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Pocta Broniusi Kutavičiusovi
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J. A. Komenského – Červený kostel / 21:30 

Pod záštitou J. E. Laimonase Talat-Kelpši,  

velvyslance Litevské republiky v České republice.

Under the auspices of H. E. Laimonas Talat-Kelpša,  

Ambassador of the Republic of Lithuania to the Czech Republic.
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BRONIUS KUTAVIČIUS
Sonáta „Ad patres“ pro varhany  
(transkripce: Jūratė Landsbergytė) 
Sonata “Ad patres” for organ (transcription: Jūratė Landsbergytė)

Poslední pohanské obřady, oratorium 
Last Pagan Rites, oratorio

 Příchod (Atėjimas) 

 Kobylko zelená (Žioge žaliasai) 

 Uctívání vrchu Medvėgalis (Medvėgalio pagarbinimas) 

 Zaklínaní hada (Gyvatės užkeikimas) 

 Uctívání dubu (Ąžuolo pagarbinimas) 

 Odchod (Išėjimas)

Aneta Podracká Bendová soprán / soprano

Marek Paľa varhany / organ 

Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno 
children‘s choir, sbormistr / choir director Michal Jančík
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity 
Masaryk University Choir, sbormistr / choir director Jan Ocetek
Anežka Václavíková, Zdeňka Čížková, Lucie Knoblochová, 
Josef Otrhálek (studenti HF JAMU / students of Faculty  

of Music, JAMU) lesní rohy / French horns

provedení řídí / direction Michal Jančík

Bronius Kutavičius © Arūnas Baltėnas, LMIC
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Když v roce 2017 Moravský podzim uvedl oratorium Poslední pohanské obřady litevského 

skladatele Broniuse Kutavičiuse – spolu se Symfonií č. 8 „Antifony“ Miloslava Kabeláče –, 

psalo se o tomto koncertě, situovaném do Červeného kostela (Kutavičius) a katedrály  

sv. Petra a Pavla (Kabeláč), jako o jedné z největších událostí celého ročníku festivalu.  

Na provedení Kutavičiusova díla řízeném Romualdasem Gražinisem se tenkrát podílely 

litevský sbor Aidija, dětský sbor Kantiléna, kvarteto filharmonických hornistů a varhanice 

Renata Marcinkutė-Lesieur. Byl to silný zážitek nejen pro posluchače, kteří z Červeného 

kostela vycházeli uchváceni rituální atmosférou a zvuky, které svým neutuchajícím ob-

řadným pohybem vyplnily i tu nejzašitější štěrbinu kostela, ale i pro samotné účinkující, 

zvláště pak pro členky Kantilény, které dodnes na památný večer s láskou vzpomínají.

 Když nás 29. září letošního roku, těsně před zahájením 51. ročníku Moravského 

podzimu, zastihla smutná zpráva o Kutavičiusově úmrtí, rozhodli jsme se jeho památku 

uctít zařazením mimořádného koncertu do programu festivalu (podobně Moravský 

podzim zareagoval před dvěma lety na úmrtí gruzínského skladatele Giji Kančeliho). 

Přímo se nabízelo zopakovat Poslední pohanské obřady. Vzhledem k časové tísni ovšem 

nebylo možné znovu přizvat litevské interprety. Nastudování se proto ujal Michal Jančík, 

sbormistr Kantilény, který byl v roce 2017 zapojen do příprav tehdejšího provedení a měl 

tak možnost důkladně se seznámit s uchopením nevšední grafické partitury. Za odhod-

lání a pružnost mu organizátoři Moravského podzimu vyjadřují velké poděkování, které 

náleží i dětem z Kantilény, Pěveckému sboru Masarykovy univerzity pod vedením Jana 

Ocetka, varhaníkovi Marku Paľovi, který navíc přistoupil na návrh nastudovat Kutaviči-

usovu Sonátu „Ad patres“, jež koncert uvede, dále sopranistce Anetě Podracké Bendové 

a hráčům na lesní roh – studentům JAMU – Josefu Otrhálkovi, Anežce Václavíkové, Zdeň-

ce Čížkové a Lucii Knoblochové.

