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P RO G R A M F E ST I VA LU

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

ST 6. 10. 2021, Besední dům, 19:00

ST 13. 10. 2021, Besední dům, 19:00

NOVÝ SVĚT MORAVSKÉHO PODZIMU

ZAHAJOVACÍ KONCERT

JAN NOVÁK 100

J. NOVÁK Filharmonické tance
SCHWERTSIK Nachtmusiken
GLASS Symfonie č. 12 „Lodger“
Angélique Kidjo zpěv
Christian Schmitt varhany
Filharmonie Brno
dirigent Dennis Russell Davies

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

IVA BITTOVÁ
& KYTAROVÉ KVARTETO ALEPH

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

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

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

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

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

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

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

KOUTEK DIVOHLEDNÉHO
HUDEBNOTVORNA
NOVÁK2
ST 13. 10. 2021, Blahoslavův dům, 21:30

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

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

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

Ivan Ilić – přednáška o Antonínu Rejchovi

ARMÉNSKÁ FILHARMONIE

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

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

55. MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVEDNÉ
KOLOKVIUM
Hudba a její paměť: péče o hudební prameny
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JAN NOVÁK
Choreae vernales
(Jarní tance) pro ﬂétnu a komorní orchestr
Springtime Dances for ﬂute and chamber orchestra
1. Con liberta. Alegretto
2. Andante
3. Lento. Allegro

Odarum concentus (Koncert ód) pro smyčcový orchestr
Concerto of Odes for string orchestra
1.
2.
3.
4.
5.

Con moto
Allegro
Andante
Allegretto
Allegro

Carmina Sulamitis
(Písně Sulamity) pro mezzosoprán a komorní orchestr
Songs of Shulammite for mezzo-soprano
and chamber orchestra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allegro (Osculetur me)
Intermezzo
Andante (Leva eius)
Andante (Ego dormio)
Sostenuto (Donec aspiret dies)
Intermezzo
Allegro (Pone me ut signaculum)

Concentus Eurydicae
(Koncert pro Eurydiku) pro kytaru a smyčcový orchestr
Concerto for Eurydice for guitar and string orchestra
1.
2.
3.
4.
5.

Tempus expectationis (Čas očekávání / Time of expectation)
Tempus cicadae (Čas cikády / Time of the cicada)
Tempus rosarum (Čas růží / Time of roses)
Tempus papilionum (Čas motýlů / Time of butterﬂies)
Tempus ventorum fugientum
(Čas prchavých vánků / Time of ﬂeeting breezes)
6. Tempus luminis lunaris (Čas měsíčního svitu / Time of moonlight)
7. Tempus tripuii et stellarum
(Čas valčíku a hvězd / Time of waltz and stars)

Concentus biiugis (Dvojspřežní koncert)
pro klavír čtyřručně a smyčcový orchestr
A Two-horse Concerto for piano four-hands
and string orchestra
1. Allegro energico
2. Lento
3. Allegro

Kristina Vaculová ﬂétna / ﬂute
Lucie Hilscherová mezzosoprán / mezzo-soprano
Vít Dvořáček kytara / guitar
Lucie Schinzelová, Kristýna Znamenáčková klavír / piano
Ensemble Opera Diversa
dirigentka / conductor
Gabriela Tardonová
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Ensemble Opera Diversa se (takřka výlučně pod taktovkou své šéfdirigentky Gabriely
Tardonové) věnuje průběžnému koncertnímu uvádění a studiovému natáčení kompletu
Novákových skladeb pro smyčcový orchestr – výjimečně rozšířený o několik dalších nástrojů – již od roku 2014. Výsledkem této dlouhodobé a dramaturgicky přínosné činnosti
je řada tří CD s tímto kompletem, pořízeným ve spolupráci se zkušenými sólisty i vynikajícími mladými interprety. Přímo se tak nabízelo, aby Ensemble Opera Diversa v novákovském roce na festivalu zrealizoval celovečerní proﬁlový koncert s vybranými díly Jana
Nováka pro smyčcový/komorní orchestr.

