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ST 13. 10. 2021, Besední dům, 19:00

IVA BITTOVÁ  
& KYTAROVÉ KVARTETO ALEPH
G. F. HAAS Kytarový kvartet

CAGE/SMOLKA Music for Marchel Duchamp

CHALOUPKA Kytarový kvartet č. 2 „Árie Evy“

B. LANG Monadologie XXXII – The Cold Trip, part 1

Iva Bittová zpěv 
Aleph Gitarrenquartett

ČT 14. 10. 2021, Besední dům, 19:00

CELLO OCTET AMSTERDAM  
& MAKI NAMEKAWA
GLASS The Hours, Dracula

HOVHANESS Lousadzak

V. ZOUHAR Zvlněná hladina

Maki Namekawa klavír 
Cello Octet Amsterdam

PÁ 15. 10. 2021, Mahenovo divadlo, 19:00

KOČÁR DO VÍDNĚ
divadelní inscenace s živým orchestrem

hudba Jan Novák 
jevištní adaptace Štěpán Pácl 
režie Štěpán Pácl, Aminata Keita 
výprava Michal Spratek 
dramaturgie Barbara Gregorová 
Ensemble Opera Diversa 
dirigentka Gabriela Tardonová

NE 17. 10. 2021, Janáčkovo divadlo, 19:00

ARMÉNSKÁ FILHARMONIE
MANSURJAN „... and then I was in time again“, 

violový koncert

TERTERJAN Symfonie č. 3

CHAČATURJAN Symfonie č. 2 e moll

Luca Ranieri viola 
Arménská filharmonie 
dirigent Eduard Topčjan

NOVÝ SVĚT MORAVSKÉHO PODZIMU

NE 3. 10. 2021, Divadlo na Orlí, 14:00 

KOUTEK DIVOHLEDNÉHO  
HUDEBNOTVORNA

SO 9. 10. 2021, Music Lab, 21:30 

NOVÁK2

ST 13. 10. 2021, Blahoslavův dům, 21:30 

BRNĚNSKÁ ZRCADLA

SO 16. 10. 2021, Besední dům, 19:00 

Z NOVÉHO MĚSTA

DOPROVODNÝ PROGRAM

ST 6. 10. 2021, Ústav hudební vědy FF MU, 
10:00–17:00

IMMORTALITATIS CAUSA
workshop k současné situaci provozování díla 

Jana Nováka

SO 9. 10. 2021, Besední dům, 15:00

MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM
novákovský workshop

PO 11. 10. 2021, Besední dům, odpoledne

ILIĆ O REJCHOVI
Ivan Ilić – přednáška o Antonínu Rejchovi

PO 11. – ST 13. 10. 2021, Ústav hudební vědy FF MU

55. MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVEDNÉ 
KOLOKVIUM
Hudba a její paměť: péče o hudební prameny

PÁ 1. 10. 2021, Janáčkovo divadlo, 19:00

ZAHAJOVACÍ KONCERT
J. NOVÁK Filharmonické tance 

SCHWERTSIK Nachtmusiken 

GLASS Symfonie č. 12 „Lodger“

Angélique Kidjo zpěv 
Christian Schmitt varhany 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

SO 2. 10. 2021, Bobycentrum, 19:00

HUUN-HUUR-TU & MARTYNOV  
& GRINDĚNKO & OPUS POSTH & MLADA
MARTYNOV Děti vydry

Huun-Huur-Tu 
Opus Posth Ensemble 
Akademický sbor Mlada 
Vladimir Martynov klavír 
Taťjana Grinděnko housle a umělecké vedení

NE 3. 10. 2021, kostel sv. Jakuba, 16:00

RENESANČNÍ MOTETA
renesanční vícesborové nešpory 

VICTORIA, ASOLA, CIFRA, HANDL GALLUS, 

ZANGIUS, LASSO

Societas Incognitorum,  
gregoriánská schola,  
OctOpus Vocalis,Illegal consort,  
Ensemble Versus  
a instrumentalisté 
řídí Eduard Tomaštík

NE 3. 10. 2021, Besední dům, 19:00

WÜRTTEMBERSKÝ KOMORNÍ  
ORCHESTR HEILBRONN
STRAVINSKIJ Dumbarton Oaks

PROKOFJEV Houslový koncert č. 2

SCHNITTKE Concerto grosso č. 3

PROKOFJEV Symfonie č. 1 „Klasická“

Noah Bendix-Balgley, Zohar Lerner housle 
Württembergisches Kammerorchester 
Heilbronn 
dirigent Benjamin Reiners

ÚT 5. 10. 2021, Besední dům, 19:00

LE POÈME HARMONIQUE
Aux marches du palais, tradiční  

francouzské písně 15.–19. století

Le Poème Harmonique 
Vincent Dumestre umělecké vedení a teorba

ST 6. 10. 2021, Besední dům, 19:00

JAN NOVÁK 100
J. NOVÁK Choreae vernales,

Odarum concentus, Carmina Sulamitis,

Concentus Eurydicae, Concentus biiugis

Kristina Vaculová flétna 
Lucie Hilscherová mezzosoprán 
Vít Dvořáček kytara 
Lucie Schinzelová klavír 
Kristýna Znamenáčková klavír 
Ensemble Opera Diversa 
dirigentka Gabriela Tardonová

