
Beethoven 250
Violoncellové sonáty
a variace
mimořádné komorní 
koncerty
Besední dům
9I2I2020 v 15:00 a 19:30

64.
koncertní
sezona
2019
2020



Pořad koncertu 9I2I2020 v 15.00 hodin

LUDWIG van BEETHOVEN

12 variací WoO 45 
na téma „See, the Conqu‘ring Hero comes“ 
(Hleďte, přichází vítězný rek)
z Händelova oratoria Juda Makabejský 
12 Variations, WoO 45
on a Theme “See, the Conqu‘ring Hero comes” 
from Handel‘s Judas Maccabaeus
Téma: Allegretto
Var. 1 – 9 
Var. 10: Allegro
Var. 11: Adagio
Var. 12: Allegro

Pavlína Jelínková violoncello
Dennis Russell Davies klavír / piano

Sonáta č. 5 D dur op. 102 č. 2 
Sonata No. 5 in D major, Op. 102 No. 2
1. Allegro con brio  
2. Adagio con molto sentimento d‘affetto (att.)
3. Allegro fugato

Rudolf Mrazík violoncello
Dennis Russell Davies klavír / piano

přestávka I 20'

7 variací WoO 46 
na duet „Bei Männern welche Liebe fühlen“ 
(Mužům, kteří cítí lásku) 
z Mozartovy Kouzelné flétny 
7 Variations, WoO 46 
on the Duet “Bei Männern welche Liebe fühlen” 
from Mozart’s Magic Flute
Téma: Andante  
Var. 1 – 4  
Var. 5: Si prenda il tempo un poco più vivace 
Var. 6: Adagio  
Var. 7: Allegro, ma non troppo  
Coda 

Michal Greco violoncello
Dennis Russell Davies klavír / piano

Sonáta č. 2 g moll op. 5 č. 2
Sonata No. 2 in G minor, Op. 5 No. 2
(věnováno pruskému králi Bedřichu Vilémovi II.) 
1. Adagio sostenuto ed espressivo 
2. Allegro molto più tosto presto  
3. Rondo: Allegro 

Lukáš Svoboda violoncello
Dennis Russell Davies klavír / piano



Pořad koncertu 9I2I2020 v 19.30 hodin

LUDWIG van BEETHOVEN

Sonáta č. 1 F dur op. 5 č. 1
Sonata No. 1 in F major, Op. 5 No. 1 
(věnováno pruskému králi Bedřichu Vilémovi II.)
1. Adagio sostenuto 
2. Allegro  
3. Allegro vivace 

Michal Hreňo violoncello
Dennis Russell Davies klavír / piano

Sonáta č. 4 C dur op. 102 č. 1
Sonata No. 4 in C major, Op. 102 No. 1
1. Andante – Allegro vivace  
2. Adagio – Tempo d’andante – Allegro vivace 

Katarína Madariová violoncello
Dennis Russell Davies klavír / piano

přestávka I 20'

12 variací op. 66 
na téma árie „Ein Mädchen oder Weibchen“ 
(Děvčátko nebo ženuška) z Mozartovy Kouzelné flétny 
12 Variations, Op. 66
on a Theme “Ein Mädchen oder Weibchen” 
from Mozart’s The Magic Flute 
Téma: Allegretto  
Var. 1 – 9
Var. 10: Adagio 
Var. 11: Poco adagio quasi andante 
Var. 12: Allegro 

Eva Koválová violoncello
Dennis Russell Davies klavír / piano

Sonáta č. 3 A dur op. 69 
Sonata No. 3 in A major, Op. 69
(věnováno baronu Gleichensteinovi)
1. Allegro ma non tanto 
2. Scherzo: Allegro molto – Trio  
3. Adagio cantabile – Allegro vivace

