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Mezinárodní hudební festival Brno / Brno International Music Festival

51. MORAVSKÝ PODZIM / 51st MORAVIAN AUTUMN
1 – 17/10/2021

Víkendový maraton ke 100. výročí 
narození skladatele Jana Nováka 
Weekend-long Novákian marathon
8.–10. 10. 2021 / různá místa v centru Brna 

Ve spolupráci s
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Sára Medková klavír, tanec  
David Strnad choreografie (video) 

Julián Veverica postprodukce  

učitelé a studenti katedry Sportovních studií MU 
režie Kateřina Křivánková 

16.45–17.15, přesun od tělocvičny Pod Hradem  
do atria Fakulty sociálních studií Masarykovy  
Univerzity, Joštova 218 

VELKÁ PŘESTÁVKA 
procházka s retro svačinou 

17.15–18.00, Fakulta sociálních studií,  
Masarykova univerzita, atrium, Joštova 218 

KALOKAGATHIA II: HODINA LATINY 
NOVÁK Schola cantans 

Vox Iuvenalis, sbormistr Jan Ocetek  
Anton Marko klavír, Jan Navrátil kytara,  
Petr Sládek baskytara, Petr Šupler bicí 

Tomáš Weissar, Eliška Bumbová, Pavel Ševčík 

scénář Kateřina Křivánková a Tomáš Weissar 

režie Kateřina Křivánková 

19.00, Besední dům, Komenského nám. 8 

JAN NOVÁK KOMORNĚ 
NOVÁK Choreae vernales pro flétnu a klavír 

 Prima sonata clavibus

 Sonata super „Hoson zes“ pro flétnu  

 (nebo housle) a klavír 

 Cantica latina pro bas a klavír (výběr) 

Richard Novák bas  

Kristina Vaculová flétna  
Louis Vandory housle  

Dora Novak-Wilmington klavír  

Dominik Gál klavír  

Helena Fialová klavír 

21.30, Music Lab, Opletalova 1

NOVÁK2

ŠIMEK Walk in the Ruins 

MARKO Steps 

Mirror ensemble 
kapela Tonyho Marka 

23.30, U Královny Elišky, Mendlovo náměstí 1b 
DEJ NALÍT ZE SABINSKÝCH DŽBÁNŮ 
ČTYŘLETÉ VÍNO… 
NOVÁK Servato pede et pollicis ictu

Vox Iuvenalis  
sbormistr Jan Ocetek

  NEDĚLE 10/10/2021 

10.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 5 

MISSA PHILADELPHIAE 
NOVÁK Missa philadelphiae  

(provedení v rámci pravidelné nedělní bohoslužby)

Ensemble Frizzante 

  SOBOTA 16/10/2021 

NOVÁ ŘÍŠE 
Zájezd do Nové Říše, rodiště Jana Nováka;  

koncert souboru Ensemble Frizzante,  

prohlídka kláštera a dalších památek  

se zasvěceným výkladem muzikologa  

Stanislava Tesaře.

19.00, Besední dům, Komenského nám. 8 
LUDICRA 
RATAJ Fabella

NOTA Cantilena aeaea

WAN Anna

CARPENTER Somnium

VÖRÖSOVÁ Oratio philippica 

Štěpán Filípek violoncello  
BCO – Brno Contemporary Orchestra  
dirigent Pavel Šnajdr 

  SOBOTA 9/10/2021

10.30, Univerzitní  kina Scala, foyer, Moravské nám. 3

KOUZELNÉ PÍSNĚ
NOVÁK Kouzelné písně pro flétnu, hlas a bubínek,  

 na lidovou poezii 

Aneta Podracká Bendová soprán, bubínek  
Mariia Mikhailova flétna 

11.00, Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3 

KOČÁR DO VÍDNĚ NA PLÁTNĚ 
KOČÁR DO VÍDNĚ, projekce filmu (1966) 

námět Jan Procházka 
scénář Jan Procházka a Karel Kachyňa  
hudba Jan Novák 

režie Karel Kachyňa 

13.00, Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3 

JAN NOVÁK: VZPOMÍNKY, FAKTA A MÝTY 
beseda věnovaná Novákově osobnosti a tvorbě

Dora Novak-Wilmington, Clara Nováková, 
Richard Novák, Stanislav Tesař,  
Martin Flašar

14.00, Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3 

SONATA GEMELLA 
NOVÁK Sonata gemella pro dvě flétny 

Karolína Korcová flétna, Eliška Honková flétna 

14.20, Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3 

UMĚLEC NESMÍ NIKDY ZTRATIT ODVAHU 
prezentace připravované knihy Martina Flašara  

a Pavla Žůrka Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu: 

Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle 

korespondence (1947–1959) 

15.00, Besední dům, Komenského nám. 8 

MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM:  
UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ 
workshop inspirovaný filmem  

Ukradená vzducholoď (1966),  

ke kterému napsal hudbu Jan Novák

15.20, Café Morgal   
Místodržitelský palác, Moravské nám. 1 
TESTAMENTUM 
NOVÁK Testamentum pro sóla, smíšený sbor  

 a čtyři lesní rohy 

Brněnský akademický sbor  
sbormistr Pavel Šnajdr 

16.00–16.45, Tělocvična Pod Hradem, Údolní 221 

KALOKAGATHIA I: HODINA TĚLOCVIKU 
JANÁČEK Hudba ke kroužení kužely 

ŠOSTAKOVIČ Polka z baletu Zlatý věk 

SATIE Sports et divertissements 

KLEIN Chain of Circumstances 

MARTINŮ Vítězný pochod sportovního klubu  

 R.U.R. v Poličce
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PÁ 19.00, Besední dům, Komenského nám. 8 

LUDICRA 
světové premiéry pěti violoncellových koncertů  

na latinskou poezii Jana Nováka 

JAKUB RATAJ Fabella 

LENKA NOTA Cantilena aeaea 

BARRY WAN Anna,  

DAVID CARPENTER Somnium 

JANA VÖRÖSOVÁ Oratio philippica 

Štěpán Filípek violoncello  
BCO – Brno Contemporary Orchestra  
dirigent Pavel Šnajdr 

Ludicra je jedinečný hudební projekt re-

flektující sté výročí narození Jana Nováka, 

který nebyl pouze mimořádně talentova-

ným skladatelem, ale též vynikajícím znal-

cem klasické i moderní latiny. Jeho latinsky 

psané básně též prokazují Novákův mimo-

řádný smysl pro humor, s nadsázkou pole-

mizující s chtěným i nevědomým elitářstvím 

a pseudoelitářstvím pánů tvůrců, kádrů  

a svazáků, jakož i s absurditou dobové nor-

malizační společnosti. Pět mezinárodně uzná- 

vaných skladatelů – Jana Vöröšová, David 

Carpenter (USA), Jakub Rataj, Barry Wan 

(Hong Kong) a Lenka Nota (Rakousko) – 

bylo osloveno, aby zhudebnili pět básní  

z autobiograficky laděné sbírky Ludicra.

 Kořeny dlouhodobého projektu Ludicra, 

který je připraven v koprodukci propagáto-

ra současné klasické hudby Štěpána Filípka 

a ansámblu BCO – Brno Contemporary Or-

chestra, sahají do roku 2019, kdy se drama-

turg orchestru Viktor Pantůček a Štěpán 

Filípek začali zaobírat myšlenkou na posta-

vení reprezentativního celovečerního pro-

gramu složeného z cyklu koncertantních 

básní pro violoncello a komorní orchestr. 

Brzy dala projektu myšlenkový rámec fas-

cinace všech zúčastněných hudební i lite-

rární tvorbou exilového autora Jana Nová-

ka. Sbírka latinských básní Ludicra, psa- 

ných humornou, mírně vulgární a „pobrně-

nštěnou“ latinou, se stala předlohou pro 

nově vznikající skladby.

Jan Novák miloval latinu, kterou plynně 

hovořil, psal v ní verše a zhudebňoval ji. 

V jeho tvorbě však můžeme nalézt i několik 

skladeb na české texty. Jednou z nich je 

písňový cyklus Kouzelné písně z roku 1955 

na půvabné lidové texty. Cyklus byl věno-

ván významnému flétnistovi Václavu Žilko-

vi. Skladba však existuje i ve verzi, v níž flét- 

nu nahrazuje klarinet

MARIIA MIKHAILOVA studovala hru na 

flétnu na hudebním učilišti v Toljatti (Rus-

ko). Ve studiu dále pokračovala na Kon- 

zervatoři L. V. Sobinova v Saratově. Od roku 

2012 působila v symfonickém orchestru v Rja- 

zani. Navštěvovala mistrovské kurzy u vyni-

kajících pedagogů a rovněž se zúčastnila 

mnoha soutěží. Spolupracovala na různých 

hudebních projektech, například Mládež-

nický symfonický orchestr Povolží, Řeka ta-

lentů (Petrohrad) nebo Music Alp (Fran-

cie). V letech 2014–2019 studovala na JAMU 

v Brně ve třídě Václava Kunta. Nyní se vě-

nuje pedagogické  a koncertní činnosti a vy- 

stupuje s komorním uskupením Trio BelCan- 

to nebo s kapelou Deloraine.

ANETA PODRACKÁ BENDOVÁ se studiem 

hudby zabývala teoreticky na Masarykově 

univerzitě (obor hudební věda) a praktic- 

ky na Janáčkově akademii múzických umění  

( obor zpěv). Zúčastnila se mnoha worksho-

pů a mistrovských kurzů od klasického za-

měření, přes improvizaci až k tvorbě sou-

dobé. Spolupracuje se soubory Czech En- 

semble Baroque, Ensemble Opera Diversa, 

Trio BelCanto, Societas Incognitorium, Ca-

nticum Ostrava, Chorakademie Lubeck 

nebo s Filharmonií Brno a pravidelně se po-

dílí se na projektech experimentálního jaz-

zu 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 Cí-

glera a podílela se na inscenaci Here Be 

Sirens Kate Soperové a děl Johna Cage  

a Aloise Háby; pro festival Janáček Brno 

ztvárnila role Neznámé (Daniel Šimek:  

Neznámá) a Markéty (Jiří Najvar: Falsta-

ff). V loňském roce uvedla v rámci Operní-

ho studia SND monooperu Deník Anny 

Frankové, v říjnu nastuduje dvojroli v insce-

naci Dido a Aeneas Henryho Purcella. Spo-

lečně s týmem brněnských Mikrooper letos 

v létě oživovali veřejný městský prostor a pro 

další brněnský spolek Hausopera působí 

jako Věčná slečna Bledá ve stejnojmenné 

opeře Markéty Dvořákové a Iva Medka.

SO 10.30, Univerzitní kino Scala, foyer, Moravské nám. 3 

KOUZELNÉ PÍSNĚ 
JAN NOVÁK  

Kouzelné písně pro flétnu, hlas a bubínek, na lidovou poezii 

 1. Čarování milému 

 2. Vodo, vodičko… 

 3. Zaříkání nemocí

Aneta Podracká Bendová soprán, bubínek  
Mariia Mikhailova flétna

Štěpán Filípek © Julian Veverica
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SO 11.00, Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3 

KOČÁR DO VÍDNĚ NA PLÁTNĚ 
KOČÁR DO VÍDNĚ, projekce filmu (1966) 

námět Jan Procházka 
scénář Jan Procházka, Karel Kachyňa 
architekt Leoš Karen 
kamera Josef Illík 
hudba Jan Novák 
režie Karel Kachyňa 
hrají Iva Janžurová, Jaromír Hanzlík ml., Klaus-Peter Thiele,  
Luděk Munzar ml., Ulrich Thein, Vladimír Ptáček, Ivo Niederle, Jiří Žák, 
Zdeněk Jarolímek a Ladislav Jandoš 

SO 13.00, Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3 

JAN NOVÁK:  
VZPOMÍNKY, FAKTA A MÝTY 
beseda věnovaná Novákově osobnosti a tvorbě,  

které se aktivně zúčastní 

Dora Novak-Wilmington klavíristka dcera Jana Nováka  
Clara Nováková flétnistka dcera Jana Nováka  
Richard Novák operní zpěvák bratranec Jana Nováka  
Stanislav Tesař muzikolog 

Martin Flašar muzikolog 

Richard Novák, Clara Nováková, Eliška Nováková a Dora Novak-Wilmington, Brno 17. 11. 2009 © Spolek přátel hudbyKočár do Vídně © Archiv NFA
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SO 14.00, Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3 

SONATA GEMELLA 
JAN NOVÁK  

Sonata gemella pro dvě flétny 

 1. Allegro 

 2. Lento 

 3. Vivace

Karolína Korcová flétna  
Eliška Honková flétna

SO 14.20, Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3 

UMĚLEC NESMÍ NIKDY ZTRATIT  
ODVAHU 
prezentace připravované knihy Martina Flašara a Pavla Žůrka  

Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle 

korespondence (1947–1959) 

Vydavatelství MUNI Press vydává na pod-

zim tohoto roku ke 100. výročí narození 

skladatele Jana Nováka (1921–1984) publi-

kaci, která dokumentuje jeho vztah k uči-

teli Bohuslavu Martinů v letech 1947–1959. 

