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Koncerty se konají pod záštitou J. E. Gunty Pastore,  
velvyslankyně Lotyšské republiky v ČR,  
a J. E. Laimonase Talat-Kelpši,  
velvyslance Litevské republiky v ČR.

Koncert 18. 2. 2022 vysílá živě Český rozhlas Vltava 
a záznam koncertu nabízí prostřednictvím mezinárodní 
hudební výměny do sítě rozhlasů Eurorádia (EBU).

Pořad koncertu

BRONIUS KUTAVIČIUS
Dzūkské variace pro komorní orchestr a zvukový pás I 12'

PĒTERIS VASKS 
Koncert pro anglický roh a orchestr I 23'
1. Elegie I
2. Lidová hudba
3. Elegie II
4. Postludium

přestávka | 20'

JEAN SIBELIUS
Symfonie č. 3 C dur op. 52 I 30'
1. Allegro moderato
2. Andantino con moto, quasi allegretto
3. Moderato – Allegro (ma non tanto)

Dominik Wollenweber anglický roh
Filharmonie Brno
dirigent Tomáš Netopil

Vážení posluchači,
kvůli epidemické situaci nepovede dnešní koncert původ-
ně ohlášený dánský dirigent Michael Schønwandt. Místo 
něj se taktovky ujme Tomáš Netopil. 
Děkujeme za pochopení.



O skladbách

Mimořádnou „sešlost“ skladatelů ze zemí, jejichž břehy omílá Bal-
tské moře – Broniuse Kutavičiuse (Litva), Pēterise Vaskse (Lotyšsko)  
a Jeana Sibelia (Finsko) –, příhodně doplňuje i účast německého hráče 
na anglický roh Dominika Wollenwebera. Geografickou jednotu měl 
„dokonat“ původně ohlášený dánský dirigent Michael Schønwandt, 
který byl však nucen kvůli špatné epidemické situaci své účinkování 
odříci. Tři díla odrážející výrazné folklorní inspirace tak zazní pod 
taktovkou jednoho z nejvýznamnějších českých dirigentů současnosti, 
Tomáše Netopila.

Jihozápadní část Litvy zvaná 
Dzūkija je nejen malebným regio- 
nem, ale i bohatou studnicí litev- 
ského písňového folkloru, z níž 
vydatně čerpal symbolistní ma-
líř a zakladatel litevské národní 
hudby Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis (1875–1911), který 
vyrůstal v tamějším lázeňském 
městečku Druskininkai (návštěv-
níci abonentních koncertů Filhar-
monie Brno si jistě vzpomenou 
na provedení dvou Čiurlioniso-
vých symfonických básní, V lese 
a Moře, před pár lety). Při příle-
žitosti oslav stého výročí Čiurlio-

nisova narození napsal skladatel Bronius Kutavičius (1932–2021) 
Dzūkské variace (Dzūkiškos variacijos, 1974) pro komorní orchestr 
a zvukový pás, jejichž tématem je Čiurlionisova oblíbená lidová píseň 
Beauštanti aušrelė (Vychází jitřenka).
 Kutavičius proslul zejména svými oratorii ze 70. a 80. let, ve 
kterých podal svou uměleckou představu rituálů pohanských předků 
Litevců; největšího ohlasu z nich dosáhly Poslední pohanské obřady 
(1978), které s velkým úspěchem uvedl i festival Moravský podzim  
v brněnském Červeném kostele, a to hned dvakrát, pokaždé s účastí 
dětského sboru Kantiléna – poprvé v roce 2017, podruhé loni na 
mimořádném koncertě, jehož zařazením do programu festival uctil 
památku nedlouho předtím zesnulého skladatele (29. září 2021).  
V nedávné minulosti však ukázek z Kutavičiusovy tvorby zaznělo  
v Brně vícero: roku 2016 Filharmonie Brno doprovodila jeho původní 
hudbou slavný němý snímek Carla Theodora Dreyera Utrpení Panny 
orleánské a na Velikonočním festivalu duchovní hudby 2017 byl uve-
den celovečerní cyklus Brány Jeruzaléma (Orchestr Berg, Vox Iuvena-
lis, dirigent Petr Louženský).
 Kutavičius – podobně jako jeho slavnější estonský vrstevník Arvo 
Pärt – bývá poněkud neprávem řazen k minimalismu, přestože přímou 
souvislost s americkým směrem nevykazuje. Jeho díla vycházejí ze sta-
robylého litevského folklóru, z něhož skladateli učarovaly především 