Bronius Kutavičius (1932–2021) byl fascinován historií – oč byla tato vzdálenější, o to pro něj 

byla inspirativnější, protože mu skýtala větší prostor k odhalování jejích tajemství, k proni-

kání do její atmosféry a zprostředkování její duše. Jinými slovy: jeho tvorba dávnou minu-

lostí „dýchá“, noří se do její podstaty, aniž by usilovala o její dokumentární rekonstrukci.

 Kutavičius – podobně jako jeho slavnější estonský vrstevník Arvo Pärt – bývá po-

někud neprávem řazen k minimalismu, přestože přímou souvislost s americkým směrem 

nevykazuje. Jeho díla vycházejí ze starobylého litevského folklóru, z něhož skladateli 

učarovaly především lidové písně zvané sutartinės (z litevského slova sutarti – domluvit 

se; žít ve shodě) – unikátní útvary „minimalistické“ povahy, vyznačující se imitačním 

vedením hlasů a sekundovým napětím mezi nimi, monotónností, svéráznou choreografií 

a archaickými texty s častým výskytem onomatopoií.

 Kutavičius proslul zejména svými oratorii ze 70. a 80. let, ve kterých podal svou 

uměleckou představu rituálů pohanských předků Litevců (Poslední pohanské obřady,  

Z kamene Jatvěhů, Strom světa). V 90. letech se v jeho tvorbě začaly do popředí dostá-

vat vlivy vzdálenějších starobylých kultur – japonské, indické či keltské (cyklus Brány 

Jeruzaléma, oratorium Boj stromu atd.), – avšak již od sklonku tisíciletí v ní opět domi-

novala litevská tematika (symfonie Epitaf uplývajícímu času inspirovaná historickými 

mezníky v dějinách Vilniusu, romantická opera Lokys podle stejnojmenné novely Pro-

spera Mériméa atd.).

Poslední pohanské obřady (Uctívání dubu) © Litevské hudební informační centrum 
Lietuvos muzikos informacijos centras
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Sonáta „Ad patres“ z roku 1983 je ve své původní podobě určena varhanám čtyřručně; 

na dnešním koncertě ovšem zazní její častěji provozovaná transkripce pro jednoho var-

haníka, kterou pořídila významná litevská varhanice Jūratė Landsbergytė. Jednovětá 

skladba byla inspirována sugestivním cyklem sedmi obrazů Pohřební symfonie (Laido-

tuvių simfonija) Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise (1875–1911), proslulého symbolist-

ního malíře a zakladatele litevské národní hudby. Za zmínku stojí, že pod vůbec první 

vydanou nahrávkou, jež vyšla u nás v roce 1987 na značce Panton, je podepsána litev-

sko-česká varhanice Giedrė Lukšaitė-Mrázková.

Oratorium Poslední pohanské obřady (Paskutinės pagonių apeigos, 1978) pro sbor, varhany 

a litevské lidové nástroje ragai (rohy), zkomponované na slova litevského básníka Sigitase 

Gedy, fascinuje svou zvukovou monumentalitou dosaženou minimálními prostředky, a také 

až hypnotizující statičností, kterou způsobuje výrazně užitý princip opakování v hudebních 

i textových strukturách díla. Důležitou roli v Obřadech hrají též prvky rituálu a akustické 

efekty vyvolané pohybem účinkujících v prostoru. Čtyři části oratoria, orámované úvodními 

fanfárami, resp. závěrečným varhanním chorálem, představují jednotlivé obřady, při nichž 

jsou účinkující rozmístěni v prostoru pokaždé jinak (pokyny k rozestavení a pohyb interpretů 

jsou předepsány verbálně v partituře, zároveň jsou naznačeny i samotným grafickým zápi-

sem). V části Kobylko zelená vrstvené hlasy dokola opakující „své“ motivy de facto bez 

metrického tepu vyvolávají dojem statičnosti, připomínající vláčnost léta, k níž odkazuje  

i Gedův text. Uctívání vrchu Medvėgalis (první zmínky o tomto kopci pocházejí ze 14. století, 

kdy na něm stál dřevěný hrad, který bránil Žemaitsko před nájezdy křižáků) je pojato jako 

kánon založený na terasovitě vystavěných gradacích a jejich oslabováních, na vrstvení hla-

sů a jejich následném utichání. Zaklínání hada je nejdramatičtější částí celého oratoria,  

v níž je had, v litevské mytologii bohyně podzemních vod (v litevštině je slovo gyvatė – had 

– ženského rodu), člověkem žádán o to, aby neničil jeho okolní svět (rodinu, dům, slunce, 

obilí, boha). V textu závěrečného obřadu, Uctívání dubu, je dub personifikován, spojován  

s částmi lidského těla, čímž je současně vytvořen básnický obraz Stromu světa. Chorál, 

který Obřady uzavírá, je programním vyjádřením přijetí křesťanství v Litvě (na přelomu  

14. a 15. století). V době vzniku oratoria, kdy byla v tehdejším socialistickém bloku víra rep-

resivně potlačována, měl tento program ovšem i symbolický význam.

