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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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GEORG FRIEDRICH HAAS
Kytarový kvartet / Quartet for 4 Guitars

JOHN CAGE / MARTIN SMOLKA
Music for Marcel Duchamp

FRANTIŠEK CHALOUPKA
Kytarový kvartet č. 2 „Árie Evy“ 
Guitar Quartet No. 2 “Eve's Aria”

 1. Prooemium (intro) 

 2. Dona nobis pacem 

 3. Ave Maria 

 4. Stabat Mater dolorosa

BERNHARD LANG
Monadologie XXXII – The Cold Trip, part 1 
(Zimní cesta, 1. část) pro čtyři kytary a hlas, 

podle Schubertovy Zimní cesty

for four guitars and voice, based on Schubert's Winterreise
 1. Good Night (Dobrou noc) 

 2. The Weathervane (Korouhvička) 

 3. Frozen Tears (Zmrzlé slzy) 

 4. Feeling Numb (Strnulost) 

 5. The Linden Tree (Lípa) 

 6. Flood of Tears (Příval slz) 

 7. River (Řeka) 

 8. Looking Back (Ohlédnutí) 

 9. Phantom Light (Šalebné světlo) 

 10. Restless (Neklid) 

 11. Spring Dream (Jarní sny) 

 12. Solitude (Osamění)

Iva Bittová zpěv / voice 

Aleph Gitarrenquartett

Rakouský skladatel Georg Friedrich Haas (1953) se narodil ve Štýrském Hradci. Vyrůstal 

ve vorarlberském údolí ve stínu alpského masivu, avšak hudební vzdělání získal na hu-

dební akademii ve svém rodném městě; později studoval skladbu ve Vídni u Friedricha 

Cerhy. Pro Haasovu tvorbu je příznačný jistý nepřekonatelný pesimismus, vyvěrající  

z osobních pocitů a prožitků. Zájem o odvrácenou stranu věcí, neromantické pojetí noci 

nebo důraz na světelné efekty (například v jeho patrně nejznámější skladbě in vain  

z roku 2000) jsou tak nejspíš výsledkem skladatelova niterného zápasu o světlo, překo-

návání pocitu vyloučenosti. Ruku v ruce s tím jde Haasovo vynalézavé zkoumání vnitřní-

ho světa zvuku, které mu přisoudilo poněkud zjednodušující označení „hlavního nefran-

couzského představitele spektrální hudby“.

 V Kytarovém kvartetu z roku 2007, napsaném na objednávku ORF/musikproto-

koll pro Aleph Gitarrenquartett, Haas rozvinul svůj zájem o práci s nástroji přeladěnými 

takovým způsobem, aby dosáhl harmonické řady na prázdných strunách. Výsledný zvuk, 

jenž je výsledkem hry převážně v unisonu, pak „rozostřil“ mikrointervalovými posuny  

v ladění mezi jednotlivými kytarami. Mezi „čistými“ akordy odvozenými z harmonické 

řady a mikrotonalitou se tak vytváří napětí, které lidské ucho samozřejmě není schopno 

pojmout analyticky, nicméně se může nechat unášet zvukovou sytostí celé skladby.

John Cage (1912–1992), americký skladatel, který svými myšlenkami a hudebními kon-

cepty podstatně zasáhl do vývoje umění 20. století (nejen hudby, ale i tance, divadla, 

poezie, výtvarného umění či filmu), byl na konci třicátých let vyzván tanečnicí Syvillou 

Fortovou, aby napsal hudbu pro její představení Bacchanale v Cornish Theatre. Stísněný 

prostor divadla ovšem neumožňoval realizaci Cageovy původní představy o využití soubo-

ru bicích nástrojů a nabízel pouze možnost uplatnit klavír. Nespokojenost s výsledky, kte-

ré vycházely ze snahy napsat klavírní skladbu, přiměla Cage k úpravě (preparaci) nástro-

je, a to vkládáním různých předmětů mezi jeho struny nebo pokládáním na ně, což 

proměňovalo zvukové vlastnosti klavíru, přibližujíc jej tak k bicímu nástroji. Cage nebyl 

první, kdo takto ke klavíru přistupoval, již dříve se podobnými experimenty zaobírali třeba 

Erik Satie (v baletu Paráda) nebo Cageův učitel Henry Cowell, nicméně teprve Cage tuto 

myšlenku rozvinul do podoby obecně uznané techniky úpravy nástroje, jíž se od té doby 

říká prepared piano, preparovaný klavír.

