
Beethoven:  
klavírní koncerty  
Filharmonie doma I 
Besední dům
1. abonentní koncert
4, 5 a 6I12I2019
2. abonentní koncert
11, 12 a 13I12I2019

64.
koncertní
sezona
2019
2020



BEETHOVEN: 
KLAVÍRNÍ KONCERTY č. 1, 2 a 3
THE PIANO CONCERTOS Nos. 1, 2 and 3

4, 5 a 6I12I2019 

BEETHOVEN: 
KLAVÍRNÍ KONCERTY č. 4 a 5
THE PIANO CONCERTOS Nos. 4 and 5

11, 12 a 13I12I2019 



Pořad koncertu

BEETHOVEN: KLAVÍRNÍ KONCERTY č. 1, 2 a 3
BEETHOVEN: THE PIANO CONCERTOS Nos. 1, 2 and 3

4, 5 a 6I12I2019 

LUDWIG van BEETHOVEN
Klavírní koncert č. 1 C dur op. 15 I 34'
Piano Concerto No. 1 in C major, Op. 15 
1. Allegro con brio
2. Largo
3. Rondo: Allegro scherzando

Klavírní koncert č. 2 B dur op. 19 I 28'
Piano Concerto No. 2 in B flat major, Op. 19 
1. Allegro con brio  
2. Adagio  
3. Rondo: Molto allegro 

přestávka I 20'

Klavírní koncert č. 3 c moll op. 37 I 33'
Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 
1. Allegro con brio 
2. Largo  
3. Rondo: Allegro – Presto

Elisabeth Leonskaja klavír / piano
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

Pořad koncertu

BEETHOVEN: KLAVÍRNÍ KONCERTY č. 4 a 5
BEETHOVEN: THE PIANO CONCERTOS Nos. 4 and 5

11, 12 a 13I12I2019 

LUDWIG van BEETHOVEN
Klavírní koncert č. 4 G dur op. 58 I 33'
Piano Concerto No. 4 in G major, Op. 58 
1. Allegro moderato 
2. Andante con moto 
3. Rondo: Vivace 

přestávka I 20'

Klavírní koncert č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“ I 37'
Piano Concerto No. 5 in E flat major, Op. 73 “Emperor”
1. Allegro 
2. Adagio un poco mosso
3. Rondo: Allegro 

Elisabeth Leonskaja klavír / piano
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies



O skladbách

Působí to až podivným dojmem, jak je svět klasické hudby fixován na 
výročí, která – kulatá i takřka nevýznamná – často vyvolávají dojem 
dramaturgické berličky. Povšimněme si, jak frekventované jsou formu-
lace typu od narození toho a toho skladatele / od vzniku té a té sklad-
by uběhlo tolik a tolik let, které doprovázejí provedení děl, aby snad 
opodstatnily důvod jejich zařazení do programu. Jistě jsou ale výročí, 
která se patří náležitě připomenout. Posloužit mohou zvláště tvorbě 
méně známých skladatelů. Jak se ale zachovat v případě Ludwiga 
van Beethovena (1770–1827), od jehož narození v příštím roce 
uplyne 250 let, ale jehož hudba je repertoárovou konstantou každé 
sezony? Zařadit jako vždy jednu či dvě Beethovenovy skladby a zdů-
raznit u nich, že tentokrát zní při příležitosti výročí?
 Rozhodli jsme se jít jinou, nápaditější cestou. Na Nový rok jsme 
nachystali Beethovenovu Devátou symfonii v kombinaci s Ullmannovou 
Slovanskou rapsodií a Coplandovou Fanfárou pro obyčejného člově-
ka, aby vyniklo univerzálně platné humanistické poselství symfonie; 
na jaře nás čeká kompletní provedení všech Beethovenových sonát  
a variací pro violoncello a klavír (v podání členů violoncellové skupiny 
Filharmonie Brno a šéfdirigenta tentokrát v roli klavíristy). Celá abo-
nentní řada FBD I pak vlastně představuje hold Beethovenovi, když 
zasazuje jeho dílo do dobového kontextu: dojde v ní na uvedení ora-
toria Lenora Beethovenova přítele Antonína Rejchy (od jehož narození 
shodou okolností také uplyne 250 let), skladeb novoříšských rodáků 
Pavla a Antonína Vranických, kteří patřili do okruhu Beethovenových 
vídeňských přátel (prvnímu jmenovanému Beethoven dokonce svěřil 
dirigování premiéry své První symfonie), uslyšíme hudbu Wolfganga 
Amadea Mozarta, na něhož Beethoven navazoval, Franze Schuber-
ta a Roberta Schumanna, kteří naopak vědomě vycházeli z podnětů 
Beethovenových. Ovšem už v předvečer beethovenovského roku týž 
cyklus nabízí provedení kompletu pěti Beethovenových klavírních kon-
certů Elisabeth Leonskou a brněnskými filharmoniky řízenými Denni-
sem Russellem Daviesem.