Na základě shromážděných pramenů při-

náší nové skutečnosti z tvůrčího a osobního 

života obou skladatelů. Podstatnou část prá- 

ce tvoří rekonstrukce kontextu českoslo-

venské kulturní politiky přelomu 40. a 50. 

let s detailními ukázkami rétoriky a postojů 

konkrétních aktérů, které ústily v obecnější 

trendy v přijímání a hodnocení díla Martinů 

i Nováka. Na základě korespondencí obou 

skladatelů a jejich přátel na jedné straně  

a projevů oficiálních institucí a jejich zá-

stupců na straně druhé před námi vyvstá-

vají konkrétní obrysy ideologického střetu 

nové linie kulturní politiky a svobodných 

umělců, kteří se řídí výhradně vlastním 

úsudkem a svědomím. Těžištěm celé práce 

je edice korespondence Bohuslava Martinů 

Janu Novákovi (dopisy druhé strany se ne-

dochovaly) a dále Novákovy vzpomínky na 

studium u Martinů v New Yorku na přelomu 

let 1947/1948 vyňaté z korespondence Jana 

Nováka jeho budoucí manželce Elišce Ha-

nouskové.

Sonata gemella vznikla v roce 1978. Přestože 

byla psána pro mladé flétnisty, je koncipová-

na jako velká sonátová forma. V první větě 

jsou obě flétny rovnocenné a výraz se pohy-

buje mezi mechanickým rytmem a jasnými, 

typicky novákovskými melodiemi. Druhá vě- 

ta se hlásí k původnímu, pro Nováka oblíbe-

nému moravskému folkloru; flažolety zde 

silně připomínají zvuk fujary. Poslední větou 

je veselá gigue, na jejímž konci se objeví 

„vážný“ středověký chorál, který je přerušen 

návratem hlavního tématu. Gemelli zname-

nají v latině a italštině dvojčata (blíženci).  

Clara Nováková

KAROLÍNA KORCOVÁ vystudovala hru na 

flétnu na brněnské konzervatoři pod vedením 

Boženy Růžičkové a na Janáčkově akademii 

múzických umění ve třídě Václava Kunta. Bě-

hem konzervatorních studií získala 1. ceny  

v národní soutěži Concertino Praga a v mezi-

národní soutěži v makedonské Skopji. Sólově 

vystoupila s filharmoniemi zlínskou, králové-

hradeckou a olomouckou. Hostovala v soubo-

ru Kremerata Baltica. Vyučuje hru na příčnou 

a zobcovou flétnu na ZUŠ Smetanova v Brně  

a od roku 2017 je členkou Filharmonie Brno

ELIŠKA HONKOVÁ studovala flétnu na Kon-

zervatoři Evangelické akademie v Olomouci 

u Petra Pomkly a na JAMU ve třídě Františka 

Kantora. Magisterská studia absolvovala v 

 Lublani pod vedením Mateje Zupana. Nyní  

studuje u prvního flétnisty Vídeňských filhar-

moniků Karla-Heinze Schütze. Zúčastnila se 

řady mezinárodních soutěží, workshopů  

a interpretačních kurzů. V roce 2015 úspěšně 

složila konkurz do orchestru Janáčkovy 

filharmonie v Ostravě, kde po dobu jednoho 

roku hrála na pozici druhé flétny – pikoly. 

Jako vítěz soutěže Jeunesses Musicales vy-

stoupila sólově za doprovodu ostravské 

filharmonie. V současné době je členkou Mo-

ravské filharmonie Olomouc.
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SO 15.00, Besední dům, Komenského nám. 8 

MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM:  
UKRADENÁ VZDUCHOLOĎ 

10

SO 15.20, Café Morgal, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1 

TESTAMENTUM 
JAN NOVÁK  

Testamentum pro sóla, smíšený sbor a čtyři lesní rohy 

Brněnský akademický sbor 
sbormistr Pavel Šnajdr

Testamentum Josefa Eberleho je spíše roz-

vernou oslavou života než meditací nad 

posledními věcmi člověka. V textu latinské 

básně inspirované typem středověké villon-

ské balady humorným stylem rozděluje 

svůj odkaz pozůstalým tohoto světa. Eberle 

byl zakladatelem a dlouhodobým vydava-

telem Stuttgarter Zeitung a od roku 1962 

rektorem univerzity v Tübingenu, čemuž 

odpovídají verše: 

Hoďte rovnou do kamen  

tituly a řády,  

vysvědčení, diplomy  

z dob, kdy jsem byl mladý.  

Popelem, co zbude z nich,  

krásných slečen řady  

ať si líčí obočí,  

jak to mají rády.

Spojení humoru a latinského jazyka muselo

Novákovi jednoznačně imponovat, neboť 

obojí je pro jeho tvorbu charakteristické. 

Zhudebnění značně předčasné Eberleho 

závěti střídá fanfáry lesních rohů, vstupy 

sólových předzpěváků a celého sboru.

Martin Flašar

BRNĚNSKÝ AKADEMICKÝ SBOR (BAS) je 

součástí brněnského kulturního dění od 

roku 1950. Věnuje se interpretaci hudby 

a cappella a vokálně-instrumentální hudby 

se zaměřením na předromantická období 

a na hudbu dvacátého století. Umělecky se 

významně prosadil v 70. letech pod vede-

ním Lubomíra Mátla, sbormistrem a ve-

doucím sboru byl v letech 1993–2010 Jaro-

slav Kyzlink a od září 2016 se sborem 

spolupracuje Pavel Šnajdr. Sbor pravidelně 

spolupracuje s Filharmonií Brno, Národním 

divadlem Brno, Moravskou filharmonií Olo-

mouc či Filharmonií Bohuslava Martinů 

Zlín. V roce 2019 se zúčastnil koncertu fes-

tivalu Dvořákova Praha u příležitosti 

100. výročí založení republiky na náměstí 

Jana Palacha, na podzim 2019 se zapojil do 

celorepublikového projektu Hlasy sametu.

PAVEL ŠNAJDR (1975) absolvoval obory 

skladba a dirigování na JAMU. Jako člen 

skladatelského sdružení Bezmocná hrstka 

byl dvakrát oceněn ve skladatelské soutěži 

Generace. S brněnským souborem Ars in-

cognita premiéroval na čtyři desítky skla-

Zážitková hudebně-výtvarně-chemicko-pokusná dílna je volně inspirovaná filmem  

Ukradená vzducholoď, ke kterému napsal hudbu skladatel Jan Novák.  

Čeká nás báječné dobrodružství. Vydejte se s námi na let napříč Evropou  

a zdolejte s námi nástrahy neznámého ostrova uprostřed oceánu.

Dílna je určena pro skupinu 15 dětí od 6 do 12 let; délka 90 minut.

Lektorky: 

 Kristýna Drášilová a Michaela Gerichová

Kontakt: 

 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

TEM: 
HOLOĎ 

e voln

UKR

Zážit

Uk

Č

Brněnský akademický sbor
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Testamentum
text: Josef Eberle

Villo vere loquitur,

nequam et poeta:

senex sicut vetula

ni lest nisi spreta,

iam non habens pretium,

tenuis moneta.

Faciamus igitur

tempore decreta!

Diviti vel pauperi,

malo vel honesto,

sapienti, stupido,

laeto, lento, maesto,

unicuique veniet

illa dies – esto!

Meum autem providus

testamentum praesto.

Corpus terrae reddite,

de qua facti sumus.

Tantum viatoribus

noster dicat grumus:

„Natus, pasus, mortuus

est et rursus humus

iste, cui effluet

nomen tamquam fumus.“

Coniugi carissimae,

impigrae per motum

vitae mare sociae,

primum slovo votum:

Quod iam habet, teneat:

meum cor devotum

pium et gratissimum

et amorem totum.

Flammis detur avidis

mea longa, bella

titulos et munera

numerans tabella:

Suum supercilium

vana domicella

denigret fuligine

reliqua nigella.

Summa, qua sum praeditus,

animi bonorum

(et aperte fateor,

parum est eorum)

dono liberaliter

numerosum chorum

stipis indigentium

fratrum et sororum.

Quod ad nummos attinet,

quos relinquo, scite:

Livor illos vindicat,

cui concedo mite:

Nummis gulas invidas

ergo refercite,

ut optatis nummulis

suffocentur rite.

Ad poetae gloriam

meum lego gratis

nomen magistratibus

huius civitatis:

Angiporto tacito

nomen imponatis,

ubi furtim iuvenes

ludant cum amatis!

Testament
překlad: Martin Bažil

Villon, básník ničema,

trefně v básni zpívá:

stará ženská, starý chlap

jsou jak suchá skýva,

prošlé mince, na něž svět

přes prsty se dívá.

Proto píšu testament,

dokud čas mi zbývá.

Boháče i chuďase,

lumpa, čistou duši,

mudrce i blázna, jenž

sotva něco tuší

– všechny stejně nakonec

poslední den zkruší.

Budiž! Já chci zanechat

závěť, jak se sluší.

Tělo vraťte hlíně, z níž

stvořeni jsme byli,

na hrobě ať přečte si

poutník zabloudilý:

„Narodil se, trpěl dost,

smrtí došel k cíli,

vzpomínka se změní v dým

za kratičkou chvíli.“

Pro mou ženu milenou,

přičinlivou paní,

družku v bouřích životních,

první odkázání:

Co měla, ať má i dál,

aniž jí kdo brání,

moje srdce oddané

i vše milování.

Hoďte rovnou do kamen

tituly a řády,

vysvědčení, diplomy

z dob, kdy jsem byl mladý.

Popelem, co zbude z nich,

krásných slečen řady

ať si líčí obočí,

jak to mají rády.

Všechno, co mi příroda

dala na chytrosti

(bez mučení přiznávám,

není toho dosti),

rád bych nechal rozdělit

z vrozené štědrosti

těm, co v tomhle světě jsou

ještě chudší hosti.

Z peněz, které do nebe

s sebou nevezmu si,

závist něco pro sebe

urvat jistě zkusí.

Pěkně jimi zacpěte

všechny žravé pusy,

dokud se ty bledule

jimi nezadusí.

Svoje jméno věnuji,

jak si žádá sláva,

těm, co mají nad městem

úřednická práva.

Malá, tichá ulička

pro ně je ta pravá,

kde si chlapec potají

se svou milou hrává.

deb soudobých 

autorů; některé 

z nich vyšly na CD. 

V roce 2001 s tím 

to souborem vy-

stoupil na Praž-

ském jaru a v roce 

2005 na festiva-

lu Pražské pre-

miéry. Spolupra-

coval s předními českými symfonickými 

orchestry a divadelními scénami (mj. s filhar- 

moniemi brněnskou, královéhradeckou a tep-

lickou, Národním divadlem Praha, Státní 

operou Praha, Divadlem J. K. Tyla v Plzni, 

Moravským divadlem Olomouc). V letech 

2004–2007 byl angažován v Národním diva-

dle Brno, s nímž se zúčastnil japonského tur-

né; v současné době v něm opět působí jako 

dirigent Janáčkovy opery. 

Z
PĚV

N
Í TEX

T

Pavel Šnajdr



Sub uxoris oculo

diffidente strabo

pristinis amoribus

hoc promissum dabo:

„Regnum si caelestium

ante vos intrabo

nostro dulci vitio

veniam orabo.“

Cuidam amicissimo,

quem amavi pridem

plus quam meos oculos,

sed qui non est idem,

meum fidelissimum

(quod ignoscant Di!) dem

canem, ut percipiat

infidelis fidem.

