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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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TIGRAN MANSURJAN
„…and then I was in time again“, violový koncert 
“…and then I was in time again”, viola concerto

 1. Allegro, quasi recitando 

 2. Lento, cantando

AVET TERTERJAN
Symfonie č. 3
Symphony No. 3

 1. čtvrťová nota / quarter note = 138–152 

 2. čtvrťová nota = 88 (ad libitum) 

 3. čtvrťová nota = 138

ARAM CHAČATURJAN
Symfonie č. 2 e moll
Symphony No.  2. in E minor

 1. Andante maestoso – Allegro agitato 

 2. Allegro risoluto 

 3. Andante sostenuto 

 4. Andante mosso – Allegro sostenuto

Luca Ranieri viola

Arménská filharmonie 
Armenian National Philharmonic Orchestra
dirigent / conductor Eduard Topčjan

Koncert se koná při příležitosti 30. výročí nezávislosti Arménie.

Koncert natáčí Český rozhlas. Záznam koncertu nabízí prostřednictvím mezinárodní hudební výměny  

do sítě rozhlasů Eurorádia (EBU) v rámci koncertní řady Prémiové koncerty. 

Program koncertu Arménské filharmonie nabízí nejen reprezentativní průřez arménskou 

orchestrální hudbou 20. století, ale i tři naprosto odlišné skladatelské přístupy k armén-

ským národním tradicím: Tigran Mansurjan se opírá o duchovní niternost manifestova-

nou už na přelomu 19. a 20. století skladatelem a folkloristou Komitasem Vardapetem; 

Avet Terterjan si na základě studia tradiční hudby vytvořil vlastní zvukový orchestrální 

svět; konečně Aram Chačaturjan dokázal osobitě využít arménských názvuků v symfo-

nických dílech podléhajících dobově „diktované“ sovětské estetice.

Z rozhovoru s Tigranem Mansurjanem pro časopis Harmonie 1/2020:
My měli doma hudbu Komitase a od toho se u mě vše odvíjelo, intenzivně jsem k ní tíh-

nul. I proto jsem úzce spjat s jazykem a poezií, protože Komitas, to je hlavně vokální 

hudba – sbory a písně. Chačaturjan by nebyl Chačaturjanem bez vlivu ruské hudby  

a celá arménská sovětská škola se pak rozvíjela v duchu jeho tvorby. Poezie se tam 

uplatňovala málokdy, v popředí zájmu stála instrumentální hudba – symfonie, koncerty, 

balety. Pro mě, pro mou hudbu představuje poezie důležitý fonetický faktor, značný 

důraz kladu na systém přízvuků. 

 Komitas byl výjimečnou osobností. Vytvářel kompozici vycházející z arménské 

monodie, z hudby, která tu existovala po tisíciletí, ale neznala princip kompozice.  

Je mimořádné, když bereš hudbu a odvozuješ z ní kompozici, a ne když na hudbu kom-

pozici nabaluješ. To jsou dvě zcela odlišné věci. Komitasova hudba mě zajímá jako kom-

pozice, která se sice snaží spojit nespojitelné, v podstatě s využitím harmonie, polyfo-

nie, ale jen do té míry, do jaké to povoluje tisíciletá hudba. 

 Komitas dokázal vytvořit něco mimořádného na bázi monodie modální hudby. 

Arménská církev má pro různé příležitosti, svátky, vždy konkrétní mody, které nelze po-

užít při jiných příležitostech. To je vlastně velmi akademický kanonický systém. Ve spo-

jení s evropským skladatelským přístupem tu mohou vzniknout neobyčejné vztahy. Když 

si poslechneme například Komitasovu i tu nejsmutnější píseň, evropské ucho tam slyší 

dur, velkou tercii, ale s evropskou durovou tonalitou to nemá nic společného. Panují tam 

jiné zákony, je to skutečně smutná hudba. Chci tím říct, že logika vnitřní organizace je 

úplně jiná. A to mě zajímá. Pro toto mi etalonem není Terterjan, kterého si velice vážím,  

a už vůbec ne Chačaturjan, ale právě Komitas. Terterjan, to je hlavně instrumentální 

hudba, symfonie, i když v žádném případě v chačaturjanovské tradici. Poslechněte si ale 

Komitasovu skladbu Patarak, jeho nejrozměrnější dílo (vše ostatní jsou u něj malé for-

my), v něm dospěl ke zcela novému systému. 