Pavel Šabacký violoncello
Dennis Russell Davies klavír / piano

O skladbách a účinkujících

Výběrem tématu k jedné z obou svých řad Dvanácti variací pro 
violoncello a klavír vzdal Beethoven (1770–1827) hold Georgu 
Friedrichu Händlovi, jehož si velice vážil, a zároveň se přihlásil  
k odkazu starověkého židovského hrdiny, jenž se postavil světovládné 
římské říši. Téma Hleďte, přichází vítězný rek je slavnostní a hrdinské, 
ale variačnímu zpracování se nabízí v nejrůznějších výrazových odstí-
nech. Jeho proměny probíhají zprvu hlavně figuračními pásmy v jed- 
notlivých hlasech (cella a obou klavírních rukou), hudební obsah změ-
ní podstatně čtvrtá variace v moll s melodickou linií violoncella. Pá-
tou variací je dialog – klavír klade otázky a cello odpovídá, šestá je 
kánonická, v osmé se střídá patos s lyrikou, devátá teskně vzdychá, 
jedenáctá je fantazijním adagiem, poslední finálním scherzem.

Pavlína Jelínková se hře na violoncello začala věnovat již v ra-
ném dětství u pedagoga Josefa Gergely; konzervatoř vystudovala  
v Brně v letech 1989–1995 pod vedením Miroslava Zichy, Janáčkovu 
akademii múzických umění ukončila v roce 1999. Během studií ab-
solvovala interpretační kurzy u Bedřicha Havlíka, Stanislava Apolína  
a v roce 1996 u Josefa Chuchra na Letní akademii v Semmeringu. 
V roce 1998 se stala členkou Filharmonie Brno, hostuje v orchestru 
brněnského Národního divadla, komorní hudbě se věnuje ve violonce-
llovém duu Duocelli. Pedagogicky působí na ZUŠ Orchidea.

Druhá z obou violoncellových sonát pro hraběnku Erdödyovou je 
Beethovenovou poslední skladbou svého druhu a patří prakticky už 
docela do slohového okruhu jeho pozdního údobí. V celé expozi-
ci první věty není už ani stopy po úzkostlivém periodickém členění 
jednotlivých tematických složek; svobodně plynoucí hudební tok se 
přimyká k nevelkým motivickým tvarům, vytvářeje jejich opakováním 
nebo proměnou soustředěnější tematické pásmo. Následující Adagio 
je vlastně jedinou samostatnou volnou větou ve všech pěti Beethove-
nových cellových sonátách a ten jako by v ní chtěl jejich nedostatek 
kantabilního projevu interpretům vynahradit. Na její závěrečnou koru-
nu naváže dvojí drobný rozběh allegrové myšlenky, hlavního tématu 
finální fugy, vyvedené z původního lehkého a málem tanečního výrazu 
ke stále větší síle a průraznosti. Nová myšlenka, jež se na okamžik 
vynoří z náhlého pianissima, předpovídá podivuhodným způsobem 
monumentální téma Creda ze Slavnostní mše; brzo však zmizí v houst-
noucí spleti hlasů, spějících k triumfálně nasazenému závěru.

Rudolf Mrazík je od dětství hudebně spojen s Filharmonií Brno; 
desetiletý zpíval v jejím dětském sboru a zaujat violoncellem začal 
je studovat na ZUŠ u Jitky Hortové; postupně pak prošel školením 
na konzervatoři a JAMU ve styku s J. Hališkou, J. Podhoranským, 
C. Kanngiesserem, P. Leisegangem, G. Mantelem, A. Mayovou  
a J. Chuchrem. Pod vedením T. Kühneho absolvoval dvojí stáž v Sem- 
meringu na letních mistrovských kurzech Prag-Wien-Budapest, v roce 



1994 se účastnil projektu Yehudi Menuhina The International Or-
chestral Institute pod patronancí Vídeňských filharmoniků. Roku 1995 
získal 2. cenu Janáčkovy brněnské soutěže a Zvláštní cenu za pro-
vedení Janáčkovy Pohádky. Natáčel pro Český rozhlas a německou 
MDR, vystoupil v řadě festivalů v ČR i v zahraničí. Komorní hře se 
dnes věnuje ve violoncellovém sextetu Solitutticelli Cello Ensemble. 
Spolupracuje s orchestrem Czech Virtuosi a Českým symfonickým or-
chestrem. Roku 1996 se stal členem Filharmonie Brno, s níž vystupu-
je příležitostně také jako sólista. Hraje na violoncello českého mistra  
C. Grimma z roku 1861.

