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Pořad koncertu

ANTONÍN DVOŘÁK
Symfonie č. 6 D dur op. 60 I 43'
Symphony No. 6 in D major, Op. 60
1. Allegro non tanto
2. Adagio
3. Scherzo (Furiant)
4. Finale: Allegro con spirito

přestávka I 20'

LAURIE ANDERSON
Amelia I 45'
česká premiéra / first Czech performance
 1. The Plan / Plán 
 2. Intro / Intro (s orchestrem)
 3. The Motor / Motor 
 4. The Motor 2 / Motor 2 (s orchestrem)
 5. San Juan / San Juan
 6. Brazil / Brazílie (s orchestrem)
 7. Dakar / Dakar (s orchestrem)
 8. The Letter / Dopis 
 9. India / Indie (s orchestrem)
 10. Flying at Night / Noční let
 11. Bangkok / Bangkok
 12. Mandalay / Mandalaj 
 13. Drone / Drone (s orchestrem)
 14. Electra / Electra (s orchestrem)
 15. Interlude / Interludium 
 16. Radio / Rádio (s orchestrem)
 

Laurie Anderson hlas, housle, elektronika / 
voice, violin, electronics
Rubin Kodheli violoncello
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

Koncert ve čtvrtek 14. 11. 2019 natáčí Český rozhlas 
pro vysílání na stanici Vltava a v síti EBU.



O skladbách

Spojení Antonína Dvořáka a Laurie Andersonové by se dalo obhájit pro-
střednictvím „americké“ berličky (autor Novosvětské symfonie a ame- 
rická skladatelka), ale proč se k ní uchylovat. Z povahy tvorby obou 
osobností je přece zjevné, že program koncertu je postaven spíše na 
kontrastu – na kontrastu hudby zastánce tradičních forem naplněných 
svěžím obsahem na jedné straně a osobních či za osobní přijatých 
„příběhů“ legendární americké avantgardistky, pro kterou je posouvá-
ní nebo překračování hranic přirozenou uměleckou cestou, na straně 
druhé. Můžeme se jen domýšlet, jakým směrem by se ubírala diskuse 
o uměleckých otázkách, kdyby oba tvůrci měli možnost setkání, ať už 
dnes, nebo v době romantismu…

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 19. století Antonín 
Dvořák (1841–1904) definitivně vykročil vstříc mezinárodní slávě, 
to když se berlínský vydavatel Simrock rozhodl publikovat Moravské 
dvojzpěvy a povzbuzen nečekaným ohlasem, jehož se jim dostalo,  
u Dvořáka objednal první řadu Slovanských tanců, které nastoupily ví-
tězné tažení celou Evropou.  V listopadu 1879 Vídeňští filharmonikové 
uvedli Slovanskou rapsodii č. 3, což nejspíš přivedlo jejich dirigenta 
Hanse Richtera k myšlence vyžádat si u Dvořáka orchestrální novinku. 
Tou se stala Symfonie č. 6 D dur, dlouho však označovaná za 
první, protože vyšla jako první z Dvořákových symfonií – pochopitelně 
u Simrocka – tiskem. Byla zkomponována v závratně krátké době, za 
pouhých sedm týdnů na podzim 1880. Třebaže dnes nedosahuje po-
pularity tří následujících Dvořákových symfonií, lze ji ve skladatelově 
tvorbě označit za dílo zlomové.