Item vappae dolium

habeat senilis

ille, cui nec Veneris

proles puerilis

mentem umquam rapuit

Musa nec subtilis:

Sciat, quid sit crapula,

semel – etsi vilis.

Iuventuti mando spem

mundi plane novi,

diu quam in pectore,

tamen frustra fovi:

Non sit mundus amplius

talis, qualem novi,

nec sit homo homini,

quod est lupus ovi.

Testans per ridicula

gravitate iuncta

pro cuiusque merito

nunc divisi cuncta.

Ut pensetis, mea vult

anima defuncta

munere memoriae

munera sic uncta.14 15

Pod přísným i laskavým

dohledem mé ženy

vy, mé lásky z mladých let,

buďte pozdraveny.

Přijdu-li dřív do nebe,

dám se do prošení,

ať váš i můj sladký hřích

jsou nám odpuštěny.

Pradávnému příteli,

jehož, jak se říká,

jsem až za hrob miloval

a on se mě zříká,

dávám svého milého

oddaného psíka,

ať naučí věrnosti

toho nevěrníka.

Odkazuji tenhle džbán

zvětralého vína

šedivému bloudovi,

co je jeho vina,

že mu nikdy umění

ani žádná jiná

láska třeštit nedala –

ať ho chytne slina!

Mladým nechám naději

na svět zcela nový,

jež dlouho a zbytečně

v srdci mém si hoví.

Kéž vy máte lepší svět,

v němž (a nejen slovy!)

člověk není k člověku

jak vlk k beránkovi.

Tak už jsem vám rozdělil

celé svoje jmění,

vážně nebo vesele,

podle uvážení.

Za to chtěl bych jediné,

snad to tak moc není:

vzpomínku, až opustím

jednou světlo denní.

SO 16.00–16.45, Tělocvična Pod Hradem, Údolní 221 

KALOKAGATHIA I:  
HODINA TĚLOCVIKU 
LEOŠ JANÁČEK  

Hudba ke kroužení kužely 

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ 

Polka z baletu Zlatý věk  

ERIK SATIE  

Sports et divertissements (Sporty a kratochvíle)  

JOSEPH KLEIN (1962)  

Chain of Circumstances (Řetězec okolností) pro sólový klavír a tanec 

BOHUSLAV MARTINŮ  

Vítězný pochod sportovního klubu R.U.R. v Poličce

Sára Medková klavír, tanec  
David Strnad choreografie (video) 
Julian Veverica postprodukce

učitelé a studenti katedry Sportovních studií MU: 
Pavlína Vaculíková, Kateřina Vašíčková, Petra Hedbávná, 
Simona Bohuslavová, Kateřina Bílková, Kateřina Svobodová, 
Zuzana Baranová 
Alena Skotáková pedagogické vedení

režie Kateřina Křivánková

Leoš Janáček vstoupil v roce 1876 do Sokola, 

jemuž později (1893) věnoval skladbu Hudba 
ke kroužení kužely. • Dmitrij Šostakovič na-

vštěvoval rád fotbalová utkání a fotbalu do-

konce zasvětil celý balet Zlatý věk (1930), 

ovšemže s ideově pokřiveným libretem. • Cyk-

lus klavírních miniatur Sporty a kratochvíle 
(1914) Erika Satieho byl inspirován kresbami 

ilustrátora a karikaturisty Charlese Martina. • 

Chain of Circumstances (2020) Josepha Klei-

na pracuje s nepředvídatelností vzájemného 

působení vícero prvků včetně tance. • Bohu-

slava Martinů inspirovala k napsání Vítězné-
ho pochodu výhra poličského fotbalového 

týmu z 1. dubna 1921 v poměru 19:3.

 V cyklu Schola cantans (1973) pro „škol-

ní“ sbor Jan Novák zkombinoval latinské kla-

sické texty s popovými rytmy, jazzovými prvky 

a italskou hudbou „středního proudu“ (např. 

bajka o lišce a havranovi Passus vulpinus je 

zhudebněna jako foxtrot, začátek Galské vál-

ky jako burácivý vojenský pochod apod.). Cy-

klus sloužil Novákovi jako pomůcka k výuce 

latinské výslovnosti.



ERIK SATIE (1866–1925)

Sporty a zábava (1914)

21 klavírních skladeb

 1. Nelahodný chorál (Vážně) 

 2. Houpačka (Pomalu) 

 3. Lov (Rychle) 

 4. Italská komedie (Po neapolsku) 

 5. Probuzení nevěsty (Živě, ale ne příliš) 

 6. Na slepou bábu (Nicotně) 

 7. Rybolov (Klidně) 

 8. Jachting (Mírně) 

 9. Koupel v moři (Pohnutě) 

 10. Karneval (Lehce) 

 11. Golf (Vzrušeně) 

 12. Chobotnice (Dosti živě) 

 13. Dostihy (Poměrně rychle) 

 14. Čtyři rohy (S mírnou radostí) 

 15. Piknik (Tanečně) 

 16. Tobogán (Laskavě) 

 17. (Věčné) tango (Mírně a velmi znuděně) 

 18. Sáně (V běhu) 

 19. Flirt (Vzrušeně) 

 20. Ohňostroj (Rychle) 

 21. Tenis (Obřadně)

Předmluva
Toto vydání obsahuje dva umělecké ele-

menty: kresbu a hudbu. Kresbu charakteri-

zují rysy – rysy ducha. Druhou hudební část 

ztělesňují tečky – černé tečky. Tyto dvě čás-

ti spojeny do jednoho svazku tvoří celek, 

album. Doporučuji listovat touto knížkou 

vlídně a s úsměvem, protože toto je dílo 

fantazie. Nehledejme tam nic dalšího.

Pro „suchary“ a „blbouny“ jsem napsal zá-

važný a konvenční chorál. Tento chorál je 

určitým způsobem hořkou předehrou, je to 

strohá a nepovrchní introdukce.

Dal jsem do toho všechno, co vím o nudě.

Tento chorál věnuji všem, kteří mne nemají 

rádi. Odcházím.

Nelahodný chorál
Vážně

Nepříjemně a nudně

Pokrytecky

(zpomalovat)

Houpačka
Pomalu

Takhle se houpá mé srdce.

Není to závrať.

Jako by mělo nožičky.

Bude se chtít zase vrátit

do mého hrudníku?

Lov
Rychle

Slyšíte zpívat králíka?

To je hlas!

Slavík je v jeho noře.

Sova kojí jeho potomstvo.

Divočák se bude ženit.

A já louskám ořechy výstřely z pušky.

Italská komedie
Po neapolsku

Scaramouche vypráví o krásách vojenského 

stavu.

Jsme dost škodolibí, říká. 

Naháníme strach civilistům.

A ta milostná dobrodružství! A vůbec!

Krásné povolání!

Probuzení nevěsty
Živě, ale ne příliš

Příchod svatebčanů.

Zvolání.

Vstávejte!

Kytary ze starých klobouků.

Pes tančí se svou snoubenkou.

Secco

Na slepou bábu
Nicotně

Hledejte, slečno.16 17

Ten, kdo je do vás zamilován, 

stojí dva kroky od vás.

Je bledý, třesou se mu rty.

Smějete se?

Své srdce drží v dlaních.

Ale prošla jste, a neuhodla.

Rybolov
Klidně

Šumění vody v korytě řeky.

Připlouvá ryba, pak další a další dvě.

Kdo tam?

To je rybář, chudý rybář.

Děkuji.

Každý vrací se domů, i rybář.

Šumění vody v korytě řeky.

Jachting
Mírně

V půltónech, oktávy v basu.

Vázaně.

Krásný čas! Vítr jako tuleň duje.

Jachta tancuje.

Jako radostí bez sebe.

Moře je rozbouřené.

Snad se o skálu nerozlomí.

Nikdo nedokáže plout proti vlnám.

„Nechci tady být,“ říká krásná pasažérka.

„Není to zábavné místo.

Chci dělat něco jiného.“

Vázaně

V půltónech, oktávy v basu.

„Sežeňte mi auto.“

Koupel v moři
Pohnutě

Moře je širé, madam.

V každém případě je dost hluboké.

Nesedejte si na dno.

Je tam vlhko.

Hle staré dobré vlny.

Diminuendo

Jsou plné vody.

Zadržovaně

„Jste celá mokrá!“

„Ano, pane.“

Karneval
Lehce

Konfety prší na zem.

Melancholická maska.

Opilý Pierrot si počíná mazaně.

Přicházejí v kostýmech domino.

Strkáme se, abychom je viděli.

Secco

Jsou krásné?

Velmi zdrženlivě

Golf
Vzrušeně

Plukovník oděn v sytě zeleném skotském 

tvídu.

Vyhraje.

Jeho „caddie“ jej následuje, nese pytel.

Mraky se diví. Jamky se třesou:  

plukovní je tu!

Hle skvělá rána: jeho hůl se rozletí na 

kousky!

Chobotnice
Dosti živě

Chobotnice je ve své jeskyni.

Hraje si s krabem.

Pronásleduje ho.

Spolkla ho však napříč.

Vyděšeně si šlape na nohy.

Aby se vzpamatovala,  

dá si sklenku slané vody.

Po nápoji se jí uleví, začne jinak uvažovat.

Dostihy
Poměrně rychle

Vážení.

Dav.

Zakoupení programu.

Dvacet, dvacet.

Na místa.

Start.
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Někteří se zastaví před překážkou.

Diminuendo

Prohrávající koně  

(špičaté nosy, zplihlé uši)

Čtyři rohy
S mírnou radostí

Čtyři myši.

Kočka.

Myši dráždí kočku.

Kočka se protáhne.

Vyskočí.

A je v rohu.

Piknik
Tanečně

Všichni přinesli studené telecí maso.

Máte krásné bílé šaty.

„Podívej, letí letadlo.“

„Ale ne: to hřmí bouřka.“

Tobogán
Laskavě

Jestli máte silný žaludek,  

neudělá se vám špatně.

Bude to, jako byste padal z lešení.

Uvidíš, jak je to zvláštní.

Překonejte sami sebe

Pozor!

Překotně

Neměňte barvu.

Na čas

Necítím se dobře.

Zpomalit

To jen dokazuje, že jste potřeboval zábavu.

(Věčné) tango
Mírně a velmi znuděně

Tango je tanec ďábla.

Patří k jeho oblíbeným.

Tancuje ho, aby zkrotl.

Jeho žena, dcery a sluhové

jím také krotí své vášně.

Sáně
V běhu

To je zima!

Zpomalit

Znova nasadit

Vážené dámy, nosy do kožešin.

Sáně jedou.

Krajině je hrozná zima, neví,  

kam by se schovala.

Flirt
Vzrušeně

Říkají si krásná slova, něco moderního.

„Jak se vám daří?“

„Nejsem roztomilá?“

„Dovolíte?“

„Máte veliké oči.

Chtěl bych letět na měsíc.“

Vydechne.

Pohodí hlavou.

Ohňostroj
Rychle

Je taková tma!

Raketa, modrá raketa!

Všichni jej obdivují.

Stařec třeští radostí.

Trs světel.

Tenis
Obřadně

Hra? Ano!

Dobrý servis.

Má krásné nohy!

Také krásný nos!

Druhé podání! Game!

z francouzského originálu přeložila 

Barbora Garzinová
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SÁRA MEDKOVÁ je odbornou kritikou oce-

ňována především za brilantní techniku, 

strhující temperament a nevšední muzika-

litu. Kromě pozvání na slavný mezinárodní 

Shanghai Spring Music Festival debutova- 

la v proslulém Murchinson Performing Cen-

ter v Dallasu, Wild Beast v Los Angeles, Mu-

sic Center v Jerusalémě, Central Conser- 

vatory v Pekingu, v koncertní sérii BVVA  

v Madridu nebo na Královské akademii  

v Gentu. Jako jediná česká pianistka se vy-

stoupila se samostatným recitálem na fes-

tivalu PIANODROM v Albánii. Úspěšný de-

but na mezinárodním festivalu New Music 

Week v Šanghaji 2015 kritika označila jako 

„umění nejvyšších kvalit“. Je laureátkou 

několika mezinárodních klavírních soutěží, 

letech 2009 a 2012 obdržela stipendia Čes-

kého hudebního fondu a cenu Ochranného 

svazu autorského pro nejúspěšnějšího mla-

dého skladatele vážné hudby a téhož roku 

byla vyzvána k napsání povinné skladby 

pro Rubinsteinovu klavírní soutěž.