Slovní spojení komplet pěti Beethovenových klavírních koncertů působí 
atraktivně, ale zároveň je poněkud zavádějící. Beethoven od svého 
útlého věku rostl v brilantního klavíristu, který si pro svá vystoupení 
komponoval vlastní skladby, a je možné, že mezi nimi byly i koncerty, 
o kterých dnes již nevíme – názory badatelů se v tomto ohledu různí. 
Jisti si můžeme být jen existencí juvenilního Koncertu Es dur, napsa-
ného kolem roku 1784, uváděného pod katalogovým číslem WoO4  
a někdy vydávaného za nultý; dochoval se nám z něj pouze opis sólo-
vého partu se zanesenými orchestrálními vstupy, z nichž byla později 
rekonstruována partitura (k premiéře došlo teprve roku 1943).
 Do „kompletní pětice“ se nevměstnává ani koncert příležitostně 
označovaný jako šestý – autorská transkripce Beethovenova Houslo-
vého koncertu D dur pro klavír a orchestr, mnohými, zvláště houslisty  
a klavíristy, považovaná za dílo, které si s originálem zadá v málo-
čem.

 Jednoduché to není ani s číslováním prvních dvou koncertů, kte-
rým Beethoven již přiřadil opusová čísla a jejichž kompozicí se podle 
všeho zaobíral v letech 1787–1789 (byť se k nim v následujícím de-
setiletí neustále vracel a přepracovával je); z obou koncertů byl tiskem 
nejprve vydán Koncert C dur op. 15 a tudíž jako první; chrono-
logicky mu však svým vznikem předcházel Koncert B dur op. 19, 
dnes označovaný za druhý. Ani jedno z těchto dvou děl nevyniká 
myšlenkovou závažností a obsahovou originalitou pozdějších Beetho-
venových koncertů; obě však, v duchu mozartovského hravě odlehče-
ného stylu, svrchovaně dostávají dobovým požadavkům kompozičním 
i interpretačním, které byly kladeny na tento žánr: sólový nástroj v nich 
plní funkci vůdčího hlasu souboru, jeho part je efektně virtuózní (neza-
pomínejme, že Beethoven se chtěl těmito koncerty předvést zejména 
jako klavírista, třebaže jejich četná přepracování svědčí o jeho snaze 
dosáhnout vybroušeného tvaru); orchestr exponuje témata, sekunduje 
sólistovi, doprovází jej, odpovídá mu, vystupuje tedy jako partner, byť 
s rolí zatím ještě upozaděnou.
 O premiérách panují nejasnosti, v literatuře se lze setkat s různými 
údaji. Koncert C dur se prvního provedení dočkal pravděpodobně  
v prosinci 1795 pod taktovkou Josepha Haydna, Koncert B dur (opět 
pravděpodobně) poprvé zazněl v březnu téhož roku ve vídeňském 
Burgtheatru, v obou případech s Beethovenem coby sólistou. Některé 
prameny naznačují, že jeden z těchto opusů (neznámo který) Beetho-
ven provedl i na koncertě, na němž poprvé zazněla jeho První symfo-
nie pod taktovkou Pavla Vranického ve Vídni 2. dubna 1800. 
 Koncertem č. 3 c moll op. 37 z roku 1800, jediným v mollové 
tónině (navíc v „osudové“ c moll, kterou si u Beethovena spojujeme  
s jeho osobním vyznáním), se začíná nová éra koncertantní hudby, jež 
od tohoto okamžiku organicky začleňuje sólovou linii do orchestrální-
ho toku, čímž vzniká vyšší symfonický celek schopný tlumočit nejhlubší 
myšlenky. Je to předvoj romantismu, tíhnoucího ke zprostředkovávání 
dramatických subjektivních pocitů na úkor prvoplánově okázalé virtuo-
zity. Slovy Brahmsovými, spíš než o klasický koncert se jedná o sym-
fonii s klavírem (při zachování technické náročnosti sólového partu).
 Dlouhá orchestrální introdukce vstupního Allegra con brio exponu-
je dvě kontrastní témata – pochodové resp. zpěvně lyrické, z jejichž 
protikladnosti poté rostou patos a drama celé věty. Intimní Largo udr-
žuje citové napětí nápaditými variačními obměnami tématu, předná-
šeného na začátku věty klavírem. Závěrečné Rondo, kompozičně zo-
celené motivickou příbuzností témat i občasnými připomínkami nálad 
předchozích vět, energicky završuje celý koncert.
 Premiéra, která se uskutečnila 5. dubna 1803 v Divadle na Vídeň-
ce, nedopadla dobře – předcházela jí jediná zkouška, během které 
Beethoven, vystupující jako sólista, údajně ještě dopisoval některé 
pasáže, jiné hrál po paměti… Koncertu k uznání dopomohlo teprve 
druhé vídeňské provedení o rok později, a to s Ferdinandem Riesem, 
Beethovenovým žákem a přítelem, za klavírem.
 



