusistou Pacem de Mode. 

Bezprostřední atmosféra koncertů Jazz & World Music naznačuje, že pravidelní 
návštěvníci cyklu mají kuráž pouštět se do hudebních dobrodružství, jež je mo-
hou zavést do neprobádaných akustických krajin. Posluchači tak svým zájmem 
a důvěrou dávají dramaturgii této abonentní řady křídla.

Jitka Miková a Vilém Spilka, dramaturg cyklu JWM

Ceny: 
6 koncertů 1200 / 1020 / 840 Kč, jednotlivě 390 / 340 / 290 Kč

Změna programu a účinkujících vyhrazena! Redakční uzávěrka 1/10/2019

Prodej vstupenek
• on-line: www.fi lharmonie-brno.cz
• předprodej Filharmonie Brno, Besední ulice, 602 00 Brno
  +420 539 092 811, info@fi lharmonie-brno.cz
 PO–PÁ 13:00–19:00 h
• předprodej Domu pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno
 PO–PÁ 8:00–18:30 h
• ¾ hodiny před koncertem v místě jeho konání

Rezervace vstupenek
• on-line: www.fi lharmonie-brno.cz
• e-mail: info@fi lharmonie-brno.cz
•  +420 539 092 811

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno
 +420 539 092 801
www.fi lharmonie-brno.cz

Statutární město Brno fi nančně podporuje Filharmonii Brno.
Cyklus JWM je pořádán za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Vybrané koncerty jsou pořádány za fi nanční podpory Jihomoravského kraje.

Za podporu a spolupráci děkujeme
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Dan Tepfer Yamaha Disklavier

Úvodní koncert cyklu bude komplexním zážitkem, ve kte-
rém se propojí hudba živá s mechanickou – disklavír posí-
lá hudbu Dana Tepfera do počítače, ten data zpracuje 
a sám v odpověď rozezní klaviaturu. Tóny se v reálném 
čase zároveň převádí do grafi cké podoby a posluchačský 
zážitek je tak obohacen o vizuální podněty.

Klavírista Dan Tepfer žije v New Yorku, ale narodil se v roce 1982 
v Paříži americkým rodičům. Již dvě dekády vystupuje s předními 
jazzovými hráči, včetně saxofonového veterána Lee Konitze. Jako 
lídr se pohybuje v širokém záběru od sólové improvizace přes 
intimní duety až po bohatě vrstvené trio. Jeho unikátní interpretace 
Goldbergových variací již v Brně v rámci cyklu Jazz & World Mu-
sic před pár lety zazněla (během téhož večera se Tepfer představil 
i se saxofonistou Benem Wendelem), nyní tento umělec přijíždí 
s novým unikátním multimediálním projektem, v němž hraje vedle 
Tepferovy invence prim i speciální klavír Yamaha Disklavier, akus-
tický nástroj se zabudovanou elektronikou, jenž mu umožní real 
time sampling, převádění hudby do obrazců a další audiovizuál-
ní kouzla, jež budou pro většinu posluchačů opravdovým dobro-
družstvím. Tepfer tak zúročuje své bakalářské studium astrofyziky, 
jež organicky propojuje se svou vášní pro hudbu a pracuje na 
integraci počítačem řízených algoritmů do svého improvizačního 
přístupu. Tepfer je na místní scéně vítaným hostem, který se kromě 
svých vlastních projektů čas od času prezentuje i s kytaristou Da-
videm Dorůžkou. 

Brno