Tigran Mansurjan (1939) doslova uchvátil brněnské publikum v lednu 2020 svým Requi-

em zasvěceným památce obětí masakru konaného na Arménech v roce 1915. Dvě prove-

dení, na nichž se spolu s brněnskými filharmoniky podíleli sólisté Anja Petersen a An-

drew Redmond, Czech Ensemble Baroque Choir a dirigent Alexander Liebreich a jimž byl 

autor osobně přítomen, sklidila ovace vestoje. Skladatel, povzbuzen vřelým přijetím, 

poté vytvořil na objednávku Filharmonie Brno orchestrální úpravu kvartetu Agnus Dei, 

jejíž premiéra se uskutečnila letos v lednu, ovšem kvůli protiepidemickým opatřením 

pouze v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Vltava z prázdného sálu Besedního 

domu. Česká premiéra prvního violového koncertu tak rozvíjí Mansurjanův srdečný  
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a umělecky podnětný kontakt s Brnem, který – zatím to jen naznačíme – by měl v blízké 

době doznat dalšího významného pokračování.

 Mansurjan se narodil v libanonském Bejrútu. V Arménii vyrůstal od svých osmi 

let, v Jerevanu pak žije od roku 1956. Po absolutoriu na jerevanské konzervatoři (dnešní 

akademii) se stal brzy jednou z vůdčích postav arménské hudby s úzkou vazbou na 

avantgardní skladatele z ostatních sovětských republik (Alfred Schnittke, Valentin Sil-

vestrov, Arvo Pärt ad.). Nový směr do jeho díla vneslo důkladné studium středověkého 

arménského umění (především poezie, filozofie a chrámové hudby), arménského folklo-

ru a vědomé navázání na tradici předsovětské arménské tvorby (což dokládají i jeho 

úpravy Komitasových skladeb).

 Mansurjanova hudba je subtilní, intimní, melancholicky teskná, ale zároveň na-

léhavá, někdy přímo, jindy latentně odrážející pohnutou arménskou historii i součas-

nost. Platí to i o dvouvětém Koncertu pro violu a orchestr (1995). Mansurjan jej napsal 

pro Kim Kashkashianovou, světoznámou americkou violistku arménského původu,  

a opatřil jej podtitulem „...and then I was in time again“ („…a pak jsem byl v čase 

zpět“) převzatým z Faulknerova románu The Sound and the Fury (do češtiny přeložené-

ho jako Hluk a vřava).

 Hudba nesleduje děj literárního díla, ale odráží jeho filozofické pozadí, v němž 

Mansurjan nalézá paralely k pocitům jeho vlastním i celé jeho generace: William Faulkner 

je jedním ze spisovatelů, kteří mě doprovázejí celý život. Zvlášť román Hluk a vřava, z ně-

hož jsem převzal epigraf a který se mi v posledních deseti letech stal něčím na způsob 

příručky. Některé stránky mohu citovat prakticky zpaměti. Spletité vrstvy a vztahy Faulk-

nerovy prózy evokují hudební paralely. Nepokoušel jsem se ale napsat programní hudbu; 

byl jsem zaujatý filozofickým pozadím románu. V tomto směru jsem vyšel z klasických 

příkladů, například z Berliozovy symfonie Harold v Itálii, která také svěřuje hlavní roli viole. 

Hlavní postavou díla je romantický hrdina, „hrdina své doby“. Při hledání „hrdiny naší 

(nebo mé) doby“ jsem se v myšlenkách obrátil ke svému oblíbenému spisovateli, hlavně 

pak k protagonistovi románu Hluk a vřava Quentinu Compsonovi. To je člověk s výrazným 

smyslem pro zodpovědnost vůči sobě samému i svému okolí. Je sužován minulostí – úpad-

kem a pádem venkovské aristokracie před Velkou hospodářskou krizí v roce 1929 – a bere si 

neštěstí vlastní rodiny natolik k srdci, že za jediné východisko své pouti považuje smrt.  