 Koncert č. 4 G dur op. 58 rozvinul tendenci nastolenou v před-
chozím díle. Rodil se v „heroickém“ období mezi Čtvrtou a Pátou sym-
fonií a lze v něm tak vysledovat řadu témat, která do tohoto okruhu 
patří – tematická příbuznost je tu patrná s Osudovou (rytmus úvodního 
tématu!), třetí předehrou k Fideliovi, Appassionatou či předehrou Eg-
mont. Heroičnost témat je však zjemněna a celkový ráz koncertu má 
blíž k hudební poezii než k burcující hudbě.
 Úvodní větu zahajuje – poprvé v historii klavírního koncertu – só-
lista bez doprovodu orchestru, jenž se ozývá až poté s hlavní myšlen-
kou. Celá první část se rozvíjí v quasi improvizačním duchu. Krátká 
pomalá věta se stala vzorem pro romantiky v čele s Mendelssohnem  
a Schumannem. Volně plynoucí sugestivní dialog klavíru a smyčců 
představuje appassionátový vrchol celé skladby. Podle jednoho z ro- 
mantických výkladů napsal Beethoven tuto část pod dojmem z obra-
zu, který ztvárňoval Orfea zaklínajícího zpěvem podzemní síly. V zá- 
věrečné rondové větě se střídá živá hra lehkých tanečních rytmů  
s pastorálními epizodami. 
 Čtvrtý koncert vznikal v letech 1805–1806. Beethoven jej věno-
val – spolu s několika dalšími skladbami – synovi císaře Leopolda 
II., arcivévodovi Rudolfovi, který byl jeho žákem v klavíru i kompo-
zici a velkým ctitelem. Dílo nejprve zaznělo na soukromém koncertě  
v březnu 1807 v paláci knížete Lobkovice, veřejně pak v prosinci roku 
následujícího v Divadle na Vídeňce; sólový part hrál v obou případech 
skladatel.
 Také Koncert č. 5 Es dur op. 73, zkomponovaný v době oku-
pování Vídně Napoleonem roku 1809, byl věnován arcivévodovi Ru-
dolfovi. Nese přídomek Císařský, který ovšem nepochází od Beetho-
vena; podle všeho jej koncert získal později díky svému majestátnímu 
charakteru a „heroické“ tónině Es dur (jedna z legend praví, že jistý 
francouzský důstojník, přítomný vídeňskému provedení, dílo označil 
za „císaře mezi koncerty“). Ačkoli i tuto skladbu Beethoven nepochyb-
ně komponoval pro sebe, postupující hluchota mu již bránila ve spolu-
práci s orchestrem, a tak se premiéry, k níž došlo 28. listopadu 1811 
v lipském Gewandhausu pod taktovkou Johanna Philippa Christiana 
Schulze, ujal Friedrich Schneider; o pár měsíců později koncert za-
zněl i ve Vídni v podání Beethovenova žáka Carla Czerného.
 I Pátý koncert přináší do té doby neslýchaný úvod, a to v podobě 
vzletných kadencí sólového klavíru, do nichž místy zasahuje orchestr. 
Úderné hlavní téma střídá vedlejší téma zastřenější; jejich zápas, místy 
vedený jakoby fantazijně, improvizovaně, ústí do reprízy a graduje 
slavnostní kodou. Povahu druhé, nokturnově laděné věty (Adagio un 
poco mosso) určuje melodie, kterou (dle svědectví Czerného) Beetho-
ven odposlouchal ve zbožném zpěvu poutníků. Závěrečná rondová 
věta navazuje bez přerušení; ohlašuje ji váhavé exponování hlavního 
tématu, které se však záhy rozezní v sebejisté podobě; mohutně vy-
gradované finále završuje nejen Pátý koncert, ale celou obdivuhodně 
kompaktní pětici děl, která se řadí ke klenotům světové klavírní litera-
tury.

