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Zdravice

V řecké mytologii byla Múzou hudby Euterpé. Její jméno však 

neznamená utrpení, ale naopak – potěšení. Utrpení jsme si 

za poslední rok užili dost. Je čas na potěšení. Je čas na hudbu. 

Je čas na Festival Špilberk 2021.

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky

 

Koncerty špičkové hudby pod širým nebem na hradním nádvoří: 

co víc si fanoušek kvalitní kultury může přát. Je zřejmé, že 

covidové období na organizátory kulturních rozhodně nebralo 

ohledy. Díky nim nás ale opět čeká tradiční open-air festival, 

který každoročně láká nejen pro samotnou atmosféru, ale také 

pro ochotu jeho pořadatelů experimentovat. Těším se na letní 

hudební setkání na hradě Špilberk!

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

K létu patří pohoda a smích, k Brnu Špilberk a také dobrá, 

různorodá a netradičně pojatá hudba. Když to všechno spojíme, 

máme tu náš oblíbený festival. Ať je i letos zdrojem ryzí radosti 

z kvalitního umění. 

Markéta Vaňková, primátorka města Brna

Živá hudba v podání filharmoniků, folkloristů i popových in- 

terpretů pod širým nebem, to je každoroční kouzelný mix žánrů 

během Festivalu Špilberk. Přijďte a zaposlouchejte se, mohu jej 

vřele doporučit.

Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed

Vítám vás na 22. ročníku festivalu na velkém nádvoří hradu 

Špilberk, které se stává letním koncertním sálem Filharmonie 

Brno a jejích hostů. Letošní nabídka přináší opět populární 

klasiku v podání brněnských filharmoniků vedených šéfdi- 

rigentem Dennisem Russellem Daviesem, ale také unikátní mo- 

ravský projekt Hrubá Hudba, jazz v excelentním podání Big 

Bandu Gustava Broma s Ewou Farnou nebo symfonickou hud- 

bu k počítačové hře Mafia. Přeji vám kouzelné hudební letní večery 

na Špilberku a těším se na vás.

Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno

Pořad koncertu 

ANTONÍN DVOŘÁK 

Symfonické variace op. 78, B70 

Symphonic Variations, Op. 78, B70

BOHUSLAV MARTINŮ

Violoncellový koncert č. 1 H 196 III 

Cello Concerto No. 1 H 196 III

 1. Allegro moderato 

 2. Andante poco moderato 

 3. Allegro con brio

přestávka / interval I 20´

LEOŠ JANÁČEK 

Taras Bulba, rapsodie pro orchestr  

podle románu Nikolaje Vasilijeviče Gogola 

Taras Bulba, rhapsody for orchestra  

after the novel of the same name by Nikolay Gogol

 1. Smrt Andrijova / The death of Andriy 

 2. Smrt Ostapova / The death of Ostap 

 3. Proroctví a smrt Tarase Bulby 

  The prophecy and death of Taras Bulba

Laura van der Heijden violoncello / cello 

Filharmonie Brno 

dirigent / conductor Dennis Russell Davies

Vážení a milí posluchači,

omlouváme se za změny v obsazení a programu dnešního 

koncertu, ke kterým dochází z důvodu epidemiologické situace  

ve Velké Británii. Na koncertu Festivalu Špilberk 22. 8. 2021 nakonec 

nevystoupí původně ohlášená sólistka Chloë Hanslip, která se měla 

podílet na provedení Dvojkoncertu pro housle a violoncello a moll 

Johannese Brahmse. Brahmsův Dvojkoncert nahradí Violoncellový 

koncert č. 1 Bohuslava Martinů v podání violoncellistky Laury van 

der Heijden.

Děkujeme za pochopení.



