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Michael Schønwandt (1953 v Kodani) působil jako hudební ředi-
tel v Královském orchestru a Královské opeře v Kodani (2000–2011), 
kde se na dirigentském stupínku začal objevovat již od roku 1979. 
Byl šéfdirigentem Nizozemské rozhlasové komorní filharmonie (2010 
až 2013), Berlínského symfonického orchestru (1992–1998), hlavním 
hostujícím dirigentem bruselské opery La Monnaie (1984–1987), 
Dánského národního rozhlasového symfonického orchestru (1987 až 
2000), Královské vlámské filharmonie a Státního divadla Stuttgart. 
Od roku 2015 je šéfdirigentem Orchestru Národní opery Montpellier.
 Vystupoval v předních světových operních domech, jako jsou  
Royal Opera House Covent Garden, La Monnaie v Bruselu, Vídeňská 
státní opera, Pařížská opera, Deutsche Oper v Berlíně či Opera v Kolí-
ně nad Rýnem. V Bayreuthu dirigoval Mistry pěvce norimberské. V nově 
postaveném kodaňském operním domě (2006) uvedl mj. novou insce- 
naci tetralogie Prsten Nibelungův.
 Z Schønwandtovy bohaté koncertní činnosti uveďme spolupráce 
s filharmoniky Berlínskými a Vídeňskými, Královským orchestrem Con-
certgebouw, Vídeňskými symfoniky, Symfonickým orchestrem Vídeň-
ského rozhlasu, Londýnským symfonickým orchestrem (mj. provedení 
kompletu Beethovenových klavírních koncertů s Alfredem Brendelem), 
Londýnským filharmonickým orchestrem, Philharmonia Orchestra, Or-
chestra of the Age of Enlightenment, Symfonickým orchestrem BBC, 
Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu, Hamburskými filhar-
moniky, filharmoniemi Izraelskou, Drážďanskou, Essenskou, Helsin-
skou, Rotterdamskou, Varšavskou, Budapešťským festivalovým or-
chestrem, ženevským L’Orchestre de la Suisse Romande, milánským 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, filharmonickými or-
chestry v Nice, Monte Carlu, s Národním orchestrem Lyon a řadou 
dalších.
 Očividný je Schønwandtův zvýšený zájem o dánskou hudbu, jak 
dokazují mj. nahrávky kompletu symfonií a koncertů Carla Nielsena, 
dále kompletů symfonií Nielse Gadeho a Ernsta Friedricha Weyseho. 
Ve světových premiérách Schønwandt uvedl mnoho děl současných 
dánských skladatelů. Z jeho dalších premiér zmiňme Třetí houslový 
koncert Hanse Wernera Henzeho, Concertante Györgye Kurtága 
nebo opery Poula Ruderse Dancer in the Dark a The Handmaid’s Tale.
 Pro společnost Chandos Schønwandt natočil ceněné nahrávky 
s Dánským národním rozhlasovým symfonickým orchestrem, z nichž 
např. Straussova Salome, vydaná roku 1999, byla časopisem Gramo- 
phone označena za nejlepší nahrávku díla vůbec. Četných ocenění 
se dočkalo DVD s kodaňskou produkcí Prstenu Nibelungova. Příznivě 
byla kritikou přijata nahrávka Nielsenovy opery Maškaráda, vydaná 
roku 2015 při příležitosti 150. výročí skladatelova narození.
 Z nedávných či současných Schønwandtových závazků zmiňme 
účinkování v Pařížské národní Opeře (Lulu, Wozzeck, Così fan tutte, 
Ariadna na Naxu), Covent Garden (Falstaff) či Vídeňské státní opeře 
(La traviata) a spolupráce s tělesy jako Královský orchestr Concertge-
bouw, Hamburští filharmonici, Symfonický orchestr SWR, Brucknerův 
orchestr Linec, Junge Deutsche Philharmonie, Mozarteum Orchester 
Salzburg či Tonkünstler Orchester.