 Je členkou Ensemble Marijan a zaklá-

dající členkou souboru ISHA trio. Pravidel-

ně vystupuje jako sólistka s předními čes-

kými i zahraničními orchestry a nahrává 

pro Český rozhlas. Je také uznávanou ko-

morní partnerkou předních českých i za-

hraničních sólistů, jako jsou Iva Bittová, 

Clara Nováková, Kristina Vaculová, Štěpán 

Filípek, Lucie Rozsnyó, Gareth Davis, Javier 

Hagen, Bledar Zajmi, Carmina Escobar, 

Vinny Golia a další. V roce 2009 a 2010 ini-

ciovala unikátní projekt klavírních trojkon-

certů J. S. Bacha, W. A. Mozarta a vlastního 

trojkoncertu Di ritorno ve spolupráci s Filhar- 

monií Brno a AKS Praha. V roce 2015 uvedla 

cyklus Po zarostlém chodníčku Leoše Ja-

náčka ve spolupráci s baletem Národní- 

ho divadla moravskoslezského v Ostravě  

v choreografii Jiřího Kyliána. V roce 2017 

natočila pro Arta records profilové CD  

De Profundis s díly J. S. Bacha, V. Zouhara, 

I. Medka a F. Rzewského.

 Po absolutoriu konzervatoře v oboru 

klavír ve třídě Jolany Zedekové vystudovala 

kompozici na JAMU u Ivo Medka a klavír na 

Hudební fakultě AMU u Petera Toperczera  

a Ivo Kahánka. Své vzdělání si rozšířila roční 

stáží na Hochschule Carl Maria von Weber 

v Drážďanech a v mistrovských třídách svě-

tových pianistů. Nyní pokračuje v doktor-

ském studijním programu v oboru interpre-

tace na JAMU pod vedením Igora Ardaševa 

a Jaroslava Šťastného.

Sára Medková



KATEŘINA KŘIVÁNKOVÁ (rozená Reicho-

vá) vystudovala klasický zpěv na konzerva-

toři v Brně, nyní je studentkou operní režie 

na JAMU u Václava Málka. Již před nástu-

pem ke studiu režie se autorsky podílela na 

mnoha inscenacích a projektech. Byly to 

například kabarety Melouween a Tohle není 

můj šálek kávy (Divadlo Kolárka, 2013 a 2014) 

nebo projekt mapující lidovou tvorbu Blan-

sko a okolí ve folklórních písních (2014). K 

jejím autorským projektům (námět, scé-

nář, režie) patří zpěvohra Byla cesta ušla-

paná (Divadlo Kolárka, 2014), pohádka Kou- 

pili si rybičku (Divadlo Kolárka, 2017), ins-

cenace Třiďte Odpad (Studio Devítka, 

JAMU, 2018) či inscenace na motivy povíd-

ky Divá Bára Boženy Němcové V proudu 

(Divadlo Kolárka a hosté, 2018).

Pro mezinárodní festival Janáček Brno 

2020 režírovala soudobou operu S.A.M.P.O. 

autorů Daniela Šimka a Otta Kauppinena, 

v letošním roce režírovala operu Bohuslava 

Martinů Veselohra na mostě (Divadlo na 

Orlí). Úzce spolupracuje se souborem En-

semble Opera Diversa: zde režírovala cyk-

lus minioper Pavla Drábka a Ondřeje Kyase 

Labské Horroroperry a v listopadu tohoto 

roku soubor uvede cyklus minioper Manžel-

ské miniopery týchž autorů v její režii.

 Kromě divadelní činnosti se věnuje 

vlastní hudební tvorbě v kapele eLiška a za- 

jímá se o fotografii (autorské výstavy Kou-

sek z tebe a Bratislavská 61). Také se věnuje 

pedagogické činnosti (ZUŠ Boskovice, lek-

torská činnost pro Hudebně-dramatické stu- 

dio při Moravském divadle Olomouc aj.)  

a v neposlední řadě svojí rodině.
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SO 17.15–18.00, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity, atrium 
Joštova 218 

KALOKAGATHIA II:  
HODINA LATINY 
JAN NOVÁK 

Schola cantans 

 1. Dianaesumus in fide 

 2. Collis o Heliconii 

 3. Iamsatisterris 

 4. Vulpes et corvus 

 5. Nautarumcarmen 

 6. Ludi magister 

 7. Integer vitae 

 8. Nox erat 

 9. Vivamus mea Lesbia 

 10. Gallia estomnisdivisa

Vox Iuvenalis, sbormistr Jan Ocetek  
Anton Marko klavír 
Jan Navrátil kytara  
Petr Sládek baskytara  
Petr Šupler bicí 
účinkují Tomáš Weissar, Eliška Bumbová a Pavel Ševčík
scénář Kateřina Křivánková a Tomáš Weissar 
režie Kateřina Křivánková 

Pěvecký sbor Vox Iuvenalis (Hlas mládí), za-

ložený roku 1993 Janem Ocetkem, se v roce 

2000 stal reprezentativním tělesem Vysoké-

ho učení technického v Brně. Jeho členy jsou 

převážně studenti a absolventi VUT a dalších 

brněnských vysokých škol. Vysokou úroveň 

sboru potvrzují četná ocenění z mezinárod-

ních soutěží. Repertoár zahrnuje skladby od 

16. století po současnost se zvláštním zamě-

řením na soudobou českou sborovou tvorbu 

a duchovní hudbu 20. století.

Sbormistr Jan Ocetek je absolventem FF 

MU (hudební věda), PdF MU (hudební vý-

chova) a JAMU v Brně (dirigování u Lubo-

míra Mátla). Od roku 1987 byl zpěvákem  

v BMS Foerster (nyní Český filharmonický 

sbor Brno), kde poté od roku 2000 působil 

jako asistent sbormistra a druhý sbormistr 

(do roku 2016). V roce 2017 završil dokto-

randské studium na JAMU, kde nyní vyuču-

je na katedře kompozice, dirigováni a oper-

ní režie. Je také uměleckým ředitelem ce- 

Kateřina Křivánková
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lostátní hodnocené přehlídky gymnaziál-

ních sborů Gymnasia Cantant. V roce 1993 

založil studentský sbor Vox Iuvenalis, který 

vede doposud a se kterým 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 Masaryko-

vy univerzity (od roku 2018) a Dětského 

sboru ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích 

(od roku 2019).

1. Dianaesumus in fide
Catullus 34

Dianae sumus in fide

puellae et pueri integri;

Dianam pueri integri

puellaeque canamus.

O Latonia, maximi

magna progenies Iovis,

quam mater prope Deliam

deposivit olivam,

montium domina ut fores

silvarumque virentium

saltuumque reconditorum

amniumque sonantum;

tu Lucina dolentibus

Iuno dicta puerperis,

tu potens Trivia et notho es

dicta lumine Luna.

tu cursu, dea, menstruo

metiens iter annuum

rustica agricolae bonis

tecta frugibus exples.

sis quocumque tibi placet

sancta nomine, Romulique,

antique ut solita es, bona

sospites ope gentem.

2. Collis o Heliconii
Catullus 61

Collis o Heliconii

cultor, Uraniae genus,

qui rapis teneram ad virum

virginem, o Hymenaee Hymen,

o Hymen Hymenaee,

překlad Otakar Smrčka

Cudné hochy a dívčiny

chrání Diana přízní svou:

pějme, hoši a dívčiny,

pějme Dianě chválu!

Tebe, mocná, jež všemocným

otcem Iovem se honosíš,

tebe Latonin zrodil klín

v stínu olivy délské,

abys vládkyní byla hor,

hájů zelení svítících,

temných lesů i niv a řek,

hlučným proudícím tokem.

Tebe rodičky v bolestech

jako Lucinu vzývají,

tys i Trivií temných sil,

Lunou s nevlastním světlem.

Ty, jež oběhem měsíčním

měříš, bohyně, roku kruh,

polní úrodou radostnou

plníš rolníků sýpky.

Vždy, jak milo ti, zvána jsouc,

budiž ctěna a jako dřív

rač svou pomocí laskavou

národ Romulův chránit!

překlad Otakar Smrčka

Ty, jenž Helikón sídlem svým,

Úranii svou matkou zveš,

ty, jenž přivádíš, sňatků bůh,

dívku panenskou muži vstříc,

ty, ó Hyméne vlídný,

Vox Iuvenalis © archiv Vox Iuvenalis
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cinge tempora floribus

suave olentis amaraci,

flammeum cape, laetus huc,

huc veni niveo gerens

luteum pede soccum

excitusque hilari die

nuptialia concinens

voce carmina tinnula

pelle humum pedibus, manu

pineam quate taedam.

tu fero iuveni in manus

floridam ipse puellulam

dedis a gremio suae

matris, o Hymenaee Hymen,

o Hymen Hymenaee.

3. Iamsatisterris
Horatiuscarm. 1,2

Iam satis terris nivis atque dirae

grandinis misit pater et rubente

dextera sacras iaculatus arcis

terruit urbem,

terruit gentis, grave ne rediret

saeculum Pyrrhae nova monstra questae,

omne cum Proteus pecus egit altos

visere montis,

piscium et summa genus haesit ulmo,

nota quae sedes fuerat columbis,

et superiecto pavidae natarunt

aequore dammae.

4. Vulpes et corvus
Phaedrus 13

Qui se laudari gaudet verbis subdolis, 

sera dat poenas turpi paenitentia. 

Cum de fenestra corvus raptum caseum

comesse vellet, celsa residens arbore, 

vulpes hunc invidit,  

deinde sic coepit loqui:

„O qui tuarum, corve, pinnarum est nitor! 

Quantum decoris corpore et vultu geris! 

Si vocem haberes, nulla prior ales foret“.

At ille stultus, dum vult vocem ostendere, 

emisit orecaseum; quem celeriter

dolosa vulpes avidis rapuit dentibus. 

Tum demum ingemuit corvi deceptus 

stupor.

5. Nautarumcarmen
Anthologia latina 338 R.  

(= 384 Sh. B.), 1–9, 14–16

Heia, viri, nostrum reboans echo sonet heia!

arbiter effusi late maris ore sereno

placatum stravit pelagus posuitque 

procellam,

edomitique vago sederunt pondere fluctus.

Heia viri nostrum reboans  

echo sonet heia!

annisu parili tremat ictibus  

acta carina.

nunc dabit arridens pelago  

concordia caeli

ventorum motu praegnanti  

currere velo.

Heia uiri nostrum reboans  

echo sonet heia!24 25

kolem skrání si oviň květ,

libě voňavý majorán,

závoj vesele chop a přijď,

nohu bělostnou jako sníh

v střevíc růžový upna!

Přijď a radostným dnešním dnem

vzrušen, svatební píseň pěj

zvučným hlasem a v její takt

nohou dupej a v tanci výš

smolnou pochodní mávej!

Ty jen kvetoucí dívku sám

jinochovi, jenž touhou plá,

z klína matčina dáváš v moc,

ty, ó Hyméne, ty, jen ty!

Přijď, ó snoubenců bože!

překlad Rudolf Mertlík

Dost už zemi naměřil božský Otec

metelic i strašného krupobití

a svým bleskem stíhaje svaté vrchy

nahnal strach Městu,

strach i světu z návratu oné doby,

jež svou hrůzou dohnala Pyrrhu k slzám,

doby, kdy sám Próteus svoje stáda

vyhnal až do hor,

kdy i ryby uvízly v spleti jilmů,

odevždy jen holuby obývaných,

a kdy daňci plovali poděšeně

záplavou moře.

překlad Václav Bahník

Kdo raduje se, když ho chválí lichotník,

ten později lituje, když trest ho postihne.

Vzal havran z okna sýr a na vysoký strom

s ním vyletěl, tam chtěl si na něm pochutnat.

Spatří ho liška, lichotivě promluví:

„Jak krásně leskne se tvé peří, havrane!

Jak půvabnou máš postavu,  

jak krásnou tvář!

Teď kdybys ještě hlas měl, z ptáků první jsi.“

Chce hlupák havran ukázat, že má i hlas,

sýr ze zobáku pustí, liška mazaná

nemešká, dychtivými zuby chňapne jej.

Teď teprve havran zplakal nad svou 

hloupostí.

překlad Ferdinand Stiebitz

Héja, muži, náš zpěv nechť hlaholí 

ozvěnou: héja!