ČT 7. 10. 2021, Besední dům, 19:00

JAKUB SLÁDEK – KLAVÍRNÍ RECITÁL
MARTINŮ Sonáta pro klavír H 350

J. NOVÁK Elegantiae tripudiorum

METNER Pohádky op. 51

RACHMANINOV Sonáta č. 2 b moll

Jakub Sládek klavír

PÁ 8. 10. 2021, Besední dům, 19:00

LUDICRA
RATAJ, NOTA, WAN, CARPENTER, VÖRÖŠOVÁ

Štěpán Filípek violoncello

BCO – Brno Contemporary Orchestra 
dirigent Pavel Šnajdr

PÁ 8. – NE 10. 10. 2021
JOANNIS NOVAK 100
unikátní víkendový novákovský maraton 

NE 10. 10. 2021, Univerzitní kino Scala, 16:30

HLUBINY DUŠE ARMÉNSKÉ HUDBY
From the Depths of the Soul –

Foray through the Musical Landscape

of Armenia, projekce dokumentárního filmu

AMIRKHANIAN Miatsoom

NE 10. 10. 2021 Besední dům, 19:00

THE NAGHASH ENSEMBLE
HODIAN Songs of Exile

The Naghash Ensemble

ÚT 12. 10. 2021, Besední dům, 19:00

REJCHA: UMĚNÍ VARIACE
REJCHA L‘Art de varier op. 57

Ivan Ilić klavír
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Angélique Kidjo zpěv / voice 

Christian Schmitt varhany / organ

Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

JAN NOVÁK
Filharmonické tance 
Philharmonic Dances

 1. Allegro 

 2. Moderato 

 3. Vivace

KURT SCHWERTSIK
Nachtmusiken (Noční hudby) op. 104 
Nachtmusiken (Night musics), Op. 104

 1. Janáček ist mir im Traum erschienen – Ruhig bewegt – 

 2. Wienerlied. Langsamer Walzer – Zeit lassen – Wieder im Zeitmaß – 

  Zeit lassen – Noch ruhiger, als zu Anfang 

 3. …for David Drew. Ruhig bewegt und innig gesungen – 

  Wieder etwas vorbreitern – Wie am Anfang – Noch ruhiger 

 4. Geschwindmarsch. In rasender Wut – 

 5. Flucht. Ruhig gehend – Vorwärts strebend – Zeit lassen – Schnell

PHILIP GLASS
Symfonie č. 12 „Lodger“ 
Symphony No. 12 “Lodger”

 1. Fantastic Voyage 

 2. Move On 

 3. African Night Flight 

 4. Boys Keep Swinging 

 5. Yassassin 

 6. Repetition 

 7. Red Sails
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S hudbou Kurta Schwertsika (1935) se brněnští filharmonikové poprvé setkali loni na 

podzim; v roce, kdy jeden z nejvýznamnějších současných rakouských skladatelů slavil 

pětaosmdesátiny, uvedli v sále Besedního domu v přítomnosti autora hned dvě jeho 

skladby: suitu Pan K. objevuje Ameriku a Scvrklou symfonii. 

 Schwertsik působil v 50. a 60. letech jako orchestrální hráč na lesní roh (Nie-

derösterreichischen Tonkünstlerorchester, Wiener Symphoniker), zároveň však rozvíjel  

i svou činnost skladatelskou. Zpočátku se prezentoval jako stoupenec „darmstadtské“ 

moderny; pod vlivem amerických skladatelů (zvláště Johna Cage) se ovšem přeoriento-

val směrem k tonalitě. Je autorem nebývale dlouhé řady děl, mj. spolupracoval s cho-

reografem Johannem Kresnikem na čtyřech baletech Macbeth, Frida Kahlo, Nietzsche  

a Hovory o lásce, zkomponoval koncerty pro významné sólisty (trumpetistu Håkana 

Hardenbergera, houslistu Christiana Altenbergera, hráče na bicí nástroje Colina Currie-

ho ad.), pro Zemské divadlo v Linci roku 2009 vytvořil spolu se světoznámým choreogra-

fem Jochenem Ulrichem podle Kafkova nedokončeného románu Amerika celovečerní 

balet (se sólovým barytonem) nazvaný Kafka Amerika op. 101a.