 Music for Marcel Duchamp, jedna z Cageových četných skladeb pro takto uprave-

ný klavír, vznikla původně pro slavný experimentální snímek Hanse Richtera Dreams That 

Money Can Buy (1947), konkrétně – jak vysvítá z názvu – pro pasáž věnovanou Duchampo-

vi. Patří do skupiny prostých monotónních skladeb, které John Cage napsal koncem  

40. let a které bývají někdy považovány za předchůdce minimalismu, popisuje český skla-

datel Martin Smolka (1959), autor úpravy pro kytarové kvarteto. Je zvláště tichá, křehká 

a jemná. Předpis preparace uvádí přesná místa pro uložení gumových proužků (wheather 

stripping čili těsnění do oken) mezi struny, do uzlů chvění (např. do třetiny délky struny). 

Zvuk klávesy se kouzelně rozdvojí, slyšíme zároveň tlumený perkusivní zvuk a flažoletový 

tón. Převážně jednohlasé smyčky jemně bubnují a zároveň je překrývá půvabná zvuková 

aura z flažoletů. V kytarové verzi hrají každý tón dva. Bubínky napodobí kytarové pizzica-

to, flažolety flažolety.
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František Chaloupka (1981), absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Janáčkovy aka-

demie múzických umění v Brně, působí jako skladatel, kytarista a pedagog. Od roku 2014 je 

ředitelem a lektorem brněnského Kytarového institutu, který založil s cílem vytvořit kreativ-

ní prostředí a školu pro strunné nástroje, kompozici a improvizaci. K jeho skladatelským 

úspěchům patří opakovaná účast na bienále Ostravské dny, pro které zkomponoval orches-

trální skladby An Ancient Calligraphy (2007), Naklonit si Nebesa (2009) a Darwin Among 

The Machines (2021). V květnu 2011 se ve Frankfurtu nad Mohanem zúčastnil projektu 

„Where from? Where to? Myths – Nation – Identities“, pořádaného Goethe-Institutem ve 

spolupráci s Ensemble Modern a dirigentem Peterem Eötvösem, na jehož objednávku zkom-

ponoval skladbu Mašín Gun (Seven Rituals for purging the Czech Lands from the Spirit of 

Communism), premiérovanou v prosinci 2012 na festivalu Musica Viva v Mnichově. Průřez 

svou tvorbou vydal na profilovém dvojalbu Selected Works 2006–2015 (K. I. Records).

 V roce 2011 Chaloupka založil autorský soubor Dunami Ensemble. O rok později  

s ním na festivalu NODO New Opera Days Of Ostrava uvedl vlastní hudební instalaci Eva 

a Lilith. V roce 2017 pak složil Kytarový kvartet č. 1 „Alef“ (pro Aleph Gitarrenquartett) 

a stejný hudební materiál pak upravil do obsazení pro kytaru a soprán ve skladbě Árie 

Lilith. Roku 2018 vytvořil další samostatnou skladbu Árie Evy pro soprán a kytaru a o rok 

později materiál rozpracoval do podoby Kytarového kvartetu č. 2, ke kterému pro premié- 

ru na Moravském podzimu (s vědomím, že na koncertě vystoupí Iva Bittová) přidal zpěv-

ní part. Vznikla tak skladba s názvem Kytarový kvartet č. 2 „Árie Evy“.