Při kompozici svých Sedmi variací na duet z Mozartovy Kou-
zelné flétny Beethoven ovšem počítal, že jak oba hráči, tak skoro 
všichni jejich posluchači Mozartovu operu znají a že tudíž budou po-
slouchat proměny známé melodie jako dialog, v němž jeden nástroj   
druhému napoví, co s tématem. V jeho prvním uvedení je to klavír, ale 
hned v první variaci se této role ujímá cello; téma je proměňováno 
zprvu hlavně účastí brilantních běhů v některém z hlasů, ale počínaje 
čtvrtou variací se zásadně mění hudební obsah a výraz: variace je 
mollová (v janáčkovské as moll) a melancholické violoncello se v ní 
dostává do nezvyklých, avšak skvěle působivých hloubek. Zvláštně 
složitým předpisem následující (páté) variace nabývá skladba velmi 
rychlé tempo, ale hned další (adagiovou) variací klesne do hlubokého 
zamyšlení a připraví tak účin brilantní závěrečné variace s připojenou 
efektní kódou.

Michal Greco vystudoval Pražskou konzervatoř, brněnskou Janáč-
kovu akademii a univerzitu v norském Stavangeru. V různých orches-
trálních tělesech hraje již od roku 1998, ve Filharmonii Brno zakotvil 
v roce 2008 po angažmá v Itálii. Díky své účasti na symfonických 
projektech Mládežnického orchestru Gustava Mahlera (GMJO), Sym-
fonického orchestru Youtube (YTSO) i působení v Pražské komorní 
filharmonii se dostal do styku s nositeli velkých jmen (Yefim Bronfman, 
Pierre Boulez ad.). Jako komorní hráč je členem violoncellového kvar-
teta Solitutticelli.

Beethovenova druhá violoncellová sonáta je – stejně jako první 
– koncipována bez pomalé věty, zato však s obsáhlým a takřka sa-
mostatným adagiovým úvodem k velmi rychlé první části. Tento úvod 
má povahu jakési meditace, poněkud slavnostní a patetické svým stří-
dáním tečkovaného rytmu svého tématu se zpěvnými frázemi poboč-
ných motivů. Nástup třídobého sonátového allegra je tak připravován 
dlouho a sugestivně; sám je však kupodivu něžný a obestřen lehkým 
smutkem. Hlavní myšlenka, jež se rozvíjí trochu váhavě, je naplno  
a energicky doslovena teprve mezivětou, motivicky příbuznou; pro-
tože z obdobného materiálu je nejen další mezivěta, nýbrž i útěšná 
vedlejší myšlenka, tvoří expozice v prvních devětadevadesáti taktech 
vlastně jedinou linii. Její protiváhou je skoro stejně obsáhlá plocha zá-
věrečné skupiny, nepoměrně dramatičtější a vzrušovaná ustavičnými 
dynamickými kontrasty. 
 Tuto atmosféru přejímá provedení, v jehož pokračování nabývá 
také hlavní myšlenka dramatické tvářnosti. Repríza je zkrácena, to 
však neplatí o závěrečné skupině, jež se znovu rozvine v dramatickou 
plochu a pokračuje dravou a velkorysou kódou. Po ní nasazuje hned 
svrchovaně kontrastní rondo, jehož hravý výraz a prostinká G dur 
nechce nic vědět o patosu a útočné energii předchozího dění: va-
riační důmysl zde slouží ustavičnému obohacování hudebního proudu 
a dává oběma nástrojům vděčné, klavíru zvlášť pak přímo virtuózní 
úkoly.