O programu

Roku 1877 dirigent Ludevít 

Procházka chystal bene- 

fiční koncert ve prospěch 

fondu pro stavbu chrámu 

Nejsvětějšího srdce Páně 

na pražském Smíchově (vy- 

budovaného poté v letech 

1882–1884 v novogotickém 

slohu podle benediktina  

P. Ghislaina Béthuna z Ema- 

uz). Pro tuto příležitost si 

vyžádal novou skladbu u An- 

tonína Dvořáka (1841 až 

1904), který během srpna 

a září složil Symfonické variace, jimž původně přidělil opusové 

číslo 38. Na koncertě, který se uskutečnil 2. prosince 1877 na 

Žofíně, však byly uvedeny jako op. 40. Na posluchače tenkrát 

vedle Dvořákovy novinky čekal Brahmsův První klavírní koncert 

d moll a dále v doprovodu klavíru árie a písně z tvorby Smetanovy 

(z tehdy ještě neprovedené Libuše), Beethovenovy (z Fidelia), 

Weberovy (z Euryanty), Kienzlovy a Emerichovy – není od věci 

vypsat zde celý program, vždyť kdo si dnes uvědomuje běžnou 

dobovou praxi, že na koncertech vedle orchestrálních skladeb 

zněla i komorní hudba a že koncerty se vyznačovaly větší délkou 

než v současné době.

 Zdá se, že Dvořákovy Symfonické variace zaujaly kritiky 

nejvíce, nejobšírněji a nejtrefněji o nich pak pojednal v Ná- 

rodních listech Otakar Hostinský: Thema, které je základem 

variací, má ráz tak určitý, má povahu tak osobní, že vykořistiti  

z něho bohatou řadu dojmů nejrůznějších, kontrasty svými 

překvapujících, podařiti se může jen tomu, kdo obdařen je 

fantasií tak specificky orkestrální, jak ji právě u Dvořáka po- 

zorujeme. I tam, kde polyfonie je nejumělejší, nejspletitější  

a kde posluchač je nejštědřeji zasypán efekty zvukovými (…), 

přece vlastní myšlenka hudební není pochována pod spoustami 

tonového apparatu, nýbrž vystupuje dosti zřetelně a důtklivě, 

tak že nikdy nemusíme se báti, že ztratíme její stopu. 

 Po takovém hodnocení překvapí, že Dvořák pak skladbu 

uložil na dalších deset let do šuplíku, odkud ji vytáhnul až pro 

vlastní provedení s orchestrem Národního divadla v březnu 1887. 

Úspěch, který sklidil, jej podnítil k tomu, že ji nabídl dirigentu 

Hansi Richterovi, svému příteli a příznivci, pro jeho nadcházející 

londýnské turné. Richter již během zkoušek Dvořákovi poslal  

z Londýna psaní, ve kterém sdílel své nadšení a zároveň 

podivení, proč dílo zůstalo tak dlouho založeno; zmínil se také  

o svých plánech uvést Symfonické variace ve Vídni. A po 

koncertě konstatoval: Nepamatuji se na takový úspěch ze sta 

koncertů, které jsem řídil, při žádné novince. K vídeňskému 

provedení došlo v prosinci 1887 za přítomnosti autora a také 

Johannese Brahmse, který prohlásil, že žádná Dvořákova 

skladba ve Vídni dosud nezapůsobila tak jako tato, a Dvořákovi 

za ni věnoval překrásnou špičku na doutníky. V následujícím 

roce vyšly Symfonické variace tiskem u Simrocka, který je 

opatřil opusovým číslem 78 – to aby působily dojmem nového 

díla.

 Jako téma pro variační zpracování si Dvořák zvolil melodii 

vlastní písně Huslař ze Sborových písní pro mužské hlasy 

(složených ve stejném roce jako Symfonické variace). Byl to jistě 

i text Adolfa Heyduka, co skladatele inspirovalo a ideově vedlo 

jeho pero při variačních proměnách tématu (ostatně jedné  

z variací dominují sólové housle): Já jsem huslař přeubohý, / 

nemám jen tu hřivnu, / a přec všudy se mi daří, / kam širákem 

kývnu; / kam paličku poodložím, / trávník pučí květem, / a když 

slačík strunky hladí, / radost letí světem… Osmadvacet varia- 

cí prochází nejrůznějšími náladami od melancholie přes bez- 

starostnost až po rozjásanost; jejich mnohotvárný, důmyslně 

prokomponovaný a instrumentačně nápaditý řetězec vytváří 

dojem jednolitého symfonického toku, který vrcholí závěrečnou 

fugou ústící do české polky.