 Dvořákova Šestá symfonie bývá někdy dávána do souvislosti 
s Brahmsovou Druhou, která vznikla o tři roky dříve. Svádí k tomu 
mimo jiné fakt, že právě v této době se mezi oběma skladateli utužilo 
přátelské pouto (Brahms byl dokonce nedlouho předtím v Praze na 
návštěvě u Dvořákových), nemluvě už o tom, že právě Brahms – spolu 
s proslulým vídeňským kritikem Eduardem Hanslickem, horlivým pro-
pagátorem Brahmsovy a Dvořákovy hudby – podpořil svého přítele  
u Simrocka. Srovnání je však nasnadě především z čistě objektivních 
hudebních důvodů: krajní věty obou děl mají shodnou tóninu, metrum, 
tempové označení, obsazení orchestru i náladové vyznění. 
 Šestá symfonie syntetizuje a završuje Dvořákovo „slovanské“ ob-
dobí. Je prodchnuta českým lidovým koloritem, sálajícím už ze zá-
kladních témat i myšlenkově závažných epizod první věty, tvarujícím 
širokodechou kantilénu nokturnového Adagia a gradujícím v živelném 
Scherzu stylizací furiantu, jehož temperamentní rytmický vír je na oka-
mžik zklidněn kontrastním Triem. Finální věta podtrhuje optimistickou 
atmosféru díla a stvrzuje skladatelovu schopnost vystavět z drobných 
motivů důmyslnou kompoziční prací monument, který vrcholí efektně 
vystupňovaným hymnickým závěrem coby oslavou života.
 Krátce po dokončení symfonie Dvořák zajel do Vídně, aby ji na 
klavíru přehrál Richterovi, jenž při poslechu neskrýval nadšení. Z pů-
vodně plánované prosincové premiéry ovšem sešlo: s největší prav-
děpodobností jí zabránili hudebníci orchestru, kteří spolurozhodovali  
o uvádění novinek a kterým se zdálo, že autor v jejich očích ještě málo 
prověřený si nezaslouží, aby byl provozován ve dvou po sobě jdou-
cích sezonách. Názorová demokracie se Vídeňským filharmonikům 
minimálně v tomto případě nevyplatila, jak ukázala úspěšná premié-
ra, jež se uskutečnila 25. března 1881 na Slovanském koncertě Aka-
demického čtenářského spolku v Praze na Žofíně; spojené orchestry 
obou hlavních pražských divadel, vystupující pod jednotným názvem 
Filharmonie, dirigoval Adolf Čech a zvláště třetí věta se dočkala tako-
vého aplausu, že musela být opakována.
 Richter symfonii uvedl teprve následujícího roku v Londýně, dílo 
však zaznělo i v řadě dalších evropských měst – Lipsku, Rostocku, 
Drážďanech, Kolíně nad Rýnem, Frankfurtu nad Mohanem, Vratislavi 
či Budapešti. V únoru 1883 symfonii slyšelo i publikum ve Vídni, byť 
ne v podání tamějších filharmoniků (ti se díla ujali až v roce 1942!). 
Však jim to také Eduard Hanslick v kritice po vídeňském provedení na 
koncertě Gesellschaft der Musikfreunde, řízeném dirigentem Wilhel-
mem Gerickem, vyčetl a na adresu Dvořákova díla nešetřil chválou: 
Naši filharmonikové se bohužel o ni [symfonii] málo starají… O to 
vděčnější jsme panu Gerickovi za seznámení s novou symfonií, jež jis-
tě patří k tomu nejtalentovanějšímu a nejcennějšímu, co na tomto poli 
přineslo posledních třicet let. Co nám Dvořák v této symfonii nabízí, je 
hudba skrz naskrz zdravá, netrýznivá, původní. Ke kouzelné svěžesti 
a přirozenosti Dvořákových dřívějších prací se nyní druží i potěšitelné 
zvládnutí formy. (…) [Dvořák] Dorostl k nejvyšším formám instrumen-
tální hudby a při vší své výslovné původnosti zachoval věrnost ideálům 
našeho klasického období.



Zdolávání nových výzev, které lidstvu umožňovaly neustále zdokona-
lované technické výdobytky, i tragické osudy jednotlivců, které s tím 
byly leckdy spojeny, přitahují pozornost umělců dlouhá léta. Zaměří-
me-li se na téma počátků aviatiky, přímo se nabízí připomenout Bohu-
slava Martinů a jeho mechanický balet Podivuhodný let z roku 1927, 
inspirovaný neúspěšným přeletem francouzských pilotů Charlese Nun-
gessera a Françoise Coliho přes Atlantik ve stejném roce. 
 Také příběh Amelie Mary Earhartové (1897–1937) vyloženě svá-
dí a podněcuje k uměleckému zpracování. Rekordmanka, která se v le- 
tadle dostala tak vysoko a na takovou rychlost, jak se to do té doby 
žádné jiné ženě nepodařilo, roku 1932 – znovu jako první žena – 
pokořila Atlantik a o pět let později plánovala obletět celý svět. Na 
cestu se chtěla vydat sama, nakonec však spolu s ní do kokpitu letounu 
Lockheed L-10E Electra usedl navigátor Fred Noonan. Spojení, které 
posádka během jedné z fází letu udržovala s americkým námořním 
člunem Itasca, kotvícím u Howlandova ostrova a pomáhajícím s na- 
vigací, se však po jisté době přerušilo. Další osud letadla, pilotky  
a navigátora jsou už jen předmětem teorií, spekulací, smyšlenek… Za 
desítky let, které od události uběhly, se jich objevila spousta, žádná 
z nich však nepřinesla uspokojivé vysvětlení toho, co se tehdy moh-
lo stát. Naposledy byl zájem o Amelii oživen letos v létě, když se  
v médiích objevila zpráva, že po jejím letadle začal pátrat známý 
oceánograf Robert Ballard, který předtím objevil vraky Titaniku, bitev-

ní lodi Bismarck či zaoceánského parníku Lusitania. Sám Ballard však 
alibisticky připustil: Některé záležitosti možná nemají být odhaleny. 
Uvidíme, jestli Amelia je jednou z nich… Umění si však naštěstí takové 
otázky klást nemusí. Dobírá se své pravdy svými prostředky…

Slova použitá v Amelii jsou vytažena z pilotních deníků Amelie Ear-
hartové, z telegramů, které psala svému muži Georgeovi, a z mé 
představy o tom, na co může myslet žena létající po celém světě, na-
psala Laurie Anderson (1947) a dala tak na srozuměnou, že svou 
skladbu nepojala jako dokumentární dílo, ale jako velmi subjektivní 
vyprávění o osudu slavné letkyně.
 Skladba má dlouhou historii. Původní verze pro velký orchestr 
vznikla na objednávku Orchestru amerických skladatelů (American 
Composers Orchestra) a byla premiérována jako Songs for A.E.  
v newyorské Carnegie Hall roku 2000 pod taktovkou Dennise Rus- 
sella Daviese. Ten skladbu později upravil pro smyčce a elektronický 
kontrabas a provedl ji spolu se Stuttgartským komorním orchestrem  
v roce 2003. Třetí verze, která nese název Amelia a byla připravena 
speciálně pro dnešní brněnské provedení, obsahuje několik nových 
částí – duetů Laurie Andersonové (elektronické housle, elektronika)  
a Rubina Kodheliho (violoncello) – plnících funkci interludií.
 