Lukáš Svoboda začal hrát na violoncello sedmiletý pod vedením  
L. Volejníka na ZUŠ v Břeclavi, rok poté získal 2. místo v celostátním 
kole soutěže ZUŠ v Trutnově. V roce 2004 nastoupil na brněnskou kon-
zervatoř do třídy Miroslava Zichy, pod jehož vedením získal dvakrát 
3. cenu v soutěžích konzervatoří ČR. Na Mezinárodním violoncello- 
vém kongresu a festivalu v Izraeli (2008) spolupracoval s proslulými 
umělci, jako jsou J. Starker, B. Greenhouse, M. Strauss, R. Kirchsbaum,  
L. Claret aj. Mistrovské kurzy absolvoval u K. Rodina, M. Kliegelové, 
M. Fukačové, M. Kaňky, D. Selly, E. Rattaye a jiných; magisterské 
studium na JAMU u Jozefa Podhoranského dokončil v roce 2016. Jako 
sólista vystoupil s četnými českými orchestry, od roku 2011 je členem 
Filharmonie Brno. Kromě toho je zakládajícím členem Slovanského 
kvarteta, druhým koncertním mistrem orchestru Czech Virtuosi, členem 
Wallingerova kvarteta, souboru Archi di Moravia a Dua Piaczello. 
Jako sólista a komorní hráč často vystupuje na festivalech v ČR i v za-
hraničí. Hraje na violoncello z dílny Janose Stowassera z roku 1891.



Obě sonáty pátého opusu jsou napsány bez volné věty, kterou po- 
každé zastupuje obsáhlý volný úvod k velkoryse založené sonátové 
vstupní části. V prvém čísle rozvíjí se tento úvod z počátečních klidných 
linií k útvarům stále drobnějším a touto vzrůstající nervozitou připravu-
je nástup allegrové hlavní myšlenky, jež se pak ovšem nese v průvodu 
klasických osmin ovzduším zvláštní pohody. Expozice se v něm rozvíjí 
do pozoruhodné šíře a v množství motivických nápadů je pochodová 
vedlejší myšlenka jenom epizodou. Nedosti na tom: když provedení 
vyčerpá tvárné možnosti hlavní myšlenky, vynoří se z tajemného příše-
ří cizí tóniny (Des dur) nové významné téma. Repríza, stejně obsažná 
jako expozice, vyústí v nezvykle fantazijní kódu, jež projde několika 
tempovými změnami, zastavujíc se v dialogu šestitaktového adagia  
a rozbíhajíc se hned nato vírem sextolového presta v klavíru, než ko-
nečně v původním tempu a pohodě celou větu uzavře.
 Šestiosminové finále je rondem s rušnou hlavní myšlenkou, jež se 
vrací často a výrazně, později však už ve variaci anebo jen v motivic-
kém náznaku. Z množství epizod, rozvíjejících se vesměs dost fantazij-
ně a stále s virtuózní účastí klavíru, zaujme tematicky i výrazově druhá, 
v b moll. Stále bohatěji figurovaný hudební proud pak konečně vplyne 

do kódy, jejíž fortissimo znenadání vystřídá sotva slyšitelný úsek, zpo-
malující postupně původní bystrý pohyb až ke dvoutaktovému ada-
giu; osm závěrečných taktů se vrací k původnímu tempu i výrazu. 

Michal Hreňo studoval na českobudějovické konzervatoři a na Peda- 
gogické fakultě Jihočeské univerzity, Janáčkovu akademii absolvoval  
u Jozefa Podhoranského; mimo to se zúčastnil řady mistrovských kurzů 
u předních interpretů. V současnosti vede letní mezinárodní interpre-
tační kurzy v Turnově. 
 Jako sólista nebo člen komorních ansámblů získal řadu soutěžních 
ocenění: v Heranově violoncellové soutěži v Ústí nad Orlicí (třikrát),  
v rakouském Liezenu, v ACT Londýn, v soutěži konzervatoří ČR ad. 
Jako sólista vystoupil např. s Jihočeskou komorní filharmonií, Severo-
českou filharmonií Teplice a komorním orchestrem Czech Virtuosi. Od 
roku 2005 je členem Filharmonie Brno, od roku 2016 předsedou její 
umělecké rady.
 Jako člen Graffova kvarteta projel země tří kontinentů včetně řady 
turné po USA, Španělsku a koncertech na Islandu, ve Velké Británii, 
Rakousku, Francii a dalších zemích. S tímto souborem získal opako-
vaně „Nahrávku měsíce“ na MusicWeb International (Velká Británie), 
Cenu francouzské asociace „Forum Voix Etouffés“, 1. cenu na soutěži 
Verfemte Musik (Schwerin), Cenu Českého spolku pro komorní hudbu 
při České filharmonii a další. 

