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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

Arménská filharmonie
dirigent Eduard Topčjan

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 
MARTYNOV Děti vydry

Huun-Huur-Tu 
Opus Posth Ensemble 
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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VLADIMIR MARTYNOV
Děti vydry, oratorium na texty Velimira Chlebnikova, 

česká premiéra
Children of the Otter, oratorio after the texts  

by Velimir Khlebnikov, first Czech performance
 Мы дети выдры / My děti vydry 
 Губы (Бо-бэ-о-би) / Rty (Bo-be-o-bi) 
 Чужбина (Oske Cherde) / Cizí kraj 
 Ритуал #1 / Rituál č. 1 
 Ритуал #2 / Rituál č. 2 
 Жёлтый рысак (Chiraa-Xoor) / Žlutý klusák 
 О, достоевскиймо бегущей тучи... / Och, dostojevskimo plujícího mráčku… 

 Большой набат ума / Pozdvižení mysli 
 Песнь переселенца (Kongurei) / Píseň přestěhovalce 
 Когда умирают кони – дышат... / Když umírají koně – těžce dýší…

Huun-Huur-Tu:
Kajgal-ool Chovalyg 
Sajan Bapa 
Radik Tülüš 
Alexej Saryglar

Opus Posth Ensemble
Vladimir Martynov klavír / piano

Taťjana Grinděnko housle a umělecké vedení / violin and artistic direction

Děti vydry, oratorium ruského skladatele Vladimira Martynova, tvoří v dramaturgii Morav-

ského podzimu pandán k Symfonii č. 12 „Lodger“ amerického autora Philipa Glasse. Mož-

nost srovnání dvou odlišných pojetí minimalismu je o to zajímavější, že obě díla využívají 

hudebníky ze sféry world music: Glass určil sólový part v symfonii beninské zpěvačce Angé-

lique Kidjo, Martynov zahrnul do svého oratoria tuvinskou skupinu Huun-Huur-Tu.

Vladimir Martynov (1946) patří k hlavním postavám současné ruské hudby, jejíž prostře-

dí „dráždí“ jak svou tvorbou, tak svéráznými myšlenkami. Je milován i nenáviděn, uctíván  

i vysmíván. Je minimalista, ovšem spatřovat v něm pouhého představitele „ruské odnože“ 

amerického minimalismu by nebylo správné.

 Na počátku 70. let Martynov absolvoval Moskevskou konzervatoř a pod vlivem 

svých vrstevníků se upnul k modernistickým technikám – dodekafonii, seriální technice 

apod. –, nad nimiž oficiální struktury skřípaly zuby. Navštěvoval také Moskevské experi-

mentální studio elektronické hudby, kde ho však mnohem víc než zvukové novátorství 

zaujalo nadšení pro artrock, jež u početného kruhu tvůrců z různých uměleckých sfér 

vyvolal Eduard Artěmjev (dnes známý zejména jako autor hudby ke snímkům Andreje 

Tarkovského, Nikity Michalkova či Andreje Končalovského), a to jednak pouštěním na-

hrávek artrockových kapel typu King Crimson, Yes apod., jednak i svou studiovou skupi-

nou Bumerang, jejímž členem se Martynov coby klávesista na krátký čas stal.  

V letech 1977–1978 pak sestavil vlastní kapelu Forpost a i s velkým časovým odstupem 

tvrdil, že zásadní hudbou, která vznikala na přelomu 60. a 70. let, nebyla hudba akade-

mická, ale právě rocková. A ačkoli jsem poslouchal Stockhausena, Bouleze a další, ne-

dostižitelné vrcholy jsem našel v Robertu Frippovi nebo Johnu McLaughlinovi. Složil také 

rockovou operu Serafínská vidění Františka z Assisi (1978). To už se však odehrávalo  

v době radikálního obratu v Martynovově tvůrčím vývoji…

 Martynov dospěl k minimalismu na základě několika impulsů. Jedním z nich byl 

dlouhotrvající zájem o západoevropskou středověkou a renesanční hudbu, kterou studo-

val a brzy se stal v Rusku na tuto problematiku jedním z předních odborníků. Dalším im-

pulsem byl sběr a výzkum folklóru, v neposlední řadě pak i studium východních a západ-

ních filozofií, náboženství a kultur.