Bohuslav Martinů (1890 

až 1959) je autorem bez- 

mála tří desítek koncer- 

tantních instrumentálních 

skladeb, z nichž čtyři jsou 

určeny sólovému violon- 

cellu – dva koncerty, Sonata 

da camera a Concertino 

pro violoncello, dechy, kla- 

vír a bicí.

    První violoncellový kon- 

cert prošel několika pro- 

měnami. Původní verzi Mar- 

tinů započal o letních 

prázdninách 1930 v Poličce a dokončil ji v říjnu téhož roku po 

svém obvyklém návratu do Paříže. Byla napsána pro komorněji 

obsazený orchestr zahrnující důležitý klavírní part a vykazovala 

rysy concerta grossa. K premiéře došlo v podání Gaspara 



Cassadó v prosinci 1931 v Berlíně. Roku 1939 se Martinů ke 

skladbě vrátil a přepracoval ji (mimo jiné rozšířil orchestr). 

Definitivní podobu jí vtiskl v Nice roku 1955, deset let po 

vytvoření Violoncellového koncertu č. 2  a v době, kdy dokončoval 

Epos o Gilgamešovi či Fresky Piera della Francesca. Do práce se 

pustil poté, co v pařížském rozhlasovém vysílání slyšel druhou 

verzi skladby a uvědomil si, že v ní je plno chyb, že to ani  

k poznání není. Nechal si poslat partituru a výrazně do ní 

zasáhl. Měl jsem s tím dřinu, konstatoval, je to stará věc, 

zapomněl jsem to a teď jsem se musel k tomu vrátit. Ale jsem 

rád, že jsem to udělal. (…) teď je to k světu. Třetí (stejně jako 

druhou) verzi skladatel věnoval violoncellistovi Pierru Fornierovi, 

který ji poprvé provedl v prosinci 1955 v Lausanne. Finální 

podoba díla se od předchozích liší zejména ve zvuku. Martinů 

přiblížil koncert svému pozdnímu stylu: oprostil zahuštěnou 

akordiku a zatěžkanou instrumentaci ve prospěch průzračnějšího 

doprovodu, a tím zřetelnějšího vyznění sólového partu. Působivá 

hudba, jíž naplnil tradiční třívěté schéma pomalu – rychle – 

pomalu, tak nese stopy vrcholných děl pařížského období Mar- 

tinů i jeho poslední tvůrčí fáze; v tom je První violoncellový 

koncert vskutku jedinečným opusem.

 Vitální úvodní Allegro vyrůstá ze dvou kontrastních témat, 

pro Martinů příznačně synkopovaných: první vychází ze stručné 

orchestrální introdukce, je energické a s decentně naznačeným 

dobově oblíbeným jazzovým feelingem; téma druhé, rozsáhlé  

a teskně širokodeché, předjímá lyrický patos střední věty, který 

si u Martinů často spojujeme se vzpomínkami na rodný kraj, se 

steskem a touhou po vlasti, kam se ze zahraničí vždy rád vracel, 

ovšem kam mu od vypuknutí druhé světové války až do konce 

jeho života byl přístup zapovězen. Ve finále se vrací živelnost 

úvodní věty, poháněná synkopickým rytmem, staccaty a dy- 

namickými zvraty, v jistý moment na chvíli zklidněná re- 

miniscencí střední části a tklivou sólovou kadencí, avšak v zá- 

věru dovedená k efektní tečce.

Letos v říjnu uplyne přesně 100 let, co v Brně zazněla ve světové 

premiéře rapsodie pro orchestr Taras Bulba, spolu se Sinfoniet- 

tou nejproslulejší symfonická skladba Leoše Janáčka (1854 až 

1928). Skladba navíc natolik jedinečná, že bychom k ní jen sotva 

našli v dobové tuzemské i světové hudební literatuře paralelu. 