Vítězslav Mikeš

Amelia Earhart  
(zdroj: Encyklopedie Britannica) Laurie Anderson



O účinkujících
Skladatelka a improvizátorka Laurie Anderson patří k nejslavněj-
ším a nejodvážnějším americkým tvůrčím osobnostem. Proslula svými 
multimediálními projekty, inovativním využíváním technologií a stylem 
založeným na osobním vyprávění. Je také spisovatelkou, režisérkou, 
vizuální umělkyní a zpěvačkou, autorkou průkopnických děl zasahu-
jících do oblasti vizuálního umění, divadla a experimentální hudby.
 Její diskografie, na jejímž počátku stojí singl s písní O Superman 
z roku 1981, obsahuje např. alba Big Science (1982), Mister Heart- 
break (1984), Home of the Brave (1986, soundtrack ke stejnojmen-
nému filmu) či Strange Angels (1989), vydaná společností Warner 
Records, dále Life on a String (2001), Homeland (2008) nebo Landfall 
(2018), která vyšla v péči firmy Nonesuch. Posledně jmenované album 
letos obdrželo cenu Grammy v kategorii Nejlepší komorní hudba.
 Roku 2002 se Laurie Anderson stala první rezidenční umělkyní 
NASA; završením této rezidence byla sólová performance The End of 
the Moon (2004), druhá část „příběhové“ trilogie, která byla – včetně 
dalších dvou částí Happiness (2001) a Dirtday (2012) – představena 
na mezinárodních turné.
 Laurie Anderson vydala osm knih. Její zatím poslední publikace 
All The Things I Lost In The Flood (Rizzoli New York) obsahuje eseje 
pojednávající o obrazech, jazyce a kódech. Filmová tvorba Ander- 
sonové čítá řadu hudebních videí a instalací, dále snímky Carmen 
(1992), Hidden Inside Music (2005) nebo Heart of a Dog (2015), 
který vznikl na objednávku televizní stanice Arte a byl zahrnut do 
hlavních programů filmových festivalů v Benátkách a Torontu.
 V roce 2017 Laurie Anderson následovala čtyři další umělce v pa- 
vilonu 6 muzea Mass MoCA, kde zahájila patnáctiletou rotační ex-
pozici, na níž bude prezentovat svá starší díla i nové práce. Do prv-
ního výstavního cyklu byly zahrnuty spolupráce s Hsin-Chien Huan-
gem Chalkroom a Aloft, založené na virtuální realitě. Chalkroom byl 
uveden na mnoha filmových festivalech včetně benátského, kde (pod 
italským názvem La Camera insabbiata) získal cenu za nejlepší dílo 
v oblasti virtuální reality. Obě zmíněná díla byla představena spolu  
s nejaktuálnějším plodem spolupráce Andersonové a Huanga, dílem 
To the Moon, na letošním Filmovém festivalu v Cannes.

www.laurieanderson.com



Violoncellista a improvizátor Rubin Kodheli započal svou hudební 
dráhu v rodné Albánii. Jako patnáctiletý odešel studovat do Belgie, 
poté do Německa a nakonec do Spojených států na slavnou The Juilli-
ard School. Je autorem orchestrálních a komorních skladeb, hudby  
k tanečním představením, podílel se na hudbě k ceněnému filmu  
Precious z roku 2009. Komponuje pro skupinu Blues in Space hrající 
ve složení elektrické violoncello, baskytara a bicí nástroje. Letos vy-
dal sólové album Escape se skladbami pro violoncello a elektroniku. 
Spolupracoval s umělci, jako jsou Dave Douglas, Henry Threadgill, 
Meredith Monk, Tom Harrell, Philip Glass či Laurie Anderson. Jeho 
koncertní improvizace s Laurie Andersonovou a Christianem McBri-
dem v newyorské The Town Hall byla deníkem New York Times zařa-
zena mezi nejlepší jazzové koncerty roku 2017.

