Jan Rybka je absolventem Konzervatoře Brno u Jiřího Novotného
a JAMU u Františka Novotného, laureátem Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky a Soutěže konzervatoří ČR. Od roku 2013
je členem Filharmonie Brno, s níž vystupuje i jako sólista. Zúčastnil se
mistrovských kurzů u Václava Hudečka, Pavla Šporcla, Vadima Gluzmana či Shlomo Mintze. Je rovněž primáriem Slovanského kvarteta.

Za podporu a spolupráci děkujeme

Zveme vás na

Jan Rybka

Pavle, děkujeme!, 1. ab. koncert cyklu Komorně v Besedním domě
10. 11. 2021 v 19:00: Rossini, Holst, Messiaen, Popper, Metallica, Grieg, Pärt; violoncellisté Filharmonie Brno, Kateřina Mrázková – zpěv, Dennis Russell Davies – klavír

Rodačka z Humpolce Irena Hůrková vystudovala v Brně konzervatoř u Jiřího Besperáta a JAMU u Františka Novotného. Od roku 1997
byla členkou orchestru Janáčkovy opery v Brně, od roku 2001 je
členkou Filharmonie Brno. Vyučovala na brněnském Gymnáziu Pavla
Křížkovského, od roku 2009 s nadšením vede chrámový sbor dospělých a dětí ve farnosti Podolí u Brna.

Černý rytíř & Faust, 1. ab. koncert cyklu Filharmonie v divadle I
v Janáčkově divadle 11. a 12. 11. 2021 v 19:00: Elgar Černý rytíř,
Schnittke „Seid nüchtern und wachet…“, faustovská kantáta; sólisté
Iva Bittová, Jan Mikušek, Richard Samek, Jiří Brückler – zpěv, Český
filharmonický sbor Brno, Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies
Mladá krev aneb Hudba zblízka, 1. ab. koncert v Besedním
domě 24. 11. 2021; účinkují členové Orchestrální akademie Filharmonie Brno a hosté
Světová premiéra!, 1. ab. koncert cyklu Filharmonie doma v Besedním domě 25. a 26. 11. 2021 v 19:00: Brahms Variace na
Haydnovo téma, Barber Violoncellový koncert, Nejtek Sklepní skici;
Matt Haimovitz – violoncello, Nikol Bóková – klavír, Filharmonie Brno,
dirigent Dennis Russell Davies

Irena Hůrková

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas a vypnuli své mobilní
telefony. Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
+420 539 092 801
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,
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.
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OPRAVDOVÝ VIVALDI
I & II
aneb Co jste vždycky
chtěli vědět o této
fantastické hudbě
Edukační koncerty
Besední dům
31|10|2021

OPRAVDOVÝ VIVALDI I
NE 31. 10. 2021 v 16:00
ANTONIO VIVALDI
Čtvero ročních dob op. 8 (výběr):
Koncert č. 1 E dur „Jaro“ RV 269
Koncert č. 2 g moll „Léto“ RV 315

Jan Rybka housle
Filharmonie Brno
slovem provází Dagmar Glüxam

OPRAVDOVÝ VIVALDI II
NE 31. 10. 2021 v 19:00
ANTONIO VIVALDI
Čtvero ročních dob op. 8 (výběr):
Koncert č. 3 F dur „Podzim“ RV 293
Koncert č. 4 f moll „Zima“ RV 297

Irena Hůrková housle
Filharmonie Brno
slovem provází Dagmar Glüxam

Nadešla Vesna a čas radovánek,
ptáci ji vítají veselým zpěvem
a studánky, když dechnou do nich vánky zefírů,
se sladkým zurčením přetékají.
Hned nebe zahalí černým pláštěm,
vstup Vesny oznámí hromy a blesky;
hned zase utichnou a ptáci
se znovu dávají do luzného pění...

(Jaro)

V úmorném období slunečního žáru
umdlévá člověk i stádo, pinie létem hoří;
kukačka zakuká a jen se to rozlehne,
přidá se hrdlička a také stehlík svým zpěvem.
Zavane mírný zefír, avšak ten neklid
náhle přivolá severní vítr;
zapláče pastýř, úzkost ho svírá,
kruté bouře se bojí a toho, co má nastat...

(Léto)

Vesničan slaví tanci a zpěvy
s radostí šťastné dožínky
a mnozí rozjařeni Bakchovým mokem
užívají si, dokud je nepřemůže spánek.
Nechť ustane tanec a umlkne zpěv,
nechť konejší nás lehký, mírný vánek
a období, jež každičkého zve,
ať užije si přesladkého spánku…
Zkřehle se chvět v mrazivém sněhu,
v nelítostném vání strašného větru,
pobíhat sem a tam a zimou podupávat
a v nezměrném mrazu cvakat zuby.
U krbu trávit klidné a spokojené dny
zatímco venku déšť všechno smáčí.
Opatrně kráčet přes led pomalým krokem
a bát se, aby se neprolomil...

(Podzim)

zamýšlena autorem a jak ji vnímalo dobové publikum. Lidé a jejich
pocity se totiž nemění. Jistě, tu hudbu jsme všichni slyšeli bezpočtukrát
a máme pocit, že už nás nemůže ničím překvapit. Tentokrát vás ale
zveme k poslechu, který vám umožní proniknout do její hloubi a podstaty a zažít při ní to, co zažívali posluchači v době jejího vzniku –
a co je nakonec blízké i nám.
Podle zásad afektové teorie Dagmar Glüxam nastudovala Vivaldiho Čtvero ročních dob a spolu s hudebníky Filharmonie Brno nás
jimi také provede.

Dagmar Glüxam studovala housle na konzervatoři v Ostravě a hudební vědu, anglistiku a amerikanistiku na univerzitách v Brně a ve
Vídni. Založila a vedla soubor Le Monde Classique, se kterým nahrála Míčovu operu O původu Jaroměřic (cena Zlatá harmonie za
nejlepší českou nahrávku roku 1994). Je autorkou řady publikací
a notových edic (Biber, Fux, J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, Bruckner). Jako
univerzitní docentka a hostující profesorka přednáší na Musikuniversität Wien, Universität Wien a na univerzitě v čínském Čcheng-tu.

(Zima)

překlad Klára a Petr Osolsobě

koncerty se uskuteční bez přestávky

Cyklus houslových koncertů Le quattro stagioni (Čtvero ročních dob)
Antonia Vivaldiho (1678–1741) patří k nejhranějším skladbám
vůbec. Ale známe toto dílo doopravdy? Víme, že skladatel vycházel
z dobové poezie, kterou doslova převedl do hudby? A jak to udělal?
A jak to mají udělat hudebníci? V době baroka měli hudebníci k ruce
bohatý rejstřík dobových vyjadřovacích prostředků, který jsme dnes již
zapomněli. Vídeňská muzikoložka a houslistka s českými kořeny Dagmar Glüxam se tomuto zapomenutému umění – afektové teorii – věnuje; své poznatky shrnula v knize s názvem „Aus der Seele muss man
spielen…“ („Hrát se musí z duše…“) a podtitulem „O afektové teorii
v hudbě 17. a 18. století a jejím vlivu na interpretaci“ (2020), která
dokazuje, že se můžeme i dnes přiblížit chápání hudby tak, jak byla

Dagmar Glüxam © Andrej Grilc

