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Pořad koncertu

FRANZ LISZT
Les Préludes (d‘après Lamartine), symfonická báseň S.97 | 17'
Preludes (after Lamartine), symphonic poem, S.97
PAUL HINDEMITH
Houslový koncert | 30'
Violin Concerto
1. Mäßig bewegte Halbe
2. Langsam
3. Lebhaft

přestávka | 20'

CÉSAR FRANCK
Symfonie d moll | 40'
Symphony in D minor
1. Lento. Allegro non troppo
2. Allegretto
3. Allegro non troppo

Arabella Steinbacher housle / violin
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Tomáš Netopil

O skladbách
Když ve vídeňském Divadle u Korutanské brány spatřila 7. května
1824 světlo světa Devátá symfonie Ludwiga van Beethovena, jednalo
se nejen o osobní vítězství a tvůrčí vrchol životem zkoušeného umělce,
ale také o historický mezník, jenž zásadním způsobem ovlivnil nadcházející hudební vývoj a s ním mimo jiné i podobu velkých orchestrálních děl. Ačkoliv během dvacátých a třicátých let 19. století zůstávala
symfonie stále často vyhledávanou hudební formou, již poměrně brzy
po premiéře Deváté symfonie se skladatelé, posluchači i hudební kritici
začali ptát, zdali právě v Beethovenově díle nenašla symfonie svůj intelektuální i formální vrchol a jestli tento žánr může ještě dále vzkvétat
a kompozičně růst. Přestože nakonec mnozí skladatelé 19. a 20. století
prokázali, že symfonie ještě ani zdaleka neřekla své poslední slovo,
pomohl tento dobový „symfonický nihilismus“ otevřít dveře novému
proudu orchestrálních děl.
Symfonická báseň – orchestrální hudební forma vycházející
spíše z mimohudebního obsahu
než z ustálených strukturálních
pravidel tradiční symfonie – se
zdála být ideálním zřídlem k hledání nové hudebnosti čerpající
inspiraci z poezie, literatury,
pohádek či mýtů, která lépe vyhovovala romantické estetice.
Symfonická báseň (a s ní i další
podoby tzv. programní hudby)
umožnila svým autorům nejen vymanit se z „Beethovenova stínu“, ale
také opustit tradiční čtyřvěté schéma symfonie i její úvodní sonátovou
formu. Jedním z největších průkopníků symfonické básně a programní
hudby vůbec byl původem uherský klavírní virtuos a hudební skladatel
Franz Liszt (1811–1886).
Budoucí skladatel a jeden z nejvýraznějších představitelů tzv.
Nové německé školy (Neudeutsche Schule) byl již od útlého věku považován za dítě s nebývalým hudebním talentem. Jeho otec Adam
List (později si jméno nechal změnil na Liszt) byl amatérský pianista
a violoncellista, povoláním úředník na dvoře knížete Mikuláše II. Esterházyho. Byl to právě on, kdo sedmiletého Franze začal učil základům
hry na klavír. Otec však svému synovi toužil zajistit prvotřídní hudební
vzdělání, a tak po získání finančních prostředků od uherské šlechty,
kterou uchvátila Lisztova hra na koncertech v Šoproni a Prešpurku, poslal mladého Franze do Vídně, kde jej začal učit vyhlášený klavírista
a pedagog Carl Czerny. Ve Vídni po jistý čas studoval také hudební
kompozici u Antonia Salieriho. Od roku 1823 žil v Paříži, kde pokračoval ve studiu skladby u Ferdinanda Paëra a Antonína Rejchy.
V Paříži roku 1831 také poprvé slyšel Paganiniho, jehož hra mladého
umělce uchvátila natolik, že si předsevzal, že na svůj nástroj dosáhne
minimálně stejného interpretačního mistrovství jako Paganini na hous-