www.rubinkodheli.com

Kořeny brněnské filharmonie sahají do sedmdesátých let 19. století, 
kdy v Brně mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického 
orchestru. Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamněj-
ší programovou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho 
autentického interpreta
 Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením roz-
hlasového a krajského orchestru a od té doby patří svou velikostí  
i významem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na 
tisíc koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na 
Dálném i na Blízkém východě. Je pravidelným hostem světových i čes-
kých festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým 
filharmonickým sborem Brno. 
 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi  
a pro řadu nahrávacích firem (Supraphon, Sony Music, IMG Records, 
BMG, Channel 4). Dynamicky také rozvíjí zakázkové nahrávání pro 
globální klientelu v rámci Czech Orchestra Recordings.
 Dějinami orchestru prošla řada českých a světových dirigentských 
osobností jako Břetislav Bakala, František Jílek, Petr Altrichter, Jiří Bě-
lohlávek, Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Charles Munch, Kurt Masur, Sir 
Charles Mackerras nebo Yehudi Menuhin. Od sezony 2018/2019 je 
šéfdirigentem a uměleckým ředitelem filharmonie Dennis Russell Da-
vies.
 Filharmonie v současné době nabízí kolem stovky koncertů roč-
ně, kromě cyklů orchestrálních spolupracuje také se specializovanými 
ansámbly Czech Ensemble Baroque a Brno Contemporary Orchestra. 
Od roku 2000 pořádá letní open air festival na brněnském hradě 
Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou renomovaných tradič-
ních festivalů Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby 
a Expozice nové hudby. Zaštiťuje mezinárodně proslulý dětský sbor 
Kantiléna, od roku 2010 se podílí na festivalu mladých hudebníků 
Mozartovy děti, v roce 2014 zakládá svou Orchestrální akademii.
 Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli symfonic-
ké hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební 
sezony druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem  
a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Pyšní se nejmladší po-
sluchačskou základnou v republice a propracovanou dramaturgií tě-
žící z originálních kombinací hudby starších i současných období. 
Působí v krásném Besedním domě, brněnském „Musikvereinu“ z dílny 
Theophila Hansena z roku 1873, a těší se na nový moderní koncert-
ní sál, který navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši  
a akustika Yasuhisa Toyoty.

www.filharmonie-brno.cz

© Priscilla Jimenez



Dennis Russell Davies (1944) se narodil ve městě Toledo v Ohiu 
a vystudoval proslulou newyorskou Juilliard School. Soustavně diri-
govat začal jako hudební ředitel komorního orchestru v Saint Paulu  
v Minnesotě (1972–1980), v letech 1977–2002 byl také šéfdirigen-
tem newyorského Orchestru amerických skladatelů a v letech 1991 
až 1996 hudebním ředitelem Brooklynské filharmonie. Od roku 1980 
trvale žije v Evropě, a to nejprve v Německu jako hudební ředitel 
Stuttgartské státní opery (1980–1987), šéfdirigent orchestru Beetho-
venhalle v Bonnu, hudební ředitel Bonnské opery a Beethovenova fes-
tivalu (1987–1995). Se Stuttgartským komorním orchestrem nasnímal 
jako jeho šéf (1995–2006) na CD komplet 107 Haydnových symfonií.
 Během následujícího trvalého pobytu v Rakousku byl (od roku 
1997) profesorem dirigování na salcburském Mozarteu a šéfdirigen-
tem Symfonického orchestru vídeňského rozhlasu, roku 2002 se stal 
(na patnáct let) šéfdirigentem Brucknerova orchestru a ředitelem ope-
ry Zemského divadla v Linci; tam mu byl také v roce 2014 udělen 
titul Generálního hudebního ředitele. Při příležitosti otevření nového 
Hudebního divadla v Linci roku 2013 řídil Straussova Růžového ka-
valíra, světovou premiéru opery The Lost Philipa Glasse a dále v tom-
to operním domě uvedl nové inscenace oper Pelléas a Mélisanda,  
Falstaff, Salome, tetralogie Prsten Nibelungův, evropskou premiéru 
opery McTeague a světové premiéry děl Moritze Eggerta a Michaela 
Obsta. S Brucknerovým orchestrem často vyjížděl na turné, praco-
val na jeho kmenovém repertoáru (mj. natočil všechny Brucknerovy 
symfonie ve všech jejich verzích) a svým nápaditým dramaturgickým 
přístupem významně přispěl ke zvýšenému zájmu o koncerty tělesa. 
V letech 2009–2016 měl též úvazek šéfdirigenta symfonického or-
chestru v Basileji.
 Hostoval u špičkových amerických orchestrů v Clevelandu, Filadel-
fii, Chicagu, San Francisku, Bostonu a New Yorku, v Japonsku spolu-
pracoval se Symfonickým orchestrem Yomiuri Nippon; v Evropě diri-
goval orchestrální špičky v Lipsku, Římě, Miláně, Madridu, Mnichově, 
Berlíně, Bamberku, Amsterdamu, Drážďanech a Petrohradě, operní 
představení řídil v prestižních operních domech v Bayreuthu, Chicagu, 
Hamburku, Houstonu, Lisabonu, Madridu, Paříži, Salcburku, Vídni,  
v tokijské opeře Nikikai a v newyorské Metropolitní opeře.
 Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného interpre-
ta klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném 
zájmu o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou spoluprací  
a osobními vztahy s význačnými soudobými tvůrci; mezi ně patří (nebo 
patřili) Luciano Berio, William Bolcom, John Cage, Manfred Trojahn, 
Philip Glass, Heinz Winbeck, Laurie Andersonová, Philippe Manoury,  
Aaron Copland, Hans Werner Henze, Michael Nyman a Kurt Schwert-
sik.
 V září 2018 se Davies stal šéfdirigentem a uměleckým ředitelem 
Filharmonie Brno. V sezoně 2018/2019 hostoval ve Frankfurtské 
opeře (Eötvös Tři sestry), u Státního orchestru Stuttgart, Hamburských 
filharmoniků, rozhlasového orchestru MDR v Lipsku, Symfonického or-
chestru vídeňského rozhlasu, Symfonického orchestru Yomiuri Nippon 
a Symfonického orchestru Španělského rozhlasu a televize v Madridu.
 