 Lilith byla podle starých sumerských a mezopotámských mýtů či mystické kabaly 

první ženou Adamovou, ještě před Evou, říká skladatel. Nebyla stvořena z mužova žebra, ale 

ze země, stejně jako Adam. Mýtus vypráví o tvrdohlavé, démonické ženě, která odmítala ležet 

při souloži pod mužem, protože to považovala za znak nerovnoprávnosti. Sigmund Freud i Carl 

Gustav Jung přisuzovali archetypu Lilith výraznou úlohu při výkladu snů. Vyskytuje se v démo-

nologii a v astrologii.

 Lilith zpívá pouze jedno slovo Alef: Počátek, Stvoření, Adam, První Člověk, Prapů-

vod. Toto slovo je fragmentarizované, atomizované, jako by se v celém Kosmu tříštil zpěv 

Lilith, která byla podle mýtů vyhnána k Rudému moři, aby zde po zbytek života plodila 

démony namísto dětí.

 Eva je tedy jakýsi její kontrastní archetyp. Zpívá texty tradičních liturgických 

gotických či renesančních forem Dona nobis pacem, Ave Maria a Stabat Mater dolorosa. 

Je naivní a romantická, avšak v čistém významu těchto slov, bez jakýchkoli pejorativ-

ních konotací. Modlí se tiše v rohu.

Rakouský skladatel Bernhard Lang (1957) studoval hudbu na Brucknerově konzervatoři  

v rodném Linci a následně, od roku 1975, klavír, skladbu (mj. u Georga Friedricha Haase), 

jazz, filozofii a germanistiku ve Štýrském Hradci. Tam se také – v Institutu pro elektronickou 

hudbu a akustiku (IEM) – zabýval elektronickou hudbou a počítačovými technologiemi; 

vyvinul vlastní počítačový software CADMUS in C++ (Computer Aided Design for Musical 

Applications), podílel se na vývoji programů Looping Tom a VLG (Visual Loop Generator). 

Vystupoval s jazzovými a improvizačními skupinami (Laleeloo, Vienna Loop Orchestra), 

na přelomu století se začal zajímat o tanec – tehdy vznikly společné práce s choreografy 

Xavierem Le Roy, Willi Dornerem a Christine Gaigg.
Iva Bittová
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 Bittová spolupracovala s celou řadou významných českých i zahraničních osob-

ností z různých hudebních odvětví: Pavlem Fajtem, Vladimírem Václavkem, se svou sest-

rou Idou Kelarovou, bratry Ebenovými, Richardem Müllerem, Jiřím Stivínem, Emilem Vik-

lickým, Škampovým kvartetem, Vladimírem Godárem, Milošem Štědroněm, Fredem 

Frithem, Bobbym McFerrinem, Philem Miltonem, Davidem Mossem, formací Bang On A 

Can All Stars ad. V současné době žije převážně ve Spojených státech, ale do Evropy se 

často vrací s nejrůznějšími projekty a na koncertní turné. Účinkovala v úspěšných filmo-

vých snímcích Želary, Tajnosti a v pohádce Tři bratři. Vydala více jak tři desítky alb a na 

mnoha dalších se podílela. Na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2015 absolvovala 

bakalářské studium v oboru teorie a provozovací praxe staré hudby a v roce 2018 magi-

sterské studium v oboru hudební věda.

Členové souboru ALEPH GITARRENQUARTETT (Kytarové kvarteto Aleph) jsou plně od-

dáni hudbě naší doby. Posláním kvarteta, založeného v roce 1994, je uvádění, propago-

vání a rozvíjení hudebního jazyka a hráčských technik 20. a 21. století, a to na základě 

intenzivní spolupráce se skladateli, zvukovými inženýry a akustiky. Kvarteto přispělo  

k vytvoření nového rozsáhlého a k budoucnosti se upínajícího repertoáru pro klasickou 

kytaru, který je nadále rozšiřován celou řadou renomovaných i mladých skladatelů.