 Pětivětou skladbu Nachtmusiken (Noční hudby) Schwertsik napsal v roce 2010 

na objednávku BBC. Do jejího názvu vložil odkazy na dvě „nočně hudební“ věty z Mahle-

rovy Sedmé symfonie a také na Mozartovu Malou noční hudbu, aniž by však z těchto děl 

citoval. Podobně jako Novákovy Filharmonické tance jsou i Nachtmusiken spíše symfo-

nickými fantaziemi, které jsou naplněny nostalgií, melancholií, smutkem, ba i nočními 

přeludy. Janáčkova „návštěva ve snu“ se v první větě promítá zřetelně rozpoznatelným 

janáčkovským duchem. Ländlerový rytmus a tklivé melodie přenášejí posluchače ve 

druhé větě do světa potemnělých mahlerovských písní a atmosféry vídeňského bieder-

meieru. Prostřední věta je meditací nad ztrátou skladatelova blízkého přítele Davida 

Drewa (2009), známého propagátora díla Kurta Weilla a ředitele londýnského vydava-

telství Boosey & Hawkes, který stál za mezinárodním úspěchem Schwertsikovy hudby. 

Energický pochod čtvrté části, připomínající Šostakovičovo Scherzo z Desáté symfonie, 

je následován závěrečnou neobarokní větou, jejíž nové a nové fugatové nástupy jako by 

se snažily dospět k přesvědčivému završení, avšak nakonec se rozplynou v temnotě noci. 

Premiéra Nachtmusiken se uskutečnila roku 2010 v manchesterské Bridgewater Hall  

v podání BBC Philharmonic a dirigenta Gianandrey Nosedy.

 Philip Glass (1937) už dnes není „čistým“, radikálním minimalistou, jímž byl v 

rané fázi své skladatelské dráhy – to když jeho hudba, komponovaná převážně pro sou-

bor The Philip Glass Ensemble a Divadelní společnost Mabou Mines, mnohem víc než ve 

vážnohudebních kruzích rezonovala v „alternativním“ uměleckém prostředí New Yorku. 

Není proto divu, že tak tradičnímu žánru, jakým je symfonie, se Glass dlouho vyhýbal. 

Poprvé se v tomto oboru realizoval až jako pětapadesátiletý; od té doby vytvořil dvanáct 

svébytných, rozmanitě uchopených symfonií, které se opírají o repetitivní techniky 

vlastní minimalismu, ovšem adaptované na symfonický kánon. Nejsou to díla novátor-

ská, přesto znamenají obohacení současného orchestrálního repertoáru.

 Symfonií č. 12 „Lodger“ Glass završil svou trilogii inspirovanou slavnými „berlín-

skými“ alby, která v 70. letech natočila poprocková ikona David Bowie v tehdejším Zá-

padním Berlíně ve spolupráci s britským hudebníkem Brianem Enem a americkým pro-

ducentem Tonym Viscontim. Byl jsem s Davidem dlouhá léta v kontaktu, o mém plánu 

Zahajovací koncert Moravského podzimu 2021 nemůže začít příznačněji: uvedou jej 

Filharmonické tance, které Jan Novák (1921–1984), jehož 100. výročí narození festival 

hojnou měrou připomíná, zkomponoval v roce 1956 pro – tehdy čerstvě ustavenou – br-

něnskou filharmonii. Rodák z Nové Říše, odchovanec Viléma Petrželky na brněnské kon-

zervatoři a Janáčkově akademii múzických umění a také žák Bohuslava Martinů tím 

vyjádřil vděčnost za přízeň a odvahu, kterou mu orchestr a jeho první šéfdirigent Břeti-

slav Bakala prokázali, když jej uvedli jako představitele nové české tvorby na festivalu 

Varšavská jeseň 1956, třebaže svobodomyslný Novák dával okázale najevo svůj kritický 

postoj vůči komunistickému režimu a doktríně socialistického realismu.

 Navzdory názvu, vzbuzujícímu představu cyklu odlehčených orchestrálních ta-

nečních čísel, jsou Filharmonické tance (Choreae Philharmonicae) monumentálním 

triptychem symfonických fantazií, ve kterém Novák předvedl zralé instrumentační mis-

trovství a jednotlivým hudebníkům i nástrojovým skupinám umožnil brilantní prezenta-

ci hráčské virtuozity. V tom nezapřel svého učitele Martinů. Jinak jsou ovšem Filharmo-

nické tance osobitým dílem autora, který již projevil vlastní rukopis naplňující neo- 

klasické formy nepatetickým jasem, elegancí i hudebním vtipem. V živelném orchestrál-

ním proudu první věty, odvíjejícím se na složitém rytmickém půdorysu, můžeme za-

slechnout ohlasy hudby Janáčkovy i Martinů; kvazi taneční tep neustupuje ani v lyrické 

střední větě, hypnotizující svými melancholickými melodiemi ve smyčcích a vzrušenými 

gradacemi. Vášnivé finále, hýřící bohatou rytmickou i melodickou invencí, je dovedeno 

do slavnostně strhujícího závěru.