© Andreas H. Bitesnich

 V sezoně 2019/2020 se vrací k orchestrům Vídeňské státní ope-
ry, Drážďanské filharmonie, Maggio Musicale ve Florencii nebo Tea- 
tro San Carlo v Neapoli, s Filharmonií Brno jej čekají pohostinská 
vystoupení ve Vídni či Linci.
 Jako dirigent nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal Davies 
víc než 80 hojně oceňovaných snímků: kompletní symfonie Brucknero-
vy, Haydnovy, Honeggerovy a Glassovy, se svou ženou, klavíristkou 
Maki Namekawou, natočil mj. Beethovenova Fidelia a Mozartovu 
Kouzelnou flétnu v Zemlinského aranžmá pro čtyřruční klavír nebo 
Šostakovičovu Čtvrtou symfonii ve skladatelově úpravě pro dva klaví-
ry. 
 V roce 2009 byl Dennis Russell Davies zvolen za člena Americké 
akademie umění a věd, v roce 2014 jej francouzské ministerstvo kul-
tury jmenovalo komandérem Řádu umění a literatury a v roce 2017 
obdržel od rakouské vlády Rakouský čestný kříž za vědu a umění  
I. stupně.

www.rbartists.at, www.dennisrusselldavies.com



Amelia

1. června 1937 vzlétla Amelie Earhartová z letiště v Miami.
Její plán byl obletět zeměkouli proti směru hodinových ručiček.
Každý den tisíc mil. A stát se tak první ženou, 
která kdy obletěla Zemi.

Její letadlo byla malá Lockheed Electra. Letěla nonstop 
dvaatřicet dní jen s krátkými přestávkami na tankování a spánek, 
její navigátor Fred Noonan se usadil vzadu.

2. července se vydala přes Tichý oceán, byla to poslední 
část cesty směrem na Howlandův ostrov. Začala vysílat 
SOS rádiem, ale na špatné frekvenci 
a ztratila kontakt s kutrem pobřežní stráže, který ji měl navodit. 
Slyšeli ji, ale ona neslyšela je. O hodinu později zmizela.
Její letadlo se nikdy nenašlo.

Amelia

On June 1st 1937 Amelia Earhart took off from Miami Airport.
Her plan was to fly around the world counterclockwise.
A thousand miles a day. And to become the first woman 
to circumnavigate the earth. 

Her plane was a small Lockheed Electra. She flew non-stop for  
thirty-two days with only short breaks for fuel and sleep, her naviga-
tor Fred Noonan sitting in the back.

On July 2, she took off across the Pacific on the last leg of her jour-
ney headed for Howland island. She began broadcasting an SOS 
on her radio but she was on the wrong frequency and lost contact 
with the coast guard cutter assigned to guide her in. They could hear 
her but she couldn’t hear them. An hour later she vanished.   
Her plane was never found. 



Nejvíc si pamatuji zvuk motoru.
Vzlet 1. června 1937, městské letiště v Miami.
Jaký byl plán? Letět z Kalifornie do Kalifornie 
tou nejdelší možnou cestou. Obletět svět z východu na západ.
Vidím, jak na severoseverozápadě něco září.

Skáču do nebe. Vlny vzduchu mě zvedají vzhůru. 
Vzhůru a pryč. Ve vzduchu a svobodná. Zemská tíže mizí
Vlny vody hluboko pode mnou. Cesta začíná.

3. června, San Juan. Ze vzduchu to vidím jasně jako mapu 
13:10. Stín letadla na vodě. Koruny stromů v džungli pode mnou. 
Sleduj železnici. Pak kalnou řeku.

Směr větru? Určuji jej podle toho,
jak se stáčí kouř ohňů.
Podle toho, jak se oblečení vzdouvá na šňůrách.
Stín letadla na vodě.
 
7. června. Brazílie. Milý Georgi. Stop. Padáme.
Padáme dolů. Trháme mraky.
Obloha má mnoho tříd a ulic. 
Musíte ale vědět, jak je najít.

Ulice ze vzduchu. Vzdušné ulice.
Překračujeme rovník. Oslnivé slunce.
Moře je černé. Horizont se naklání. Propadáme se zářícími bílými 
údolími mraků.
Propadáme se. Propadáme se. Všecko září.
Nebe je rudé. Pak zlaté. Pak zase černé. 

8. června. Dakar. Ve velmi horkém vzduchu se často létá nejhůř.
Motor chcípá. Kleknul. V kabině to vře.
Neúrodná krajina. Všude takové vedro. Strašné vedro.
Ručičky přístrojů se chvějí. Měřiče se asi spálí.
Všechno je tak horké, tak horké

Mám hlad. Je mi vedro.
Písek. Karavana. Vlny písku. A žár. 
Tábor. Další tábor. Mám hlad. Je mi vedro.
Měřiče hoří.

Mám hlad. Je mi vedro. Moře je temné. Vlny žáru.
Písek. Karavana. Vlny písku. A žár. Tábor. Další tábor.
Černí orli. Mám hlad. Je mi vedro. Karavana.