 Andrés Hernández Alba (1966), Tillmann Reinbeck (1971), Wolfgang Sehringer 

(1965) a Christian Wernicke (1976) vystupují pravidelně na festivalech jako MaerzMusik 

(Berlín), Guitar Foundation of America (USA), Eclat (Stuttgart), Štýrský podzim (Štýr-

ský Hradec), Varšavská jeseň, Archipel (Ženeva), MusicadHoy (Madrid), Pan Music 

(Soul), Klangspuren Schwaz (Rakousko) či Time of Music (Viitasaari).

 Kvarteto podporují Hudební nadace Ernsta von Siemense, Goethe-Institut, Mini-

sterstvo vzdělání, kultury a sportu Španělska, spolková země Bádensko-Württembersko 

či Centrum pro umění a média (ZKM / Hertz-Labor) v Karlsruhe.

Vítězslav Mikeš

 Langova tvorba je na jedné straně vysoce intelektuální, na druhé straně posluchač-

sky vstřícná; je hudbou, která dokáže bezprostředně oslovit širší publikum (jistě i proto, že 

se nevyhýbá prvkům, na nichž staví moderní populární hudba), a zároveň je filozofií. Pod-

statná část Langovy tvorby vychází z kontinuálního rozvíjení jedné myšlenky, jednoho kon-

ceptu, jehož různé uchopení poté vede v jednotlivých skladbách k odlišným výsledkům. Pří-

kladem je otevřený cyklus skladeb, který Lang vytváří od roku 1998 pod názvem Differenz/

Wiederholung – D/W (Diference/Opakování); pod vlivem takřka identicky nazvaného filozo-

fického díla Gillese Deleuze se v něm vymezuje vůči „zákazu“ opakování „vydanému“ Theo-

dorem W. Adornem a tematizuje opakování coby formu dnešní diference. 

 Od této série Lang odvodil novou řadu nadepsanou – s odkazem na Leibnize, na 

něhož se Deleuze odvolává – Monadologies, kterou rozvíjí od roku 2007. Jedná se o cyklus 

přibližně 40 metaskladeb, které využívají původní díla z hudební historie počínaje rokem 

900 a konče současností. Zjednodušeně si jejich vznik můžeme – opět v souladu s filozo-

fií Deleuze – představit jako buněčné dělení, kdy z jedné buňky („monády“) povstává 

odlišné „individuum“, ale podržuje si přitom svou generickou (ve smyslu genus) identi-

tu. Buňkou je přitom myšlena jak nejmenší jednotka, tedy atomizovaný zvuk, tak kom-

plexnější struktura. Opíral-li se Lang zpočátku při kompozici Monadologies o počítačový 

program, pak pozdější skladby tohoto cyklu psal již „manuálně“, analogicky k výsled-

kům, jichž dosáhl ve skladbách předchozích. 

 Monadologie XXXII – The Cold Trip (2014/2015) je založena na Schubertově písňo-

vém cyklu Zimní cesta. První část (písně 1–12) je zkomponována pro hlas a kytarové kvar-

teto; ve světové premiéře ji v roce 2016 na berlínském festivalu MaerzMusik uvedla sopra-

nistka Sarah Maria Sun spolu s Aleph Gitarrenquartett. Druhá část (písně 13–24) je určena 

hlasu, klavíru a laptopu. Anglické texty, pocházející z Langova pera, parafrázují básně 

Wilhelma Müllera zhudebněné Schubertem. Kompletní nahrávku obou částí skladby The 

Cold Trip vydala roku 2017 společnost Kairos.

Zpěvačka, houslistka, skladatelka a herečka IVA BITTOVÁ vystudovala brněnskou konzer-

vatoř. Od roku 1978 působila v Divadle na provázku (dnes Divadlo Husa na provázku), kde 

také dostala roli Eržiky v Baladě pro banditu, která ji – i díky filmové adaptaci – proslavila.  