 Při promluvách o minimalismu Martynov neodkazuje na hudební směr, ale defi-

nuje ho jako podstatu hudby obecně a jako to, co je pro posluchačovo ucho nejpřiroze-

nější (v souladu s tím pak hovoří o minimalismu gregoriánského chorálu, folklóru 

apod.). Minimalismus, říká Martynov, v sobě obsahuje tajemství opakování, tajemství 

stejného, tajemství odlišnosti stejného. Abychom pochopili podstatu minimalismu, 

vzpomeňme historii nalezení kříže, na němž byl ukřižován Kristus. Když úsilím císařovny 

Heleny byly nalezeny a vykopány tři kříže, na nichž byli ukřižováni Kristus a dva lotři, 

zjistilo se, že ty kříže jsou naprosto stejné a že žádná zkoumání ani úvahy nemohou do-

kázat, k jakému kříži směřovalo veškeré úsilí hledajících lidí. V té době kolem procházelo 

pohřební procesí a někoho z přítomných napadlo vzít tělo mrtvého a postupně ho polo-

žit na všechny tři kříže. Jakmile mrtvý na jednom z křížů oživl, bylo jasné, že je to právě 

ten kříž, na němž byl ukřižován Kristus. V návaznosti na svou skladbu Passionlieder 

(1977) Martynov klade otázku, co bychom slyšeli při poslechu tří stejných hudebních 

částí s různými názvy: První kříž, Druhý kříž, Třetí kříž? Mohli bychom vypozorovat bě-
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mira Chlebnikova a rusalčích písní z Bájí ruského lidu Ivana Sacharova, symfonie Singa-

pur. Geopolitická utopie (2005) a mnoho dalších. Jeho nové skladby mívají premiéry na 

každoročním Festivalu Vladimira Martynova, který byl založen roku 2002.

 Martynov se otevřeně staví proti tradičním modelům koncertů vážné hudby, kte-

ré pokládá za upadající přežitky dřívějších dob; k provozování svých skladeb proto vět-

šinou volí nekoncertní prostory a neobvyklé formy provedení. Nezřídka také spolupracu-

je s osobnostmi obdobně nekonvenčně smýšlejícími: s literáty Dmitrijem Prigovem  

a Lvem Rubinštejnem, rockovou kapelou Aukcyon nebo jazzovým bubeníkem Vladimi-

rem Tarasovem.

 Z této Martynovovy tendence vzešla také spolupráce s tuvinskou skupinou Huun-

-Huur-Tu na oratoriu Děti vydry (2009). Název odkazuje k sibiřskému folkloru, v němž 

je vydra uctívána jako matka všeho lidstva. Oratorium kombinuje prvky minimalismu  

s tuvinskou tradiční hudbou, sborový zpěv (v Brně zazní verze díla bez sboru) se zpěvem 

hrdelním a zvuk evropského instrumentaria se zvukem nástrojů asijských lidových (morin 

chuur, došpuluur, tungur, brumle aj.). Zhudebněné texty – stejně jako v případě oratoria 

Noc v Haliči – pocházejí z tvorby Velimira Chlebnikova (1885–1922), průkopníka tzv. zaum-

né poezie (z rus. zaum, tj. za, mimo rozum zasahující), jejímž příznačným rysem bylo za-

měření na slovo jako takové, slovo soběstačné (samovitoje slovo), samo o sobě hodnotné, 

hledající nové zvukové a významové kvality na úkor realistické sdělnosti.

 Premiéra Dětí vydry se uskutečnila 17. září 2009 v Permu, záznam z tohoto prove-

dení vydala německá společnost Jaro Medien na CD a DVD.

hem poslechu, při které části naše vědomí ožívá a při které zůstává mrtvé? A vůbec, když 

posloucháme jedno a to samé, zůstáváme jedněmi a těmi samými? A co je vlastně „jed-

no a to samé“? Právě toto tajemství „jednoho a toho samého“ řeší minimalismus.

 V roce 1978 Martynov učinil podobný krok, ke kterému se nedlouho před ním odhod-

lal estonský skladatel Arvo Pärt: přestal psát hudbu a stáhl se do ústraní. Odešel vyučovat 

na duchovní akademii, studoval a rekonstruoval staroruské hudební památky; předpoklá-

dal, že ke komponování se již nikdy nevrátí. A přece. V roce 1984 přišel s klavírní skladbou  

s provokativně záhadným názvem Opus posth, který objasnil svou filozofickou vizí postup-

ného odumírání epochy skladatelů, později zformulovanou v knihách Konec doby skladate-

lů (2001) a Zóna opus posth aneb Zrození nové reality (2005), následovaných řadou dalších 

publikací.