Bronius Kutavičius o spolupráci s básníkem Sigitasem Gedou
Naše spolupráce začala, když jsem si dvě jeho básně vybral pro svůj cyklus Beránčí sto-

py, potom přišlo Panteistické oratorium, Malé představení... A pak jsem ho požádal  

o text k Posledním pohanským obřadům. Navrhnul, že zpracuje v Litvě velice známou 

pověst o Juraté a Kastytisovi, na což jsem mu ale namítl: tohle nepotřebuji, chci pohan-

ské obřady, to je přece něco úplně jiného. To bylo v roce 1978, jeli jsme s Vytautasem 

Landsbergisem [muzikologem a politikem, prvním předsedou parlamentu nezávislé Lit-

vy po rozpadu SSSR] do Polska a po cestě jsem mu vykládal o svém úmyslu napsat Ob-

řady. Byl nadšený a pak řekl: v té skladbě musí zvuk jít. Musí jít od středu do stran, obchá-

zet posluchače, táhnout se po stěnách... Zkrátka prostorová hudba... A teď s čím pro 

tuhle myšlenku přišel Geda (intonuje): kalnelis... kalnasai... kalnalėlis... kalnasai kalnulė-

lis... kalnelio... Vzal jedno slovo – kalnelis [hůrka] – a z něj vytvořil další svá nová slova ja-

Poslední pohanské obřady (Zaklínání hada) © Litevské hudební informační centrum 
Lietuvos muzikos informacijos centras
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koby láskyplně uctívající hůrku. A dál: Tu gyvate gyvatėla... [gyvatė = had, gyvate = hade!] 

A dál: Tu ąžuole, ąžuolasai... ąžuolranki... ąžuolgalvi... [ąžuolas = dub, ąžuole = dube!]  

To mohl prostě napsat jen Geda... (z rozhovoru otištěného v Opus musicum 4/2010)

Brněnští posluchači měli možnost setkat se s hudbou Broniuse Kutavičiuse v nedávné 

minulosti několikrát. Kromě Posledních pohanských obřadů v Brně roku 2016 zazněla 

jeho orchestrální hudba k Dreyerovu němému filmu Utrpení Panny orleánské (hrála 

Filharmonie Brno řízená Peterem Vrábelem) a na Velikonočním festivalu duchovní hud-

by 2017 byl uveden celovečerní cyklus Brány Jeruzaléma (Orchestr Berg, Vox Iuvenalis, 

dirigent Petr Louženský). V této sezoně se návštěvníci abonentních koncertů Filharmo-

nie Brno mohou těšit na provedení Dzūkských variací, a to 17. a 18. února 2022 v Besed-

ním domě pod taktovkou Michaela Schønwandta.

Vítězslav Mikeš

ANETA PODRACKÁ BENDOVÁ se studiem hudby zabývala teoreticky na Masarykově 

univerzitě (obor hudební věda) a prakticky na Janáčkově akademii múzických umění 

(obor zpěv). Zúčastnila se mnoha workshopů a mistrovských kurzů od klasického zamě-

ření přes improvizaci až k tvorbě soudobé. Spolupracuje se soubory Czech Ensemble 

Baroque, Ensemble Opera Diversa, Trio BelCanto, Societas Incognitorium, Canticum Os-

trava, Chorakademie Lubeck nebo s Filharmonií Brno a pravidelně se podílí na projek-

tech experimentálního jazzu a improvizace. Vystupuje na festivalech soudobé opery  

a hudby. Pro festival NODO / New Opera Days Ostrava a Ostravské dny ztvárnila roli  

v čtvrttónové opeře Petra Cíglera a podílela se na inscenaci Here Be Sirens Kate Sopero-

vé a děl Johna Cage a Aloise Háby; pro festival Janáček Brno ztvárnila role Neznámé 