 Skladby Jana Nováka patří ke kmenovému repertoáru Filharmonie Brno, přičemž 

Filharmonické tance, premiérované roku 1956 v sále Stadionu na Kounicově ulici, v něm 

logicky zaujímají postavení výsadní. Bylo jen otázkou času, kdy k nim svou pozornost 

obrátí i stávající šéfdirigent Dennis Russell Davies; sotva by se pro to dala najít vhodněj-

ší příležitost než sté výročí Novákova narození…

Operní pěvec Richard Novák vzpomíná na svého bratrance 
…Mnohem více jsem se s Janem vídal od 50. roku, kdy už jsem studoval v Brně. Bydlel 

tehdy s manželkou Eliškou na Žižkově ulici ve zvýšeném přízemí, už tehdy tam byly dva 

klavíry, protože společně studovali repertoár pro klavírní duo. Zároveň si však i zavazeli, 

protože Eliška potřebovala cvičit a Honza komponovat. Později to řešili tak, že postavili 

montovanou chatu na přehradě nahoře nad přístavištěm „Zouvalka“ (Honza říkával 

„zoufalka“). Tam měl Honza pianino – stěhování bylo složité přes Rozdrojovice a pak le-

sem – a celé dny, ba týdny byl ponořen do práce. V poledne sešel dolů, přeplaval přehra-

du a šel na Osadu na oběd. Také tam měl dole lodičku a pro eventuelní návštěvy doplul 

na protější břeh. Vypadalo to velmi idylicky, ale bylo to bez elektřiny a na zatopení se 

muselo nejprve sehnat a připravit dřevo. Ovšem především tam napsal Honza první vel-

ké orchestrální skladby – hobojový koncert, balet Svatební košile, Filharmonické tance  

a koncert pro dva klavíry, v dokonalém soustředění vytříbil svou kompoziční řeč i or-

chestraci…

Citováno z publikace Jan Novák ve vzpomínkách přátel (sborník k 90. výročí narození 

skladatele), vydané Spolkem přátel hudby při Filharmonii Brno v roce 2011.
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strojů, pro které má psát, bylo jich devatenáct, vyzval jsem ho taky, aby si prostudoval 

Bartókovo Divertimento. Pak jsem pro tuto symfonii dostal ještě jeden nápad. Řekl jsem 

Philipovi: „Zkus začít unisono, na jednom tónu, který zahrají všechny nástroje, a pak 

skonči na devatenácti různých tónech.“ A on to všechno dodržel. Do vzniku těchto prv-

ních tří symfonií jsem byl tedy do značné míry zaangažován. Už nevím, odkud přišla 

objednávka Čtvrté symfonie „Heroes“, každopádně v ní Philip opět použil hudbu Davida 

Bowieho a Briana Ena. A pak Gerard Mortier ze Salcburského festivalu chtěl od Philipa 

velkou skladbu, z čehož vzešla Pátá symfonie: to je opravdu velkolepé, nádherné celove-

černí dílo, které jsem v Salcburku premiéroval. Když jsem přišel do Lince k Brucknerovu 

orchestru, i tam jsme se rozhodli, že si u Philipa vyžádáme novou symfonii. A tak to po-

kračovalo. Dá se říct, že jsem byl u drtivé většiny z Philipových dvanácti symfonií, ať už 

jako dirigent premiéry, nebo i jako iniciátor. Philip pořád skládá, takže uvidíme, s čím 

ještě přijde.

Citováno z rozhovoru pro časopis Harmonie 8/2021.

Vitězslav Mikeš

ANGÉLIQUE KIDJO, trojnásobnou držitelku Grammy, označil týdeník Time za „africkou 

divu číslo jedna“, BBC ji zahrnulo mezi 50 nejvýraznějších osobností afrického kontinen-

tu, list The Guardian mezi 100 nejinspirativnějších žen na světě a časopis Forbes ji uvedl 

jako první ženu v seznamu nejvlivnějších celebrit v Africe. Kidjo je držitelkou prestižní 

ceny Crystal (2015) udělované Světovým ekonomickým fórem ve švýcarském Davosu, 

ceny „Velvyslanec svědomí“ (2016), kterou uděluje mezinárodní organizace na obranu 

lidských práv Amnesty International (mimochodem jako první tuto cenu obdržel v roce 

2003 Václav Havel), a Německé ceny za udržitelnost (2018).

 Kidjo zaujala svým pěveckým projevem využívajícím tradičního zpěvu jejího rod-

ného Beninu, vlivů R&B, funku, jazzu, evropské a latinskoamerické hudby. Na svých na-

hrávkách prozkoumala cesty africké diaspory po Brazílii, Kubě a Spojených státech,  

v roce 2018 nabídla vlastní verzi alba Remain In Light skupiny Talking Heads (natočenou 

se slavným producentem Jeffem Bhaskerem), na albu Celia (2019) vzdala poctu proslu-

lé kubánské zpěvačce Celii Cruzové. Letos v lednu vydala svou zatím poslední nahrávku 

Mother Nature. 

 Symfonie č. 12 „Lodger“ není první skladbou, kterou pro ni Philip Glass složil;  

už dříve jí věnoval orchestrální písňový cyklus na texty v jorubštině (jejím mateřském 

jazyce) nazvaný Ifé: Three Yorùbá Songs (2013).