It was the sound of the motor I remember the most.
Takeoff June 1, 1937 Miami municipal Airport.
The idea? To fly from California back to California by the longest 
route possible. To circle the world from east to west.
I see something shining north northwest. 

I jump up into the sky. The waves of air lift me up.  
Up and out.  Aloft and free. No more gravity. 
Waves of water far below. The journey begins.

June 3 San Juan. I see it from the air clear as a map 
Ten past one. The shadow of my plane on the water.  Jungle tree tops 
below. Follow railroad track.  Then a muddy river. 

Wind direction? I can see the way the wind is blowing
from the way smoke is rising from the fires. 
From the way the clothes are swinging on the lines.
The shadow of my plane on the water. 

June 7. Brazil. Dear George Stop. We drop. 
We’re dropping down. Shredding the clouds.
The sky has many avenues and streets. 
But you have to know how to find them.

Streets of air. Air streets.
We cross the equator. Brilliant sun. 
Sea is black. Horizon tilts.  Dropping down through the shining white 
valleys of clouds.  
Dropping down. Dropping down. Everything is shining. 
Sky red. Then gold.  Then black again.  

June 8. Dakar. Very hot air can make for the worst flying conditions.  
Motor stalls. Cuts out. The cockpit boiling. 
The Badlands. Everywhere so hot. So hot.   
The instruments quiver. All the meters burning up. 
Everything so hot so hot 

I am hungry. I am hot.  
Sand. A caravan. Waves of sand. And heat.  
A camp. Another camp. I am hungry. I am hot. 
All the meters burning up.

I am hungry. I am hot.  The sea is dark. Waves of heat.  
Sand. A caravan. Waves of sand. And heat, A camp. Another camp.  
Black eagles. I am hungry. I am hot. A caravan.



9. června. Chartúm
Máme s sebou dopis. Osobě, jíž se to týká.
Jen pro případ, že selžou motory 
a my spadneme do Arabské pouště,
mám dopis, který je mi nečitelný.
Je adresován arabským kmenům 
a vysvětluje, z jakého důvodu by mohla pilotka
spadnout z nebe na jejich zemi
a co dělat, pokud spadne, 
na koho se obrátit.
Máme dobré boty. Máme mapy.
Máme zásoby vody.

17. června. Karáčí. Černí orli ve výšce 500 stop
Kopce se vinou jako koberce až k vodě.
Jižní vítr. Mlha.

Monzun a pak náhle písečná bouře. Továrny  
a přádelny juty hluboko pod námi hledí do slunce. Pás doků. 
Přistáváme na letišti Dum Dum v Kalkatě. Ulice jsou široké.
Všude kráčejí bílí býci.

18. června
Šedé nebe. Přeletěli jsme mnohá ústí řek Gangy a Brahmaputry. 
Postavičky brodící se vodou zvednou zrak, když je míjíme. Některé 
zamávají kloboukem. Dobrý den na shledanou. Dobrý den. 
Dobrý den na shledanou. Dobrý den. 
Dvě pagody. Kopcovité ostrovy. Bahnité sopky. Vesnice na kůlech.
Ze Singapuru na Jávu.

Mlžnaté obrysy hor. Vody v přístavu v australském Darwinu 
jsou jasně zelené. Lodě pod námi loví perly. Koupila jsem si nůž.
Padáky jsme dnes poslali domů, 
už bychom je neměli potřebovat. Ne, neměli bychom je potřebovat,
ne nad otevřeným oceánem, kde není kde přistát. 

June 9. Khartoum 
We carry a letter. To whom it may concern. 
Just in case the engines fail 
and we fall into the Arabian desert 
I possess a letter which I myself cannot read. 
It is addressed to Arab tribesmen 
and it explains how and why a woman pilot 
might drop from the sky onto their land 
and it explains what to do if she did drop down 
and who to call. 
Have walking shoes. Have maps. 
Have extra water. 

June 17. Karachi. Black eagles at 500 feet
Hills roll like carpets down to the water’s edge. 
Southerly winds. A mist.

A monsoon then a sudden sandstorm. Far below factories and jute 
mills are glaring in the sun. A fringe of docks. 
Land at Dum Dum Airport Calcutta. The streets are wide.  
White bulls are walking everywhere.

June 18
Gray skies. We passed over the many mouths of the Ganges and 
Brahmaputra Rivers. Small figures trailing in the water look up as we 
pass. Some wave their hats. Hello goodbye Hello.  
Hello goodbye Hello.  
Two pagodas. Hilly islands Mud volcanoes. Villages on stilts. 
From Singapore to Java.

The hazy contours of the mountains. Waters of Port Darwin 
a vivid green. Boats below are fishing for pearls. Bought a knife.
Shipped the parachutes home today,
Shouldn’t need them anymore. No we shouldn’t need them 
Not over the open ocean, where there’s no place to land.



Vzpomínám, jak jsem chodila v noci na losangeleská letiště,
sledovala jsem odvážné piloty
a pochopila jsem, že chci létat.

Jako dítě jsem uháněla po tmavém trávníku
nejvyšší rychlostí do temnoty.
Nic pode mnou, nic nade mnou.
Uháním, jsem svobodná.