V jeho poslední den, těsně před sebevraždou, pronese tato slova: „A pak jsem byl v čase 

zpět.“ Je to reakce na život a protest proti životu, který má toho dne z jeho vlastní vůle 

skončit. Je to počátek konce. Když jsem četl tu větu, pomyslel jsem si: „Bože, jak někdo 

může pociťovat bolest z bytí uvnitř nebo vně času?“ (…)

 Ta myšlenka pro mě nabyla obzvlášť výjimečného osobního významu v současné 

době [tj. v 90. letech]. Od pádu Sovětského svazu jsem – stejně jako zbytek mé generace – 

prožíval období bezčasí. Pro mnoho mých kolegů se čas zastavil, nebo, řeknu-li to jinak, 

byli zachyceni v jeho toku. Já ale raději zemřu sám. Svým způsobem je tedy moje hudba 

zprávou tonoucího, který ji vložil do láhve v naději, že ji někdo někdy vyloví z vody a pře-

čte si ji. Navzdory zániku dřívějších hodnot, navzdory „konci času“ tak aspoň mohu být 

„znovu v čase“. Tento rozpor, toto vnitřní napětí, je tématem mých posledních děl, zvlášť 

Koncertu pro violu a orchestr (citováno z rozhovoru otištěného v bookletu k albu Mono-

dia, které v roce 2004 vydala mnichovská společnost ECM).

Skladby Aveta Terterjana (1929–1984) se neprovozují příliš často, což má své objektivní 

příčiny. Terterjanův odkaz není – v porovnání s jinými autory – co do počtu skladeb roz-

sáhlý a ani žánrově příliš pestrý: zahrnuje dvě opery, balet, osm symfonií, pár komorních 

děl, písně a několik dalších, nepříliš reprezentativních raných skladeb. Provedení jeho 

symfonických děl v některých případech komplikuje i velký provozovací aparát, který 

někdy obsahuje také tradiční východní nástroje. Když ale na uvedení Terterjana dojde, 

je to vždy událost.

 Terterjan se narodil v ázerbájdžánském Baku; do Arménie přesídlil v roce 1951. 

Jeho mateřštinou byla ruština. Arménsky nemluvil (pouze rozuměl) a svůj hlubší vztah  

k arménské kultuře v sobě probudil teprve po svém příjezdu do Jerevanu. Zcela se s ní však 

ztotožnil, což se projevilo i v jeho hudbě. 

 Osm Terterjanových symfonií vyvolává dojem, jako by rostly z jediného zvuku,  

k němu se zase vracely a končily jeho dozníváním (Zvuk, to je celá symfonie, nechal se 

slyšet skladatel.). A jako by každá symfonie plynule navazovala tam, kde předchozí 

skončila. V několika z nich Terterjan uplatnil arménské tradiční nástroje: duduk a zurnu 

ve Třetí symfonii, kemanče v Páté a dap v Sedmé. Stylizaci lidové hudby se ovšem vyhý-

bal, vedle symbolické roviny použití těchto nástrojů jej zajímala primárně jejich zvuková 

stránka: Obracím-li se k nějakému tradičnímu nástroji, snažím se upřednostnit ty jeho 

možnosti, které se vytratily v procesu jeho vývoje, protože při evoluci nepochybně určité 

témbrové rysy mizely. Příznačná je přitom jeho vzpomínka na dobu zkoušek Třetí sym-
fonie (1975), v jejíž druhé větě se vyskytuje dudukové sólo: ...na duduky se dnes takto 

nehraje, podobná hudba pro tyto nástroje prostě není, a přece to všichni posluchači 

berou div ne jako folklór. (...) Když jsem pozval známého hráče na duduk Dživana Gas-

parjana, nechápal, co po něm chci, a nabízel mi, že tam zahraje mugam nebo píseň 

Sajat-Novy... „Ne,“ povídám mu, „tohle je vše, co potřebuji.“ A dlouhé pauzy, to je čas 

na uvědomění si zvuku, čas na prožitek.