(Daniel Šimek: Neznámá) a Markéty (Jiří Najvar: Falstaff). V roce 2020 uvedla v rámci 

Operního studia SND monooperu Deník Anny Frankové, letos v říjnu tamtéž nastudovala 

dvojroli v inscenaci Dido a Aeneas Henryho Purcella. Společně s týmem brněnských Mi-

krooper v létě 2021 oživovali veřejný městský prostor a pro brněnský spolek Hausopera 

působí jako Věčná slečna Bledá ve stejnojmenné opeře Markéty Dvořákové a Iva Medka.

Varhaník MAREK PAĽA studoval hru na varhany a dirigování na Konzervatóriu Jána Le-

voslava Bellu v Banské Bystrici. Roku 1999 nastoupil na Janáčkovu akademii múzických 

umění v Brně, kde pokračoval ve studiu hry na varhany pod vedením Kamily Klugarové. 

Od roku 1998 navštěvoval Mistrovské varhanní kurzy v Curychu pod vedením Jeana  

Guillou. Zúčastnil se také řady soutěží, získal 2. cenu na soutěži Anglo Czechoslovak 

Trust 2001 v Anglii. Nyní působí jako externí pedagog na JAMU, kde vyučuje improvizaci 

klavíru a komorní hru. Koncertuje v řadě zemí Evropy – např. Slovenská republika, Česká 

republika, Německo, Švýcarsko, Belgie nebo Anglie.

KANTILÉNA je výběrovým pěveckým sborem dětí a mládeže při Filharmonii Brno; její tři 

oddělení navštěvuje okolo 150 zpěváků ve věku 5 až 19 let. Vznikla roku 1956 jako Šlapa-

nický dětský sbor z iniciativy Ivana Sedláčka, svého pozdějšího dlouholetého umělecké-

ho vedoucího. Roku 1967 se stala výběrovým tělesem s nynějším názvem a od roku 1984 

působí při Filharmonii Brno. Za dobu své existence provedla více jak 1 500 koncertů 

Bronius Kutavičius © Dmitrij Matvejev, LMIC Aneta Podracká Bendová © Vojtěch Kába Marek Paľa © Vít Kobza



10 11

doma, v 17 evropských zemích, v USA, Kanadě a Japonsku. Její repertoár sahá od skla-

deb renesanční polyfonie až po tvorbu soudobou; s pořady duchovní hudby vystoupila už 

ve více než 250 sálech u nás, v evropských metropolích i v New Yorku. V řadě inscenací 

spolupracovala s Národním divadlem Brno. Absolutních vítězství dosáhla na soutěžích  

v italském Arezzu (1981) a belgickém Neerpeltu (1984 a 2006), na světových sborových 

olympijských hrách ve Štýrském Hradci (2008) získala dvě zlaté medaile, ve švýcarském 

Montreux (2009) Cenu publika a diplom „Excellent“, ve velšském Llangollenu (2013)  

1. a 2. místo, v německém Magdeburku (2015) absolutní vítězství a v lotyšské Rize (2017) 

tři zlaté medaile. Do sezony 2019/2020 stál v čele sboru Jakub Klecker, od září 2020 je 

uměleckým vedoucím a hlavním sbormistrem Kantilény Michal Jančík.

MICHAL JANČÍK vystudoval hudební vědu na univerzitě v Brně, hudební výchovu a řízení 

sboru na Ostravské univerzitě a dirigování sboru na JAMU. Vyvíjí bohatou sbormistrov-

skou činnost, svojí hlavní činností je však zaměřen na práci v Kantiléně, kde působí od 

roku 2011, nyní jako hlavní sbormistr a umělecký vedoucí. S Kantilénou absolvoval řadu 

zahraničních turné a soutěží (z poslední doby lze zmínit získání zlatých medailí na sbo-

rové olympiádě v německém Magdeburku a lotyšské Rize), premiéroval díla současných 

českých autorů (Vít Zouhar, Robert Hejnar, David Lukáš ad.), připravil Kantilénu na spo-

lupráci s významnými hudebními tělesy (např. Česká filharmonie, Staatsphilharmonie  

v Norimberku, Český národní symfonický orchestr, Filharmonie Brno) i pro účinkování 

v hudebně-dramatických dílech (Mahenovo divadlo, Divadlo na Orlí). Působí také jako 

externí spolupracovník České televize při realizaci záznamů z oblasti klasické hudby, je 

častým členem porot ve sborových soutěžích.

