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Emil Drápela působí třicet osm let v brněnské filharmonii na postu 
prvního klarinetisty, z toho čtrnáct let ve funkci vedoucího skupiny. Ab-
solvent brněnské konzervatoře a JAMU kombinuje náročnou profesi 
prvního hráče v orchestru s činností sólisty a hrou v několika komor-
ních souborech (Filharmonické dechové trio, Sonata a tre, dechové 
kvinteto Phoenix, Harmonie brněnských filharmoniků). Dosud sólově 
vystoupil v sedmnácti zemích Evropy a Asie, byl hostem renomova-
ných mezinárodních hudebních festivalů a pro Český rozhlas nahrál 
na 250 skladeb klarinetového repertoáru (spolu s desítkami dalších 
na CD). Premiéroval a nahrál také desítky skladeb soudobých autorů, 
z nichž mnohé mu byly dedikovány. Velká část jeho zahraničních 
aktivit byla spojena s Českými komorními sólisty, s nimiž patnáct let 
úzce spolupracoval. Věnuje se rovněž badatelské činnosti v hudeb-
ních archivech a píše odborné texty a fejetony o hudbě.
 Brněnská rodačka Marie Petříková nastoupila do skupiny prv-
ních houslí ve Filharmonii Brno už v roce 1986 ještě jako konzerva-
toristka; o čtyři léta později, rok před svým absolutoriem Janáčkovy 
akademie u Adolfa Sýkory, zvítězila v konkurzu na místo prvního 
koncertního mistra, které zastává doposud. Vystupuje soustavně i jako 
sólistka a komorní hráčka zaměřujíc se zejména na novodobý a sou-
dobý repertoár. S brněnskou filharmonií provedla např. koncerty Bély 
Bartóka, Sergeje Prokofjeva a Richarda Blackforda. 
 Flétnistka Kristina Vaculová je absolventkou brněnské konzer-
vatoře a magisterského a doktorského studijního programu na Janáč-
kově akademii. Během svých studií se úspěšně zúčastnila řady národ-
ních a mezinárodních soutěží. Sólově účinkovala s našimi předními 
orchestry a pravidelně vystupuje na domácích hudebních festivalech. 
Koncertní činnosti se věnuje u nás i v zahraničí; spolupracuje s harfist- 
kou Ivanou Švestkovou Dohnalovou či klavíristy Pavlou Reiffersovou, 
Jiřím Hrubým a Sárou Medkovou. Je členkou flétnové sekce Filharmo-
nie Brno, komorního orchestru Czech Virtuosi a souboru ISHA trio od 
jeho založení v roce 2007.
 Frýdecko-místecký rodák Jiří Habart zahájil svou hudební karié-
ru s houslemi. Kroměřížskou Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského 
absolvoval ve třídě Karla Janečka, v současné době studuje na Janáč-
kově akademii dirigování orchestru i sbormistrovství. Zúčastnil se di-
rigentských kurzů u Tomáše Netopila, Kirka Trevora, Zsolta Nagye či 
Marka Stringera. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, ale také 
s orchestry v Olomouci, Zlíně, Plzni či Jindřichově Hradci. S Komorní 
operou JAMU nastudoval v Divadle na Orlí opery Impresário v kon-
cích Domenica Cimarosy a Orfeus a Eurydika Christopha Willibalda 
Glucka. V rámci festivalu Janáček Brno 2018 uvedl soudobé opery 
Falstaff Jiřího Najvara a Neznámá Daniela Šimka. V Národním di-
vadle moravskoslezském v Ostravě diriguje balety Don Quijote a Ne-
bezpečné známosti, komorní operu Philipa Glasse Proces a dramma 
giocoso Škola žárlivých Antonia Salieriho.
 Michaela Kulísková, rodačka z Brna, započala svou hudební 
dráhu hrou na housle u Bohumila Kotmela. Na brněnské konzervatoři 
absolvovala obor viola ve třídě Miroslava Kováře a své studium roz-
šířila o stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni  
u Wolfganga Klose. Poté vystudovala ještě hudební vědu na Filozo-
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fické fakultě Masarykovy univerzity. Více než patnáct let se věnuje 
hudebně-pedagogické činnosti. Od roku 2010 aktivně spolupracuje 
s Filharmonií Brno jako lektorka hudebních dílen, hudebních kurzů  
a dalších hudebně vzdělávacích projektů. Je lektorkou České Orffovy 
společnosti a členkou České muzikoterapeutické asociace.