Noční let, noční let
do temnoty, s vypnutými světly.
Nic pode mnou, nic nade mnou.
Letím po hladině, nesu se na rádiových vlnách.
Seskok volným pádem hvězdnou oblohou.
Vždy jsem věděla, že musím létat.

19. června Bangkok  
Džungle pohlcuje vše. Zelená, zelená, všude zelená.
Na Nové Guinei. Koupila jsem si slovník. Dva šilinky. Zastavila jsem 
se ve vesnici. Lávové hory. Teplo. Jsem ráda, že jsem se tu zastavila. 
Ženám se tu říká „Marie“. Představte si město plné Marií. Zemi plnou 
Marií. Jsem unavena. Tak unavena.

Tommy Tommy Tommy nechal svou barmskou holku 
lenošit na moři. Nemůžu se té písničky zbavit.
Hraje mi tu celý den a celou noc.
Tam na cestě k Mandalaj létavých je rybek rej.
Tam na cestě k Mandalaj létavých je rybek rej.
Kdo to napsal? Kipling? Ne. Kde jsem? Nevím.

Na severoseverozápadě něco září.
Je to mé letadlo. Jeho plášť je tak hladký.
Září jako anglická plechovka od sušenek.

1. července 1937. 
Dnes večer se dívám na západ přes Tichý oceán.
Proletěli jsme celý širý svět, mimo tohoto velikého oceánu.

I remember going to the airfields at night in Los Angeles
And watching the daredevil pilots do loop de loops up in the sky
And I knew then I wanted to fly.

Running across the dark lawn when I was a kid
Top speed into the darkness.
Nothing above me Nothing below me.
I’m running I’m free.

Flying at night – flying at night
Into the darkness – turn off the headlights 
Nothing below me Nothing above me.
Skimming the water – riding the airwaves
Sky diving down through the starry sky
I always knew I was meant to fly.

June 19 Bangkok  
The jungle swallows everything. Green green green everywhere.
In New Guinea, Bought a dictionary. Two shillings. Stopped in a 
village. Lava mountains. Heat. Glad I did. The word for woman here 
is Mary. Imagine a whole town of Marys. A whole country of Marys. 
Am tired. So tired. 

Tommy Tommy Tommy left his Burma girl lazy at the sea.
I can’t get this song out of my mind.
It plays all day and night.
On the road to Mandalay where the flying fishes play. 
On the road to Mandalay where the flying fishes play. 
Who wrote that? Kipling? No. Where am? I don’t know.

There is something shining north north east. 
It is my plane. Her skin so smooth. 
She shines like an English biscuit tin.

July 1 1937. 
Tonight I’m looking westward over the Pacific. The whole width of the 
world has passed behind us except this broad ocean. 



The Electra is poised for her longest hop.
Twenty five hundred miles across the open ocean.
Parachutes: Gone. Visibility: none.  Wind:  blowing the wrong way.

After 29 days of flight, they landed in New Guinea. 
The remaining 7,000 miles would all be done over the Pacific.
On her last takeoff Earhart was headed for Howland island in the 
middle of the Pacific. 

The coast guard cutter Itasca posted near the island was assigned to 
guide her in. Take off was at dawn. Earhart estimated her chances of 
finding the island at about fifty fifty. 

As she flew towards the island she was broadcasting but on the 
wrong frequency. The closer she got, the fainter her voice became. 
To make a sharper signal she began a series of loud whistles. 
But the mid Pacific was full of high frequency radio code and her 
signals were lost. 

Zero seven four zero
Electra calling Itasca. We must be on you but cannot see you.
Itasca to Electra: Do not hear you. Repeat on 6210 killocycles. 
0742.
Electra to Itasca Gas is low. No radio. We are flying at an altitude 
of 1000 feet. 
Itasca to Electra. Do not hear you on 6210. Do not hear you 
on 6210
Repeat Electra to Itasca. We are circling but cannot see you
Earhart to Itasca: We are flying at an altitude of 1000 feet Itasca to 
Earhart: Do not hear you. do not hear you. Repeat.  

Earhart to Itasca: We are running out of fuel. We must be near you 
but cannot see you 
Itasca to Earhart: Do not hear you. Broadcast on correct frequency 
6210.   

Earhart to Itasca: Will whistle into microphone 
Itasca to Earhart: Do not hear you. Repeat.  

Earhart to Itasca: We are running a line north and south. 
Cannot see you.
Itasca to Earhart: Can not hear you. Repeat.  

Earhart to Itasca: Cannot see you. Cannot see you. 
Itasca to Earhart: Can not hear you. Repeat.  

Shining. My plane is shining like a lucky dime
My shadow on the water. It was the sound of the motor 
I remember the most.

Electra je připravena k nejdelšímu skoku.
Pětadvacet stovek mil přes otevřený oceán.
Padáky: pryč. Viditelnost: žádná. Vítr: vane špatným směrem.

Po devětadvaceti dnech letu přistáli na Nové Guineji.
Všech zbývajících 7 000 mil bylo přes Tichý oceán.
Při posledním vzletu Earhartová směřovala na Howlandův 
ostrov uprostřed Tichého oceánu.

Kutr pobřežní stráže Itasca hlídkující na stanovišti blízko 
ostrova ji měl navádět. Odlet byl za úsvitu. Earhartová 
odhadovala, že šance ostrov najít je tak padesát na padesát.