 Třetí symfonie vznikala pod bezprostředním dojmem z úmrtí Terterjanova bratra 

Hermana, je proto pojata jako rozjímání o smrti a smyslu života. Začíná nespoutanými 

údery na tympány, které jsou – po vzoru úvodu buddhistické seance – přípravou k tichu, 

meditaci. Z ní posluchače vytrhne hysterický „dialog“ trombónů, přidává se zurna. Dru-

há věta s dudukovým sólem, křehce se vinoucím nad jednotónovou prodlevou (tzv. da-

mem) druhého duduku, je svou povahou blízká arménským pláčům. Finále je „nebes-

kým zápasem“ dobra a zla. Vrací se v něm dialog trombónů a monolog duduku, do toho 

se ozve zlovolně výsměšný motiv lesních rohů, který má svůj původ v reálném zvuku: 

...Herman měl japonskou natahovací hračku, která se homéricky chechtala. Když došlo 

k té tragédii, tento neskutečný smích, který zakořenil hluboko v mé paměti, se do jisté 

míry stal symbolem strašného ďábelského skřehotu nad pomíjivostí života... Po posled-

ním fortissimovém vzmachu symfonie ústí do smíru, ticha, věčnosti…

 Dva roky po premiéře zazněla Třetí symfonie 28. dubna 1977 i ve Smetanově síni  

v Praze, v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou Davida Chandžjana (na 

duduk hrál Dživan Gasparjan a na zurnu Saro Danieljan). Terterjan na tento koncert 

vzpomínal i po letech, když vyzdvihoval akustické dispozice sálu; utkvěl mu v paměti 

především efekt „výsměšné“ epizody, vyvolaný vysokým stropem ve Smetanově síni: 

Když „zavyly“ lesní rohy, jejich zvuk se na posluchače valil odkudsi svrchu, a mně se 
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zdálo, že všichni vzhlédli nahoru, odkud se hlásil ten strašný chechtot. Památné bylo 

také provedení v estonském Tallinnu o rok později, kde údajně Arvo Pärt po koncertě 

teatrálně poklekl před Terterjanem, aby mu před auditoriem pogratuloval.

 Jak je symbolika čísla devět v hudbě neúprosná, dokazuje i příklad Aveta Ter-

terjana. Ze své Deváté symfonie skladatel stihl zapsat pouze několik prvních stránek 

partitury… V prosinci roku 1994 odjel do Jekatěrinburgu kvůli přípravám chystaného tří-

denního festivalu zasvěceného jeho hudbě. Samotné akce se ale nedožil; zemřel neče-

kaně necelé dva týdny před jejím uskutečněním. Jeho poslední dokončenou skladbou se 

tak stal jednovětý Smyčcový kvartet č. 2, zkomponovaný v roce 1991 pro Kronos Quartet.

Také Aram Chačaturjan (1903–1978) se narodil mimo Arménii – v gruzínském Tbilisi, 

odkud odešel studovat do Moskvy. Tam se poté spolu s Dmitrijem Šostakovičem a Serge-

jem Prokofjevem stal jedním z prominentních – velebených, ale také zneužívaných i za-

vrhovaných – představitelů sovětské hudby. Ve své tvorbě vyšel z ruského hudebního ro-

mantismu; svou originalitu prokázal zejména mistrovským využíváním vlivů folkloru 

zakavkazských národů a syntézou evropského a orientálního cítění, odvíjející se nikoli  

v rovině „ždanovovské“ socrealistické srozumitelnosti, lidovosti a masovosti, ale v inten-

cích odborného zájmu a mimořádného obdivu k tradicím. Odsud pramení příznačné 

rysy jeho hudby jako kvazi improvizační širokodechá (orientální) melodika nebo záliba  

v razantních motorických rytmizacích.

 Chačaturjan proslul především jako autor baletů Gajané, Spartakus a Maškará-

da a koncertů houslového a klavírního. Jeho tři symfonie stojí pohříchu ve stínu těchto 

populárních děl, přitom hlavně čtyřvětá Symfonie č. 2 e moll z let 1943–1944 by si zaslou-

žila, aby z koncertních pódií zněla častěji i v dnešní době. Vedle Šostakovičových symfo-

nií Sedmé (Leningradské) a Osmé a Prokofjevovy Páté je totiž jednou z nejsilnějších  

a nejzávažnějších hudebních výpovědí o válečném období. Někdy bývá uváděna pod 

názvem Symfonie se zvonem: takto ji označil hudební kritik Georgij Chubov na základě 

naléhavého vstupního motivu zvonu, který – slovy skladatele – podtrhuje význam toho, 

co se děje, a vyzývá k soustředěnosti. 