Vládce široce rozlitých vod již uklidnil moře,

božskou rozjasniv tvář, a utišil zuřící bouři:

zkroceny tíhou proudů si hřmící ulehly vlny.

Héja, muži, náš zpěv nechť hlaholí 

ozvěnou: héja!

Bitím rovnoměrným nechť kýl se kymácí  

v běhu!

Svornost, jež s čistého nebe se usmívá  

na moře shůry,

vánkům plachty dá nadout,  

loď poběží po větru křepce.

Héja, muži, náš zpěv nechť hlaholí 

ozvěnou: héja!



aequoreos volvens fluctus ratis  

audiat heia!

convulsum remis spumet mare,  

nos tamen heia!

vocibus adsiduis litus  

reduci resonet heia!

6. Ludi magister
Martialis 10, 62

Ludi magister, parce supplici turbae:

sic te frequentes audiant capillati

et delicatae diligat chorus mensae,

nec calculator nec notarius velox

maiore quisquam circulo coronetur.

Albae leone flammeo calent luces

tostamque fervens Iulius coquit messem.

Cirrata loris horridis Scythae pellis,

qua vapulavit Marsyas Celaenaeus,

ferulaeque tristes, sceptra paedagogorum,

cessent et Idus dormiant in Octobres:

aestate pueri si valent, satis discunt.

7. Integer vitae
Horatius, carm. 1, 22

Integer vitae scelerisque purus

non eget Mauris iaculis neque arcu

nec venenatis gravida sagittis,

Fusce, pharetra,

sive per Syrtis iter aestuosas

sive facturus per inhospitalem

Caucasum vel quae loca fabulosus

lambit Hydaspes.

namque me silva lupus in Sabina,

dum meam canto Lalagen et ultra

terminum curis vagor expeditis,

fugit inermem,

quale portentum neque militaris

Daunias latis alit aesculetis

nec Iubae tellus generat, leonum

arida nutrix.

pone me pigris ubi nulla campis

arbor aestiva recreatur aura,

quod latus mundi nebulae malusque

Iuppiter urget,

pone sub curru nimium propinqui

solis, in terra domibus negata:

dulce ridentem Lalagen amabo,

dulce loquentem.

8. Nox erat
Horatius, epod. 15

Nox erat et luna caelo sereno inter sidera 

   minora fulgebat,

cum tu numen deorum magnorum laesura

   in verba mea irabas,

atque ilex procera brachiis adhaerens 

lentis

   hedera artius adstringitur,

dum lupus pecori et Orion infestus nautis

   mare hibernum turbaret,

auraque capillos intonsos Apollinis 

agitaret,

   hunc amorem mutuum fore.

o Neaera virtute mea multum dolitura!

   nam si quid viri in Flacco viri est,

non feret te noctes adsiduas potiori dare,

   et iratus parem quaeret,

nec constantia, semel offensae, formae 

cedet,

   si dolor certus intrarit.

et tu, quicumque es felicior atque nunc 

superbus26 27

Za vlnou vlna se valí, tam kyne již přístav: 

ó, héja!

Pod bitím vesel nechť pění se moře, my 

voláme: héja!

A tím křikem nechť stále  

se ozývá pobřeží: héja!

překlad Tomáš Weissar

Pane učiteli, již dopřejte klidu  

své nebohé smečce: 

ať v hojném počtu vás zase –  

ty máničky – poslouchají, 

ať fanoušků klub vás hltá  

v lavicích předních 

a ani matikář či těsnopisu lektor 

ať větší okruh příznivců nemá. 

Pod plamenným Lvem zářivé paprsky hřejí 

a planoucí Červenec chystá pečenou sklizeň.

Ať hrozivý bič s důtkami ze skýtské kůže, 

kterými Marsyás kelainský kdysi byl zbit, 

a zlověstné rákosky, pedagogů to žezla, 

dají si volno a spí až do říjnových Id: 

když v létě chlapci mají se dobře, učí se dost

překlad Rudolf Mertlík

Člověk prostý hříchu a bezúhonný

nemusí, můj Fusku, mít maurské kopí,

oštěp ani do toulce vkládat šípy,

sycené jedem,

chce-li kráčet horkými písčinami,

bloudit pustým Kavkazem nebo kraji,

kudy vody Hydaspu, obetkané

bájemi tekou.

Proto také strašný vlk šel mi z cesty,

když jsem brouzdal. na rtech zpěv na Lalagu,

bez obav i bez meče mimo stezky

v sabinském lese.

Netvor jemu podobný nevyrostl

ani v doubí bojovné Dauniady,

ani v lůně Iubovy pouštní země,

která lvy živí.

Veď mě třebas do krajin bez života,

kde se stromek nedočká v létě vánku,

do končin, kde mlhy i krutý nečas

celý rok vládnou,

vystup se mnou třebas až do blízkosti

slunečného vozu, kde nelze prodlít,

všude sladký Lalagin smích i šepot

ponesu v srdci.

překlad Rudolf Mertlík

Byla noc, na nebi jasném a čirém úplněk šířil

   svou záři vprostřed menších hvězd.

Tenkrát bez obav z toho, že proradou zjitříš 

hněv bohů,

   ses zapřísáhla věrností.

Tenkrát jsi úže než břečťan, když vine se k 

štíhlému kmeni,

   mě vtiskla v dlouhém objetí.

V lásce prý setrváme tak dlouho, dokavad 

bude

   vlk stíhat ovce, lodníky

Óríón, který v čas bouří vždy mořskou pláň 

vzduje, a vítr

   brát vlasy Apollónovi.

Jednou má neoblomnost však, Neaero, tuze 

tě ranní,

   a jestliže tvůj Flaccus je

celý muž, nestrpí, aby se druhý směl těšit z 

tvých nocí;

   pak jinde utiší svůj hněv.

Nehodlá ustoupit kráse, jež dnes už nenávist 



   malo meo incedis,

licebit dives pecore atque multa tellure 

sis,

   Pactolusque tibi fluat,

nec arcana Pythagorae renati te fallant,

   Nireaque forma vincas

heu, heu amores translatos alio maerebis:

   ast ego vicissim risero.

9. Vivamus mea Lesbia
Catullus 5

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,

rumoresque senum severiorum

omnes unius aestimemus assis!

soles occidere et redire possunt;

nobis, cum semel occidit brevis lux,

nox est perpetua una dormienda.

da mi basia mille, deinde centum,

dein mille altera, dein secunda centum,

deinde usque altera mille, deinde centum;

dein, cum milia multa fecerimus,

conturbabimus illa, ne sciamus,

aut ne quis malus invidere possit,

cum tantum sciat esse basiorum.

10. Gallia estomnisdivisa
Caesar, Gall. 1, 1, 1–3

Gallia est omnis divisa in partes tres,

quarum unam incolunt Belgae, 

alteram Aquitani,

tertiam

qui ipsorum lingua Celtae,

nostra Galli appellantur.

Hi omnes lingua, institutis,

legibus inter se differunt.

Gallos ab Aquitanis

Garumna flumen,

a Belgis Matrona

et Sequana dividit.

Horum omnium

fortissimi sunt Belgae,

propterea quod a cultu atque humanitate  

provinciae

longissime absunt.

28 29

vzbouzí,

   když pramen svého žalu znám.

Avšak ty, šťastnější pane, jenž nyní hrdě si 

kráčíš

   a pyšníš se mým neštěstím,

třeba by jen a jen k tobě proud zlaté řeky se 

valil,

   měl bys i hojnost polí, stád,

znalostí záhad, jak na svět Pýthágorás se 

vrátil,

   a krásy víc než Níreus,

běda, budeš se trápit, až jiného poctí zas 

láskou,

   a potom já se budu smát.

překlad Otakar Smrčka

Žijme, Lesbie má, a služme lásce,

a když staří mrzouti na náš bručí,

za babku si nevažme jejich řečí!

Slunce zachází dnes a zítra vyjde;

nám však života krátký svit jak zajde,

jediné noci věčný sen náš čeká.

Dej mi tisíc polibků, potom sto zas,

potom druhý zas tisíc, druhé sto zas,

potom jiných vždy tisíc a pak sto zas.

Až jim mnoho tisíc již nalíbáme,

smícháme je, abychom nevěděli,

ani škůdce závidět aby nemoh,

když by věděl, že hubiček je tolik.

překlad Ivan Bureš

Gallie se jako celek dělí ve tři části.

Jednu z nich obývají Belgové,

druhou Akvitánové,

třetí pak kmeny, 

které se samy ve svém jazyku zvou Keltové,

v našem však jsou nazýváni Gallové.

Tito všichni se od sebe různí navzájem

nářečím, řády a zákony.

Gally dělí od Akvitánů

řeka Garunna,

od Belgů Matróna

a Sékvana.

Z těchto všech

nejstatečnější jsou Belgové,

protože jsou nejdále od naší provincie

s její vysokou úrovní životní  

a vzdělanostní.
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SO 19.00, Besední dům, Komenského nám. 8 

JAN NOVÁK KOMORNĚ 
JAN NOVÁK 

Choreae vernales (Jarní tance) pro flétnu a klavír 

Prima sonata clavibus (První sonáta pro klavír) 

Sonata super „Hoson zes“ pro flétnu (nebo housle) a klavír 

Cantica latina pro bas a klavír (výběr) 

Richard Novák bas 
Kristina Vaculová flétna  
Louis Vandory housle 
Dora Novak-Wilmington klavír 
Dominik Gál klavír 
Helena Fialová klavír 

Pěvec, skladatel a varhaník RICHARD NO-
VÁK z Rozseče u Jihlavy vystudoval na br-

něnské konzervatoři kompozici a dirigová-

ní; po dobu dvou let tam studoval také zpěv 

u Jiřího Wootha, u něhož pak pokračoval ve 

studiu soukromě. První angažmá získal 

(1957) v ostravské opeře, po úspěchu na 

soutěži v Toulouse přešel (1961) jako sólista 

do opery v Brně, v jejímž svazku i jako host 

dalších našich i zahraničních operních 

scén vystoupil ve více než sto padesáti (!) 

basových rolích v řadě evropských zemí  

i v zámoří a podílel se tak významně na 

propagaci české hudby, zejména jako prvo-

řadý janáčkovský interpret: role Revírníka 

se ostatně stala jakousi jeho znějící vizit-

kou. V roce 2001 získal Cenu Thálie za celo-

životní mistrovství, v roce 2005 Cenu mini-

stra kultury za přínos v oblasti hudby  

a v roce 2016 Cenu Antonína Dvořáka.

Flétnistka KRISTINA VACULOVÁ je absol-

ventkou brněnské konzervatoře a Janáčko-

vy akademie múzických umění, kde studo-

vala ve třídách Boženy Růžičkové a Václava 

Kunta. Svá studia dále obohatila roční stáží 

na Hudební akademii Ference Liszta v Bu-

dapešti u Zoltána Gyöngyössyho. Absolvo-

vala mistrovské kurzy u Václava Kunta, Da-

vida Formissana, Hansgeorga Schmeisera, 

Felixe Renngliho, Jánose Bálinta a worksho-

py např. u Carin Levine, Andráse Adorjána 

a Roberta Winna. Je laureátkou několika 

národních a mezinárodních soutěží. Sólově 

vystoupila na mezinárodním festivalu Mo-

ravský podzim a na mezinárodním festiva-

lu Petera Dvorského. Jako sólistka se před-

stavila s orchestry jako Symfonický orchestr 

Českého rozhlasu, Filharmonie Brno, Mo-

ravská filharmonie Olomouc, Filharmonie 

Bohuslava Martinů, Janáčkova filharmonie 

Ostrava nebo Komorní orchestr Bohuslava 

Martinů. V letech 2012–2021 byla členkou 

Filharmonie Brno, s Ensemble Opera Diver-

sa uvedla roku 2014 v premiéře Flauto con-

tralto concerto brněnského skladatele 

Františka Emmerta

LOUIS VANDORY se narodil v Mnichově a 

hře na housle se věnuje od svých pěti let. 