Jak letěla k ostrovu, vysílala, ale na špatné frekvenci.
Čím víc se blížila, tím byl její hlas slabší.
Aby byl její signál silnější, začala hlasitě pískat.
Ale střed Tichého oceánu byl plný vysokofrekvenčních rádiových 
kódů a její signál se ztratil.

Nula sedm čtyři nula
Electra volá Itascu. Musíme být nad vámi, ale nevidíme vás.
Itasca Electře: Neslyšíme vás. Opakujte na 6210 kilohertzích. 
0742.
Electra Itasce: Dochází palivo. Žádný rádiový signál. 
Letíme ve výšce 1000 stop.
Itasca Electře: Neslyšíme vás na 6210. Neslyšíme vás 
na 6210.
Opakuji Electra Itasce: Kroužíme, ale nevidíme vás.
Earhartová Itasce: Letíme ve výšce 1000 stop
Itasca Earhartové: Neslyšíme vás. Neslyšíme vás. Opakujte.

Earhartová Itasce: Dochází nám palivo. Musíme být poblíž, 
ale nevidíme vás
Itasca Earhartové: Neslyšíme vás. Vysílejte na správné 
frekvenci 6210.

Earhartová Itasce: Zapískám do mikrofonu
Itasca Earhartové: Neslyšíme vás. Opakujte.

Earhartová Itasce: Letíme po severojižní linii. 
Nevidíme Vás.
Itasca Earhartové: Není vás slyšet. Opakujte.

Earhartová Itasce: Nevidíme vás. Nevidíme vás.
Itasca Earhartové: Není vás slyšet. Opakujte.

Září. Mé letadlo září jako deseticent pro štěstí
Můj stín na vodě. Nejvíc si pamatuji zvuk motoru.

Přeložil Štěpán Kaňa



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!

Děkujeme partnerovi

Za podporu a spolupráci děkujeme

Vydala Filharmonie Brno v roce 2019 nákladem 400 výtisků
texty Vítězslav Mikeš
český překlad Štěpán Kaňa
motiv na obálce je inspirovaný stropní malbou ze zásálí Besedního 
domu, která představuje páva s květinami
foto archív Filharmonie Brno, není-li uvedeno jinak 
produkce Printeco s.r.o.
redakční uzávěrka 6I11I2019

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

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. 
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Jihomoravského kraje 
a Ministerstva kultury ČR.

Zveme vás na

17. listopad se Sv. Ludmilou, mimořádný koncert v katedrále sv. 
Petra a Pavla 17. 11. 2019 v 18:00: Dvořák Sv. Ludmila, oratori-
um; sólisté Pavla Vykopalová, Jana Sýkorová, Michal Lehotský, Martin 
Šrejma a Richard Novák, Vox Iuvenalis, Smíšený sbor Kantiléna, Pě-
vecký sbor Masarykovy univerzity, sbormistr Jan Ocetek, Filharmonie 
Brno, dirigent Dennis Russell Davies

Efe Turumtay & Nikola Zarić: Via, 2. ab. koncert Jazz & World 
Music v Besedním domě 27. 11. 2019 v 19:30: Efe Turumtay – hous-
le, Nikola Zarić – akordeon

Emoce a vášně, 1. ab. koncert Filharmonie na Stadionu 28. a 29. 
11. 2019 v 19:00 (veřejná generální zkouška 28. 11. 2019  
v 10:00): Bizet / Ščedrin Carmen-suita, Enescu Rumunská rapso-
die, Čajkovskij Symfonie č. 4 f moll; Filharmonie Brno, dirigent Petr 
Altrichter

Bach a Mansurjan, 2. ab. koncert Filharmonie doma II v Besedním 
domě 23. a 24. 1. 2020 v 19:30: J. S. Bach kantáty „Liebster Jesu, 
mein Verlangen“ a „Also hat Gott die Welt geliebt“, Mansurjan 
Requiem; Anja Petersen – soprán, Andrew Redmond – baryton, 
Czech Ensemble Baroque Choir, Filharmonie Brno, dirigent Alexander  
Liebreich. Beseda ke koncertu od 18:15 v ředitelském sa-
lonku.

25. reprezentační ples Filharmonie Brno, který se uskuteční  
v sobotu 1. února 2020 od 19:00 hodin v prostorách Besedního 
domu. K tanci i poslechu hrají orchestr filharmonie za řízení šéfdirigen-
ta Dennise Russella Daviese, Salonní orchestr Brno (umělecký vedoucí 
František Školař), Jazz Archiv (umělecký vedoucí Jaroslav Studenka)  
a Cimbal Classic (umělecký vedoucí Dalibor Štrunc). Moderuje Martin 
Sláma, člen činohry Národního divadla Brno.
 Pořádá ZO Unie orchestrálních hudebníků ve spolupráci s vede-
ním Filharmonie Brno. Vstupenky ve filharmonickém předprodeji na 
Besední ulici od pondělí 18. listopadu 2019.

Prodej vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno,
 Besední ulice, 602 00 Brno
	  +420 539 092 811
 info@filharmonie-brno.cz
 PO–PÁ 13:00–19:00 h
• v předprodeji 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



www.filharmonie-brno.cz
www.salprobrno.cz