PĚVECKÝ SBOR MASARYKOVY UNIVERZITY se za dobu své existence trvale umístil  

v povědomí nejen brněnských posluchačů. Uskutečnil řadu koncertů v ČR i v zahraničí  

zúčastnil se mnoha domácích i zahraničních sborových festivalů. Sbor čítající okolo šede-

sáti zpěváků z řad studentů MU se v poslední době prezentuje především jako těleso 

kantátového či oratorního typu – přijal několik nabídek ke spolupráci s profesionálními 

orchestry a institucemi (Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno, Filharmonie Bohuslava 

Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice, Moravská filharmonie Olomouc, Štátna 

filharmónia Košice, Der Leipziger Universitätsorrchester aj.), kdy nastudoval např. Bra-

hmsovo Německé requiem, Brucknerovo, Dvořákovo, Pololáníkovo a Ebenovo Te Deum, 

kantáty Bohuslava Martinů, oratorium Nostradamus současného brněnského skladatele 

Michala Košuta nebo Rossiniho Stabat Mater, podílel se také na operním představení Ná-

rodního divadla Brno Hry o Marii Bohuslava Martinů. V letech 2006, 2009 a 2012 sbor na-

točil svá profilová CD Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Pěvecký sbor Masarykovy uni-

verzity – The Best of 2006–2009 a 58 minut přerušovaného ticha. Exkurzem ze světa tzv. 

vážné hudby jsou zpěvákům ojedinělé projekty, kdy se podílí na produkci koncertů hvězd 

nonartificiální hudby (Manowar 2005 a 2007, Tarja Turunen & Mike Terrana 2013 ad.).

Sbormistr JAN OCETEK je absolventem FF MU (hudební věda), PdF MU (hudební výcho-

va) a JAMU v Brně (dirigování u Lubomíra Mátla). Od roku 1987 byl zpěvákem v BMS 

Foerster (nyní Český filharmonický sbor Brno), kde poté od roku 2000 působil jako asis-

tent sbormistra a druhý sbormistr (do roku 2016). V roce 2017 završil doktorandské stu-

dium na JAMU, kde nyní vyučuje na katedře kompozice, dirigováni a operní režie. Je také 

uměleckým ředitelem celostátní hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia 

Pěvecký sbor Masarykovy univerzityKantiléna
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Cantant. V roce 1993 založil studentský sbor Vox Iuvenalis, který vede doposud a se kte-

rým dosáhl úspěchu na mezinárodních soutěžích a festivalech (Randers, Veldhoven, 

Trnava, Pardubice, Praha, Vilnius, Debrecín). Kromě toho je sbormistrem Smíšeného 

sboru Kantiléna (od roku 2017), Pěveckého sboru Masarykovy univerzity (od roku 2018) 

a Dětského sboru ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích (od roku 2019).

I. Atėjimas (Příchod / Entrance) 

II. Žioge žaliasai (Kobylko zelená / Oh You Green Grasshopper)

Vasarų vasaružės žalia aviža Léta letního zelený oves

žalia aviža vakar žydėjo zelený oves včera kvetl

vasarų vasaružės žaliai žydėjo léta letního zeleně kvetl

Vasarų vasaružės vasaružės danguj Léta letního na letním nebi

žiogas žaliasai vasaružės ilgai kobylka zelená v létě dlouho

vasarų vasaružės per dangų ėjo letním nebem šla

Vakar vakaro vasaružės vakar Včera večerního léta včera

žaliai aviža vasaružės žalio zeleně oves léta zeleného

žioge žaliasai vasaružės žalio kobylko zelená léta zeleného

Nekirsk žalio stiebo žalios avižos Nesekej zelené stéblo zeleného ovsa

nekirsk avižos vasaružės stiebo nesekej stéblo letního ovsa 

žalios avižos vasaružės kelio zeleného ovsa cestu léta 

Vasaružės vakar vasaružės žalio V létě včera léta zeleného

nelaužk žalio stiebo žalios avižos nelam zelené stéblo zeleného ovsa

žioge žaliasai žioge dievo žalio. kobylko zelená kobylko boha zeleného.