Erika Vlasáková

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 

Zveme vás na

Mladá krev aneb Hudba zblízka, 2. ab. koncert v Besedním 
domě 29. 1. 2020; účinkují členové Orchestrální akademie Filharmo-
nie Brno a hosté

Schnittke a Sibelius, 2. ab. koncert Filharmonie na Stadionu 30.  
a 31. 1. 2020 v 19:00: Schnittke Violoncellový koncert č. 1, Sibe-
lius Symfonie č. 2 D dur; Matt Haimovitz – violoncello, Filharmonie 
Brno, dirigent Michael Schønwandt

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 JmK a MK ČR.



WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

Únos ze serailu, předehra k opeře KV 384

Klarinetový koncert A dur KV 622
3. věta Rondo: Allegro

Emil Drápela klarinet

Houslový koncert č. 3 G dur KV 216
2. věta Adagio

Marie Petříková housle

přestávka I 20'

Don Giovanni, předehra k opeře KV 527 

Divertimento č. 1 D dur KV 136
1. Allegro  
2. Andante 
3. Presto

Koncert C dur pro flétnu a harfu KV 299
2. věta Andantino

Kristina Vaculová flétna
harfa v jednání

Symfonie č. 40 g moll KV 550 
4. věta Allegro assai

slovem provází Michaela Kulísková 

Filharmonie Brno
dirigent Jiří Habart

Zvuk, tón, ruch, melodie… Zvukové podněty jsou všude kolem nás  
a provázejí nás doslova na každém kroku. Jsme si však vědomi toho, 
jak působí na nás a naši psychiku? Tuto otázku si kladou výzkumníci 
napříč obory po celém světě již mnoho let. Důkazy o této tematice 
dokonce nacházíme nejen ve starověku, v pracích Platónových, ale 
i hlouběji v historii a napříč celým světem. Od praxe šamanů, léčite-
lů a zaříkávačů jsme se dnes posunuli do oblastí muzikoterapie jako 
svébytné disciplíny, která se snaží podsunout svým odedávna známým 
léčebným metodám vědecký základ a uspořádat je v účinný systém. 
 Víme přitom zcela určitě, že provozování hudby obecně – aktivní 
i pasivní – rozvíjí kognitivní činnosti, má pozitivní vliv na psychiku, 
přispívá k léčbě psychosomatických onemocnění a překvapivě úspěš-
ně pomáhá potlačovat epileptické záchvaty. Působení hudby na naši 
náladu je asi nejběžnějším efektem, který pozorujeme v každodenním 
životě. Kolikrát jste se přistihli, že si zpíváte v autě, ve sprše, při práci? 
Naopak určitě nejednou jste přeladili na jinou stanici, protože vás prá-
vě znějící píseň popuzovala a z nějakého důvodu vám prostě vadila? 
Vznikají seznamy skladeb pro sport, pro meditaci, na uklidnění, na 
nabuzení, na soustředění… I když třeba nejsme hudební vědci, nemá-
me muzikoterapeutický výcvik nebo atestaci z neurobiologie, můžeme 
na sebe nechat působit a vnímat hudbu, která v nás vyvolává ty pocity, 
které si od ní přejeme. Můžeme se hudbou léčit. Nastávající maminky, 
kterým je tento koncert především věnován, se mohou při poslechu 
skladeb uvolnit, propojit se se svým tělem a přenést tak vlastní příjemné 
pocity i na své děťátko. Po narození pak může v těhotenství posloucha-
ná oblíbená skladba pomoci se zklidněním nebo uspáváním miminka. 
Vliv hudby napříč žánry, tempy i tóninami je nesporný, ale čím to?

Označení Mozartův efekt, které používáme i v názvu dnešního 
koncertu, vzniklo v roce 1993. Doktorka Frances Rauscherová v časo-
pise Nature zveřejnila výsledky své studie, která dokazuje, že hudba 
Wolfganga Amadea Mozarta u dětí (i nenarozených) způsobila nárůst 
určitých složek inteligence. Její studie byla následně podrobena dů-
kladné kritice a dodnes nebyla ani potvrzena, ani vyvrácena, ale vliv 
právě Mozartovy hudby na lidský mozek a psychiku pod toto označení 
schováváme. Konkrétně Mozartova hudba opravdu obsahuje specific-
ké sledy intervalů a akordů, které pouze v určeném pořadí stimulují 
hipokampus, tedy část mozku, která odpovídá právě za analytické my-
šlení. Zajímavé, avšak zatím neprobádané, je to, že stejně tak působí  
i na centra epilepsie, která ale nemají u všech pacientů stejné umístění. 
Cílí zřejmě na nějaké společné centrum, které mozek ovlivňuje natolik, 
že epileptické výboje potlačí. Efekt závisí na frekvenci tónů, frekvenci 
celého zvuku či způsobu poskládání akordů a posun do jiné tóniny 
by změnil i neurofyziologické vlastnosti. Mechanismy účinku nám za-
tím zůstávají ukryty, ale nepřestávají nás fascinovat. Odmyslíme-li si 
složitost a až fyzikálnost Mozartovy hudby a necháme ji na sebe jen 
působit, dýchne na nás svou čistotou a průzračností, která v sobě nese 
samé pozitivní energie.