 Vedle bohaté nahrávací a koncertní činnosti je Kidjo pověstná i svými charitativ-

ními aktivitami, které uskutečňuje pod křídly organizací UNICEF a OXFAM. Prostřednic-

tvím vlastní nadace Batonga se věnuje podpoře afrických dívek ve vzdělávání. V roce 2019 

vystoupila z podnětu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na summitu G7 

jako mluvčí iniciativy AFAWA, jež si klade za cíl odstranit finanční propast, s níž se  

v Africe potýkají podnikatelky.

→ Více na www.kidjo.com

dokončit trilogii věděl, řekl Philip Glass. V porovnání s předchozími dvěma symfoniemi je 

hlavní rozdíl v tom, že tato skladba se opírá o význam textů písní. A dirigent Dennis  

Russell Davies Glassova slova rozvádí: Jestliže Symfonie č. 1 „Low“ z roku 1992 a Symfo-

nie č. 4 „Heroes“ z roku 1996 využívají hudbu z Bowieho legendárních nahrávek jako 

základ pro Glassovu závažnou symfonickou – čistě instrumentální – kreaci, z alba Lodger 

si skladatel vzal pouze texty, které zhudebnil do podoby původní vokální symfonie.

 Glass si z alba Lodger vybral v přeskupeném pořadí šest Bowieho písňových textů 

(z celkových deseti) a zasadil je do zcela nového hudebního kontextu, podobně jako to 

před ním učinil neméně úspěšně například jeho vrstevník John Corigliano ve vokálním 

cyklu Mr. Tambourine Man (2000/2003) s texty Boba Dylana. Glass (ostatně jako Cori- 

gliano) přenechal původně mužské autorské výpovědi pěvkyni – konkrétně beninsko- 

americké hvězdě současné world music Angélique Kidjo (pro kterou už dříve, v roce 2013, 

složil písňový cyklus Ifé: Three Yorùbá Songs). Závažný, důmyslně prokomponovaný or-

chestrální tok s koncertantně pojatými varhanami oprávnil skladatele k nadepsání díla 

symfonií.

 Dennis Russell Davies, Glassův dlouholetý blízký přítel, premiéroval převážnou 

většinu jeho symfonií (a několik dalších významných děl včetně oper). Dvanáctou sym-

fonii ovšem poprvé uvedl John Adams, a sice s Losangeleskou filharmonií v lednu 2019  

v Koncertní síni Walta Disneyho. Poté dílo prošlo úpravou, na níž se podílel Davies:  

V rámci příprav na moje evropská provedení jsme s Philipem využili příležitosti znovu 

pečlivě projít partituru a učinit četné revize, v některých případech i nové hudební ná-

pady a textové úpravy, které se staly součástí finální partitury. V této podobě Glassova 

Dvanáctá symfonie zazněla i v české premiéře letos v dubnu na Pražském jaru – byť bez 

publika v sále, formou streamovaného koncertu (dosud dostupného na stránkách festi-

valu) ze Smetanovy síně Obecního domu; na provedení se podílelo stejné obsazení, kte-

ré Glassovu skladbu představí i brněnskému publiku na Moravském podzimu. 

Dennis Russell Davies o symfoniích Philipa Glasse
(a vlastním podílu na tom, že se skladatel odhodlal v tomto žánru komponovat)
Začal jsem se s ním o tom bavit, když mu bylo kolem padesáti let. Měl za sebou několik 

oper a já viděl, že v psaní pro orchestr je čím dál zručnější, že dosáhl zajímavého orches-

trálního zvuku. Přitom většinou psal částečně improvizované skladby, které prováděl 

jeho The Philip Glass Ensemble. Bylo to populární a zajímavé. Já jsem ale tuhle hudbu 

chtěl dostat do koncertní síně a chtěl jsem ji provozovat se symfonickým orchestrem. 

Proto jsem mu to navrhnul. Hledal jsem možnosti, jak takovou skladbu u něj objednat. 

Pak se zrodil nápad, že by Philip mohl napsat skladbu postavenou na hudbě Davida 

Bowieho a Briana Ena. Vzešla z toho jeho První symfonie „Low“. Dirigoval jsem premié-

ru, která měla obrovský úspěch, byla to velice dobře napsaná hudba. V té době jsem 

působil u Brooklynské filharmonie, což je orchestr s dlouhou tradicí, jeho koncerty pro-

bíhaly na Brooklynské hudební akademii. Objednali jsme u Philipa Druhou symfonii, což 

vlastně byla jeho první symfonie využívající čistě jeho vlastní myšlenky a materiál. Když 

jsem potom byl šéfdirigentem Stuttgartského komorního orchestru, napadlo mě, že by-

chom mohli objednat symfonii pro smyčce: určil jsem Philipovi počet smyčcových ná-
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CHRISTIAN SCHMITT (1976) patří v současné době k mezinárodně nejžádanějším kon-

certním varhanním virtuózům a spoluhráčům v komorní hře. Studoval chrámovou hud-

bu na Vysoké škole hudební v Saarbrückenu, varhany u Daniela Rotha v Paříži, muziko-

logii a katolickou teologii na Sárské univerzitě v Saarbrückenu.