 Přistoupíme-li na zobecnění, že v arménském umění 20. století vykrystalizoval 

„vnitřní program“ propojující tři časová pásma – tragickou minulost, tvůrčí přítomnost  

a světlou budoucnost (Margarita A. Ruchkjanová) –, pak v Chačaturjanově Druhé symfo-

nii můžeme – zcela logicky – pozorovat nový moment v podobě tíživé přítomnosti (válka). 

Ten o sobě dává vědět ve třetí (v původní verzi druhé) větě, která působí stejně sugestivně 

jako passacaglie v symfoniích Šostakovičových. Účinku je dosaženo variovaným opaková-

ním melodie arménské lidové písně Vorskan achper (Bratr lovec) na rytmickém podkladu 

smutečního pochodu a její konfrontací s motivem, který nápadně připomíná středověkou 

sekvenci Dies irae, v evropské hudbě vnímanou jako kulminaci rekviem. Tomuto myšlenko-

vému těžišti celé symfonie předcházejí dramatický obraz první věty a scherzo proměňují-

cí se v dance macabre. Finále je pak triumfálním hymnem, oslavou víry ve vítězství a ve 

světlou budoucnost.

Luca Ranieri
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Eduard Topčjan

LUCA RANIERI vystudoval Konzervatoř G. Verdiho v Miláně a Staufferovu akademii  

v Cremoně. Působil jako první violista v Národním symfonickém orchestru RAI. Jako só-

lista vystoupil se svým domovským orchestrem a dále s tělesy jako Pomeriggi Musicali di 

Milano, Cameristi della Scala, Arménská filharmonie, Moskevští sólisté, Krasnojarský 

komorní orchestr ad. Jako orchestrální hráč spolupracuje také s orchestrem La Scaly.  

V roce 2009 jej pozval Claudio Abbado k vystoupení na Luzernském festivalu. Jako ko-

morní hráč Ranieri spolupracoval s Jurijem Bašmetem, Marthou Argerich či Mariem 

Brunellem. Je spoluzakladatelem souboru Nuovo Trio Italiano D‘Archi. Je zván jako lek-

tor hudebních kurzů a člen soutěžních komisí. Je vášnivým propagátorem soudobé hud-

by a často premiéruje skladby, které mu jsou věnovány.

→ Více na www.lucaranieri.com

ARMÉNSKÁ FILHARMONIE byla založena v březnu 1925 jako orchestr Jerevanské konzer-

vatoře (dnešní akademie) z podnětu rektora konzervatoře Aršaka Adamjana a sklada-

tele Alexandra Spendiarjana, kteří byli prvními dirigenty tělesa. Orchestr se poté stal 

základnou všech arménských symfonických těles. V současné době je Arménská filhar-

monie centrálním bodem arménské národní profesionální orchestrální hudby. Od roku 

2000 stojí v jejím čele Eduard Topčjan. Pod jeho vedením orchestr přispívá k obecně 

kulturní vzdělanosti publika, vystupuje se symfonickými i operními programy, uvádí kla-

sickou i soudobou hudbu, zvláštní pozornost věnuje dílům arménských autorů (Aram 

Chačaturjan, Arno Babadžaňan, Edvard Mirzojan, Alexandr Aruťuňan, Avet Terterjan, Tigran 

Mansurjan a další), která také propaguje na mezinárodních pódiích.

