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Pořad koncertu

Vážení posluchači,
zdraví hudebníků a publika je pro nás na prvním místě, 
proto jsme se z preventivních důvodů rozhodli ke změ-
ně části programu dnešního koncertu. Namísto původně 
ohlášené skladby gruzínského autora Giji Kančeliho An-
gels of Sorrow (Andělé smutku), na jejímž provedení se 
měl spolu s brněnskými filharmoniky podílet dětský sbor 
Kantiléna, jsme zařadili Symfonii č. 32 G dur Wolfganga 
Amadea Mozarta. Kančeliho skladba bude uvedena v pří-
ští sezoně. Za změnu se Vám omlouváme.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symfonie č. 32 G dur KV 318 I 12'
Symphony No. 32 in G major KV 318
1. Allegro spiritoso
2. Andante
3. Tempo I.

JOSEPH HAYDN
Symfonie č. 49 f moll „La passione“ Hob. I:49 I 25'
Symphony No. 49 in F minor “La passione”, Hob. I:49
1. Adagio  
2. Allegro di molto  
3. Menuet – Trio  
4. Finale: Presto 

přestávka I 20'

KURT SCHWERTSIK
Herr K. entdeckt Amerika (Pan K. objevuje Ameriku), 
prodloužená verze op. 101b I 25'
světová premiéra
Herr K. entdeckt Amerika (Mr. K. Discovers America),
extended version, Op. 101b
world premiere
1. Der Heizer (Topič)
 Misurato, poco ritenente
2. Der Onkel (Strýc)
 Allegro ostinato
3. Ein Landhaus bei New York (Vila u New Yorku)
 Allegretto
4. Hotel Occidental
 Moderato, animato (slow foxtrot)

5. Der Fall Robinson (Případ Robinson)
 Andantino tranquillo (espressivo, ma sempre poco ritenente)
6. Ein Asyl (Azyl)
 Andante cantabile (sempre poco rubato)
7. Das Naturtheater von Oklahoma (Oklahomské divadlo v přírodě)
 Andante con moto

KURT SCHWERTSIK 
Schrumpf-Symphonie (Scvrklá symfonie) op. 80 I 6'
česká premiéra
Schrumpf-Symphonie (Shrunken Symphony), Op. 80
Czech premiere 
1. Allegro con brio
2. Moderato alla marcia
3. Poco allegretto ma molto dolce
4. Avanti, avanti: presto vivace!

Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies



O skladbách

Symfonie na tři způsoby… Symfonie à la italská ouvertura, symfonie 
klasická, symfonie soudobá. Díky programové změně se nám neče-
kaně naskytla příležitost komparace různých přístupů k tradičnímu 
hudebnímu žánru…

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) byl jako skladatel ty-
pem spíše vokálním a dramatickým než symfonickým. Obecně vzato, 
jeho symfonie vykazují méně rozmanitostí než Haydnovy, liší se od 
nich však větší zpěvností a výrazovostí témat a také bohatším uplat-
něním chromatiky. Vycházely z „italského galantního vzoru“ Johanna 
Christiana Bacha a Mozartovy časté cesty do Itálie v nich toto působe-
ní jen umocňovaly (italský vliv v Mozartových symfoniích ustal teprve 
po skladatelově přechodu do Vídně).
 Symfonie č. 32 G dur, dokončená v dubnu 1779 v Salcburku, 
nejenže je v tomto ohledu ukázkovým příkladem, ale dává dokon-
ce vzpomenout na kořeny symfonie jako žánru: svou lakoničností, 
charakterem a třívětým půdorysem (bez menuetu, který se v té době 
v symfoniích běžně uplatňoval) připomíná italskou operní předehru 
(resp. postupně osamostatňovanou italskou sinfonii), z níž se symfonie 
vyvinula. Ostatně se dlouho soudilo, že Mozart tuto skladbu, třebaže 
ji sám označil za symfonii, mohl zamýšlet jako předehru k nedokon-
čené opeře Zaide nebo k divadelní hře Tobiase Philippa Thamos, král 
egyptský, k níž složil scénickou hudbu. Odpovídá tomu i dramatický, 
místy až patetický ráz díla, jehož tři části, navazující bez přerušení, 
vytvářejí sugestivní kontrast: energická vstupní věta je následována 
něžným Andante, které bezprostředně ústí do finále vracejícího se  
k tematickému materiálu úvodní části.