Byla inspirována stejnojmennou povídkou ruského klasika 

Nikolaje Vasiljeviče Gogola, zpracovávající pověst o atamanovi 

záporožských kozáků Tarasu Bulbovi, hrdinsky umírajícím v zá- 

věru vítězného boje proti Polákům roku 1628, a o jeho dvou sy- 

nech, Andrijovi a Ostapovi. Janáček, velký rusofil a spoluza- 

kladatel brněnského Ruského kroužku (1898), komponoval rap- 

sodii během první světové 

války a první verzi do- 

končil v červenci 1915. Na 

její provedení ovšem tehdy 

nemohlo být vzhledem k po- 

litické situaci ani po- 

myšlení: jakékoli projevy 

náklonnosti k Rusku byly 

postihovány, jak o tom 

ostatně svědčí i zákaz čin- 

nosti Ruského kroužku 

vydaný v březnu 1915.

  Druhou, přepracovanou 

verzi Janáček završil o tři ro- 

ky později, a právě ta se stala základem podoby díla, v jaké 

Tarase Bulbu vůbec poprvé slyšelo publikum 9. října 1921 na sym- 

fonickém koncertě Národního divadla v Brně pod taktovkou 

Františka Neumanna či poté při pražské premiéře 9. listopadu 1924 

ve Smetanově síni Obecního domu v podání České filharmonie za 

řízení Václava Talicha (a za přítomnosti prezidenta T. G. Masary- 

ka). Své pohnutky ke kompozici Tarase Bulby skladatel později 

shrnul takto: Ne proto, že ubil vlastního syna pro zradu na národu 

– I. díl (Řež u Dubna); ne pro mučednickou smrt druhého syna –  

II. díl (Varšavské trýzně); ale že nenajdou se na světě ty ohně, muka, 

jež by zničila sílu ruského lidu – pro tato slova, jež padají do palčivých 

jisker a plamenů hranice, na níž dotrpěl slavný hejtman kozácký 

Taras Bulba – II. díl a závěr, složil jsem roku 1915–16 [sic!] tuto rap- 

sodii podle pověsti sepsané N. V. Gogolem. 

 Janáčkova hudba není prvoplánově popisná, je však důsled- 

ně programní. Posluchače provází dramatickými osudy hrdinů  

a s hlubokým pochopením postihuje Andrijovo těžké rozhodování 

mezi láskou a povinností, Ostapovo nelidské utrpení a Tarasův horeč- 

ný neklid, vykoupený prorockou vizí a smrtí v plamenech. Do hym- 

nického finále Janáček vložil poselství krásy, nezdolnosti a víry.

Vítězslav Mikeš

O účinkujících

Laura van der Heijden (1997) se narodila v Anglii nizozemsko- 

-švýcarským rodičům. Od roku 2008 studovala u renomovaného 

violoncellisty Leonida Gorochova, mistrovské kurzy absolvovala 

pod vedením Davida Geringase, Ralpha Kirshbauma a Miklóse 

Perényiho. V patnácti letech se stala vítězkou Soutěže BBC 



mladých hudebníků. V ro- 

ce 2018 vydala své de- 

butové album 1948, na- 

točené s klavíristou Petrem 

Limonovem a obsahující 

skladby ruských autorů 

pro violoncello a klavír; za 

toto CD získala ceny Edi- 

son Klassiek a BBC Music Ma- 

gazine Newcomer Award. 

V roce 2019 završila svá stu- 

dia na Cambridge Uni- 

versity.

      Jako sólistka vystoupila  

s orchestry jako Philhar- 

monia Orchestra, Hallé Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony, 

Academy of St Martin in the Fields, BBC Scottisch, BBC Phil- 

harmonic, Royal Philharmonic či English Chamber Orchestra, 

spolupracovala s dirigenty jako Sir Andrew Davis, Christoph 

König, Kirill Karabits, Karen Kamensek, Michael Collins ad. Je 

členkou souboru Kaleidoscope Chamber Collective, pravidelně 

účinkuje s Brodsky Quartet a s interprety jako Nicholas Daniel, 

Krzysztof Chorzelski, Midori, Nils Moenkemeyer či Fazil Say; na 

jejích recitálech ji doprovázeli klavíristé Tom Poster, Katya 

Apekisheva či Huw Watkins. Spolupracuje s nadací Children  

& the Arts a s Brighton Youth Orchestra. Hraje na violoncello ze 

17. století z dílny cremonského nástrojáře Franceska Ruggieriho, 

jež jí bylo zapůjčeno ze soukromé sbírky.