le. Od této doby až do roku 1847 se Liszt věnoval virtuózní koncertní
činnosti a během svých turné navštívil velkou část Evropy a jeho koncerty v Maďarsku roku 1840 se staly národní událostí. V roce 1847 se
v Kyjevě seznámil s kněžnou Carolyne von Sayn-Wittgenstein, vzdal
se kariéry virtuosa a začal se plně věnovat propagaci tvorby svých
současníků a vlastní kompozici, ve které uplatnil nové hudební ideje
a mj. tak stvořil žánr symfonické básně.
Lisztovo první dílo tohoto typu, Ce qu‘on entend sur la montagne (Co člověk slyší na hoře), bylo založeno na básni Victora Huga
popisující kontrast mezi dokonalostí přírody a bídou člověka. Další
skladba Tasso: lamento e trionfo staví na myšlenkách, které o italském
básníkovi 16. století Torquatu Tassovi ve své poezii vyjádřili Goethe
a Byron. Třetí a do dnešních dnů pravděpodobně nejoblíbenější Lisztova
symfonická báseň Les Préludes (Preludia) měla premiéru roku 1854
a jednalo se o první dílo opatřené přídomkem „symfonická báseň“.
Liszt jednovětou skladbu původně zamýšlel jako předehru ke svému
chorálnímu cyklu Les quatre éléments na slova poezie Josepha Autrana. Následně však dílo revidoval a koncipoval jako samostatnou
skladbu Ouvertüre. Roku 1853 kompozice získala svůj konečný název
Les Préludes inspirovaný stejnojmennou básní ze sbírky Les nouvelles
méditations poétiques francouzského básníka Alphonse de Lamartina,
kterého Liszt poznal ještě během svého pobytu v Paříži. Co jiného je
tento náš život nežli řadou preludií k onomu neznámému zpěvu, k němuž první slavnostní notu zahraje Smrt? táže se textová předmluva
k prvnímu vydání díla roku 1856. Motiv otázky vrací Liszta zpět
k Beethovenovi. Ten ve svém posledním smyčcovém kvartetu položil
jako motto závěrečné věty Der schwer gefaßte Entschluß (Těžké rozhodnutí) otázku Muss es sein? (Musí to být?), vyjádřenou tázavým
třítónovým motivem. Také Lisztova skladba začíná třítónovým motivem
otázky (C, H, E), který skladateli posloužil jako základní motivický
materiál nejen v úvodní Otázce, ale objevuje se také v následujících
částech (nikoli větách) Láska, Bouře, Bukolický (Pastorální) klid a Bitva
a vítěz. Muzikolog Richard Taruskin ve své publikaci Music in the nineteenth Century (2010) poukazuje na to, že části Les Préludes odpovídají větám konvenční symfonie, byť ne v tom nejkonvenčnějším pořadí. Dodává také, že hudba, i když je koncepčně svázána s Berliozem,
vědomě propaguje svůj „beethovenovský“ původ, a dokonce se chlubí
svou svobodou od formálních omezení, kterým se Beethoven podřídil.
Přestože se s dílem německého
skladatele Paula Hindemitha
(1895–1963) nesetkáváme v hudebních síních příliš často, patří
nepochybně mezi nejvýznamnější německé skladatele své
doby. Etabloval se nejen jako
skladatel, ale také jako houslista, violista, učitel a dirigent.
Od roku 1906 začal Hindemith
pravidelně navštěvovat hodiny
hudby u místních učitelů a o rok

později rozpoznala jeho talent švýcarská houslistka Anny Hegnerová,
která jej doporučila svému učiteli Adolfu Rebnerovi, k němuž Hindemith nastoupil na frankfurtskou Konzervatoř dr. Hocha. Zde studoval
také dirigování a skladbu u Arnolda Mendelssohna a Bernharda
Seklese. Zpočátku se živil hraním v tanečních kapelách a hudebně-komediálních skupinách. Studium houslí završil provedením Beethovenova Houslového koncertu D dur. Nápadně podobné tympánové
úvody i jiné styčné rysy houslových koncertů obou skladatelů vedly
mnohé badatele k názoru, že Hindemithův Houslový koncert je
přinejmenším částečně inspirován Beethovenovým dílem.
Jako skladatel se zpočátku stal hlavním zastáncem hudebního stylu
Neue Sachlichkeit (Nová věcnost), který stál mezi expresionismem (ze
kterého vyrůstal a vůči kterému se zároveň vymezoval), dadaismem
a surrealismem. V polovině 30. let Hindemith myšlenky Neue Sachlichkeit převážně opustil. Po nástupu nacismu v Německu bylo umění Paula Hindemitha nazváno zvrhlým a skladatelova tvorba odmítnuta.
Hindemithův Houslový koncert byl dokončen roku 1939 a ještě za
života autora patřil k často prováděným skladbám. Od té doby ztratil
hodně ze své popularity a na koncertních programech se naneštěstí
objevuje poměrně zřídka. Hindemith začal komponovat svůj Houslový
koncert poté, co dokončil turné po Spojených státech a vrátil se do
Švýcarska. Dílo vzniklo na objednávku Willema Mengelberga, dirigenta amsterdamského Královského orchestru. Skladatel byl nicméně
již zpět ve Spojených státech, když Houslový koncert zažil roku 1940
svoji premiéru v Amsterdamu – nedlouho předtím, než město padlo do
rukou nacistů. Dílo obsahuje celou řadu formálních a harmonických
intrik a velká část jeho přitažlivosti pramení ze široké škály výrazů objevujících se v průběhu skladby. Také orchestrace koncertu současně
demonstruje Hindemithovo povědomí o mistrovských dílech minulosti
i jeho přirozenou invenčnost.
Ačkoliv se belgicko-francouzský skladatel a varhaník César
Franck (1822–1890) také věnoval kompozici symfonických
básní, dnes platí za autorovo
pravděpodobně nejznámější dílo
Symfonie d moll. Také on byl
podobně jako Franz Liszt považován za zázračné dítě s mimořádným talentem a jeho otec
Nicolas-Joseph Franck chtěl mladému umělci zajistit příkladné
vzdělání (byť spíše z vypočítavosti než z uměleckého cítění) a nechal
jej zapsat na Královskou konzervatoř v Lutychu, kde Franck studoval
solmizaci, klavír, varhany a harmonii mj. u Josepha Daussoigne-Méhula. Roku 1835 Franckův otec rozhodl, že nastal čas pro hlubší studium,
a přivedl Césara a jeho mladšího bratra houslistu Josepha do Paříže,
aby soukromě navštěvovali hodiny kontrapunktu u Antonína Rejchy
a klavír u Pierra Zimmermana. Zatímco se César věnoval studiím,
začal na otcovo přání také soukromě vyučovat a koncertovat. Tyto