Vítězslav Mikeš

„POLYFONIE JE VŠUDE…“
aneb Elisabeth Leonskaja o tom, proč Beethovena (a další 
tzv. starou hudbu) lze stále hrát na moderní nástroje
(úryvek z rozhovoru, jehož plná verze vyšla v aktuálním – prosinco-
vém – čísle časopisu Harmonie)

S orchestrem Filharmonie Brno provedete pět Beethove-
nových koncertů… 
Ano, to byl Dennisův nápad.

Víte, že jednou z možností, které jsme s ním probírali, 
bylo provedení všech koncertů během jednoho dne? 
To jsem netušila.

A zvládla byste to? 
Jaký by to mělo smysl? Maraton nemá žádný vztah k hudbě. V pod-
statě by to uskutečnit šlo, ale jenom proto, abych pak řekla, že můžu 
zahrát pět koncertů za sebou…? Možná se to dělává, ale mě to ne-
chává chladnou.

Před několika týdny jsem se o interpretaci Beethoveno-
vy hudby (a obecně hudby klasicismu i baroka) bavil  
s Alexejem Ljubimovem… 
On tady byl?

Ano, podílel se jako jeden z několika klavíristů na na-
hrávce kompletu Beethovenových sonát, je to projekt mo-
skevské konzervatoře… 
Nahrávali ve vašem sále?

Ano, tady v Besedním domě. 
A on hrál nejspíš na kladívkový klavír, je to tak?

No právě. Proto jsem Vám chtěl položit otázku týkající se 
toho, o čem jsem mluvil s Ljubimovem: on zastává názor, 
že tuto hudbu s ohledem na současné trendy už nelze pro-
vádět na moderních nástrojích. 
V tom s ním nesouhlasím, možné to je. Ale je nutné mít sluchovou 
zkušenost se zvukem starých nástrojů a přemýšlet nad hudbou, kterou 
člověk hraje. Bez toho to nejde. Je to zajímavá zkušenost. Ve Vídni je 
výborný Klavierwerkstatt, má ho klavírista, který sbírá staré nástroje 
a dává je do pořádku. Několikrát jsem ho navštívila, i Ljubimov u něj 
pobýval. Je samozřejmě úžasné slyšet, jak zní klavír Liszta, Beethove-
na, Schumanna, to všechno tam má. A člověku to dá hodně. Nástroji 
je třeba se přizpůsobit, každý je jiný. Pak lze pocítit pedalizaci, délky 
frází, v jistém smyslu hrát na tyto nástroje je snazší než na moderní, 
mají totiž dlouhý dozvuk. Zdálo by se, že je to naopak, že součas-
né nástroje mají velkolepý dlouhý dozvuk, ale ne – staré mají delší. 
Opravdu. Umožňují jakoby projekci na celou frázi. Ale mimochodem, 
já vždycky vycházím ze zpěvu. Starý nástroj, nebo nový… Lidský hlas 



vás nikdy nemůže oklamat! Náš hlas nemůže zazpívat frázi nebo 
melodii jinak než tak, jak je pro ni přirozené. Proto když hraji, zpívám 
si to, nebo když někdo z mladých hudebníků hraje mně, žádám po 
něm: zazpívej to! Je strašné, že dnes už nikdo nemůže zpívat. Bojí se, 
zpívají prý falešně. Já taky zpívám falešně, ale co na tom! Podstatné 
je, že slyšíš artikulaci. Nicméně si taky myslím, že jádro věci není ve 
starých nástrojích, ale v polyfonii. V polyfonii, která vždy měla a má 
u všech skladatelů své zásadní postavení. Při výuce se na polyfonii 
pamatuje málo. Je to tam jen čistě formální záležitost, přitom polyfonie 
vůbec není formální záležitost. Znám několik klavíristů, kteří skutečně 
hrají hudbu polyfonně: Grigorij Sokolov a Piotr Anderszewski. Pro ně 
je polyfonie zcela zásadní.