 Pravidelně spolupracuje se světoznámými dirigenty a sólisty jako Sir Simon Rattle, 

Phillipe Herreweghe, Jakub Hrůša, Marek Jankowski, Manfred Honeck, Magdalena Kože-

ná, Martin Grubinger, Juliane Banse, Gábor Tarkövi, Reinhold Friedrich či Michael Volle. 

Účinkoval na festivalech v Salcburku, Lucernu, dále v Berlínské filharmonii, Kolínské fil- 

harmonii, berlínském Konzerthausu, vídeňském Musikvereinu, curyšské Tonhalle, lipském 

Gewandhausu a na dalších prestižních pódiích. Jako sólista vystoupil s Berlínskými filhar-

moniky, Bamberskými symfoniky, rozhlasovými orchestry NDR, RSB, MDR, WDR, SR či RSO 

Vídeň. Svou rozsáhlou diskografií, čítající na čtyři desítky nahrávek, dokládá svou drama-

turgickou pružnost a nápaditost. Pro společnost CPO nahrál kompletní varhanní díla 

Charlese Koechlina, Sofie Gubajduliny a Charlese-Marie Widora; za CD s Widorovými sym-

foniemi op. 69 a op. 42 č. 3 obdržel v roce 2013 cenu ECHO Klassik. S mimořádným zájmem 

se setkalo také jeho CD pro CPO s díly Josepha Jongena, která natočil s Deutsche Radio 

Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern pod taktovkou Martina Haselböcka (2016), a al- 

bum Prayer natočené s Magdalenou Koženou pro label Deutsche Grammophon (2014). 

Táž firma vydala dvě Schmittova alba jako součást projektu Bach 333 – The Complete New 

Edition. Schmittovou vášní je romantický repertoár, avšak jeho umělecký záběr je mno-

hem širší: provozuje starou hudbu na historických nástrojích po celé Evropě a věnuje se  

i hudbě soudobé. V roce 2017 uvedl v Kolíně nad Rýnem ve světové premiéře varhanní kon-

cert Umarmung – Licht und Schatten Toshia Hosokawy.

 Jako pedagog vyučoval na univerzitách v USA, Itálii, Norsku, Mexiku, Rusku či 

Koreji a jeden semestr vedl také třídu Jürgena Essla na Vysoké škole hudební v Saarbrüc-

kenu. Je také často zván jako konzultant k rekonstrukcím či stavbám nástrojů a jako 

člen porot mezinárodních soutěží. Výraznou měrou se podílí na hudebně-edukačním 

projektu Rhapsody in School. 

→ Více na www.christianschmitt.info

Kořeny brněnské filharmonie sahají do 70. let 19. století, kdy v Brně mladý Leoš Janáček 

usiloval o vznik českého symfonického 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 kraj-

ského orchestru a od té doby patří svou velikostí i významem k české orchestrální špič-

ce. 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 českých 

festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým filharmonickým sborem Brno.

 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi. Kromě realiza- 

ce nahrávek pro řadu společností (Supraphon, Sony Music, IMG Records, BMG, Chan- 

nel 4) zakládá Filharmonie Brno v roce 2020 svůj vlastní nahrávací label. Dynamicky 

také rozvíjí zakázkové nahrávání pro globální klientelu v rámci Czech Orchestra Recor-

dings.
Angélique Kidjo



12 13

 Dějinami orchestru prošla řada českých a světových dirigentských osobností 

jako Břetislav Bakala, František Jílek, Petr Altrichter, Jiří Bělohlávek, Sir Charles Mac-

kerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Netopil. Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a umě-

leckým 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 pro-

slulý dětský sbor Kantiléna, od roku 2010 se podílí na festivalu mladých hudebníků Mo-

zartovy děti, v roce 2014 zakládá svou Orchestrální akademii.

 Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli symfonické hudby doma  

i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební sezony druhého českého města, ak-

tivním festivalovým pořadatelem a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Působí 

v neorenesančním Besedním domě, „brněnském Musikvereinu“ z dílny Theophila von 

Hansena z roku 1873 a těší se na nový moderní koncertní sál, který navrhuje tým archi-

tektů 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 šéfdirigen-

tem newyorského Orchestru amerických skladatelů a v letech 1991–1996 hudebním ředi-

telem 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 festivalu (1987–1995). 

Se Stuttgartským komorním orchestrem nasnímal jako jeho šéf (1995–2006) na CD kom-

plet 107 Haydnových symfonií. 