koncerty byly zpočátku přijímány pozitivně, avšak stále větší komerční propagace Nicolase-Josepha popudila pařížské hudební časopisy
i kritiky. Následovala cesta zpět do Belgie, kde mladý hudebník zůstal
necelé dva roky, ale pro nedostatek pracovních příležitostí se roku
1843 společně se svým otcem vrátil do Paříže, kde se usadil natrvalo.
Jedním z nejdůležitějších okamžiků ve Franckově životě bylo setkání s Franzem Lisztem, který se pro mladého a ke kompozici tíhnoucího Césara stal osobnostním i uměleckým vzorem. Ostatně bylo to
právě na Lisztovo doporučení, když v Lipsku vyšlo Franckovo Klavírní
trio h moll tiskem. Přijetí jeho děl nebylo zpočátku příliš vřelé, o čemž
ostatně vypovídá premiéra oratoria Ruth, které pro skladatele skončilo
fiaskem. Ani rodinné vztahy však nebyly dobré – oženil se se svojí
žačkou Félicité Desmousseaux, dítětem z herecké rodiny, a tímto činem se definitivně rozešel s otcem. V roce 1858 se stal varhaníkem
v bazilice sv. Klotyldy a Valérie v Paříži a tuto pozici si udržel po
zbytek svého života. Podstatná část Franckovy tvorby se vztahuje právě k jeho chrámové praxi – množství děl zkomponoval pro varhany
a z varhanní sazby je odvozena i jeho práce s orchestrem. Roku 1872
se stal profesorem na pařížské konzervatoři a mezi jeho žáky (i soukromé) patřili Vincent d‘Indy, Ernest Chausson, Louis Vierne, Charles
Tournemire, Guillaume Lekeu a Henri Duparc. Po získání profesury napsal Franck několik skladeb, které vstoupily do klasického repertoáru,
včetně symfonických, komorních a klávesových děl.
Také César Franck se v úvodu své jediné Symfonie d moll obrací
k Beethovenově otázce – třítónový motiv mu slouží jako základní stavební materiál první věty Lento – Allegro ma non troppo. Symfonie
měla premiéru v Paříži 17. února 1889 a přes rozporuplné přijetí
publika se později zapsala do zlatého fondu mezinárodního orchestrálního repertoáru a od 20. let dvacátého století vzniklo více než
sedmdesát nahrávek skladby od orchestrů a dirigentů z celého světa.
Franckova symfonie je syntézou bohaté chromatické harmonie, pestré
orchestrace a téměř maximální oddanosti tematické cykličnosti. Mnoho Franckových děl využívá tuto „cyklickou formu“ jako metodu aspirující na dosažení jednoty napříč větami. Stejně jako Berlioz i Franck
uctíval Beethovena a mnozí posluchači si všimli Beethovena vlivu –
zejména jeho pozdních smyčcových kvartetů – na Franckovu symfonii,
a to jak z hlediska cykličnosti formy, tak obsahu.
Dnešní večer je poctou nejen Beethovenovi a jeho dalekosáhlým vlivům, ale také celé tradici německého romantického symfonismu. Současně je poctou také samotnému Césaru Franckovi, jehož 200. výročí
narození si v roce 2022 připomínáme.
Lukáš Pavlica