Dnes je ale těžké myslet polyfonně, když v naší době do-
minuje homofonie… 
Není to těžké! Dobře, jakoby je… Ale copak naučit se latinsky je 
snadné? Zkrátka nás k tomu nevedou. Jedna fuga za půl roku v hu-
dební škole je málo. A je nutné to jinak vysvětlovat, tak, aby z toho 
studenti měli radost. Myslím, že drtivá většina mladých hudebníků se 
toho strašně bojí.

Jak jste se polyfonnímu myšlení naučila Vy? 
Pochopila jsem, jak je to důležité. Protože polyfonie je úplně všude. 
Učili nás: období polyfonie, období homofonie… Ale vidíme, že poly-
fonie je opravdu u všech skladatelů: i u Brahmse, i u Liszta je všechno 
polyfonie, najít ji lze i u Chopina…

Ptal se Vítězslav Mikeš.

O účinkujících

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 kava-
líra, světovou premiéru opery The Lost Philipa Glasse a dále v tomto 
operním domě uvedl nové inscenace oper Pelléas a Mélisanda, Fal-
staff, Salome, tetralogie Prsten Nibelungův, evropskou premiéru opery 
McTeague a světové premiéry děl Moritze Eggerta a Michaela Obsta. 
S Brucknerovým orchestrem často vyjížděl na turné, pracoval 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 orchestru v Ba-
sileji.
 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 to- 
kijské opeře Nikikai a v newyorské Metropolitní opeře.
 Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného interpreta 
klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném zá-
jmu o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou spoluprací a osobní-
mi 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, Aa-
ron 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.
V sezoně 2019/2020 se vrací k orchestrům Vídeňské státní opery, 
Drážďanské filharmonie, Maggio Musicale ve Florencii nebo Teatro 
San Carlo v Neapoli, s Filharmonií Brno jej čekají pohostinská vystou-
pení 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.

Více na www.rbartists.at a www.dennisrusselldavies.com.

© Andreas H. Bitesnich



Elisabeth Leonskaja patří již po několik dekád k nejceněnějším 
osobnostem pianistického umění. I ve světě, jemuž dominují média, 
zůstává sama sebou a médií se spíše straní. Cele oddaná hudbě ná-
sleduje stopy velkých ruských hudebníků sovětské éry, jako byli kla-
víristé Svjatoslav Richter a Emil Gilels nebo houslista David Oistrach, 
kteří nikdy nezradili podstatu hudby navzdory tomu, že pracovali ve 
složitých politických poměrech.
 Elisabeth Leonskaja se narodila ruským rodičům v gruzínském Tbi-
lisi, na veřejnosti poprvé vystoupila jako jedenáctiletá. V 18 letech 
zvítězila v soutěži George Enescu a pak jako studentka moskevské 
konzervatoře vyhrála prestižní mezinárodní soutěže Marguerite Long 
v Paříži a královny Alžběty v Bruselu. Její hudební vývoj zásadně ovliv-
nila a předurčila spolupráce se Svjatoslavem Richterem, který rozpo-
znal její výjimečný talent a zkušenosti jí předával nejen formou výuky, 
ale také veřejným vystupováním v klavírním duu. Hudební partnerství 
a osobní přátelství mezi oběma osobnostmi trvalo až do Richterovy 
smrti v roce 1997. V roce 1978 Elisabeth Leonskaja opustila Sovětský 
svaz a svůj nový domov nalezla ve Vídni.
 Jako sólistka vystoupila prakticky se všemi nejvýznamnějšími 
orchestry, mezi které patří filharmonie Newyorská a Losangeleská, 
Clevelandský orchestr, londýnské orchestry filharmonický (LPO), sym-
fonický (LSO), BBC a Královský filharmonický, orchestr Tonhalle v Cu- 
rychu, Berlínští filharmonikové, orchestr lipského Gewandhausu, roz-
hlasové orchestry v Hamburku, Kolíně nad Rýnem a Mnichově či Čes-
ká filharmonie. Spolupracovala s dirigenty jako Kurt Masur, Sir Colin 
Davis, Christoph Eschenbach, Christoph von Dohnányi, Kurt Sander-
ling, Mariss Jansons, Jurij Těmirkanov, Tugan Sochijev, Jiří Bělohlávek, 
Iván Fischer, Thomas Dausgaard ad.
 Je zvána na významné festivaly jako Wiener Festwochen, Šlesvic-
ko-holštýnský festival, Schubertiade v Hohenemsu a Schwarzenbergu, 
pravidelně také účinkuje v klavírních cyklech ve velkých světových hu-
debních centrech – v Paříži, Madridu, Barceloně, Londýně, Vídni, Bu-
kurešti či Tokiu. Nedílnou součástí jejích uměleckých aktivit je komorní 
hudba a častá spolupráce zejména se smyčcovými kvartety Artemis, 
Belcea, Borodinovým či Emersonovým.
 Elisabeth Leonskaja vydala řadu nahrávek, za které byla bezpoč-
tukrát oceněna. K těm zásadním patří klavírní koncerty Čajkovského  
s Newyorskou filharmonií a Kurtem Masurem, Chopinovy klavírní kon-
certy s Českou filharmonií pod taktovkou Vladimira Ashkenazyho či 
Šostakovičovy klavírní koncerty se Saint Paul Chamber Orchestra.
 Její CD Paris (s hudbou Enescovou, Ravelovou a Debussyho), vy-
dané berlínskou společností eaSonus, vybrala porota ICMA (Interna-
tional Classical Music Awards) jako Sólovou nahrávku roku 2014.  
V letech 2016 resp. 2019 jí vyšel ve dvou dílech komplet Schuberto-
vých sonát. Roku 2017 Leonskaja vydala velmi osobní CD Saudade  
s díly Čajkovského, Šostakovičovými a Rachmaninovovými.
 Ve svém novém domově, v Rakousku, se dočkala četných význač-
ných poct a ocenění. Je mj. Čestnou členkou vídeňského Konzerthau-
su, v roce 2006 jí byl udělen Rakouský čestný kříž za vědu a umění  
I. stupně. Roku 2015 obdržela v Tbilisi cenu Kněžka umění.
 Více na www.leonskaja.com.