→ Více na www.apo.am

EDUARD TOPČJAN vystudoval housle na Jerevanské konzervatoři, tamtéž se pod vede-

ním Ogana Durjana věnoval i dirigování. Cenné impulsy mu na dirigentské cestě po-

skytli Georg Solti, Claudio Abbado a Nello Santi. V roce 1991 založil komorní orchestr 

Serenáda, s nímž získal řadu ocenění v evropských soutěžích, natočil několik nahrávek  

a uskutečnil více než 700 koncertů po celé Evropě. Arménskou filharmonii poprvé řídil  

v roce 2000, ve stejném roce se stal jejím šéfdirigentem a uměleckým vedoucím. Od té 

doby s orchestrem koncertoval v Evropě, Americe i Asii. Premiéroval řadu nových skla-

deb arménských autorů, jejichž vznik inicioval. Spolupracoval se sólisty jako Plácido Do-

mingo, Pinchas Zukerman, Mischa Maisky, Steven Isserlis, Jurij Bašmet, Kim Kashkashi-

an, Sergej Chačatrjan, Isabelle Faust ad., s orchestry jako Royal Philharmonic Orchestra  

v Londýně, orchestr Frankfurtské opery či stuttgartští rozhlasoví symfonikové. Od roku 

2007 je uměleckým vedoucím Jerevanského mezinárodního hudebního festivalu. Topčjan 

je držitelem několika významných ocenění udělených v Arménii a Itálii.

→ Více na www.apo.am

Vítězslav Mikeš
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Tigran Mansurian (born 1939) wrote his Concerto for Viola and Orchestra (1985) in two 

movements for the violist Kim Kashkashian. The composition is subtitled “...and then  
I was in time again”, a quote from William Faulkner’s novel The Sound and the Fury. 

Rather than following the story of the literary work, the music reflects its philosophical 

background, where Mansurian finds parallels with his own and his generation’s feelings. 

William Faulkner is one of the writers who have been accompanying me through life, 

said the composer. Particularly The Sound and the Fury, which I took the epigraph from: 

it’s been a sort of handbook to me over the last ten years. The intricate ramifications 

and associativeness of Faulkner’s prose evoke musical parallels. (…) Since the fall of the 

Soviet Union, I have – like the rest of my generation – experienced an era of timelessness. 

For many of my colleagues, time has stood still, or, to put it another way, they’ve been 

caught up in its flow. But I prefer to die alone. In its way, my music is the message of a 

drowning man, which he has sealed into a bottle in the hope that someday someone 

will fish it out of the water and read it. That way, despite the disappearance of former 

values, despite the “end of time”, I can at least be “in time again”.

 The eight symphonies by Avet Terterian (1929–1994) give the impression of 

growing out of a single sound, to which they return and with which they end, as it dies 

away. It is as if every symphony smoothly followed upon the ending of its antecedent. 

In several of them, Terterian used traditional Armenian instruments. He did, however, 

avoid stylisations of traditional music. The Third Symphony (1975) was written under 

the immediate impression created by the demise of Terterian’s bother Herman and is 

therefore conceived as a meditation on death and the meaning of life. It starts with 

boisterous timpani which prepare us for silence and meditation – as in a Buddhist 

session. The listeners are then roused by a hysterical “dialogue” between the trombones, 

joined by the zurna. The second movement, with a duduk solo, delicately weaving over 

the drone (dam) of a second duduk, is in its character very close to Armenian laments. 

The finale is a “heavenly struggle” between good and evil. The trombone dialogue and 

the duduk monologue return, and suddenly we hear a maliciously derisory motif in the 

French horns. After a final booming fortissimo, the symphony resolves itself into 

reconciliation, silence, and eternity.

 Alongside Dmitri Shostakovich and Sergei Prokofiev, Aram Khachaturian (1903–

1978) was a prominent Soviet composer. Though his oeuvre proceeded from Russian 

musical Romanticism, its originality was manifest in Khachaturian’s masterful 

exploitation of the folklore of the nations of the South Caucasus and his synthesis of 

European and Oriental sensibilities. It is characterised by quasi-improvisatory, broad 

melodies, and a fondness for energetic, motoric rhythm. Together with Shostakovich’s 

Seventh (Leningrad) and Eighth symphonies, and Prokofiev’s Fifth, Khachaturian’s 

Symphony No. 2 in E minor, written in 1943–1944, provides a most powerful and weighty 

musical testimony to the time of war. It is sometimes called The Bell Symphony on the 

basis of the bell motif with which the symphony begins; according to the composer, the 

bell’s beats underline the significance of what is taking place and make the audience 

concentrate more.

Vítězslav Mikeš, translated by Štěpán Kaňa
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