Významnou etapou v životě Josepha Haydna (1732–1809) bylo 
jeho téměř třicetileté působení ve službách knížecího dvora Esterhá-
zyů, jedné z nejbohatších a nejvlivnějších rodin v rakousko-uherské 
monarchii. U Esterházyů měl Haydn ideální podmínky pro tvorbu včet-
ně stálého orchestru s vynikajícími hudebníky, a to nejen ve Vídni, ale 
zvláště v jejich maďarských sídlech Esterháze (Fertödu) a Eisenstad- 
tu. To mu umožňovalo naplňovat neutuchající poptávku po nových 
skladbách – vedle oper zejména po symfoniích. 
 Symfonie č. 49 f moll vznikla roku 1768, v době, kdy se  
v Haydnově tvorbě projevovaly vlivy preromantického hnutí Sturm und 
Drang (Bouře a vzdor), které stavělo do popředí emoce na úkor ratia 
a se kterým se Haydn seznámil prostřednictvím hereckých společností, 
jež zajížděly do Esterházy. Podtitul symfonie La passione s největší 
pravděpodobností nepochází od Haydna – bylo tehdy běžnou praxí, 
že skladbám byly takové názvy dodávány dodatečně někým jiným 
– a neměl by být ztotožňován s programním vyjádřením duchovního 
obsahu. Je možné, že souvisí se snahami provádět symfonii během 
velikonočního období, kdy bylo na knížecích dvorech zakázáno pro-
vádět světskou hudbu (takové nařízení platilo v letech 1756–1785). 
Naproti tomu poznámka „il Quakuo di bel‘humore“ (rozverný kvaker), 

která se dochovala v kontrabasovém partu jednoho z opisů skladby, 
zasazuje symfonii do souvislosti s dobově populární jednoaktovou tzv. 
plačtivou komedií (comédie larmoyante) Mladá Indka (1764) fran-
couzského spisovatele Nicolase Chamforta, uváděnou ve Vídni též 
pod názvem Kvaker.
 To vše jsou jen muzikologické dohady; nezpochybnitelnou však 
zůstává „pašijová“ tónina f moll všech čtyř vět, pro symfonie v té 
době zcela neobvyklá. Jedná se ostatně o jedinou symfonii, kterou 
Haydn v této tónině zkomponoval, a také o jednu z pouhých jedenácti  
– z celkového počtu jeho 109 symfonií – v moll. Odsud nejspíš pra-
mení i atypická tempová posloupnost prvních dvou vět, když dravé-
mu sonátovému Allegru předchází pomalá, úzkostně potemnělá věta. 
Melancholii Menuetu prosvěcuje kontrastní durové Trio; finální Presto 
završuje symfonii sice rázně, přesvědčivě ji však ze stínu jisté tíživosti 
nevyvádí.