O účinkujících
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Arabella Steinbacher se narodila do hudebnické rodiny a na housle začala hrát již ve třech letech. Studovala u Any Chumachenco na
mnichovské hudební akademii. Jako zdroj své interpretační inspirace
uvádí izraelského houslistu Ivryho Gitlise. Steinbacher v současnosti
hraje na housle Stradivari z roku 1716 přezdívané „Boothovy“ podle
jejich původního majitele Otty van Booth. Nástroj zapůjčila nadace
Nippon Music Foundation.
Houslistka patří k předním interpretkám současnosti a pravidelně vystupuje s proslulými orchestry po celém světě včetně New
York Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, London Symphony
Orchestra, Philharmonia Orchestra, Chicago Symphony Orchestra
nebo Cleveland Symphony Orchestra. Má za sebou také oceňovaná vystoupení s NDR Symphony Orchestra, Gewandhaus Orchestra
Leipzig, Sao Paulo Symphony, Orchestra National de France, Vienna
Symphony, Soul Philharmonic Orchestra, NHK Symphony Orchestra
a se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Spolupracovala
s dirigenty jako Lorin Maazel, Christoph von Dohnányi, Riccardo Chailly, Herbert Blomstedt, Zubin Mehta, Christoph Eschenbach, Charles
Dutoit, Marek Janowski, Yannick Nézet-Séguin a Thomas Hengelbrock.
Její nejnovější nahrávka s dirigentem Lawrencem Fosterem
a WDR Symphony Orchestra Cologne obsahuje hudbu Richarda
Strausse včetně houslového koncertu či transkripce vybraných písní. Za
své umělecké výkony byla dvakrát odměněna prestižní cenou ECHO
Klassik. Jakožto ambasadorka mezinárodní humanitární organizace
CARE se Arabella Steinbacher snaží prosazovat hudbu jako prostředek k povznesení a podpoře těch, kteří to potřebují. V prosinci 2011
zahájila turné po Japonsku v reakci na tsunami na začátku téhož roku.
DVD Arabella Steinbacher – Music of Hope bylo vydáno krátce poté.
Více na arabella-steinbacher.com

Kořeny brněnské filharmonie sahají do sedmdesátých let 19. století,
kdy v Brně mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického
orchestru. Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamnější programovou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho
autentického interpreta.
Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením rozhlasového a krajského orchestru a od té doby patří svou velikostí i významem k české orchestrální špičce. Je pravidelným hostem světových i českých festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím
Českým filharmonickým sborem Brno. Orchestr pravidelně natáčí pro
Český rozhlas a Českou televizi. Kromě realizace nahrávek pro řadu
společností (Supraphon, Sony Music, IMG Records, BMG, Channel 4)
zakládá Filharmonie Brno v roce 2020 svůj vlastní nahrávací label.
Dějinami orchestru prošla řada českých a světových dirigentských
osobností jako Břetislav Bakala, František Jílek, Petr Altrichter, Jiří Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Netopil.
Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Dennis Russell Davies.
Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open air festival na brněnském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou renomovaných festivalů Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby
a Expozice nové hudby. Zaštiťuje mezinárodně proslulý dětský sbor
Kantiléna, od roku 2010 se podílí na festivalu mladých hudebníků
Mozartovy děti, v roce 2014 zakládá svou Orchestrální akademii.
Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli symfonické hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební
sezony druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem
a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Působí v neorenesančním Besedním domě, „brněnském Musikvereinu“ z dílny Theophila von
Hansena z roku 1873, a těší se na nový moderní koncertní sál, který navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika
Yasuhisa Toyoty.