Kořeny brněnské filharmonie sahají do 70. let 19. století, kdy  

v Brně mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfo- 

nického orchestru. Dílo slavného skladatele 20. století je 

ostatně nejvýznamnější programovou položkou tělesa, které je 

považováno dodnes za jeho autentického interpreta. 

 Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením 

rozhlasového 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 pra- 

videlným hostem světových i českých festivalů, kde často 

spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým filharmonickým 

sborem Brno. 

 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou 

televizi. Kromě realizace nahrávek pro řadu společností (Su- 

praphon, Sony Music, IMG Records, BMG, Channel 4) zakládá 

Filharmonie Brno v roce 2020 svůj vlastní nahrávací label. 



Dynamicky také rozvíjí zakázkové nahrávání pro globální 

klientelu v rámci Czech Orchestra Recordings.

Dějinami orchestru prošla řada českých a světových diri- 

gentských osobností jako Břetislav Bakala, František Jílek, Petr 

Altrichter, Jiří Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša 

nebo Tomáš Netopil. Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem  

a uměleckým ředitelem Dennis Russell Davies.

 Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open-air festival 

na brněnském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou 

renomovaných festivalů Moravský podzim, Velikonoční festival 

duchovní hudby a Expozice nové hudby. Zaštiťuje mezinárodně 

proslulý dětský sbor Kantiléna, od roku 2010 se podílí na fe- 

stivalu mladých hudebníků Mozartovy děti, v roce 2014 zaklá- 

dá svou Orchestrální akademii.

 Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli 

symfonické hudby doma i v zahraničí, ale i předním orga- 

nizátorem hudební sezony druhého českého města, aktivním 

festivalovým pořadatelem a kreativním lídrem orchestrální 

dramaturgie. Působí v neorenesančním Besedním domě, br- 

něnském „Musikvereinu“ z dílny Theophila 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 

dirigovat začal jako hudební ředitel komorního orchestru  

v Saint Paulu v Minnesotě (1972–1980), v letech 1977–2002 byl 

také šéfdirigentem newyorského Orchestru amerických skla- 

datelů a v letech 1991–1996 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 Beethovenhalle v Bonnu, hu- 

dební ředitel Bonnské opery a Beethovenova festivalu (1987 až 

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 šéfdirigentem Symfonického orchestru Vídeňského rozhlasu, 

roku 2002 se stal (na patnáct let) šéfdirigentem Brucknerova 

orchestru a ředitelem opery 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 kavalíra, světovou 

premiéru opery The Lost Philipa Glasse a dále v tomto operním 

domě uvedl nové ins- 

cenace oper Pelléas a Mé- 

lisanda, Falstaff, Salome, 

tetralogie Prsten Nibe- 

lungův, evropskou premié- 

ru opery McTeague Wil- 

liama Bolcoma a světové 

premiéry děl Moritze Eg- 

gerta a Michaela Obsta.  

S Brucknerovým orchest- 

rem často vyjížděl na 

turné, pracoval na jeho 

kmenovém repertoáru (mj. 

natočil všechny Bruckne- 

rovy symfonie ve všech 

jejich verzích) a svým nápaditým dramaturgickým přístupem 

významně přispěl ke zvýšenému zájmu o koncerty tělesa. V le- 

tech 2009–2016 měl též úvazek šéfdirigenta symfonického or- 

chestru v Basileji. 

 Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného 

interpreta klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém 

poučeném zájmu o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou 

spoluprací a osobními vztahy s význačnými soudobými tvůrci; 

mezi ně patří (nebo patřili) 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. 

 Jako dirigent nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal 

Davies víc než 80 hojně oceňovaných snímků: kompletní 

symfonie Brucknerovy, Haydnovy, Honeggerovy a Glassovy, se 

svou ženou, klavíristkou Maki Namekawou, natočil mj. Bee- 

thovenova 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 kultury jmenovalo komandérem Řádu umění a li- 

teratury 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 podzimu 2020 je i šéfdirigentem rozhlasového orchestru 

MDR v Lipsku a hostujícím profesorem na Janáčkově akademii 

múzických umění v Brně.

→ více na www.rbartists.at a www.dennisrusselldavies.com
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Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas 

a vypnuli své mobilní telefony. Děkujeme. 
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