Většina dnes zvolených skladeb svoji pozitivitu přináší už volbou tó-
niny. Až na jednu výjimku jsou skladby v durových tóninách, které 
jsou obecně charakterizovány štěstím, radostností, ladností a vyrov-
naností. Koncert slavnostně a dynamicky otevře předehra k Mozar-
tově opeře Únos ze serailu. Tato komická opera z roku 1782 byla 
vůbec první německou operou tohoto žánru. Slavnostní motiv, briskní 
tempo, rozvernost a výrazná dynamika mají navodit v posluchačích 
atmosféru tureckého prostředí a živelnost jeho obyvatel. 
 V jisté hudební rozvernosti pokračuje i 3. věta Klarinetového 
koncert A dur. Jeden z nejhezčích klarinetových koncertů se vyzna-
čuje velmi náročnými virtuózními pasážemi, které vyžadují od hráče 
lehkost, přesnost a hbitost. Při spojení všech těchto složek jde o hudbu 
nabitou pozitivní energií. 
 Velké zklidnění v dramaturgii koncertu přináší Adagio, druhá 
věta z Houslového koncertu č. 3 G dur, který patří mezi nejhra-
nější skladby pro housle vůbec. Díky možnosti velkého výrazového vy-
jádření hráče umožňuje pomocí procítěného a něžného zvuku houslí 
přenášet na posluchače proud emocí. Adagio plyne v pomalém, klid-
ném tempu a je neseno zpěvnou melodií houslí s mírným kontrastem 
v podobě triol v orchestru, nejčastěji ve skupině houslí a basů. 

Druhou polovinu koncertu dramaticky otevře svými prvními takty 
předehra k opeře Don Giovanni, které se často říká Mozartova 
„opera oper“, a to díky její hudební vyzrálosti, komplexnosti, ale při-
tom i hudební čistotě. Objednávku na ni dostal Mozart během svého 
pražského pobytu v lednu 1787 a zkomponoval ji během několika 
měsíců. Dnes se řadí mezi nejhranější opery světa. 
 Divertimento D dur je jediná čistě smyčcová skladba dnešní-
ho koncertu. Mozart svá divertimenta i ostatní komorní skladby tvořil 
většinou na objednávku pro domácí muzicírování nebo jako dar hos-
titeli, přesto se mezi nimi najdou díla propracovaná a hodnotná, byť 
časově vzniklá v jeho mladším období. Dnes uváděné třívěté smyč-
cové divertimento je protkáno lehkými opakujícími se motivy, které 
přispívají k průzračné čistotě a lehkosti skladby. 
 Dva zvukově přímo hladící nástroje spojil Mozart ve svém Kon-
certu C dur pro flétnu a harfu. Druhá věta, lyricky důvěrné 
Andantino, svým klidným tempem dává vyniknout oběma nástrojům 
a jejich vzájemnému hudebnímu dialogu. Skladba je plná svěžesti, 
hravosti i melodického a zvukového kouzla. 
 Závěr koncertu, jak bylo zvykem za Mozartova života, tvoří 4. vě- 
ta Symfonie č. 40 g moll, jediná skladba dnešního koncertu  
v mollové tónině. Tónina byla netypická i pro samotného skladatele,  
v moll napsal Mozart pouze dvě symfonie z celkových zhruba šedesá-
ti. Hlavní téma věty je vystavěno na vzestupném rozloženém akordu 
ve smyčcích, na který odpovídá celý orchestr. Velká energie této věty, 
kterou se dramaturgicky vracíme ze skladeb meditativních a poklid-
ných zpět k energickému začátku, pramení z napětí vznikajícího ne-
ustálým střídáním dynamicky slabých smyčců a orchestrálního tutti. 
Pestrost Mozartova hudebního projevu nám dnes umožňuje sáhnout 
po jeho skladbách, ať už máme náladu jakoukoli. Přehlednost a čisto-
ta jeho skladeb umí proniknout kamsi hluboko v nás.