Tomáš Netopil již devátou sezonu zastává pozici hlavního hudebního ředitele a šéfdirigenta Divadla a filharmonie Aalto v německém
Essenu. V operní sezoně 2021/2022 v Essenu uvádí nové nastudování Mozartovy Zahradnice z lásky a Straussovy Arabelly. V předchozích letech zde řídil provedení Straussovy Salome, Mozartovy opery
Così fan tutte, Dvořákovy Rusalky, Wagnerova Lohengrina, Valkýry
a dalších. S Essenskými filharmoniky vytvořil také oceňované nahrávky
Sukova Asraela, Ariadny a Dvojkoncertu Bohuslava Martinů a Mahlerovy Šesté a Deváté symfonie.
V létě roku 2018 založil v Kroměříži mezinárodní Letní hudební
akademii, kde mají studenti možnost setkat se s významnými českými
i zahraničními hudebníky. V létě 2020 se akademie propojila s mezinárodním hudebním festivalem Dvořákova Praha a vznikla Mladá
filharmonie Dvořákovy Prahy složená ze studentů konzervatoří a hudebních škol vedených hráči České filharmonie.
Zdrojem inspirace je pro něj především česká hudba, i proto je Tomáš Netopil jedním z hlavních hostujících dirigentů České filharmonie.
Na jaře 2018 byl s Českou filharmonií na dlouhém zájezdu po Velké
Británii a týž rok s ní provedl Mou vlast na zahajovacím koncertě
mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.
Mezi významné operní spolupráce Tomáše Netopila se řadí jeho
účinkování v Saské státní opeře v Drážďanech (La clemenza di Tito,
Rusalka, Příhody lišky Bystroušky, Halévyho Židovka, Prodaná nevěsta
a Busoniho Doktor Faust), ve Vídeňské státní opeře (naposledy uvedení
Idomenea, Čarostřelce a nového nastudování Leonory), v Nizozemské
opeře s Její pastorkyňou či Věcí Makropulos v ženevském Velkém divadle.
Diskografie Tomáše Netopila u labelu Supraphon zahrnuje Janáčkovu Glagolskou mši (první nahrávka původní verze z roku 1927),
Dvořákovy kompletní skladby pro violoncello, Ariadnu a Dvojkoncert
Bohuslava Martinů a Smetanovu Mou vlast se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy – FOK.
Více na tomasnetopil.com a theater-essen.de
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Zveme vás na
Happy birthday, Philip!, 4. ab. koncert Komorně v Besedním
domě 30. 1. 2022 v 19:00: Glass Šest etud, Klavírní sonáta, Čtyři
věty pro dva klavíry; Maki Namekawa, Dennis Russell Davies – klavír

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní telefony a během koncertu nefotografovali. Po jeho začátku není vstup do
sálu umožněn. Změna programu a účinkujících vyhrazena.

Za podporu a spolupráci děkujeme

Dvořák & Brahms I, 2. ab. koncert Filharmonie v Janáčkově divadle II 10. a 11. 2. 2022 v 19:00: Dvořák Symfonie č. 2 B dur,
Brahms Klavírní koncert č. 1 d moll; Elisabeth Leonskaja – klavír,
Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies
Vzhledem k současnému průběhu pandemie covidu-19 jsme se rozhodli zrušit letošní ročník 26. reprezentačního plesu Filharmonie Brno. Věříme, že v roce 2023 již bude možné ples uskutečnit,
aniž by bylo ohroženo vaše zdraví. Děkujeme vám za pochopení.
Airelle Besson & Lionel Suarez, 4. ab. koncert cyklu Jazz
& World Music v Besedním domě 16. 2. 2022 v 19:00; Airelle
Besson – trubka, Lionel Suarez – akordeon
Půvab severské melancholie, 4 ab. koncert Filharmonie doma
v Besedním domě 17. a 18. 2. 2022 v 19:00: Kutavičius Dzūkské
variace, Vasks Koncert pro anglický roh a orchestr, Sibelius Symfonie č. 3; Dominik Wollenweber – anglický roh, Filharmonie Brno,
dirigent Michael Schønwandt
Otvírání třetí, 3. ab. koncert Rodinného abonmá v Besedním domě
19. 2. 2022 v 10:30; moderátoři Kristýna Drášilová a Vítězslav
Mikeš, režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Prodej vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno, Besední, 602 00 Brno
+420 539 092 811, e-mail: predprodej@filharmonie-brno.cz
PO–PÁ 12:00–18:00 h
• v předprodeji Domu pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno
Otvírací dobu sledujte na www.dpl.cz.
• ½ hodiny před koncertem v místě jeho konání
Rezervace vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• e-mail: predprodej@filharmonie-brno.cz
•
+420 539 092 811

Vydala Filharmonie Brno v roce 2022 nákladem 300 výtisků
texty Lukáš Pavlica
motiv na obálce je inspirovaný stropní malbou ze zásálí Besedního
domu, která představuje páva s květinami
foto Wikimedia Commons a archiv Filharmonie Brno,
není-li uvedeno jinak
produkce Printeco s.r.o.
redakční uzávěrka 17I1I2022

Nakladatelem skladby Paula Hindemitha je Schott Music
GmbH.

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
+420 539 092 801
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,
www.filharmonie-brno.cz, www.salprobrno.cz

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno.
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Ministerstva kultury
České republiky a Jihomoravského kraje.

www.filharmonie-brno.cz
www.salprobrno.cz