Studoval na mnichovské Hochschule für 

Musik und Theater v oddělení pro mládež u 

Sonji Korkealy a k houslím zde přibral také 

violu.  V současné době pokračuje ve studiu 

u Julie Fischerové. Mnoho důležitých hu-

debních impulzů se mu dostalo na četných 

mistrovských kurzech u Aarona Rosanda, 

Donalda Weilersteina, Vadima Gluzmana, 

Any Chumachenko nebo Augustina Hadeli-

cha. V komorních souborech koncertuje 

pravidelně na oba nástroje s umělci jako 

Julia Fischerová, Nils Mönkemeyer, Wen-

Sinn Yang, Daniel Müller-Schott, Christian 

Poltera, Daniel Gaede nebo Lena Neudaue-

rová. Jako sólista vystupoval s Mnichovský-

mi symfoniky nebo Pražským komorním 

orchestrem, v roce 2018 debutoval s dráž-

ďanskou filharmonií pod vedením Michae-

la Sanderlinga. V roce 2019 koncertoval s 

Julií Fischerovou a Kammerakademie Pot-

sdam. Od roku 2016 je stipendistou projek-

tu Yehudi Menuhina Live Music Now. Hraje 

na housle od Nicoly Gagliana z roku 1762.

DORA NOVAK-WILMINGTON se narodila  

v Brně, kde se učila hře na klavír ve třídě 

Anny Kučerové. Dále pak studovala na 

Conservatorio Claudio Monteverdi v Riva 

del Garda (Itálie), na Hochschule für Musik 

u Vitalyho Margulise ve Freiburgu (Němec-

ko) a na Juilliard School u Rudolfa Firkuš-

ného v New Yorku. Tamtéž studovala také 

komorní hudbu u Felixe Galimira. Její CD 

vydávají hudební vydavatelství Audite  

a VDE-Gallo, nahrává také pro Český roz-

hlas nebo Bayerischer Rundfunk. Pedago-

gickou činnost zahíjila již na newyorské 

Juilliard School, kde po ukončení studia zů-

stala jako asistentka. Od roku 1990 vyučuje 

na Hochschule für Musik und Theater  

v Mnichově a založila zde řadu koncertů 

pro děti a mládež. V Gilchingu u Mnichova 

založila hudební soutěž pro mladé hudeb-

níky Klavier Olympiade PLUS pro klavír, ko-

morní hudbu, kompozici a hudební diva-

dlo. Vedla klavírní mistrovské kurzy v Ja- 

ponsku (Oomuta, 1988), v Itálii (Rovereto, 

2004) a v České republice (Brno, 2012).

DOMINIK GÁL vystudoval bratislavskou 

konzervatoř a během studií debutoval ve 

Slovenské filharmonii a stal se absolutním 

vítězem Soutěže studentů slovenských 

konzervatoří. V roce 2011 začal studovat na 

JAMU u Aleny Vlasákové a Jana Jiraského. 

Svá studia rozšířil roční stáží na Hudební 

akademii v Katovicích. V rámci koncertní 

činnosti působí v České republice i v zahra-

ničí. Je pravidelným účastníkem meziná-

rodních interpretačních kurzů, kde spolu-

pracuje s renomovanými klavíristy. Stal se 

stipendistou mezinárodních mistrovských 

Kristina Vaculová

Louis Vandory © archiv Dresdner Philharmonie



kurzů International Holland Music Sessi-

ons, kde vedle koncertní činnosti studoval 

pod vedením Lee Kum-Singa, Matti Rae-

kallia nebo Jacquea Rouviera. V součas-

nosti působí v rámci doktorského studia na 

katedře klavírní interpretace a katedře bi-

cích nástrojů JAMU. Od roku 2019 působí 

jako pedagog oboru klavír na konzervatoři 

v Brně a bývá členem porot klavírních sou-

těží.

HELENA FIALOVÁ vystudovala hru na klavír 

na konzervatoři v Brně, později  na Janáč-

kově akademii múzických umění. V roce 

1998 získala 2. cenu v soutěži JAMU o sti-

pendium firmy Yamaha. V roce 1999 získala 

3. cenu na mezinárodní klavírní soutěži 

Beethovenův Hradec, kde jí byly současně 

uděleny i dvě další ceny. Spolupracuje  

s předními instrumentalisty i operními pěv-

ci a působí jako pedagog klavírní hry na 

brněnské konzervatoři, současně zastává 

funkci korepetitorky Českého filharmonic- 

kého sboru Brno.
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Cantica latina 

VII. Passer deliciae meae puellae
(Catullus carm. 2)

přeložil Ferdinand Stiebitz

Vrabče, miláčku mojí znejmilejší!

Když se sličnému mému potěšení

zachce nějaké milé kratochvíle,

jíž by trošičku stesk svůj zkonejšila

(má se, myslím, ten žhnoucí žár tak ztišit!):

tebe na klíně hýčká, hrá si s tebou,

a když dorážíš na ni, škádlívá tě

hrotem prstíku, abys prudce klovl...

Kéž bych také tak s tebou hrát si mohl,

abych ulevil bolným trudům srdce!

 

XII. Ad Dianam ed Apollinem
(Horatius carm. 1, 21)

přeložil Otakar Jiráni

Slavte Dianu teď, útlé vy dívčiny,

písní, chlapci, vy zas velebte Cynthia

s vlasem dlouhým a matku

k níž sám Jupiter láskou vzplál.

Dívky, oslavte tu, kterou řek těší proud,

těší listnatý háj na chladném Algidu,

erymanthský hvozd tmavý,

neb les zelený na Kragu.

Chlapci, stejnou vy zas zahrňte pochvalou

Tempe, delský též kraj, rodiště Apolla,

jemuž skvěje se toulec

s lyrou bratrovou na plecích.

Válku, příčinu slz, bědný též hlad a mor

nechať od lidu on, od vládce Caesara

vzdálí k Britanům, Persům,

pohnut vašimi prosbami.

 

XXXIV. Tristitia / Smutek
(Iohannes Campanus Vodnianus Cant. 

cant. 17)

přeložil Martin Flašar

V loži svém hledám toho,

po jehož lásce toužím,

své srdce láskou soužím,

že neshledávám svého mileného.

Proč otálet? Vstanu a 

uličkami k městu běžím.  

Své srdce láskou soužím,

že neshledávám svého mileného.

Nespatřil jste někde, pane,

toho, po němž mé srdce plane, 

vás se táži, 

které město ve svých hradbách stráží.

a zatím mezi slovy spatřím

toho, po jehož lásce toužím,

vede si mne k matce mojí,

jeho slova bolest hojí.

 

XLIV. In honorem veris / K poctě jara
(Neander = Jan Novák)

přeložila L. Svobodová

Zas je tu nové jaro, ačkoliv dosud tu a tam 

pokrývá zašedlý sněhový poprašek mrtvolu 

zimy,

ačkoliv je rudý mák ještě daleko, ale vzduch 

vydechuje jaro a na stromech pučí větve.

Darujte píseň a kadidlo, kéž zazní zpěv 

flétny

a hluboký potok přidá tóny varhan.

Krev už uvnitř zrychluje svůj tok

a slunce, které nedávno vyšlo, přináší 

zlatavou slávu.

Dominik Gál
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Horečná mysl se teď chvěje ve strunách lyry

a v prsou dívek, v nichž stoupá příjemné 

teplo. Jaro cítí i obyčejný skot a muž, který

zručně pase svůj pluh v brázdách.

 

 

XLV. Canticum sonorum XII 
Dodekafonická píseň
(Neander = Jan Novák)

přeložila L. Svobodová

Byla noc. Hluk zahnal sny:

Vstaňte, občané, a pohleďte:

Přišli přátelé a přinášejí mír

v pancířích.

Vidíš probuzené roje včel,

které se velmi obávají o sladké plástve,

protože přišel nenasytný zloděj požírající med,

ničivý Medvěd.

Kéž bych už viděl tvé paty, 

jak mizí odtud, medvěde, 

tvá záda otočená a planoucí oči,

ale ty na opačné straně.

 

 

L. Iulia / Julie
(Neander = Jan Novák)

přeložila L. Svobodová

Když navečer vše utichne,

na flétnu hraje Juli-, Julie.

A melodie sladší než med stékají,

srdce mi skáče až do krku.

Zlaté vlasy, nahé paže,

tak hraje krásná Juli-, Julie.

 Ó, Juli-, Juli-, Julie, zahraj

 nám písně o lásce,

 a pak, až utichne flétna,

 mi dej medové polibky.

Ať zpívá smutně či vesele,

dojímá srdce Juli-, Julie.

Flétna se chvěje zvonivým hlasem,

tóny padají hluboko do útrob,

jako když šumivý déšť

dopadá tichem na růže a lilie.

 Ó, Juli-, Juli-, Julie, etc.

34 35

SO 21.30, Music Lab, Opletalova 1 

NOVÁK2  NOVÝ SVĚT MORAVSKÉHO PODZIMU

světové premiéry nových děl na téma skladby X Horatii carmina Jana Nováka, 

na objednávku festivalu Nový svět Moravského podzimu

DANIEL ŠIMEK

Walk in the Ruins (Procházka po ruinách)

ANTON MARKO 

Steps (Kroky)

Mirror ensemble:  
 Pavel Šabacký klarinet, saxofon Michal Cálik trubka  
 Martin Švec xylosynth Adéla Spurná vibrafon  
 Radek Jablonovský a Daniel Šimek syntezátory  
 Alžběta Sikorová klavír 

kapela Tonyho Marka:  
 Tony Marko klavír a syntezátor Moog Adam Sikora bicí  
 Vlado Micenko kontrabas Radek Zapadlo saxofon  
 Šimon Pavlík trombon

Koncert nazvaný NOVÁK2 je poctou sklada-

teli Janu Novákovi, který by tento rok oslavil 

sté narozeniny. Dramaturgie koncertu je vy-

stavěna mírně experimentálně. V konceptu 

celého projektu Nový svět Moravského pod-

zimu tento koncert navazuje na dětství: re-

prezentuje mladost, dospívání, se kterým je 

spojeno období vzdoru, touha stavět si vlast- 

ní názory, zkoumat neprozkoumané a expe-

rimentovat.

 V návaznosti na tyto úvahy koncert na-

bízí dvě světové premiéry vytvořené na mo-

tivy Novákovy tvorby. Student Katedry jaz-

zové interpretace Hudební fakulty JAMU 

Anton Marko a absolvent Katedry kompozi-

ce, dirigování a operní režie Daniel Šimek od 

nás dostali jako zadání jednu a tu samou 

skladbu Jana Nováka – X Horatii carmina. 

Každý z uvedených autorů se věnuje jinému 

hudebnímu žánru. Oba si přitom zaslouží po- 

zornost posluchačů. Na své si přijdou příz-

nivci jazzu, který reprezentuje kapela Anto-

na Marka, i soudobé hudby, jež je zastoupe-

na uskupením Daniela Šimka.

 Myšlenka dospívání je podpořena také 

výběrem místa konání. Tím je Music Lab, 

který je laboratoří nejrůznějších hudebních 

projektů. Těžko bychom hledali vhodnější 

prostor, jenž by doplnil atmosféru večera  

a byl by zároveň součástí života nás všech, 

kteří jsme na Hudební fakultě JAMU studo-

vali či studujeme. 

 Koncert je zároveň součástí novákov-

ského víkendového maratonu, který probíhá 

v rámci Moravského podzimu.
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Nic si nepamatuje a bosý se prochází po 

prašné pěšině mezi kameny a střípky skla. 

Některé jsou malé jako zrnko písku, jiné 

zase obrovské a těžké… 

 Tato skladba je volnou obrazovou asoci-

ací, která vykresluje kratičkou část cesty, 

během které se člověk snaží o opětovné vy-

budování vlastní vnitřní integrity. O znovu-

nalezení jistoty a aspoň nějakého porozu-

mění okolnímu světu. 

 Spojitost mé kompozice s hudbou Jana 

Nováka jsem našel ve vzpomínkách z dět-

ství, kdy jsem jako žák základní umělecké 

školy hrál jeho skladby pro klavír. Zpětně si 

troufám tvrdit, že jeho hudba položila jeden 

ze základů mého hudebního myšlení, jelikož 

byla mým úplně prvním kontaktem s „mo-

derní“ hudbou. V návaznosti na základy mě 

úvahy odvály k biblickému příběhu o baby-

lonské věži, kdy boží trest znemožní lidem 

vzájemné porozumění, a nakonec i vzájem-

né soužití. Tento příběh je pro mne symbo-

lem rozkladu. Ovšem ne rozkladu definitiv-

ního, ale rozkladu, který nabízí nová výcho- 

diska. 