Obě čísla opusu 102 věnovaného hraběnce Erdödyové jsou kon-
cipována úsporně a soustředěně; první bez samostatné volné věty. 
Nikoli však bez zpěvného živlu; obsahují ho fantazijní volné úvody  
k oběma allegrovým větám, o to významnější, že s nimi mají společný 
tematický základ a jsou tudíž víc než co jiného nositeli myšlenkové jed-
noty v celém podivuhodném díle. Téma, lépe motivický prvek, o němž 
je řeč, objeví se hned v prvních dvou taktech, přednášen violoncellem 
bez průvodu a starostlivě opatřen hned dvěma výrazovými pokyny 
teneramente a dolce cantabile. Osmadvacetitaktový úvod rozvíjí se 
z tohoto zárodku povýtce fantazijně, ale motivicky důsledně; končí, 
vlastně vrcholí nevelkou klavírní kadencí před třítaktovým konejšivým, 
bezmála ukolébavkovým závěrem.
 Do něho drsně vpadne unisono hlavní allegrové myšlenky  
v a moll; budiž řečeno, že v protikladu k těkavé volnosti úvodu je  
v této sonátové větě všechno svrchovaně přesné a stručné – s takovou 
stručností se u Beethovena jinde v sonátové větě nesetkáme a jen zříd-
ka ovšem s takovou dramatičností a soustředěnou výrazovou silou. 
Nepřekvapuje proto, že se tu vyhnul uzavřené a samostatné adagiové 
větě – vyhnul se jí v předchozích cellových sonátách, mnohem šíře 
založených, dosud vždycky.
 Adagio, jež po srázném závěru prvé části (do a moll) nastoupí  
v původní C dur, působí od počátku jako fantazijní introdukce; po 
dvanácti taktech najde jeho hlodavý neklid pojednou spočinutí v šesti- 
dobém Tempo d´andante s tématem úvodu k první části. Jde o myšlen-
ku, jež je tematickým ústředím skladby, třebaže stojí jaksi vně pravi-
delné sonátové formy.



Jediná cellová sonáta Beethovenova středního údobí nese všechny 
znaky vyzrálého mistrovství; objev a skvělé využití zpěvných možností 
v nejhlubších polohách nástroje učinily z opusu 69 Beethovenovu nej-
výmluvnější cellovou skladbu. 
 Výrazná myšlenka, kterou zahajuje violoncello bez průvodu 
(tónem Cis sestupuje do své nejhlubší polohy), udá svou šíří a zvlášt-
ním robustním klidem základní ladění celé části. Pásmo expozice, jež 
se rozvine z tohoto vstupu, odpovídá jeho sugestivitě myšlenkovou 
příbuzností a rostoucím napětím. Zvláštní šíře a zároveň naléhavost 
basové melodie, jež toto dění ovládá, dostane dramatický akcent  
v provedení, jež pracuje takřka výlučně se sekvencemi tématu, utvoře-
ného ze třetího taktu hlavní myšlenky; kóda, jež je jakýmsi novým pro-
vedením, se po svém vrcholu věnuje dalšímu (čtvrtému) taktu tématu, 
objevujíc znovu jeho monumentalitu.

 Druhou části je scherzo, rozvržené, jak tehdy Beethoven zhusta 
činil, s dvojím triem vloženým mezi návraty hlavního dílu. Toto trio má 
podezřele sladkou melodii v souběžných sextách a terciích; zlověstná 
basová figura v hlubokém klavírním zvuku však zároveň předpovídá 
pochmurně šprýmovný výraz proměnlivé a překvapující plochy; do-
slovné návraty hlavního dílu i tria, ač doslovné, pak působí nově, 
obohaceny tímto poznáním.
 Adagio cantabile, jež nastoupí (v E dur) po tichounkém mollovém 
závěru scherza, neukáže se pomalou větou, nýbrž jen nevelkým úvo-
dem k sonátovému finále – dlouhodechá zpěvnost vstupního allegra 
vzala vítr z plachet případné samostatné volné části. Líbezná ada-
giová dvojperioda tedy uvádí finální Allegro vivace s hlavní myšlen-
kou, raženou napůl klasicky a napůl lidově; jsme ve veselejším světě 
než meditující první část, což dotvrzuje tichý dialog vedlejší myšlenky  
i potom vysloveně bufózní závěrečné téma. Tím účinněji působí neče-
kaná vážnost a dramatičnost provedení se vzruchem rychlých crescend  
a plíživým pianissimem, chromaticky postupujícím k repríze. Beetho-
venovsky obsáhlá kóda si však tematický materiál zpracovává znovu  
a po svém, působíc spíš slavnostní zvukovou gradací a monumentál-
ním závěrem. 