Jan Novák a inspirace nesmrtelným jazykem
Adjektivum „vernalis“, tedy „jarní“, bylo příznačným znakem nejen Novákovy tvorby, ale
i charakteru jeho osobnosti, jak vzpomínají jeho přátelé. Jan Novák byl doslova dítětem
jara; narodil se totiž v Nové Říši 8. dubna 1921. Optimismus, nadhled a lehkost, které si
dokázal udržet i v těžkých etapách života, se promítají do názvů jeho skladeb: Ioci vernales – cantiones lasciviores voce gravi decantandae symphoniacis VIII nec non avibus
in taenia sonora captis succinentibus (Jarní žerty – lascivní žertovné jarní písně pro bas
s doprovodem osmi nástrojů a ptáky pochytané na zvukovou pásku, 1964), Vernalis
temporis symphonia (Jarní symfonie, 1982) nebo Choreae vernales pro ﬂétnu a klavír
nebo ﬂétnu a kytaru (Jarní tance, 1977), později přepracované do verze s doprovodem
smyčcového orchestru. Právě tuto verzi Choreae vernales pro sólovou ﬂétnu, smyčcový
orchestr a harfu s celestou nebo klavír z roku 1980 máme nyní možnost slyšet. Flétna
patřila mezi oblíbené nástroje Jana Nováka především z toho důvodu, že se pro ni rozhodla jeho dcera Clara. S trochou nadsázky můžeme říci, že to byly právě drobnější ﬂétnové, kytarové a sborové skladby, které u nás o Janu Novákovi udržovaly povědomí
v období po emigraci v r. 1968, kdy jeho jméno bylo na seznamu nežádoucích autorů.
Choreae vernales vznikaly koncem devítiletého pobytu Jana Nováka s rodinou v italské
Riva del Garda, v okouzlujícím prostředí stejnojmenného jezera. Jsou impresemi prchavých antických reminiscencí stále přítomných v místní kultuře. Nezaujatému posluchači by se mohlo vybavit Debussyho Preludium k Faunovu odpoledni, do kterého místy
prosakuje Janáček. Skladba pluje na vlnách volné tonality, případně modality. Cyklus
má navzdory názvu spíše melancholický a snový charakter, což je do značné míry zapříčiněno i tím, že všechny věty začínají v mírném tempu a teprve jako kontrastní prvek se
objevuje následná rychlejší část. Živelná interpolace, která se v závěrečné větě objeví
hned dvakrát, používá Novákovy oblíbené jazzové rytmy a vrací ho zpátky k jeho učiteli
Martinů.
K latinskému jazyku se Jan Novák obrátil ve své tvorbě poměrně záhy. Jako by
u klasického jazyka a jeho kultury hledal nezpochybnitelné a nadčasové hodnoty. Pro
mladého skladatele byla latina velmi blízkým jazykem, dokonce bychom mohli říci, že
pod jejím vlivem vyrostl. Jak v klášterní škole premonstrátského kláštera v Nové Říši, tak
později na jezuitském gymnáziu ve Velehradě byla latina přirozenou součástí výuky. Poprvé se latinského textu z Vulgáty a Písně písní zhostil v roce 1947. Carmina Sulamitis
pro mezzosoprán a klavír nebo malý orchestr zazněly v témže roce na skladatelském
fóru Berkshire Music Centre v Tanglewoodu, kde Novák studoval u Aarona Coplanda