Schnittke a Sibelius
Filharmonie 
na Stadionu
2. abonentní koncert
Stadion (KC Babylon)
30 a 31I1I2020

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

Beethoven 250: Violoncellové sonáty a variace, mimořádný 
komorní koncert v Besedním domě 9. 2. 2020 v 15:00; Pavlína Jelín-
ková, Rudolf Mrazík, Michal Greco a Lukáš Svoboda – violoncello, 
Dennis Russell Davies – klavír

Beethoven 250: Violoncellové sonáty a variace, mimořádný 
komorní koncert v Besedním domě 9. 2. 2020 v 19:30; Michal Hreňo, 
Katarína Madariová, Eva Koválová a Pavel Šabacký – violoncello, 
Dennis Russell Davies – klavír

Kdo je na světě nejmocnější, 3. ab. koncert Filharmonie na Sta-
dionu 27. a 28. 2. 2020 v 19:00: Janáček Z mrtvého domu, pře-
dehra, Weinberg Koncert pro trubku a orchestr, Martinů Kdo je na 
světě nejmocnější, suita z baletu; Lucienne Renaudin Vary – trubka, 
Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Notový materiál pro provedení obou skladeb poskytlo hudební nakla-
datelství Bärenreiter Praha.

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.



ALFRED SCHNITTKE
Koncert č. 1 pro violoncello a orchestr I 40'
Concerto No. 1 for violoncello and orchestra
1. Pesante – Moderato
2. Largo
3. Allegro vivace
4. Largo

přestávka I 15'

JEAN SIBELIUS
Symfonie č. 2 D dur op. 43 I 45'
Symphony No. 2 in D major, Op. 43
1. Allegretto 
2. Tempo andante, ma rubato 
3. Vivacissimo 
4. Finale: Allegro moderato

Matt Haimovitz violoncello 
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Michael Schønwandt

Alfred Garrijevič Schnittke (1934–1998), syn frankfurtského Žida 
a povolžské Němky narozený v ruském Engelsu, se v 70. letech opros-
til od diktátu moderny a dospěl k osobité polystylovosti, kterou poprvé 
markantně rozvinul v První symfonii (1969–1972), pokládané za jed-
no z emblematických děl hudební postmoderny. S jeho hudbou má br-
něnské publikum možnost setkávat se v posledních letech pravidelně; 
vřele přijatá provedení zásadních děl – Koncertu pro klavír a smyčce, 
Requiem, Concerti grossi č. 1 a 2, Koncertu pro sbor, Gogolovské 
suity či „faustovské“ kantáty Seid nüchtern und wachet…, kterou br-
něnští filharmonikové uvedli též na Pražském jaru 2017, kde započali 
svou spolupráci se svým stávajícím šéfdirigentem Dennisem Russellem 
Daviesem – jsou známkou toho, že Schnittke je v Brně prosazený jako 
snad žádný jiný světový autor jeho generace.
 Violoncellový koncert č. 1, který řadu brněnských provedení 
Schnittkeho skladeb rozšiřuje, vznikal v roce 1985, pro autora osud-
ném. Schnittke se do jeho kompozice pustil poté, co završil Violový 
koncert a Koncert pro sbor, avšak během práce jej dostihlo rodinné 
genové dědictví – těžká mrtvice, která mu podlomila zdraví do konce 
života (v následujících letech mu srdce vypovědělo službu ještě něko-
likrát) a změnila i jeho vnímání světa: Víc než dřív jsem začal záviset 
nikoli na vědomé stránce svého života a tvorby, ale na emocionální 
vrstvě života a jím tvořených situací, vyjádřil se. Jiným způsobem začal 
chápat i vlastní skladatelskou činnost: Vše, co dělám, je jen snaha 
přiblížit se k tomu, co netvořím já, ale co už existuje a co jen musím 
zafixovat.