 Martynov je přesvědčen, že hudba založená na komponování je na ústupu a že 

momentálně probíhá dlouhé přechodné stádium, na jehož konci dospějeme (přesněji 

řečeno vrátíme se) ke zcela neautorské hudbě. Pro ono stádium je podle něj příznačný 

právě opus posth – jakási posmrtná existence díla (opusu), v níž se autorský moment 

pozvolna vytrácí. Tento pohled se pak promítá do Martynovovy tvorby. De facto každá 

jeho nová skladba je dalším opusem posth (zkrácená forma od sousloví opus posthu-

mum, označujícího posmrtné dílo, zde však použitého v přeneseném významu); zároveň 

si je vědom, že definitivní „smrt“ skladatelství nastane až s následujícími generacemi. 

„Parametry“ opusu posth splňuje například skladba pro sólové housle, komorní orchestr 

a celestu Vejděte! (1988), folklórně laděné oratorium Noc v Haliči (1996) na texty Veli-

Taťjana Grinděnko na Hudebním fóru Hradec Králové 2008 © archiv Filharmonie Hradec KrálovéVladimir Martynov na Hudebním fóru Hradec Králové 2008 © archiv Filharmonie Hradec Králové
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TAŤJANA GRINDĚNKO je výjimečnou osobností současné ruské houslové školy. Už za 

studií na Moskevské konzervatoři získala četná ocenění (První cena a Zlatá medaile na 

Mezinárodní soutěži mladých interpretů v Sofii, 1968, laureátka Mezinárodní soutěže  

P. I. Čajkovského v Moskvě, 1970, První cena na Mezinárodní houslové soutěži H. Wienia-

wského, 1972). Její aktivity se neomezují výlučně na vážnou hudbu. V roce 1976 se stala 

členkou artrockové skupiny Bumerang založené Eduardem Artěmjevem, následně vy-

stupovala s podobně zaměřenou kapelou Forpost. Vzhledem k tomu, že se účastnila 

různých avantgardních akcí a festivalů, bylo jí v letech 1978–1988 sovětskou mocí zaká-

záno veřejně hrát na domácích i zahraničních pódiích, nemohla nahrávat pro rozhlas 

ani vydávat desky. Přesto v roce 1982 založila soubor Akademie staré hudby zabývající se 

poučenou interpretací staré hudby na dobových nástrojích, který si získal renomé v Rus-

ku i v zahraničí.

 Silný mezinárodní ohlas zaznamenala dlouholetá spolupráce Taťjany Grinděnko 

s Gidonem Kremerem. Pro toto houslové duo napsal Alfred Schnittke své slavné Concer-

to grosso č. 1, Arvo Pärt neméně proslulou skladbu Tabula rasa, Luigi Nono mu věnoval 

své poslední dílo Hay que caminar sonando. Kromě Kremera Taťjana Grinděnko spolu-

pracovala s dalšími velkými hudebními osobnostmi jako Kurt Masur, Gennadij Rožděst-

venskij, Jurij Těmirkanov, Mstislav Rostropovič či Vladimir Aškenazy a s významnými svě-

tovými tělesy jako Berlínští filharmonikové, Vídeňští filharmonikové, orchestr lipského 

Gewandhausu, Staatskapelle Dresden, Losangeleská filharmonie atd. Její interpretační 

umění zachycuje řada nosičů vydaných významnými společnostmi – Chandos, Deutsche 

Grammophon, ECM, Ondine, RCA, Wergo, Melodija, Long Arms atd.

 V roce 1999 založila soubor OPUS POSTH s cílem realizace projektu Nové sakrální 

prostředí, jehož východiskem je filozofická koncepce Vladimira Martynova razící teze o po-

stupném odumírání principů autorské hudby a zrodu nového prostředí realizace hudby. 

 

Vladimir Martynov o Taťjaně Grinděnko:
Z mého avantgardního období je natočena Sonáta pro housle a klavír (1973). Napsal 

jsem ji pro Táňu. S Táňou jsme se znali už od prvních ročníků na konzervatoři, ještě před-

tím, než se vdala za Gidona Kremera. Pohybovali jsme se ve stejných kruzích, měli jsme 

společné přátele. K Sonátě pro housle a klavír se pojí naše romantické období. Táňa byla 

oficiálně ještě provdána za Gidona, ale jejich manželství už mělo trhliny.

 Všechny moje skladby, které jsem napsal od poloviny 70. let, jsou věnovány Táně. 

Je to všechno naše společná produkce. Táňa není jen první interpret těch skladeb; v jis-

tém smyslu je i interpret jediný, protože kromě ní je tak, jak se mají hrát, nikdo zahrát 

nemůže. S výjimkou skladeb pro klavír, které si hraji sám. Dokonce i když píšu na objed-

návku – pro Kronos Quartet, Huun-Huur-Tu nebo Soubor Dmitrije Pokrovského –, pokaž-

dé je jádrem těchto skladeb Táňa. Bez ní by byly neproveditelné. 