Jan a Eliška Novákovi © archiv Richarda Nováka

a po skončení letních kurzů se přesunul do New Yorku za Bohuslavem Martinů. Cyklus je
rozdělen do 7 částí, které jsou dvěma instrumentálními mezihrami dále rozděleny na tři
větší díly.
Jan Novák zhudebnil jen několik málo českých textů (například Zaříkadlo na bolavou nohu pro Břetislava Bakalu, které ovšem „magický“ text zaříkání v češtině zhudebňuje pozpátku). Novák latinsky plynule hovořil (a to často i se členy rodiny), překládal z latiny i do latiny, psal básně, studoval zákonitosti tohoto jazyka, dokonale ovládal
teorii časoměrného verše a prozodických stop. Ve svém nadšení se vypravoval až k pramenům, antickým gramatikům a rétorikům. Znal a oceňoval jak Cicerona, Quintiliana
a Donata, tak Augustina, Michaela Praetoria a Francisca Salinase. Miloval a zhudebňoval nejen lyriky Horatia a Catulla, ale také Vergilia, Tibulla, Phaedra, Seneku, Martia,
Ambrosia, Archipoetu či Pontana.
Vrcholem Novákova studia klasického jazyka byl teoretický spis o zhudebňování
latiny Musica poetica Latina: De versibus Latinis modulandis, vydaný až v roce 2001
mnichovským profesorem klasické ﬁlologie a Novákovým dobrým přítelem, Wilfriedem
Strohem. V tomto spise se Novák (jak jinak než latinsky) vyrovnává nejen s hudebnělingvistickými prohřešky svých kolegů I. Stravinského, C. Orﬀa, B. Brittena nebo H. W.
Henzeho, ale také se svými teoretickými vzory, zejména s Horatiem a Burmeisterem.
Kromě spisu De arte poetica Horatius Nováka uchvátil také svými Ódami. V roce 1973
komponuje v italském exilu cyklus na jejich texty, který nazývá Odarum concentus. Paradoxem tohoto cyklu je, že se jedná o instrumentální hudbu, jejíž rytmus vychází ze
7
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střídání přízvučných a nepřízvučných slabik v ódách. Metricko-rytmická i formální
stránka každé věty vycházejí z metriky konkrétní latinské strofy, která je vepsána do
záhlaví každé zhudebněné části. Cyklus pěti částí je určen smyčcovému orchestru a trvá
necelých 15 minut. Na příkladu první věty Iam satis terris Novák v korespondenci Evženu
Zámečníkovi vysvětluje metodu práce použitou v Odarum concentus. Po formální stránce se tato věta skládá z trojího opakování sapﬁckého verše (2 1 2 2 2 / 1 1 2 1 2 2) ukončeného veršem adónským. Dlouhou slabiku přepisuje jako čtvrťovou hodnotu, krátkou
jako osminovou. Sám k tomu říká: Přepisoval jsem tu metriku v tomto koncertě tímto
primitivním způsobem, jak už to dělali humanisté, ale dá se to dělat taky jinak. Jak jinak
měl ukázat cyklus Odarum concentus II, k jehož zkomponování už bohužel nedošlo.
Ačkoliv Novákovým ideálem bylo zůstat skladatelem na volné noze, v několika
životních epizodách byl existenčními okolnostmi nucen pracovat jako korepetitor nebo
učitel klavírní hry. Během pobytu v Itálii působil společně se svojí ženou Eliškou v letech
1969–1973 jako pedagog na hudební škole v Roveretu. Jako skladatel toto období reﬂektoval několika klavírními cykly v lehčím stylu: Rondini, Puerilia, Rustica Musa a Rustica
Musa II.
Několik skladeb věnoval Jan Novák v italském exilu také kytaře. Mezi nimi je
nejoriginálnější zhudebnění Apiciovy kuchařky, kde se za doprovodu tohoto nástroje zpívá o selátku, klobáskách a připíjí se vínem. Concentus Eurydicae (tedy Koncert pro Eurydiku) má doslovný podtitul Sedm časů pro kytaru a smyčcový orchestr. Zkomponován
byl v roce 1971 a tiskem vyšel u „dvorního“ Novákova exilového nakladatele Zanibona
v Padově o rok později. Orfeovskou látkou se v té době Novák zabýval poměrně intenzivně, například v kantátě Orpheus et Eurydice (1970) pro soprán, violu d‘amore a klavír na
Vergiliův text. Kytara v tomto případě nemá před smyčcovým orchestrem nutně sólovou
roli, v některých případech je pouhou součástí orchestru a občas ho dokonce doprovází.
V několika větách se objevují sóla houslí a ve větě věnované měsíci parafrázuje v sólové
kytaře Beethovenovu Sonátu měsíčního svitu. V rychlejších rytmizovaných větách je patrný (jak bývá u Nováka zvykem) vliv jazzové harmonie a rytmiky, pomalejší mají postimpresionistický ráz.
V průběhu 70. let se Jan Novák věnoval komponování skladeb, které byly určeny
k okamžitému provedení nebo vydání tiskem. Rozsáhlejší kompozice představovaly luxus, který si z existenčních důvodů mohl dovolit jen výjimečně. V květnu 1975 Novák
v korespondenci píše, že začíná pracovat na koncertu pro klavír na čtyři ruce. Zhruba
dvacetiminutový Concentus biiugis (doslova Dvojspřežní koncert) dokončil následujícího roku a Zanibon jej vydal v roce 1977. Výsledkem je neuvěřitelně invenčně bohatý
a barevný koncert, jedno z vůbec nejlepších děl Jana Nováka. Ve zvuku lze jen obtížně
rozlišit, že se nejedná o dva klavíry. Dílo zralého skladatele obsahuje četné reminiscence
nejen na Martinů, ale i na Stravinského či moravskou cimbálovou hudbu. Cyklus otevírá
hybná věta s typickými synkopizacemi. Lyrickou druhou větu s postimpresionistickým
úvodem a navazující quasi improvizací nad kráčejícím basem následuje zpočátku stroze
motorická věta, která ovšem posléze přechází do křehkých sól houslí i klavíru. Navzdory
komornímu obsazení se jedná o velký koncert pro dva sólisty v pravém slova smyslu.