 Ze dvojí veselé tematické nápovědi se vyvine hlavní rondová my-
šlenka finále. Slovo „hlavní“ je zde obzvlášť na místě, protože ostatní 
motivický materiál věty zcela ustupuje před její výrazností a význa-
mem, ať už jde o šestnáctinovou figuraci vedlejšího tématu anebo zá-
věrečnou skupinu, jež má kódový charakter. Návraty hlavní myšlenky 
jsou však propracovány, jak náleží, jednak v sugestivně nastupujícím 
a imitačně vyvedeném provedení, jež předchází pravidelnou reprízu, 
anebo pak po ní, v jakémsi druhém provedení, které připravuje ve 
vzdálené Des dur dost obsáhlou kódu.

Katarína Madariová se narodila v Nitře a vystudovala konzer-
vatoř v Bratislavě u Mgr. Karola Filipoviče. Ve studiu pokračovala na 
Janáčkově akademii u Bedřicha Havlíka, Václava Horáka a Jozefa 
Podhoranského. V roce 1999 se stala laureátkou soutěže konzervatoří 
a v roce 2000 získala 2. místo na soutěži komorní hry v Londýně, 
v roce 2003 2. místo na soutěži Bohuslava Martinů v Praze. Hrála 
v orchestrech Moravského divadla Olomouc a Janáčkovy opery Ná-
rodního divadla Brno. V současné době je členkou Filharmonie Brno.

Svou řadu Dvanácti variací pro violoncello s klavírem na 
téma árie z Mozartovy Kouzelné flétny „Ein Mädchen 
oder Weibchen“ (Děvčátko nebo ženuška) napsal Beethoven v roce 
1796 a označil opusovým číslem (66) – narozdíl od několika svých 
obdobných skladeb, které mu za to jaksi nestály. Téma samo, tehdej-
ším interpretům i jejich předpokládaným posluchačům obecně známé, 
není operní árií ve vlastním smyslu, nýbrž písní se vším všudy, a od-
hlédneme-li od spousty textu, jenž vkládá libreto do úst interpretovi 
(komickému Papagenovi), působí spíš jako písnička-popěvek. Dvanáct 
variací však důkladně probere jeho možnosti proměny v hráčsky bri-
lantní předlohu, jež umožní oběma interpretům předvést svou techniku 
sólově i v souhře – i v náladová intermezza překvapivě účinného vý-
razu, třeba v ironicky cítěném rázném pochodu páté variace, scher-
zovém staccatu osmičky, nečekaně tragicky dopadajícím smutečním 
pochodu desítky, pod jehož dojmem se cello dostane (mimořádně 
účinně) do své nejhlubší polohy. Teprve Allegro dvanácté variace se 
vrátí k původnímu ladění a tímto osvobodivým gestem otevře cestu  
k fantazijně prokomponované závěrečné kódě.

Eva Koválová, ostravská rodačka, hraje na violoncello od svých 
osmi let: začala v LŠU, ostravskou konzervatoř absolvovala v roce 
1989 u dr. Ivana Měrky, JAMU v Brně 1994 u Jana Hališky a půlroč-
ní stáž u Maria Brunella v Brescii. Orchestrálních zkušeností nabyla 
v Mahlerově orchestru mládeže (GMJO) řízeném Jamesem Juddem, 
Václavem Neumannem a Claudiem Abbadem. Během studií se sta-
la dvakrát (1987 a 1990) laureátkou Beethovenova Hradce, v roce 
1991 získala Čestný diplom v soutěži Marie Canals v Barceloně. Mi-
strovské kurzy absolvovala u Angeliky Mayové v Semmeringu a dva-
krát u Mishi Maiského v Sieně. Roku 1993 nastoupila do Filharmonie 
Brno, v níž hraje jako druhý zástupce koncertního mistra. Pravidelně 
spolupracuje s orchestrem Czech Virtuosi.