III. Medvėgalio pagarbinimas 
(Uctívání vrchu Medvėgalis / Celebration of the Medvėgalis Hill)

Kalnelis kalnasai,

kalnalėlis kalnasai,

kalnelis kalnelio,

kalnulėlis kalnėlio,

kalnolis kalnuosai,

kalnuolėlis kalnuolio,

kalnulis kalnusai,

kalnusėlis kalnusio,

kalnylis kalnylio,

kalnylėlis kalnylio,

kanlylio kanlylio

kalnuolėli liuole-lio...

Text této části sestává ze sledu těžko přeložitelných novotvarů, vytvořených z litevského 

deminutiva kalnelis (vršek, hůrka), a to přidáváním různých sufixů k jeho kořeni kaln-. 

Michal Jančík
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Mnohé z novotvarů mají koncovku -lio, která je příznačná pro refrény lidových písní 

sutartinės.

IV. Gyvatės užkeikimas (Zaklínaní hada / Incantation of the Serpent)

Nekirsk mano brolio,  Neuštkni mého bratra,

nekirsk mano sesers,  neuštkni mou sestru,

nekirsk mano motinos,  neuštkni mou matku,

nekirsk mano tėvo,  neuštkni mého otce,

tu gyvate gyvatėla,  ty hade hádku,

tu gyvate gyvatėla, oj!  ty hade hádku, oj!

Nekirsk mano namų,  Neuštkni můj dům,

nekirsk mano saulės,  neuštkni mé slunce,

nekirsk mano javo,  neuštkni mé obilí,

nekirsk mano dievo,  neuštkni mého boha,

tu gyvate gyvatėla,  ty hade hádku,

tu gyvate gyvatėla, oj.  ty hade hádku, oj.

V. Ąžuolo pagarbinimas (Uctívání dubu / Celebration of the Oak-tree)

Tu ąžuole, tu ąžuole, Ty dube, ty dube,

tu ąžuole, ąžuolasai! ty dube, dubový!

tu ąžuole, tu ąžuole,  ty dube, ty dube,

tu ąžuole ąžuolranki! ty dube duboruko!

tu ąžuole, tu ąžuole, ty dube, ty dube,

tu ąžuole ąžuolgalvi! ty dube dubohlavo!

tu ąžuole, tu ąžuole,  ty dube, ty dube,

tu ąžuole ąžuolkoji!  ty dube dubonoho!

tu ąžuole, tu ąžuole,  ty dube, ty dube,

tu ąžuole ąžuolburni!  ty dube dubopuso!

tu ąžuole tu ąžuole,  ty dube, ty dube,

tu ąžuole ąžuoliausias. ty dube nejdubovější.

VI. Išėjimas (Odchod / Departure) 

On Wednesday, September 29, 2021, the Lithuanian composer Bronius Kutavičius died at 

the age of 89. The Moravian Autumn festival responds to this event by including a 

special concert to pay tribute to this exeptional personality.

The Lithuanian composer Bronius Kutavičius (1932–2021) was fascinated by history – 

the more remote, the more inspiring, because such remoteness provides greater scope 

for the discovery of history’s secrets, for penetrating into its atmosphere and making its 

soul accessible. Kutavičius’s works are based on ancient Lithuanian folklore, and the 

composer found the songs of the ancients – called sutartinės – particularly enchanting. 

Kutavičius is best known for his 1970s and 1980s oratorios, in which he presented his 

artistic interpretation of the rituals of Lithuania’s ancient pagan peoples. One of these 

oratorios is Last Pagan Rites (Paskutinės pagonių apeigos, 1978) for choir, organ and 

Lithuanian folk instruments, ragai (horns), with words derived from the poetry of 

Sigitas Geda. The work fascinates with its monumental sound, which is achieved 

through minimalist means. Its static character, due to the distinctive use of repetition 

(in both music and text), is almost hypnotic. Elements of ritual and acoustic effects 

created by the movement of the performers in space are also important. The four 

sections of the oratorio, framed by an initial fanfare and a closing organ chorale, 

constitute individual rituals, each time with a different spatial arrangement of the 

performers (the instructions for this and the performers’ movements are described 

verbally but are also suggested by the graphics of the score).

Vítězslav Mikeš, translated by Štěpán Kaňa
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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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