Martin Flašar

Concentus Eurydicae, první strana rukopisu © České muzeum hudby
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Kristina Vaculová

Flétnistka KRISTINA VACULOVÁ je absolventkou brněnské konzervatoře a Janáčkovy
akademie múzických umění, kde studovala ve třídách Boženy Růžičkové a Václava Kunta. Svá studia dále obohatila roční stáží na Hudební akademii Ference Liszta v Budapešti u Zoltána Gyöngyössyho. Absolvovala mistrovské kurzy u Václava Kunta, Davida Formissana, Hansgeorga Schmeisera, Felixe Renngliho, Jánose Bálinta a workshopy např.
u Carin Levine, Andráse Adorjána a Roberta Winna. Je laureátkou několika národních
a mezinárodních soutěží. Sólově vystoupila na mezinárodním festivalu Moravský podzim
a na mezinárodním festivalu Petera Dvorského. Jako sólistka se představila s orchestry
jako Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Brno, Moravská ﬁlharmonie
Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů, Janáčkova ﬁlharmonie Ostrava nebo Komorní orchestr Bohuslava Martinů. V letech 2012–2021 byla členkou Filharmonie Brno, s Ensemble Opera Diversa uvedla roku 2014 v premiéře Flauto contralto concerto brněnského skladatele Františka Emmerta.
Mezzosopranistka LUCIE HILSCHEROVÁ pochází z Hranic na Moravě. Absolvovala sólový
zpěv pod vedením Romany Feiferlíkové, psychologii a hudební výchovu na Pedagogické
fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zpěv studovala také u Ursuly Schönhals na Filozoﬁcké fakultě Technické univerzity v Chemnitz. Absolvovala pěvecké kurzy u Helen Donath, Hedwig Fassbender, Gabriely Beňačkové, Dagmar Peckové, Zlatice Livorové, Marty Infante a dalších. Je laureátkou pěveckých soutěží Cantilena Bayreuth, Musica Sacra
Competition v Římě a Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Va-