Po několikaleté herecké zkušenosti se však Bittová vrátila k houslím a soustředila se na 

dráhu hudební. Housle se staly mým životním hnacím motorem a důležitým průvodcem 

mou cestou životem, říká, neboť stejně jako hra na tento úžasný nástroj vyžaduje přísný 

řád, tak i mé hledání a přístup k práci vyžaduje maximální píli. Má komunikace je založe-

na na vibraci a rezonanci zvuku houslí a hlasu. Jejich souznění mne vede k dokonalosti,  

i když vím, že cesta k ní je nekonečná. Její velkou devízou je schopnost přecházení z jed-

noho žánru do druhého (alternativa, jazz, rock i klasická hudba, v roce 2004 účinkovala 

dokonce v newyorské Carnegie Hall jako Elvíra v Mozartově opeře Don Giovanni), přičemž 

všude je snadno rozpoznatelný její těžko popsatelný originální projev. Ostatně to dokáza-

la například i při společných vystoupeních s Filharmonií Brno, se kterou se podílela na 

provedeních Schnittkeho faustovské kantáty „Seid nüchtern und wachet…“ či Beriových 

Folk Songs.
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Kytarové kvarteto Aleph
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Georg Friedrich Haas (1953) wrote the Quartet for 4 Guitars for the Aleph Guitar Quartet and 

the Musikprotokoll in 2007. Composer about the piece says: As far back as my early pieces I have 

retuned instruments to create a representation of the harmonic series with the open strings. 

For aesthetic reasons the pure sound of the open strings demanded some degree of obfuscation. 

Hence the reason for detuning the 2nd guitar a twelfth-tone lower than the 1st guitar, the  

3rd guitar two twelfth-tones (and six-thtone) lower than the 1st guitar, and the 4th guitar three 

twelfth-tones (a quarter-tone) lower than the 1st guitar. The music is driven by the contrast 

between the harmonic series and the pure chords derived from this and the freely composed 

microtonal space that consists of quarter- and sixth-tone passages.

 The Brno-based composer, guitarist and teacher František Chaloupka (born 1981) is 

the director and instructor at the Guitar Institute in the city. In 2011, he founded the Dunami 

Ensemble, and the next year at the NODO / New Opera Days Ostrava festival they together 

performed his own musical instal-lation, Eve and Lilith. In 2017, he composed his Guitar Quartet 

No. 1 “Aleph” (for the Aleph Gitarrenquartett) and subsequently used the same musical 

material in a setting for guitar and soprano, Lilith’s Aria. In 2018, he composed another 

standalone piece, Eve’s Aria for soprano and guitar, and the following year he developed this 

material into his Guitar Quartet No. 2, for the premiere of which at Moravian Autumn he added 

a vocal part for Iva Bittová, aware that she would be performing at the concert. Thus was born 

the work entitled Guitar Quartet No. 2 “Eve’s Aria”. According to Sumerian and Mesopotamian 

myths and cabbalist mysticism, Lilith was Adam’s first wife before Eve, says the composer. She 

was banished to the Red Sea, where she spent the rest of her life bearing demons rather than 

children. Eve is something of a contrasting archetype to Lilith. She sings the lyrics of the 

traditional liturgical Gothic or Renaissance pieces Dona nobis pacem, Ave Maria and Stabat 

Mater dolorosa. She is naïve and romantic, but in the pure sense of these words, without any 

pejorative connotations. She prays quietly in the corner.

 The Music for Marcel Duchamp for prepared piano belongs to a group of simple 

monotone works which John Cage wrote at the end of the 1940s and which have sometimes 

been considered to be a predecessor to minimalism, says Czech composer Martin Smolka, 

author of the arrangement of this piece for guitar quartet. The Music for Marcel Duchamp is 

especially quiet, fragile and delicate. The preparation instructions state the precise places for 

the placement of the rubber strips (weather stripping or window sealing gaskets) between the 

strings and the vibration nodes (for example, at a third of the length of the string). The sound 

of the key is magically divided and we hear both a subdued percussive sound and a harmonic 

tone at the same time. The predominantly monophonic loops delicately drum and are 

simultaneously shrouded by a graceful sonic aura from the harmonics. Two people play each 

tone in the guitar version. The drums are imitated by the guitar pizzicato, while the harmonics 

are rendered with harmonics.