Skupina HUUN-HUUR-TU, založená v roce 1992, pochází ze sibiřského města Kyzylu, 

hlavního města Tuvy, autonomní republiky Ruské federace. Jejím cílem bylo obnovení 

dávných tradic, vzkříšení starých a zapomenutých písní; do tradičního umění však sku-

pina vkládá i nové prvky. Huun-Huur-Tu reprezentují nejznámější žánr tuvinské hudby – 

hrdelní (alikvotní) zpěv, tzv. chöömej. Tímto způsobem v Tuvě zpívali původní obyvatelé 
Huun-Huur-Tu 
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sibiřské tajgy. Při hrdelním zpěvu dokáže jeden zpěvák zpívat současně dva i tři tóny. 

Využívá k tomu alikvótní zvuky, kterých dosahuje zvláštní vokální technikou, jež selek-

tivně rozšiřuje přirozenou harmonii hlasu.

 Huun-Huur-Tu se od počátku zaměřili na interpretaci tuvinských lidových písní, 

jež často zachycují tuvinské stepi a koně. Svůj zpěv doprovázejí hrou na tradiční hudeb-

ní nástroje. Vystoupení souboru je možné přirovnat k lexikonu hudebního napodobová-

ní, ve kterém jsou zvuky přírody mimeticky převáděny do hudebních obrazů. Saša Bapa, 

jeden ze zakladatelů skupiny, popsal její název jako svislé oddělení paprsků světla, které 

lze zahlédnout na pastvinách těsně před svítáním nebo před západem slunce. Refrakce 

světla, utvářející tyto paprsky, je pro členy Huun-Huur-Tu analogií k refrakci zvuku, vy-

tvářející harmonické kmitočty při jejich hrdelním zpěvu.

 Během své existence soubor prošel několika personálními obměnami; v současné 

době vystupuje ve složení: Kajgal-ool Chovalyg, Sajan Bapa (oba jsou zakládajícími čle-

ny souboru), Radik Tülüš a Alexej Saryglar. Spolupracoval s řadou významných hudební-

ků a souborů jako Ry Cooder, Frank Zappa, The Chieftans, Johnny „Guitar“ Watson, 

Kronos Quartet, Moscow Art Trio nebo bulharský ženský sbor Angelite. Natočil více než 

desítku sólových alb a na četných dalších se podílel.

Children of the Otter is a composition by Vladimir Martynov (1946) for two musically 

unique performing groups: a suite for the Tuvan world music quartet Huun-Huur-Tu 

and the Russian chamber music ensemble Opus Posth directed by Tatyana Grindenko. 

The work is based on archaic Siberian folklore, in which the otter is worshipped as the 

mother of all people.

  In the summer of 2008, in Moscow, Vladimir Oboronko and Alexander Cheparukhin 

(both from GreenWave Music) approached a famous Russian composer Vladimir 

Martynov about the idea of creating a 70-minutes composition that would blend 

ancient instrumental and throat-singing sound of Tuvan ensemble Huun-Huur-Tu with 

a sound of contemporary chamber orchestra. Without hesitation, Martynov, who had 

already been familiar with Huun-Huur-Tu and their music, agreed to participate in the 

project.

 By late summer of 2009, the composition had been mostly ready. It came out 

combining music from Huun-Huur-Tu repertoire with original music written by Martynov 

specially for the project; the composer also decided to introduce an academic choir 

singing poetry of the Russian avant-garde poet Velimir Khlebnikov (1885–1922). The 

project was named Children of the Otter after the eponymous poem by Khlebnikov. In 

the composer’s words, the work aims to provide listeners with a path to immersing 

themselves in the ever-exist-ing stream of music. 

 The oratorio Children of the Otter was premiered on September 17, 2009, in Perm. 

In 2018, German label Jaro Medien released this live performance on the CD and DVD.
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AUTENTICKÉ
PROHLÍDKY

PODZIM
 V BRNĚ

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

LOKÁLNÍ PRŮVODCI 
S CITEM PRO BRNO

Více informací o prohlídkách 
na www.gotobrno.cz/akcetic 
a v informačních centrech
TIC BRNO.

ZÁŘÍ–LISTOPAD 2021 
VSTUPNÉ 
200 ⁄ 120 ⁄ 60 KČ

 KRÁLOVO POLE
PRVOREPUBLIKOVÉ BRNO S DĚTMI
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU A DALŠÍCH 20 PROHLÍDEK

TIC BRNO ↑
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