Lucie Hilscherová

rech. Pravidelně hostuje v Národním divadle v Praze, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Národním
divadle moravskoslezském v Ostravě a Státním divadle v Košicích. Spolupracuje také
s Ensemble Opera Diversa a Komorní operou Praha. Patří mezi vyhledávané koncertní
pěvkyně; pod taktovkou Libora Peška, Jiřího Bělohlávka, Helmutha Rillinga, Davida Porcelijna, Kaspara Zehndera, Andrease Sebastiana Weisera, Leoše Svárovského, Petra
Vronského, Petra Fialy a Jakuba Kleckera spolupracovala s BBC Symphony Orchestra,
Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR,
Bach-Collegium Stuttgart, Poznaňskou ﬁlharmonií, PKF – Prague Philharmonia, Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií Brno nebo Janáčkovou ﬁlharmonií Ostrava.
VÍT DVOŘÁČEK vystudoval brněnskou konzervatoř ve třídě Vladislava Bláhy a na svém
absolventském koncertě provedl se symfonickým orchestrem konzervatoře Concierto de
Aranjuez Joaquina Rodriga. Ve studiích pokračuje na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Pavla Steidla a Petra Saidla. Ve svém repertoáru se zaměřuje zejména
na hudbu 20. století se zvláštním důrazem na české autory (Jana Obrovská, Jan Novák,
Ivan Zelenka a další) i na velká díla světových skladatelů (například Benjamin Britten,
Lennox Berkeley, Mario Castelnuovo-Tedesco). Kromě sféry klasické hudby je aktivní i na
folkové scéně, jako kytarista a zpěvák působí v kapelách D.N.A. Brno a Vína.
LUCIE SCHINZELOVÁ studovala hru na klavír na Konzervatoři Brno pod vedením Evy
Horákové. Svůj absolventský výkon (Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Es dur Franze Lisz11
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Lucie Schinzelová a Kristýna Znamenáčková © archiv Ensemble Opera Diversa, Vít Kobza
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ta) předvedla v Besedním domě v Brně v roce 2014 ve spolupráci s Brněnským symfonickým orchestrem pod taktovkou Stanislava Kummera. Věnuje se nejen sólové hře, již řadu
let hraje s komorními soubory (například Trio Konzervatoře Brno). Několikrát se zúčastnila klavírních kurzů Audaces fortuna iuvat v Mikulově u Aleny Vlasákové a absolvovala
také klavírní kurz Ivana Klánského. Dále absolvovala mistrovské kurzy s Eugenem Indjicem, Fiammetou Facchini, Zuzanou Niederdorfer a dalšími. Koncertně vystupovala
v Rudolﬁnu, spolupracovala také s Moravskou ﬁlharmonií Olomouc. V akademickém
roce 2014/2015 zahájila studium klavírní hry na Hudební fakultě Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně pod vedením Aleny Vlasákové. Od roku 2012 se věnuje i pedagogické činnosti, s Filharmonií Brno se podílela na pořádání hudebních dílen pro děti,
v současné době je pedagožkou a korepetitorkou na Konzervatoři Pardubice.

právě na tvorbu Bohuslava Martinů, spolupracuje se soudobým skladatelem Vítem Zouharem. S neskrývaným zájmem o minimalistickou a témbrovou hudbu se zúčastnila mimořádných hudebních projektů (živé provedení 17 hodin trvající skladby Erika Satieho
v rámci festivalu Moravský podzim, koncertní provedení hudby Arvo Pärta ve spolupráci
s Petrou Machkovou-Čadovou). V říjnu 2018 vystoupila v rámci oslav stého výročí založení Československa se samostatným recitálem české hudby v koncertním sále National
Cheng Kung University na Taiwanu. Je koncertně aktivní jako sólistka i komorní a ansámblová hráčka. Spolupracuje se sólistkami Ivou Bittovou, Markétou Cukrovou, s Ensemble Opera Diversa, pěveckým sborem Kantiléna nebo činohrou Národního divadla
Brno. Podílí se na rozvoji kulturního života v rodných Boskovicích a okolí, kde také pořádá domácí koncerty. Působí jako korepetitorka a pedagožka na brněnské konzervatoři.

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ studovala klavír na Konzervatoři Brno u Evy Horákové,
poté u Dagmar Pančochové. Současně vystudovala španělský jazyk a literaturu na Filozoﬁcké fakultě Masarykovy univerzity. Po absolutoriu na konzervatoři nastoupila na
AMU do Prahy, kde pod vedením Františka Malého získala ve hře na klavír bakalářský
titul. Magisterské studium absolvovala na Janáčkově akademii múzických umění u Aleny Vlasákové a Jana Jiraského. V současné době pokračuje tamtéž v doktorském studiu
zaměřeném na klavírní tvorbu Bohuslava Martinů. K podstatným bodům její hudební
aktivity patří vítězství v soutěži Nadace Bohuslava Martinů a zvláštní cena za interpretaci Sonáty pro klavír H 350. Repertoárově se zaměřuje na hudbu 20. století s akcentem