Vsetínský rodák Pavel Šabacký studoval hru na violoncello u dr. Iva-
na Měrky na ostravské konzervatoři, kterou absolvoval v roce 1979,  
a na brněnské JAMU ve třídě Karla Krafky (absolutorium 1983). Bě-
hem studií získal několik ocenění v mezinárodních interpretačních 
soutěžích: 2. cena v soutěži Inter-tie v roce 1974, laureát soutěže kon-
zervatoří z roku 1978, 3. místo v soutěži Beethovenův Hradec v roce 
1981; o rok později získal titul laureáta Interpretační soutěže v Písku. 
Od 1. ledna 1983 působí jako violoncellista ve Filharmonii Brno, od 
roku 1992 jako koncertní mistr skupiny violoncell. Je uměleckým ve-
doucím souboru Brněnští violoncellisté. Kromě této činnosti se věnuje  
i sólové hře – s Filharmonií Brno několikrát provedl Brahmsův Dvojkon-
cert pro housle a violoncello, Violoncellový koncert Ericha Wolfganga 
Korngolda, Concerto grosso č. 2 Alfreda Schnittkeho, s dalšími orche-
stry Rokokové variace Petra Iljiče Čajkovského, Violoncellový koncert 
h moll Antonína Dvořáka a další. Účinkuje také jako komorní hráč,  
a to v různých sestavách, pravidelně hrál s Českými komorními sólisty, 
v současnosti v souboru Czech Virtuosi. Premiéroval několik skladeb 
soudobých autorů (Antonín Tučapský, Leoš Kuba). Zajímavá je i jeho 
činnost mimohudební – věnuje se výcviku záchranářských psů. V tomto 
oboru se stal několikrát mistrem světa a je mezinárodním rozhodčím 
pro výkon.

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 Pelleas a Melisanda, 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.

© Andreas H. Bitesnich



Zveme vás na

Lucienne Renaudin Vary & Robert Balzar Trio, 4. ab. koncert 
Jazz & World Music v Besedním domě 25. 2. 2020 v 19:30: známé 
jazzové standardy; Lucienne Renaudin Vary – trubka, Jiří Levíček – 
klavír, Robert Balzar – kontrabas a Kamil Slezák – bicí

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

Oslava v orchestru, 3. ab. koncert Rodinného abonmá v Besedním 
domě 29. 2. 2020 v 10:30: moderátoři Josef Škarka a Kristýna Drá-
šilová, Filharmonie Brno, dirigent Adam Sedlický

Mladá krev aneb Hudba zblízka, 3. ab. koncert cyklu v Besed-
ním domě 4. 3. 2020 v 19:30; účinkují členové Orchestrální akade-
mie Filharmonie Brno a hosté

Obrázky z výstavy, 4. ab. koncert Filharmonie v Janáčkově di-
vadle 12. a 13. 3. 2020 v 19:00: Musorgskij/Ravel Obrázky  
z výstavy, Martinů Fresky Piera della Francesca, Hindemith Malíř 
Mathis; Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies, vizualizace 
(Martinů) Cori O‘lan

Jupiter a Nedokončená, 5. ab. koncert Filharmonie doma I v Be-
sedním domě 18., 19. a 20. 3. 2020 v 19:30: Schubert Symfonie  
h moll „Nedokončená“, Schumann Introdukce a Allegro appassio-
nato, Mozart Symfonie č. 41 C dur „Jupiter“; dirigent a sólista Stefan 
Veselka

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

 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 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, Aaron 
Copland, Hans Werner Henze, Michael Nyman a Kurt Schwertsik. 
 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 klavíry. 
 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.

Jiří Beneš



www.filharmonie-brno.cz
www.salprobrno.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 2020 nákladem 350 výtisků
texty Jiří Beneš
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 3I2I2020

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.