 Monadologie XXXII – The Cold Trip (2014/2015) by Bernhard Lang (1957) belongs to a 

cycle of some 40 pieces called the Monadologies, which represent metacompositions, using 

original scores from music history between the year 900 and today. While Monadologies XX and 

XXI already reference Schubert’s trios, The Cold Trip is a meta-composition based on Winterreise: 

part 1, for voice and 4 guitars, features songs I–XII of Schubert’s cycle; part 2, for voice, piano 

and laptop, features songs XIII–XXIV. The voice in both parts traces the lost lines of the songs, 

sometimes touching them if remembering.

SU
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RY

text: Bernhard Lang,  

after Wilhelm Müller

1.
Good Night
As a stranger

I arrived

As a stranger

I shall leave

I linger and delay

Leave the dogs to bay at the moon

Love is a thing of changes

Good night

These are the last words spoken

Good night.

2.
The Weathervane
The wind is turning the weather vane

Teases and mocks me my sighs  

and my tears

Who cares if my heart is dying?

3.
Frozen Tears
Some frozen tears

Cling to my face

Tear drops, heavy tear drops

What chills you through

What turns you into ice

These tears flow

Flow with burning heat

Flow enough to melt

The winter frost and snow

4.
Feeling Numb
I look for traces of her footsteps

I look for them in vain

text: Bernhard Lang inspirován  

Wilhelmem Müllerem, přeložil Štěpán Kaňa

Dobrou noc 
Jako cizinec

Jsem přišel

Jako cizinec

Odejdu

Otálím a prodlévám

Nechte psy výt na měsíc

Láska je věc proměnlivá

Dobrou noc

To jsou poslední vyřčená slova

Dobrou noc.

Korouhvička
Vítr otáčí korouhvičkou

Utahuje si z mých vzdechů a slz  

a vysmívá se jim

Komu záleží na tom, že mé srdce zmírá?

Zmrzlé slzy
Pár zmrzlých slz

Ulpělo mi na obličeji

Kapky slz, těžké kapky slz

Co tě prochladnou

Co tě změní v led

Tekou tyto slzy

Tekou vroucím srdcem

Tekou až rozpustí

Zimní mráz a sníh

Strnulost 
Hledám její stopy

Hledám je marně

BERNHARD LANG
Monadologie XXXII – The Cold Trip, part 1 
(Zimní cesta, 1. část)
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I’ll kiss the wintry carpet

Do flowers still bloom?

Is the grass still green?

Earth, can you remind me

It seems my heart is frozen

Her face will fade away

5.
The Linden Tree
Before the door way there is a well

A linden tree stands there

Many times I’ve sought its shade

A place of rest and pleasant dreams

When dreaming there I carved

Some words of love upon the bark

Now I’m many miles away

From that old linden tree

But I still hear it whisper

Come find peace with me

6.
Flood of Tears
My tears have left

Deep marks in the snow

The cold flakes

Absorbing all my sorrows

Deep marks in the snow

Deep sorrows

When the grass begins to grow

And feels a warmer breeze

The swelling ice begins to break

The snow begins to melt

And the sun melts the snow

Snow, you know of my yearnings

Tell me, where do you go?

Take my tears with you

As you flow to the stream

7.
River
River, once so restless

Why are you so still

A hard and icy case

Is now your winter prison14 15

Políbím koberec zimy

Kde svěžest květů?

Kde zeleň trávy?

Země, připomeň mi! 

Mé srdce je jak led

Její tvář pohasne

Lípa 
Před zápražím je studna

Stojí tam lípa

Mnohokrát jsem v jejím stínu

Hledal odpočinek a sladké sny

Sně vyryl jsem

Do kůry něžná slůvka

Jsem teď daleko 

Od staré lípy

Stále ji však slyším šeptat

Přijď a u mě nalezneš mír

Příval slz 
Mé slzy zanechávají

Hluboké stopy ve sněhu

Chladné vločky

Pohlcují veškerý můj žal

Hluboké stopy ve sněhu

Hluboký žal

Až tráva začne růst

A pocítí teplý vánek

Vzdutý led se začne lámat

Sníh začne tát

A slunce rozpustí sníh

Sněhu, ty znáš mé touhy

Řekni mi, kam odcházíš?