 Během následujícího trvalého pobytu v Rakousku byl (od roku 1997) profeso-

rem 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 Hudební-

ho divadla v Linci roku 2013 řídil Straussova Růžového kavalíra, světovou premiéru ope-

ry The Lost Philipa Glasse a dále v tomto operním domě uvedl nové inscenace oper 

Pelléas a Mélisanda, Falstaff, Salome, tetralogie Prsten Nibelungův, evropskou premi-

éru opery McTeague Williama Bolcoma a světové premiéry děl Moritze Eggerta a Mi-

chaela Obsta. S Brucknerovým orchestrem často vyjížděl na turné, pracoval na jeho 

kmenovém repertoáru (mj. natočil všechny Brucknerovy symfonie ve všech jejich ver-

zích) 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. 

 Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného interpreta klasického (!) re-

pertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném zájmu o novou a nejnovější tvorbu, žive-

ném trvalou spoluprací a osobními vztahy s význačnými soudobými tvůrci; mezi ně pa-

tří (nebo patřili) Luciano Berio, William Bolcom, John Cage, Philip Glass, Heinz Winbeck, 
Christian Schmitt © Uwe Arens
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The opening concert of Moravian Autumn 2021 could not start more characteristically: 

it is introduced by the Philharmonic Dances, composed by Jan Novák (1921–1984) for 

Filharmonie Brno in 1956, the year the orchestra was founded. This year’s festival 

extensively commemorates the 100th birthday of Novák. With the Philharmonic Dances, 

Novák expressed his gratitude for the support and audacity shown by the orchestra and 

its first chief conductor, Břetislav Bakala, in featuring him as a representative of new 

Czech music at the Warsaw Autumn festival in 1956, even though Novák openly displayed 

his critical views of the Communist establishment at the time.

 Nachtmusiken, a distinctive, polystylistic work in five movements, was written 

by Kurt Schwertsik (born 1935), one of Austria’s most noted contemporary composers, 

in 2010. The name refers to the two “night musics” of Mahler’s Seventh Symphony and 

Mozart’s Eine kleine Nachtmusik, suggesting the nature of the work, which oscillates 

between the weightiness of a symphony and the lightness of a serenade. Echoes of Leoš 

Janáček can be heard in the first movement, while the second introduces listeners to 

the melancholy world of Viennese song. The third is an elegiac tribute to the British 

musicologist, David Drew, who died in 2009; after a forceful march in the fourth, 

redolent of Shostakovich, the nocturnal dreaminess returns in the final, which is a 

fugato. 

 Philip Glass (born 1937) long neglected the traditional genre of the symphony, 

and only composed his first aged 55. Today he has 12 distinctive symphonies to his 

name, of which the most recent, Symphony No. 12 “Lodger”, completes his trilogy 

inspired by the famous “Berlin” albums made in the 1970s by David Bowie, Brian Eno 

and the American producer Tony Visconti. While Symphony No. 1 “Low” (1992) and 

Symphony No. 4 “Heroes” (1996) use the music from the legendary records as the 

foundation for Glass’s purely instrumental pieces, of the album Lodger Glass adopted 

only the lyrics, which he set to his original music in a vocal symphony. The performers 

are the Beninese star of world music and three-time Grammy winner Angélique Kidjo, 

for whom Glass wrote the work, and the German organist Christian Schmitt. 

Filharmonie Brno will be led by Chief Conductor Dennis Russell Davies, a friend and 

artistic partner of Glass for many years. The same forces were combined in the first 

Czech performance of the symphony at the Prague Spring festival this year, but that 

was only streamed, with no audience in the hall. 

Vítězslav Mikeš, translated by Štěpán Kaňa

SU
M

M
A

RY

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 Glas- 

sovy, se svou ženou, klavíristkou Maki Namekawou, natočil mj. Beethovenova Fidelia  

a Mozartovu Kouzelnou flétnu v Zemlinského aranžmá pro čtyřruční klavír nebo Šosta-

kovičovu 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 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 podzimu 2020 je i šéfdirigentem rozhlasového orchestru MDR  

v Lipsku a hostujícím profesorem na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

→ Více na www.dennisrusselldavies.com

Dennis Russell Davies © Andreas H. Bitesnich
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4. Boys Keep Swinging 
Heaven loves ya