Z tohoto kontextu vzešel i První violoncellový koncert, k němuž se 
Schnittke vrátil po několikaměsíčním pobytu v nemocnici. Původní ma-
teriál, který načrtl před kolapsem, odložil a začal komponovat zce-
la novou skladbu. Zamýšlené tradiční třívěté rozvržení se mu záhy 
rozrostlo o finále s nekonečnou expresivní melodií sólového nástroje, 
ovlivněnou staroruskou duchovní hudbou. Byl jsem skoro u konce s třetí 
větou, když jsem dostal dar v podobě finále – čtvrtou, kulminační, zavr-
šující větu, o níž jsem do té doby vůbec nepřemýšlel. Najednou byla… 
Byl to jeden ze dvou, tří takových případů, které mi život přinesl… 
Podobně jako v několika dalších skladbách, i zde Schnittke užil efektu 
zesílení mikrofonem: melodický oblouk violoncella se klene nad forte 
orchestru jako projev naděje i pokory, aby v závěru dozněl v typicky 
schnittkovském „třítečkovém“ pianu pianissimu…
 Dílo bylo věnováno legendární violoncellistce Natalii Gutmanové, 
která je poprvé provedla 7. května 1986 v mnichovském Gasteigu 
spolu s Mnichovskými filharmoniky pod taktovkou estonského dirigenta 
Eri Klase.

Jean Sibelius (1865–1957) sice vyrůstal ve švédsky hovořící rodině, 
ale svou tvorbu spojil s finským národně uvědomovacím hnutím. Jako 
třiatřicetiletý měl za sebou již několik větších děl s proklamovaným 
patriotickým akcentem (vokální symfonii Kullervo, symfonickou bá-
seň Sága či suity Karelia a Lemminkäinen), když se odhodlal k vy-
tvoření své První symfonie (1898–1899). Jeho myšlenkový svět tehdy 
výrazně ovlivňoval finský národní epos Kalevala (Země hrdinů), ve 
kterém jako začínající skladatel nalezl intenzivní a hluboký pramen 
inspirace. Hovořil-li však o svých číslovaných symfoniích, jichž za svůj 
dlouhý život složil osm (partituru Osmé ovšem zničil), z okruhu Kale-
valy je důsledně vyčleňoval a podtrhoval jejich autonomní povahu:  
…symfonie musí být jen a jen hudbou. Samozřejmě, stávalo se mi, 
že když jsem komponoval, přicházely mi na mysl nějaké obrazy, ale 
podstatu mých symfonií tvoří čistě hudební inspirace. Národní charak-
ter symfonií, nesený dobovými romantickými ideály, ohlasy finského 
folklóru a inspiracemi svéráznou severskou krajinou s jejím drsným kli-
matem, horami, jezery a hlubokými hvozdy, je však nejspíš nesporný, 
jak o tom svědčí i Symfonie č. 2 D dur (1901–1902). Sibelius ji 
začal psát pod italským sluncem v Rapallu na břehu Ligurského moře, 
dokončil ji doma a 8. března 1902 ji jako dirigent v Helsinkách pre-
miéroval. Po několika provedeních se k partituře vrátil a zrevidoval ji. 
 Druhá symfonie patří k nejpůsobivějším a nejhranějším Sibeliovým 
dílům. Idylicky laděná první věta je uvozena třítónovým, pro následu-
jící rozvoj klíčovým motivem, z něhož vyrůstá první, pastorální téma, 
následované druhým tématem dramatičtější povahy. Elegický ráz an-
dante, navozený fagotovou melodií nad pizzicaty cell a kontrabasů, 
se vzpíná k několika dramatickým vrcholům, jejichž tragický patos kon-
trastuje s hybnými triolovými pasážemi a pastorální melodií hoboje ve 
scherzu. Finále navazuje bezprostředně na gradaci třetí věty a spěje  
k hymnickému vyústění v podobě žesťového chorálu.