Dirigentka GABRIELA TARDONOVÁ (rozená Piszkaliková) pochází z Karviné. V roce 1998
promovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v oboru sbormistrovství a poté
vystudovala dirigování na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Rostislava Hališky a Lubomíra Mátla. V letech 2003–2004 studovala v rakouském Grazu na
Universität für Musik und darstellende Kunst v dirigentské třídě Martina Siegharta.
V rámci tohoto stipendijního pobytu byla vybrána k aktivní účasti na mezinárodním
festivalu International Week konaném v Grazu, kde spolupracovala s univerzitním symfonickým orchestrem. Do velké míry se zaměřuje především na uvádění soudobé operní
tvorby, působí jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové. S Ensemble Opera
13
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ENSEMBLE OPERA DIVERSA je nezávislý soubor profesionálních hudebníků a zpěváků,
kteří se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Vedle klasické tvorby jsou
jádrem činnosti souboru komorní hudba a opery z dílny Ondřeje Kyase a Pavla Drábka.
Od počátku (1999) se ze souboru vyvinula hudební společnost, která uskutečňuje kolem
dvaceti vystoupení a představení ročně. Na svém kontě má několik celovečerních oper,
dvě desítky autorských minioper, desítky původních orchestrálních skladeb a velké
množství klasického repertoáru.
Komorní orchestr vznikl v roce 2005 a od té doby jej vede Jan Bělohlávek. Ensemble Opera Diversa uvádí ročně ve vlastní produkci obvykle tři až pět tematických koncertních projektů. Jednotlivé programy propojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými. Ve smyslu hledání a formulace vlastní poetiky soubor usiluje o vytváření
posluchačsky objevných programů – nepřináší banální nebo notoricky známé kusy, vyhýbá se ale i úzkému vřazení do proudu soudobé vážné hudby. Svou dramaturgií i interpretačním nasazením usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.

Since 2014, Ensemble Opera Diversa has devoted itself – almost exclusively under the baton of its
chief conductor, Gabriela Tardonová – to concert performances and studio recordings of Novák’s
complete works for string orchestra, in exceptional cases augmented by other instruments. The
result of this long-term and programmatically innovative eﬀort is a series of three CDs of his
music. The idea therefore suggested itself that, in this Novákian year, Ensemble Opera Diversa
should undertake a featurelong concert at the festival.

S U M M A RY

Diversa pravidelně spolupracuje od roku 2006; s velkým úspěchem nastudovala také
diversní inscenace oper Jsem kněžna bláznů Lenky Noty a Olgy Sommerové a Šárka
Leoše Janáčka v instrumentaci Ondřeje Kyase. V posledních letech působí jako hlavní
dirigentka Ensemble Opera Diversa i v orchestrálních projektech.

Choreae vernales for solo ﬂute and string orchestra from 1980 were composed during
the nine years Jan Novák spent with his family in the Riva del Garda in Italy, in a charming
environment of the Garda Lake. They are the impressions of the ﬂeeting ancient Roman
reminiscences present in the local culture. An outside listener might be reminded of Debussy’s
Prelude to the Afternoon of a Faun with occasional touches of Janáček. Despite its title, the cycle
has a rather melancholy and dream-like character. In 1973, already in his Italian exile, Novák also
composes a cycle based on Odes by Horace, entitled Odarum concentus. A paradox of this
composition is that it is an instrumental cycle; its rhythm is based on the alternating stressed
and unstressed syllables in the odes.
Carmina Sulamitis for mezzo-soprano and piano or a small orchestra were ﬁrst
performed at the composers‘ forum at the Berkshire Music Center in Tanglewood where Novák
studied with Aaron Copland; after the summer school he transferred to New York to meet
Bohuslav Martinů. The cycle consists of 7 parts, divided with two instrumental interludes into
three larger sections.
Concentus Eurydicae (that is, Concerto for Eurydice) bears the subtitle Seven times for
guitar and string orchestra. The solo instrument does not necessarily play a solo role before the
string orchestra; at times it is part of it and occasionally even accompanies it. Some of the
movements contain violin solos, and in the movement dedicated to the Moon, solo guitar
paraphrases Beethoven’s Moonlight Sonata.
Concentus biiugis (literally A Two-horse Concerto) was completed and published in 1977.
It is a supremely inventive and rich concert, and one of Novák‘s best works. This piece by the
mature composer contains numerous reminiscences of Martinů, Stravinsky as well as Moravian
cimbalom music. Despite its chamber instrumentation, this composition is a grand concerto for
two soloists in a true sense of the word.