 Při práci na této skladbě nebo chceme-li 

na této části „hledání“ jsem se nezřídka 

ztratil, ale po návratu k mým základům jsem 

zase našel jinou cestu. 

Daniel Šimek

Skladba Steps symbolizuje kroky. Dalo by sa 

povedať, že je to úplne banálna a často po-

užívaná symbolika, najmä pri udávaní ná-

zvov skladieb. V tomto prípade tomu ale pri- 

náleží hlbší význam. 

 Steps (Kroky) sú symbolom akéhosi vr-

cholu ľadovca, pod ktorým sa skrýva množ-

stvo informácií a množstvo prejdených kilo-

metrov. Na mojej hudobnej ceste som sa 

stretol s rôznymi zoskupeniami a so skutoč-

ne rôznorodými hudobnými štýlmi. Počas 

tejto cesty som sa dostal k dielu Jána Nová-

ka ešte v priebehu minulého roku, ktorý bol 

najmä pre kultúru veľmi náročný. Tento 

vskutku netradičný rok nás donútil spoma-

liť. Kráčať pomalšie a tým nám dal mož- 

nosť premyslieť si každý  ďalší krok vpred. 

Dal nám čas. Práve v týchto momentoch 

som začal študovať Novákovu partitúru  

a začal som skladať nápady. Vďaka priazni-

vým časovým možnostiam som sa zamýšľal 

nad spojením klasickej hudby s jazzovým 

ansámblom, v tomto prípade s jazzovým 

quintetom. Podstatný bol pre mňa najmä 

zvuk tejto hudby, ktorý sa po mojom autor-

skom prearanžovaní markantne zmenil a pri- 

náša tak nový rozmer vnímania hudby Jána 

Nováka. 

 Na svojej ceste som stretol množstvo ši-

kovných hudobníkov, s ktorými môžem hrať 

v mojom ansámbli a ktorí prijali túto výzvu 

pracovať na klasickom diele veľmi pozitívne 

a s nadšením. Spoločne tak prinesieme na 

pódiu nový zvuk, množstvo improvizácie a spo- 

ločnej hudobnej symbiózy. Budeme kráčať 

partitúrou a vzájomne sa počúvať. Počúvať 

kroky každého z nás. Steps.

Anton Marko

DANIEL ŠIMEK je absolventem brněnské 

konzervatoře v oboru hra na klavír ve třídě 

Renaty Bialasové. Navštěvoval také soukro-

mé hodiny kompozice u Pavla Zemka Nová-

ka. Během studia na konzervatoři získal  

3. cenu na Mezinárodní smetanovské klavír-

ní soutěži v Plzni. Dále pokračoval ve studiu 

kompozice na Hudební fakultě JAMU u Mar-

tina Smolky, později u Leoše Faltuse. Sou-

běžně s posledním ročníkem magisterského 

studia kompozice nastoupil ke studiu dru-

hého oboru, a to dirigování orchestru ve tří - 

dě Rostislava Hališky, u kterého absolvoval  

v roce 2021. Jeho skladby zazněly na koncer-

tech a festivalech u nás i v zahraničí, napří-

klad na festivalu Janáček Brno, Setkávání 

Nové Hudby Plus, International Symposium 

of New Music v Bukurešti nebo v dánském 

Aarhusu. Působí jako pedagog, vedoucí Mir- 

ror ensemble a jako hráč na klávesy a elek-

trickou kytaru v progressive-metalové sku-

pině Universe B.

ANTON MARKO je slovenský klavírista  

a čerstvý absolvent Hudební fakulty JAMU  

v oboru jazzový klavír na Katedře jazzové in-

terpretace ve třídě Jiřího Levíčka. Před stu-

diem na JAMU studoval na Filozofické fakul-

tě Univerzity Komenského v Bratislavě obor 

hudební věda a na Církevní konzervatoři  

v Bratislavě obor klasický klavír. Hudbě se 

věnuje od svých šesti let. Jako klavírista pů-

sobil v různých televizních a divadelních pro- 

jektech, jako jsou show Milujem Slovensko, 

Heslo, 2 na 1 nebo v divadelní inscenaci 

Broadway Babies v brněnském Divadle na 

Orlí. Aktuálně působí jako klavírista v Měst-

ském divadle Brno, rozvíjí svůj autorský pro-

jekt 3YO! a taktéž autorský projekt Nezná-

mé filmové melodie, na kterém pracuje se 

zpěvačkou Michaelou Hasalovou.

Eliška Kratěnová, Ema Tresová  

a Katarína Kandriková

Daniel Šimek

Anton Marko
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SO 23.30, U Královny Elišky, Mendlovo náměstí 1b 

DEJ NALÍT ZE SABINSKÝCH DŽBÁNŮ 
ČTYŘLETÉ VÍNO… 
JAN NOVÁK  

Servato pede et pollicis ictu,  

devět 4hlasých smíšených sborů na Horatiovy texty (1974) 

Vox Iuvenalis 
sbormistr Jan Ocetek

Pěvecký sbor Vox Iuvenalis (Hlas mládí), za-

ložený roku 1993 Janem Ocetkem, se v roce 

2000 stal reprezentativním tělesem Vysoké-

ho učení technického v Brně. Jeho členy jsou 

převážně studenti a absolventi VUT a dalších 

brněnských vysokých škol. Vysokou úroveň 

sboru potvrzují četná ocenění z mezinárod-

ních soutěží. Repertoár zahrnuje skladby od 

16. století po současnost se zvláštním zamě-

řením na soudobou českou sborovou tvorbu 

a duchovní hudbu 20. století.

Sbormistr Jan Ocetek je absolventem FF 

MU (hudební věda), PdF MU (hudební vý-

chova) a JAMU v Brně (dirigování u Lubo-

míra Mátla). Od roku 1987 byl zpěvákem  

v BMS Foerster (nyní Český filharmonický 

sbor Brno), kde poté od roku 2000 působil 

jako asistent sbormistra a druhý sbormistr 

(do roku 2016). V roce 2017 završil dokto-

randské studium na JAMU, kde nyní vyuču-

je na katedře kompozice, dirigováni a oper-

ní režie. Je také uměleckým ředitelem ce- 

lostátní hodnocené přehlídky gymnaziál-

ních sborů Gymnasia Cantant. V roce 1993 

založil studentský sbor Vox Iuvenalis, který 

vede doposud a se kterým 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 Masaryko-

vy univerzity (od roku 2018) a Dětského 

sboru ZUŠ Arthura Nikische v Bučovicích 

(od roku 2019).

Jan Ocetek
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1, 7, 1-14 (Archilochium primum)

Laudabunt alii claram Rhodon aut 

Mytilenen

   aut Epheson bimarisve Corinthi

moenia vel Baccho Thebas vel Apolline 

Delphos

   insignis aut Thessala Tempe;

sunt quibus unum opus est intactae 

Palladis urbem

   carmine perpetuo celebrare et

undique decerptam fronti praeponere 

olivam;

   plurimus in Iunonis honorem

aptum dicet equis Argos ditisque Mycenas:

   me nec tam patiens Lacedaemon

nec tam Larisae percussit campus opimae

   quam domus Albuneae resonantis

et praeceps Anio ac Tiburni lucus et uda

   mobilibus pomaria ripis.

1, 5 (Asclepiadeum tertium)

Quis multa gracilis te puer in rosa

   perfusus liquidis urget odoribus

grato, Pyrrha, sub antro?

   cui flavam religas comam

simplex munditiis? heu quotiens fidem

   mutatosque deos flebit et aspera

nigris aequora ventis

   emirabitur insolens,

qui nunc te fruitur credulus aurea,

   qui semper vacuam, semper amabile

sperat, nescius aurae

   fallacis. miseri, quibus

intemptata nites: me tabula sacer

   votiva paries indicat uvida

suspendisse potenti

   vestimenta maris deo.

1, 9 (Alcaicum)

Vides ut alta stet nive candidum

   Soracte nec iam sustineant onus

silvae laborantes geluque

Leckdo raději vzdává hold Mytiléně  

či Rhodu,

   korintským cimbuřím v místech dvou moří, 

Thébám a Delfám, jež Bakchus a Apollón 

povznesli 

   k lesku, Efesu anebo thesalským stráním. 

Jiní se především snaží svou obsáhlou písní 

slavit

   Athénu, panensky čistou, a všude 

sbírají snítky oliv a splétají kolkolem čela. 

   Mnohý chce Iunoně vyslovit úctu

tím, že opěvá Argos, kraj koní, i hojnosti 

Mykén;

   avšak mne zanechá chladným jak Sparta, 

odolná vůči všem strázním, tak úrodná 

larisská pole. 

   Já mám rád Albuneu, tu sluji, 

plnou zvuků, i bystrý proud Ania, Tiburnův 

hájek, 

   sady i říčky, jež kvapí k nim s vláhou. 

od letních žárů i vpádů deště. 

Kdo tě objímá dnes? Kdo je ten štíhlý hoch, 

   který půvabnou sluj, Pyrrho, teď obývá

s tebou v růžích a vůních?

   Kvůli komu tak vybraný

plavý účes dnes máš?  Kolikrát ještě on

   zlobu bohů i tvou nestálost opláče

a pak v bezradném zmatku

   pohlédne do tmy vod;

dnes tvých půvabů smí užívat s důvěrou

   ve tvé srdce a ctnost; ve věrnost věřit smí, 

neboť falešnou lásku ještě nepoznal.

    Běda těm, kteří všechen tvůj lesk 

po rubu nevidí. 

   O mně na svaté zdi hlásá však obrázek, 

že jsem bohu všech vodstev

   zvlhlé roucho již zasvětil. 

 

Hleď, sněhy září na štítech Soracte

   a v lesích stromy pod bílým polštářem
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   dissolve frigus ligna super foco

large reponens atque benignius

   deprome quadrimum Sabina,

o Thaliarche, merum diota.

   permitte divis cetera, qui simul

stravere ventos aequore fervido

   deproeliantis, nec cupressi

nec veteres agitantur orni.

1, 11 (Asclepiadei maiores)

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, 

quem tibi

   finem di dederint, Leuconoe, nec 

Babylonios

temptaris numeros. ut melius, quidquid 

erit, pati.

   seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter 

ultimam,

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare

   Tyrrhenum: sapias, vina liques, et spatio brevi

spem longam reseces, dum loquimur, 

fugerit invida

   aetas: carpe diem quam minimum 

credula postero.

1, 22 (Sapphicum)

Integer vitae scelerisque purus

non eget Mauris iaculis neque arcu

nec venenatis gravida sagittis

   Fusce, pharetra,

sive per Syrtis iter aestuosas

sive facturus per inhospitalem

Caucasum vel quae loca fabulosus

   lambit Hydaspes.

namque me silva lupus in Sabina,

dum meam canto Lalagen et ultra

terminum curis vagor expeditis,

   fugit inermem,

quale portentum neque militaris

Daunias latis alit aesculetis

nec Iubae tellus generat, leonum

   arida nutrix

své větve ztěžka kloní k zemi. 

   Řeky a potoky zimou ztuhly. 

Teď přilož pěkně polena do krbu, 

   ať prchne mráz; i s pitím buď štědřejší;

dej nalít ze sabinských džbánů

   čtyřleté víno, můj Thaliarchu!

Vše další pak už závisí na bozích, 

   co mořské vichry dovedou utišit

tak dobře, že se sotva pohne

   ve stráni cypřiš a staré habří. 

Na to, jakou nám smrt, tobě a mně, určili 

bohové, 

   Leukonoé, je hřích věčně se ptát. 

Chaldejským věštcům z hvězd nepropůjčuj 

svůj sluch. Lépe je jít budoucnu klidně

   vstříc.  Snad nám Iuppiter zim vyměří víc, 

možná jen jedinou: 

tu, co rozbíjí dnes na hrotech skal Tyrrhenské 

moře 

   v tříšť. To vše na mysli měj, víno své zbav 

sedlin a měrou chvil dlouhé naději hleď 

stanovit mez. Zatímco mluvíme, 

   prchá závistník čas: pro dnešek žij,  

o zítřek málo dbej. 

Člověk prostý hříchu a bezúhonný

nemusí, můj Fusku, mít maurské kopí, 

oštěp ani do toulce vkládat šípy, 

   sycené jedem, 

chce-li kráčet horkými písčinami, 

bloudit pustým Kavkazem nebo kraji

kudy vody Hydaspu, obetkané

   bájemi, tekou

Proto také strašný vlk šel mi z cesty, 

když jsem brouzdal, na rtech zpěv na Lalagu,

bez obav i bez meče mimo stezky

   v sabinském lese. 