Vítězslav Mikeš

Matt Haimovitz (1970 v Izraeli), listem The New York Times ozna-
čený za „šíleně talentovaného violoncellistu, propůjčujícího svůj me-
gawattový zvuk a výjimečné nadání nejrůznějším stylům“, uskutečnil 
svůj sólistický debut jako třináctiletý v roce 1984 s Izraelskou filhar-
monií pod taktovkou Zubina Mehty. V 17 letech natočil své první 
album s Chicagským symfonickým orchestrem pro Deutsche Grammo-
phon. Vystupoval s Berlínskými filharmoniky (James Levine), Newyor-
skou filharmonií (Zubin Mehta), Anglickým komorním orchestrem 
(Daniel Barenboim), Bostonským symfonickým orchestrem (Leonard 
Slatkin) či Montrealským symfonickým orchestrem (Kent Nagano). Při 
svém úspěšném debutu v Carnegie Hall stanul po boku Isaaca Sterna, 
Shloma Mintze, Pinchase Zukermana a Mstislava Rostropoviče, když 
zaskočil za svého učitele Leonarda Rose v Schubertově Smyčcovém 
kvintetu C dur.
 Zvláštní oblibu Haimovitz nalezl v sólových recitálech, a to v kon-
certních sálech i mimo ně (často v nekonvenčních prostorech). Např. 
roku 2000 podnikl turné nazvané Bach „Listening-Room“ Tour, během 
něhož provedl Bachovy violoncellové suity v klubech napříč USA, Ka- 
nadou a Velkou Británií. Jako první klasický hudebník vystoupil v new- 
yorském klubu CBGB (koncert zaznamenala společnost ABC News 
pro pořad Nightline Up Close). Roku 2015 nahrál pro firmu PENTA-
TONE album The Cello Suites According to Anna Magdalena a o rok 
později Overtures to Bach (s novými skladbami Philipa Glasse, Du 
Yunové, Vijaye Iyera ad.). V roce 2017 natočil se svým dlouholetým 
hudebním partnerem, klavíristou Christopherem O’Rileym, CD Trojka 
se skladbami ruských autorů (Šostakovič, Prokofjev, Rachmaninov)  
a s úpravami písní inspirovaných Ruskem (počínaje Paulem McCart-
neym a konče Pussy Riot). Album se skladbami pro sólové violoncello 
Philipa Glasse (včetně světové premiéry Partity č. 2), nedávno vydané 
na Glassově labelu Orange Mountain Music, bylo prezentováno na 
koncertě, kterého se aktivně jako klavírista zúčastnil i autor. Spolu 
s Brucknerovým orchestrem Linec a dirigentem Dennisem Russellem 
Daviesem Haimovitz nahrál Violoncellový koncert jihokorejského 
skladatele Isanga Yuna. S Daviesem a se Symfonickým orchestrem 
Cincinnati natočil Glassův Violoncellový koncert č. 2 „Naqoyqatsi“.
 Za svou rozsáhlou diskografii a koncertní činnost Haimovitz 
obdržel řadu významných ocenění (opakované nominace na Juno 
Awards, Grammy Awards, Editor’s Choice v časopise Gramophone 
ad.); je držitelem cen Grand Prix du Disque (1991), Diapason d’Or 
(1991), jako vůbec první violoncellista získal prestižní cenu Accade-
mia Musicale Chigiana (1999). Roku 2004 mu Americké hudební 
centrum udělilo Trailblazer Award za přínos americké hudbě, v roce 
2006 převzal od Americké společnosti skladatelů, autorů a vydava-
telů (ASCAP) Concert Music Award za podporu soudobým skladate-
lům.
 Haimovitz studoval na Collegiate School v New Yorku a na Juilli-
ard School u Leonarda Rose. K jeho dalším učitelům patřili Ronald 
Leonard a Yo-Yo Ma. V roce 1996 absolvoval na Harvardově univer-
zitě. Hraje na benátské violoncello, které roku 1710 vyrobil Matteo 
Gofriller.