Letošní jubilant Kurt Schwertsik (1935) je jedním z nejvýznamněj-
ších současných rakouských skladatelů. V 50. a 60. letech působil 
jako orchestrální hráč na lesní roh (Tonkünstler-Orchester Niederöster- 
reich, Wiener Symphoniker), zároveň však rozvíjel i svou skladatel-
skou činnost. Zpočátku se prezentoval jako stoupenec „darmstadtské“ 
moderny; pod vlivem amerických skladatelů (zvláště Johna Cagea) se 
ovšem přeorientoval směrem k tonalitě. Je autorem nebývale dlouhé 
řady děl, mj. spolupracoval s choreografem Johannem Kresnikem na 
čtyřech baletech Macbeth, Frida Kahlo, Nietzsche a Hovory o lásce, 
zkomponoval koncerty pro významné sólisty (trumpetistu Håkana Har-
denbergera, houslistu Christiana Altenbergera, hráče na bicí nástroje 
Colina Currieho ad.), pro Zemské divadlo v Linci roku 2009 vytvořil 
spolu se světoznámým choreografem Jochenem Ulrichem celovečerní 
balet (se sólovým barytonem) Kafka Amerika op. 101a podle Kafkova 
nedokončeného románu Amerika.
 Stejnou literární předlohou se již o rok dříve inspiroval v „malé sui-
tě“ Pan K. objevuje Ameriku, kterou jako jeho op. 101 premiéro-
vala salcburská tělesa Landesjugendorchester a Mozarteumorchester 
v rámci projektu podněcujícího vznik nového repertoáru pro mládež-
nické orchestry podpořené profesionálními tělesy. Původně čtyřvětou 
skladbu Schwertsik pro brněnské provedení rozšířil do podoby suity 
sedmivěté: připsal části druhou, čtvrtou a šestou (tato verze je ozna-
čena jako op. 101b), aby tak s jedinou výjimkou „pokryl“ všechny 
kapitoly Kafkovy knihy a tím téměř celý příběh Karla Rossmanna, šest-
náctiletého literárního hrdiny, kterého poslali chudí rodiče do Ameriky, 
protože ho svedla služebná a měla s ním dítě, jak stojí na začátku ro-
mánu. Připomeňme si: Rossmann je vržen do cizího, nespravedlivého 
a absurdního světa, kterému nerozumí, je jím manipulován, sám sobě 
se v něm odcizuje a ztrácí (což dobře postihuje alternativní název 
Kafkovy knihy – Nezvěstný).
 Schwertsikova hudba není popisná, úsečnost jednotlivých částí by 
jí ani nedovolila rozvíjet sled konkrétních Rossmannových dobrodruž-
ství v dílčích kapitolách. Nechává na posluchači, jestli bude v mahle-
rovských úvodních fanfárách slyšet zahoukání lodi, na které Rossmann 
připlul do Spojených států, jestli si v pokřiveném pochodu druhé části 



(Strýc) představí psychologický portrét hrdinova strýce, jestli si lyrické 
flétnové téma v páté větě (Hotel Occidental) spojí s písařkou Terezou, 
která usilovala o to vytrhnout Rossmanna ze spárů bezpráví apod. 
Může to tak všechno být a nemusí: zdá se, že hudba se soustředí 
hlavně na zachycení atmosféry románu a jejího hudebně-tanečního  
– Schwertsik psal původní orchestrální skladbu už s úmyslem zkompo-
novat balet – potenciálu. Odráží se v ní nejen vážná rovina Kafkova 
textu, ale i groteskní škleb, který je v románu všudypřítomný.
 Schrumpf-Symphonie (Scvrklá symfonie) byla napsána roku 
1999 na objednávku salcburského Mozartea. Její „scvrklost“ měla 
své pragmatické důvody („scvrklý“ budžet), ale ve výsledku vznikl hra-
vě seriózní příspěvek do diskuse o směřování symfonie jako žánru  
a formy v dnešní době, tj. příspěvek, jemuž je vlastní humor a ironie, 
ale který vybízí k zamyšlení, jak by soudobá symfonie měla vypadat  
(a jestli má vůbec smysl, aby ji skladatelé ještě komponovali). Skladba 
trvá zhruba šest minut, ale je v ní skutečně prakticky vše, co symfonii 
činí symfonií – byť ve „scvrklé“ podobě…

Vítězslav Mikeš

O účinkujících

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  
Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Neto-
pil. Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem  
Dennis Russell Davies.
 Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open-air festival na brněn-
ském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou renomova-
ných 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 neorenesan- 
čním Besedním domě, brněnském „Musikvereinu“ z dílny Theophila 

Kurt Schwertsik a Dennis Russell Davies 
@ Reinhard Winkler



von Hansena z roku 1873, a těší se na nový moderní koncertní sál, 
který navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika  
Yasuhisa Toyoty.

Více na www.filharmonie-brno.cz.