Martin Flašar, translated by Pavel Drábek
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ZPĚVNÍ TEXT

JAN NOVÁK
Carmina Sulamitis
Ó, kéž by mne políbil políbením úst svých!
Neboť lepší je láska tvá než víno, oplývá nejvzácnějšími mastmi.
Ó, kéž by mne políbil políbením úst svých!
Levice jeho pod mou hlavou a pravice jeho mne objímá.
Já spím, ale srdce mé bdí.
Hlas mého milého při klepání:
Otevři mi, má sestro,
má přítelkyně, holubičko,
má čisťounká,
neboť má hlava je plná rosy
a kadeře krůpějí nočních.
Svůj šat jsem vysvlékla, jak si jej obléknu?
Své nohy jsem umyla, zas si je zašpiním?
Vstala jsem, abych otevřela svému miláčkovi,
z rukou mi kanula myrha a prsty byly plné drahocenné myrhy.
Otevřela jsem závoru svému miláčkovi,
ale on se odvrátil a odešel.
Má duše roztála, jakmile promluvil.
Hledala jsem a nenalezla,
volala a neodpověděl mi.
Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery,
najdete-li mého miláčka,
abyste mu zvěstovaly,
že láskou umdlévám.
Dokud nám přeje den
a než se nakloní stíny,
vrať se, vrať se,
podoben lani a koloušku
na horách betherských.
Polož mne jako pečetní prsten
na své srdce,
jako pečetní prsten na své rámě.
Vždyť je silná jako smrt láska
a tvrdošíjná jako peklo žárlivost.
Její zář
je zář ohně a plamenů.
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Nakladatelem skladeb Choreae vernales, Odarum concentus a Concentus biiugis
je Český rozhlas. Nakladatelem skladby Carmina Sulamitis je Bärenreiter Praha.
Provozovací materiál pro Concentus Eurydicae poskytla Konzervatoř Brno.
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Filharmonii Brno a festival ﬁnančně a mediálně podporují

Vydala / Published by: Filharmonie Brno
Text / Text by: Martin Flašar
Za spolupráci na přípravě děkujeme Ensemble Opera Diversa.
We would like to thank Ensemble Opera Diversa for collaboration on the programme.
Foto / Photos: archiv Filharmonie Brno, Ensemble Opera Diversa a Richarda Nováka
(není-li uvedeno jinak) / Filharmonie Brno, Ensemble Opera Diversa and Richard Novák
Archive (unless otherwise stated)
Za bezúplatné poskytnutí obrazového materiálu děkujeme Českému muzeu hudby.
We would like to thank Czech Museum of Music (National Museum) for the free of charge
provision of visual material.
Graﬁcký návrh / Design by: Studio David Geč s.r.o.
Graﬁcká úprava, sazba, produkce / Typesetting by: Petr Tejkal Design
Náklad 80 ks / Print run: 80 copies
Redakční uzávěrka / Information correct as of: 23. září 2021 / 23 September 2021
Filharmonie Brno, příspěvková organizace / contributory organisation
MHFB Moravský podzim / BIMF Moravian Autumn
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno, Česká republika / Czech Republic
lucie.snajdrova@ﬁlharmonie-brno.cz
www.ﬁlharmonie-brno.cz www.moravsky-podzim.cz

+420 539 092 801
+420 539 092 839 manažerka festivalu / festival manager
+420 539 092 811 prodej vstupenek / ticket oﬃce
20

Změna programu vyhrazena! / Programmes are subject to change!

Za spolupráci děkujeme

Děkujeme za podporu

6
www.moravsky-podzim.cz