Netvor jemu podobný nevyrostl

ani v doubí bojovné Dauniady, 

ani v lůně Iubovy pouštní země, 

   která lvy živí. 

4 (Archilochium tertium)

Solvitur acris hiems grata vice veris et 

Favoni

   trahuntque siccas machinae carinas,

ac neque iam stabulis gaudet pecus   aut 

arator igni

   nec prata canis albicant pruinis.

iam Cytherea choros ducit Venus   immi-

nente luna,

   iunctaeque Nymphis Gratiae decentes

alterno terram quatiunt pede,   dum gravis 

Cyclopum

   Volcanus ardens visit officinas.

nunc decet aut viridi nitidum caput   

impedire myrto

   aut flore, terrae quem ferunt solutae.

nunc et in umbrosis Fauno decet   immolare 

lucis,

   seu poscat agna sive malit haedo.

pallida Mors aequo pulsat pede   pauperum 

tabernas

   regumque turris, o beate Sesti,

vitae summa brevis spem nos vetat   

inchoare longam;

   iam te premet nox fabulae que Manes

et domus exilis Plutonia;   quo simul mearis,

   nec regna vini sortiere talis

nec tenerum Lycidan mirabere,   quo calet 

iuventus

   nunc omnis et mox virgines tepebunt.

3, 21 (Alcaicum)

O nata mecum consule Manlio,

seu tu querellas sive geris iocos

   seu rixam et insanos amores

   seu facilem, pia testa, somnum,

quocumque lectum nomine Massicum

servas, moveri digna bono die

   descende Corvino iubente

   promere languidiora vina.

Ukrutná zima již odchází s návratem 

něžných jarních vánků, 

   loď vyschlá po sochorech klouzá k moři, 

náhle se znelíbí oráči za pecí být i stádu v 

chlévě

   a z luk už schází popelavé jíní. 

Kytherská Venuše za svitu měsíce řídi 

chorovody

   a nymfy se sličnými Gráciemi

střídou svých kročejů tepají zemi v ten čas, 

kdy žhavý Vulkán

   se vydává zas do kyklopských dílen. 

Do vlasů, třpytivých mastmi, se sluší vplést 

zelenavou myrtu

   a květy země, opět nespoutané. 

Nyní je namístě Faunovi ve stínu háje 

obětovat, 

   ať ovečku, ať kůzle – podle chuti. 

Přitom však bledá smrt obchází stále dál 

chýše chudých lidí

   i síně králu: krátké živobytí, 

blažený Sestie, naději dlouhou nám 

nedovolí spřádat;

   už brzo bájeslovná říše duchů, 

temno i Plutonův ubohý domov tě přijme: 

jak tam vstoupíš,

   los nikdy neurčí tě králem pitky, 

nebudeš velebit něžného Lycida, který v 

mladých mužích

   žár vzbouzí teď a v dívkách brzy vzbudí. 

Ty, jenž jsi na svět jako já přešel v čas, 

kdy Manlius byl konzulem, útulku

   všech smíchů, rozmíšek, muk lásky, 

   smutků i dřímot, můj svatý džbáne, 

snad mělo víno, skryté v tvých útrobách, 

být k službám jiným cílům, dnes přistup 

však, 

   ať načneme tě vpravdě slavně: 

   Corvinus touží pít dobrou značku. 
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1, 8 (Sapphicum maius)

Lydia, dic, per omnis
   te deos oro, Sybarin cur properes amando

perdere, cur apricum

   oderit campum patiens pulveris atque solis,

cur neque militaris

   inter aequalis equitet, Gallica nec lupatis

temperet ora frenis?

   cur timet flavum Tiberim tangere? cur 

olivum

sanguine viperino

   cautius vitat neque iam livida gestat armis

bracchia, saepe disco,

   saepe trans findem iaculo nobilis expedito?

quid latet, ut marinae

   filium dicunt Thetidis sub lacrimosa Troiae

funera, ne virilis

   cultus in caedem et Lycias proriperet 

catervas?

1, 17, 1-16 (Alcaicum)

Velox amoenum saepe Lucretilem

mutat Lycaeo Faunus et igneam

   defendit aestatem capellis

   usque meis pluviosque ventos.

inpune tutum per nemus arbutos

quaerunt latentis et thyma deviae

   olentis uxores mariti

   nec viridis metuunt colubras

nec Martialis haediliae lupos,

utcumque dulci, Tyndari, fistula

   valles et Usticae cubantis

   levia personuere saxa.

di me tuentur, dis pietas mea

et musa cordi est. hic tibi copia

   manabit ad plenum benigno

   ruris honorem opulenta cornu

Lydie, řekni, prosím, 

   při nebeských bozích, proč chceš Sybara 

zničit láskou?

Pročpak mu, třebas dříve

   snášel prach i slunce, teď žár Martova 

pole vadí?

Pročpak se k druhům z vojny

na projížďkách nezná, proč dnes galského 

koně nechce

   hrotitou uzdou krotit?

Proč se nechce žlutavých vod Tibery ani 

dotknout?

   Více než hadí krve

   oleje se střehne. Proč zbraň modřiny 

nevtiskuje

na jeho skvělé paže, 

   jimiž dříve oštěp a disk daleko za cíl vrhal?

Pročpak se stále skrývá

   jako kdysi Thetidin syn před vojnou, Tróji 

zhoubnou, 

neboť se chránil padnout

pro svou mužnou povahu v plen lykijských 

vojsk a smrti?

I z Arkádie leckdy Faun odejde:

pak v Lucretilu, krajině rozkošné, 

  dbá o můj brav a ostříhá ho

   od letních žárů i vpádů deště. 

Tam družky kozlů v bezpečí lesíků

a stranou stezek trhají tymián

   i listy planik bez obavy, 

   kozlátka nikdy tam nepostraší

vlk Marůtv ani zelený hadí rod, 

má Tyndarido, pokavad slyší znít

   zvuk sladké flétny v hladkých skalách

   ustických svahů i po údolích. 

Jsem pod ochranou bohů. Můj zbožný cit

i Múza má je těší:  roh hojnosti

   vždy zahrne tě tuze štědře

   dary, jež z úrodných polí plynou. 

NE 10.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 5 

MISSA PHILADELPHIAE 
JAN NOVÁK 

Missa philadelphiae pro smíšený sbor

 1. Kyrie 

 2. Gloria 

 3. Sanctus 

 4. Benedictus 

 5. Agnus Dei

provedení proběhne v rámci pravidelné nedělní bohoslužby

Ensemble Frizzante:
Eva Daňhelová soprán Veronika Slavíčková alt 
Petr Pytlík tenor Antonín Libicher tenor Martin Kotulan bas

Missu philadelphiae pro smíšený sbor z roku 

1952 není správné psát s velkým „p“, proto-

že se neodvozuje od názvu stejnojmenného 

amerického velkoměsta; titul vznikl slože-

ním dvou řeckých slov označujících bratr-

skou lásku. Autor mši zkomponoval k příleži-

tosti sňatku svého bratra Metoděje a spolu  

s příbuznými ji také jako jeden z pěvců pro-

vedl. Mše má několik zvláštností. Úvodní 

formulaci, která je v některých provedeních 

mší zpívána chorálně, Novákovo Gloria zce-

la pomíjí a začíná až textem „et in terra pax 

hominibus“ a Credo skladatel nahradil cho-

rálním nápěvem. Ačkoliv je mše z větší části 

pětihlasá, Benedictus je určen pouze třem 

mužským hlasům.

Martin Flašar

Vokální kvinteto ENSEMBLE FRIZZANTE 

vzniklo v roce 2015 jako soubor profesionál-

ních zpěváků předních brněnských sborů 

(Sbor opery Národního divadla Brno, Český 

filharmonický sbor Brno a další), kteří chtě-

li nalézt protipól k provádění velkých sboro-

vých děl a oper. Dali si za cíl objevovat málo 

uváděné či zapomenuté skladby a nevšedně 

propojovat lidský hlas s hudebními nástroji. 

Repertoár souboru je poměrně široký, od re-

nesančních madrigalů přes barokní hudbu 

až po skladby 20. století.

Ensemble Frizzante
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SO 16. 10. 2021 

NOVÁ ŘÍŠE 
Zájezd do Nové Říše, rodiště Jana Nováka;  

koncert souboru Ensemble Frizzante, 

prohlídka kláštera a dalších památek  

se zasvěceným výkladem muzikologa  

a taktéž novoříšského rodáka  

PhDr. Stanislava Tesaře.

Přihlášky (nejpozději do 11. 10. 2021)  

a více informací na  

kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz 

tel.: +420 539 092 855  

Kapacita omezena. 

Nová Říše © archiv obce Nová Říše

MISSA PHILADELPHIAE

Kyrie
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.

Gloria
[Sláva na výsostech Bohu] a na zemi pokoj

lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě.

Klaníme se ti. Oslavujeme tě.

Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.

Pane a Bože, nebeský králi,

Bože, Otce všemohoucí.

Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste,

Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.

Ty, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi;

ty, který snímáš hříchy světa,

přijmi naše prosby.

Ty, který sedíš po pravici Otce,

smiluj se nad námi.

Neboť ty jediný jsi Svatý,

ty jediný jsi Pán,

ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,

se Svatým Duchem ve slávě Boha Otce.

Amen.

Sanctus
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.

Nebe i země jsou plny tvé slávy.

Hosana na výsostech.

Benedictus
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Hosana na výsostech.

Agnus Dei
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

daruj nám pokoj.
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Skladatel Jan Novák (1921–1984) se zaslou-

ženě řadí mezi hlavní představitele pová-

lečné české hudby. Poměrně velký seznam 

jeho děl zahrnuje orchestrální kompozice, 

komorní i vokální díla, operu, balet, hudbu 

pro divadlo, film i rozhlasové hry.

 Rozhodující impulzy získal Novák od ob- 

divovaného Bohuslava Martinů při svém 

pobytu ve Spojených státech. Zatímco dí- 

la padesátých let jsou ještě do velké míry 

ovlivněna tvorbou jeho učitele, v dalším ob- 

dobí rozšiřuje svůj kompoziční jazyk o prv- 

ky racionálních technik. Důležitým impul-

sem pro jeho další tvorbu se pak stává lati-

na v její restituované výslovnosti.

 V období konce 50. let a průběhu 60. let 

se v Brně etabloval jako uznávaný a úspěš-

ný skladatel, jehož dílo bylo oceňováno  

a provozováno. Šedesátá léta pro něj byla 

obdobím vrcholící skladatelské činnosti  

a významné spolupráce s předními filmo-

vými režiséry tehdejšího Československa  

i divadlem.

 Svobodomyslný skladatel, který se ne-

tajil svými uměleckými ani občanskými ná-

zory, se po 21. srpnu 1968 rozhodl pro od-

chod do exilu, kam ho následovala jeho 

rodina. Přesídlení do Dánska a v roce 1970 

do Itálie pro něj znamenalo ostrý střih  

a hledání svého místa v západním světě, 

jehož převládající dobové proudy ve své 

tvorbě odmítal. Izolace, ve které se ocitl,  

i malá možnost na větší zakázky, ovlivnila 

obsazení skladeb. Vznikají převážně kom-

pozice pro komorní obsazení a vokální díla 

na latinské texty. Ani pozdější odchod z Itá-

lie do Německa v roce 1977 už umělci neu-

možnil větší míru uplatnění. Orchestrální  

i komorní díla ze závěrečného období jeho 

života jsou charakteristická volnější for-

mou, prohloubením výrazu a větší rozlehlostí.

 Tvorba Jana Nováka s výjimkou krátko-

dobějšího uplatnění racionálních skladeb-

ných technik zachovává neoklasicistní vý-

raz. Pregnantní rytmus s častým užitím 

synkop a ostinát a tonální harmonie s pře-

hlednou formou jsou hlavními znaky jeho 

skladeb, které mají schopnost svou přiro-

zenou muzikalitou posluchače bezprostřed-

ně vtáhnout a oslovit. 

Eva Nachmilnerová4
6

JAN NOVÁK
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Jan Novák v roce 1956 © archiv Richarda Nováka
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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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