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 Williama Bolcoma a světové premiéry děl Moritze Egger-
ta 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 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 interpreta 
klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném zá-
jmu o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou spoluprací a osob-
ními vztahy s význačnými soudobými tvůrci; mezi ně patří (nebo pa-
třili) Luciano Berio, William Bolcom, John Cage, Philip Glass, Heinz 
Winbeck, Aaron Copland, Lou Harrison, Laurie Anderson, Arvo Pärt, 
Hans Werner Henze, Kurt Schwertsik, Thomas Larcher, Balduin Sulzer 
a Manfred Trojahn. 

 Mezi jeho nejnovějšími projekty jsou mj. koncerty se Státním or-
chestrem Stuttgart, Hamburskými filharmoniky, Symfonickým orchest- 
rem Španělského rozhlasu a televize v Madridu, Maggio Musicale 
ve Florencii, stejně tak turné a koncerty ve Vídni, Štýrském Hradci  
a Salcburku s Filharmonií Brno. Operní představení řídí ve Frankfurtu 
(nová produkce Péter Eötvös Tři sestry) a opakovaně ve vídeňské Státní 
opeře (Alban Berg Vojcek, Richard Strauss Salome). 
 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. Od sezony 2018/2019 stojí v čele Filharmonie Brno jako 
její šéfdirigent a umělecký ředitel. Od letošního podzimu je i šéfdiri-
gentem rozhlasového orchestru MDR v Lipsku a hostujícím profesorem 
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

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

© Andreas H. Bitesnich



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!

Za podporu a spolupráci děkujeme

Vydala Filharmonie Brno v roce 2020 nákladem 260 výtisků
texty Vítězslav Mikeš
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 25I9I2020

Notový materiál pro provedení skladeb 
Kurta Schwertsika poskytlo hudební nakladatelství 
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 Jihomoravského kraje 
a Ministerstva kultury České republiky.

Zveme vás na

Radio Mediteran, 1. ab. koncert cyklu Jazz & World Music v Be-
sedním domě 19. 10. 2020 v 19:00; Omer Klein Trio

Otvírání první, 1. ab. koncert Rodinného abonmá v Besedním 
domě 24. 10. 2020 v 10:30; moderátoři Kristýna Drášilová a Josef 
Škarka, režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigent Chuhei Iwa-
saki

Podzimní koncert Kantilény v Besedním domě 8. 11. 2020  
v 17:00: Eben, Tučapský, Kohoutek, Jurkovič, Mácha, Král; 
Magdalenka, Kantilénka a Kantiléna, sbormistři Veronika Novosádo-
vá a Michal Jančík 

MHFB Expozice nové hudby na téma OLD in NEW / NEW in OLD 
10. –15. 11. 2020

Dvořákovo Requiem, 1. ab. koncert Filharmonie v divadle II v Ja- 
náčkově divadle 19. a 20. 11. 2020 v 19:00: Dvořák Requiem; 
sólisté Jana Šrejma Kačírková, Václava Krejčí Housková, Richard Sa-
mek, Peter Mikuláš – zpěv, Český filharmonický sbor Brno, dirigent 
Robert Kružík 

Marek Novotný & Epoque Quartet: Fresco, 2. ab. koncert 
cyklu Jazz & World Music v Besedním domě 25. 11. 2020 v 19:00: 
spoluúčinkují Adam Tvrdý – kytara, Josefína Čermáková – zpěv, Ond-
řej Štajnochr – kontrabas a Jiří Slavíček – bicí

Paľa hraje Schnittkeho, 3. ab. koncert Filharmonie doma v Be-
sedním domě 28. a 29. 1. 2021 v 19:00: Mansurjan Agnus Dei, 
Schnittke Houslový koncert č. 3, Mendelssohn Bartholdy Sym-
fonie č. 5 „Reformační“; Milan Paľa – housle, Filharmonie Brno, diri-
gent Alexander Liebreich

Prodej vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno, Besední, 602 00 Brno
	  +420 539 092 811, e-mail: info@filharmonie-brno.cz
 PO–PÁ 12:00–18:00 h
• v předprodeji Domu pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno
 Otevírací dobu sledujte na www.dpl.cz.
• ½ hodiny před koncertem v místě jeho konání

Rezervace vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• e-mail: info@filharmonie-brno.cz
•  +420 539 092 811



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