© Marco Morggreve



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 vý- 
znamem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na tisíc 
koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na Dál-
ném i na Blízkém východě. Je pravidelným hostem světových i českých 
festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým filhar-
monickým 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 
Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Neto-
pil. Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem 
Filharmonie Brno Dennis Russell Davies.
 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. Působí v krásném Be-
sedním domě, brněnském „Musikvereinu“ z dílny Theophila Hansena  
z roku 1873, a těší se na nový moderní koncertní sál, který navrhu-
je tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika Yasuhisa 
Toyoty.

Více na www.filharmonie-brno.cz.



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!

Partner Filharmonie Brno

Za podporu a spolupráci děkujeme

Vydala Filharmonie Brno v roce 2019 nákladem 800 výtisků
texty Vítězslav Mikeš
motiv na obálce je inspirovaný stropní malbou ze zásálí Besedního 
domu, která představuje páva s květinami
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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

Advent s šéfdirigentem, předvánoční koncert v Besedním domě 
20. 12. 2019 v 19:30 (veřejná generální zkouška v 10:00): Čaj-
kovskij výběr z baletu Louskáček, Bartók Písně pro dětský sbor 
a orchestr, Nicolai Vánoční předehra; Kantiléna, Filharmonie Brno, 
dirigent Dennis Russell Davies

Vánoční matiné Magdalenky a Kantilénky v Besedním domě 
22. 12. 2019 v 10:30: Jančík Letem vánočním světem, Yildizová 
Betlém, české koledy; Kantilénka a Magdalenka, Marek Paľa – klavír 
ad., řídí Michal Jančík a Veronika Novosádová 

Tradiční vánoční koncert Kantilény v katedrále sv. Petra a Pavla 
25. 12. 2019 v 16:00: Britten Ceremony of Carols, Jančík Letem 
vánočním světem, Emmert Vánoční oratorium, společný zpěv Naro-
dil se Kristus Pán; Kantiléna a Kantilénka, řídí Michal Jančík a Jakub 
Klecker

Z Nové Říše do světa, 3. ab. koncert Filharmonie doma I v Besed-
ním domě 15., 16. a 17. 1. 2020 v 19:30: J. Novák Elegantiae 
tripudiorum, A. Vranický Houslový koncert C dur, P. Vranický Vel-
ká charakteristická symfonie c moll; Jiří Vodička – housle, Filharmonie 
Brno, dirigent Robert Kružík

25. reprezentační ples Filharmonie Brno se uskuteční v sobo-
tu 1. února 2020 od 19:00 hodin v prostorách Besedního domu.  
K tanci i poslechu hrají orchestr filharmonie za řízení šéfdirigenta 
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.

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
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