Vezmi s sebou mé slzy

Až poplyneš k říčce

Řeka 
Řeko, kdysi tak neklidná

Proč jsi tak nehybná

Tvrdá a ledová schránka

Je nyní tvým zimním vězením

Napíši na tvůj obal

Den a čas

Vidí mé srdce

Tvůj obraz v této řece?

Ohlédnutí 
Kráčím jak ohněm

Byť pod nohama mám led a sníh

Sotva mohu popadnout dech

Tak moc chci odejít

Jak jiné to bylo, když jsem přišel

Jak dobře jsi mě přijalo

Tvé blyštivé šťastné ulice

Lípa šeptala ve vánku

A pak to kouzlo, jež očarovalo mé srdce

Teď, když pomyslím na ten den

Jsem v pokušení obrátit se a ohlédnout

Vrátit se zpět tou únavnou cestou

Šalebné světlo
Šalebná světla vlákala mě

Do hlubin labyrintu

Dívám se zprava doleva

Hledám cestu, kde žádná není

Brzy se ztratím

Všechny stezky vypadají stejně

Každá řeka vplyne do moře

Každý žal má svůj konec

Neklid
Nyní pociťuji únavu

Když lehám si k odpočinku

Nic mě nedokázalo unavit,  

když spěchal jsem 

po pustých pěšinách

a nyní mé srdce tak bujné

a smělé v zápase

a v boji cítí

bodání dýk

Jen v tichu chladu

I’ll write upon your cover

A day and a time

Does my heart see

Your image in this river?

8.
Looking Back
It feels like I’m walking on fire

Though underfoot is ice and snow

I’ve hardly time to draw breath

So keen am I to leave

How different when I arrived

How well you treated me then

Your shining happy streets

I linden tree whispered in the breeze

Then the spell cast upon my heart

Now when I think of that day

I’m tempted to turn and look back

To retrace my weary way

9.
Phantom Light
Phantom Lights have led me

Deep into a maze

I look from right to left

I look for a path but there is none

I’m about to lose my way

All paths appear the same

Every river flows to the sea

Every sorrow comes to an end

10.
Restless
Now I’m feeling tiredness

When I lie down to rest

No thing could tire me while  

I pressed on

over desolate paths

and now my heart so wild

and bold in struggling

and in fighting feels

the daggers sting

But in the silent cold



11.
Spring Dreams
I dreamed of bright flowers

I dreamed of green meadows

Bird song I awoke in cold  

and darkness

Ravens croaking overhead

who drew those leafy flowers

upon my window pane

Now you mock the dreamer and his 

flowry visions

I sit here by myself remembering  

the Dream

I close my eyes again

When will the leaves turn green again

12.
Solitude
Dark Clouds

drifting

across the bright blue sky

As I walk my street

with sluggish feet

this busy street

The air so tranquil the world so faire

Even in the raging storm

I never

felt such despair

16 17

Jarní sny 
Snil jsem o zářivých květinách

Snil jsem o zelených loukách

Ptačím zpěvu vzbudil jsem se v chladu  

a temnu

Krkavci mi krákorali nad hlavou

kdo nakreslil tyto olistěné květiny

na má okna

Nyní se vysmívá snícímu  

a jeho květnatým vidinám

Sedím zde sám a vzpomínám  

na sen

Znovu zavírám oči

Kdy se listy opět zazelenají?

Osamění
Temné mraky

plují

jasně modrou oblohou

Kráčím ulicí

se ztěžklýma nohama

tato rušná ulice

Vzduch je tak pokojný, svět tak jasný

Ani v divoké bouři

Nikdy 

jsem necítil takové zoufalství
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