The clouds part for ya

Nothing stands in your way

Where you’re a boy 

When you’re a boy 

Clothes always fit ya 

Life is a pop of the cherry 

When you’re a boy 

When you’re a boy 

You can wear a uniform 

When you’re a boy 

Other boys check you out 

You get a girl 

These are your favorite things 

When you’re a boy 

Boys 

Boys 

Boys keep swinging 

Boys always work it out 

Uncage the colors 

Unfurl the flag 

Luck just kissed you hello 

When you are a boy

They’ll never change you

You’re always first in line

When you’re a boy

When you’re a boy

You can buy a home of your own

When you’re a boy

Learn to drive and everything

You’ll get your share

When you’re a boy

Boys

Boys

Boys keep swinging

Boys always work it out

5. Yassassin 
Yassassin – I’m not a moody guy

I walk without a sound

just a working man, no judge of man

but such a life we’ve never known

We came from the farmlands 

To live in the city 

We walked proud and lustful 

ln this resonant world 

You want to fight 

But I don’t want to leave 

Or drift away 

Yassassin – I‘m not a moody guy 

I walk without a sound 

just a working man, no judge of man 

but such a life we’ve never known 

Look at this – no second glances 

Look at this – no value of love 

Look at us – just sun and steel 

Look at this – then look at us 

If there‘s someone in charge 

Then listen to me 

Don’t say nothing’s wrong 

‘cause I‘ve got a love 

And she’s afraid 

You want to fight 

But I don’t want to leave 

Or drift away 

Yassassin – I’m not a moody guy 

I walk without a sound 

just a working man, no judge of men 

but such a life I’ve never known 

Yassassin 

Yassassin 

Yassassin 

PHILIP GLASS
Symfonie č. 12 „Lodger” 
autor textu: David Bowie

[1. Fantastic Voyage – orchestrální] 

2. Move On 
Sometimes I feel

The need to move on

So I pack a bag

And move on

Move on

Well I might take a train

Or sail at dawn

Or take a girl

When I move on

When I move on

Somewhere someone’s calling me

And when the chips are down

I’m just a travellin’ man

Maybe it’s just a trick of the mind, but

Somewhere there’s a morning sky

Bluer than her eyes

Somewhere there’s an ocean

lnnocent and wild

Africa is sleepy people

Russia has its horsemen

Spent some nights in old Kyoto

Sleeping on the matted ground

Cyprus is my island

When the going’s rough

I would like to find you

Somewhere in a place like that

Somewhere, someone’s calling me

And when the chips are down

I stumble like a blind man

Can’t forget you

Can’t forget you

Feeling like a shadow

Drifting like a leaf 

I stumble like a blind man

Can’t forget you

Can’t forget you

3. African Night Flight
African nightmare one-time Mormon

More men fall in Hullabaloo men

I slide to the nearest bar

Undermine chairman, I went too far

Bent on a windfall, rent a Sony

Wonder how the dollar went down

Got to get a word to Elizabeth’s father

Hey ho, he wished me well

Seemed like another day I could fly

lnto the eye of God on high

His burning eye will see me through

One of these days, one of these days

Got to get a word through one of these days

Asante habari habari habari

Asante nabana nabana nabana

Getting in a mood for a Mombasa night 

flight

Pushing my luck, going to fly like a mad 

thing

Bare strip take-off, skimming over Rhino

Born in slumber, less than peace

Struggle with a child, whose screaming, 

dreaming

Drowned by the props all steely sunshine

Sick of you, sick of me

Lust for the free life, quashed and maimed

Like a loved one left unnamed

Seemed like another day I could fly

Into the eye of God on high

Seemed like another day I could fly

Into the eye of God on high

Over the bushland, over the trees

Wise like orangutan, that was me

His burning eye will see me through

One of these days, one of these days

Got to get a word through one of these days

Asante habari habari habari

Asante nabana nabana nabana

Z
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6. Repetition 
Johnny is a man 

And he’s bigger than you 

But his overheads are high 

And he looks straight through you 

when you ask how the kids are 

He’ll get home around seven 

‘Cause the chevy’s real old 

And he could have had a Cadillac 

If the school had taught him right 

And he could have married Anne with 

the blue silk blouse 

And the food is on the table 

But the food was cold 

(Don’t hit her!) 

“Can’t you even cook? 

Can’t you even cook? 

What’s the good of me working 

when you can’t damn cook? 

Can’t damn cook?” 

Well Johnny is a man 

And he’s bigger than her 

I guess the bruises won’t show 

If she wears long sleeves 

But the space in her eyes shows 

through 

Shows through 

And he could have married Anne 

with the blue silk blouse 

Shine through 

Shine through 

Shine through 

Shine through 

7. Red Sails 
I feel roughed up, 

feel a bit frightened 

Nearly pin it down sometime 

Red sail action, wake up in the 

wrong town 

Boy, I really get around 

I really get around 

Thunder, ocean, thunder, ocean 

Red sails take me, take me, 

Make me sail along 

Make me sail along 

Red sails, and a mast so tall 

Red sails, red sails 

Do you remember, we another person 

Green and black and red and so scared 

Graffiti on the wall keep us all in tune 

Bringing us all back home 

Red sails, thunder ocean 

Red sails, sailors can’t dance like you 

Red sail, red sail action 

Red sail, some reaction 

Action boy seen living under neon 

Struggle with a foreign tongue 

Red sails make him strong 

Action makes him sail along 

Red sails make him strong 

Action makes him sail along 

Sail along 

Life stands still and stares 

Life stands still 

The hinterland, the hinterland 

We’re gonna sail to the hinterland 

far far, far far far, far far far away 

One, two, three, four 

Oooooooh 

The hinterland, the hinterland 

We’re gonna sail to the hinterland

18
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