lidové písně zvané sutartinės (z litevského slova sutarti – domluvit se; 
žít ve shodě) – unikátní útvary „minimalistické“ povahy, vyznačující se 
imitačním vedením hlasů a sekundovým napětím mezi nimi, monotón-
ností, svéráznou choreografií a archaickými texty s častým výskytem 
onomatopoií.
 Dzūkské variace představují sled orchestrálních proměn pís-
ně Beauštanti aušrelė, orámovaný jejím vokálním zněním pouštěným  
z nahrávek (Vychází jitřenka, slunce se rozlévá, vstaň, sestřičko, hoste 
můj, ještě ses snad nevyspala? atd.): na začátku se ozývá v autentické 
podobě v podání známé folklorní zpěvačky Veroniky Povilionienė, na 
konci v Čiurlionisově harmonizaci pro sbor. Dílčí variace vycházejí 
plynule jedna z druhé, každá je však pojata odlišným způsobem. Na-
příklad první přebírá jen rytmické modely vrstvené do polyrytmické 
tkáně, následující variace aleatoricky kupí fragmenty melodie, další 
je vyvedena na způsob sutartinės atd. V první kulminaci skladby se 
rozeznívá celá původní melodie hraná na litevskou citeru kanklės (ná-
stroj podobný finské citeře kantele, lotyšským kokle, estonským kannel 
nebo ruským gusli). Těsně před vstupem závěrečného sboru Kutavičius 
exponuje melodii další litevské lidové písně, kterou Čiurlionis miloval, 
upravil ji pro sbor a na její téma složil i klavírní variace: Bėkit, bareliai 
(Utíkej, brázdičko). Ta tvoří v samotném závěru Kutavičiusových varia-
cí kontrapunkt k melodii hlavní.

Pēteris Vasks (1946), rodák z lotyšského městečka Aizpute a syn 
evangelického pastora, zahájil svou profesionální hudební kariéru 
jako kontrabasista v předních orchestrech v Lotyšsku a Litvě. Kompono-
vání se věnoval od mládí (své první skladby slyšel v podání sboru pů-
sobícího při kostele, v němž sloužil jeho otec), ovšem skladatelem na 
volné noze se stal až v 90. letech, kdy dosáhl mezinárodního renomé 
a začal dostávat pravidelné objednávky. Od té doby je každé jeho 
nové dílo provázeno velkým očekáváním a většinou brzy po premiéře 
vychází na CD u některého z prestižních evropských vydavatelství. 
Nemalou měrou k tomu přispívají i význační světoví hudebníci, pro 
něž Vasks své skladby napsal a kteří jeho hudbu propagují; řadí se 
k nim Gidon Kremer, David Geringas, Sol Gabetta, Maxim Rysanov, 
Kronos Quartet či Hilliard Ensemble.



 Vasks má pro Lotyše stejný význam jako Kutavičius pro Litevce 
(nebo jako Arvo Pärt pro Estonce); je „vlajkovou lodí“ současné lotyšské 
hudby a personou, na kterou lze uplatnit poněkud anachronický přído-
mek „národní skladatel“, což posilují i jeho aktivity v oblasti podpory 
mladých lotyšských skladatelů prostřednictvím jím založené nadace. 
 Vasks je skutečně jakýmsi hlasem lotyšského národa, v historii 
občas „mizícího“, jindy hrdě povstanuvšího (není bez zajímavosti, 
že jeho ženou je Dzintra Geka, dokumentaristka zabývající se osudy 
Lotyšů v sovětských gulazích). Dějinná tíha, utrpení, neskomírající na-
děje, hrdost, ale také svéráz pobaltské přírody a lotyšského folkloru – 
to jsou východiska Vasksovy neoromanticky orientované tvorby, která 
však nabývají univerzálního charakteru a jsou provázena hlubokou 
spiritualitou, silnou emocionalitou a humanistickým poselstvím. Dvě 
skladby, s nimiž se brněnské filharmonické publikum mohlo seznámit 
v nedávné minulosti – Musica dolorosa pro smyčcový orchestr a prv-
ní houslový koncert Tālā gaisma (Vzdálené světlo), provedený Alinou 
Pogostkinou pod taktovkou Juhy Kangase a za účasti autora – tuto 
charakteristiku naplňují svrchovaně.
 Koncert pro anglický roh a orchestr (1989) patří k dílům, 
která stála na počátku Vasksova skladatelského úspěchu. Premiéroval 
jej Thomas Stacy, dlouholetý člen a sólista Newyorské filharmonie, 
dne 12. května 1990 v americkém Stamfordu spolu s tamějším ko-
morním orchestrem a dirigentem Larrym Gilgorem. Hudební materiál 
koncertu volně vychází z Vasksovy hudby k celovečernímu snímku re-
žiséra Pēterise Krilovse Sižeta pagrieziens (Zvrat v ději) z roku 1988. 
Čtyři věty na sebe navazují bez přerušení a vytvářejí tak jednolitý tok, 
mezi jehož elegicky tklivé a nostalgicky meditativní části vstupní a třetí 
je vklíněna kvazi taneční věta, nazvaná Lidová hudba, vystavěná na 
melodii lotyšské vánoční koledy Pūti, pūti, ziemelīti (Duj, duj, sever-
ní větře) a ústící do kadence sólového nástroje. Finální Postludium je 
dovětkem k předchozím částem, lakonickým shrnutím s mysteriózním 
završením.

Jean Sibelius (1865–1957) 
sice vyrůstal ve švédsky hovoří-
cí rodině, ale svou tvorbu spojil  
s finským národně uvědomo-
vacím hnutím. Finsko, tehdy 
provinční země, politicky pod-
robená Rusku a jen pozvolna se 
vymaňující ze švédské kulturní  
a jazykové nadvlády, v něm na-
lezla nebývalý talent, ojedinělý 
zjev a symbol, jenž v procesu 
sebevymezování finského náro-
da a formování jeho novodobé 
(hudební) kultury sehrál podstat-
nou roli.
 Sibeliův myšlenkový svět vý-

razně ovlivňoval karelo-finský epos Kalevala (Země hrdinů), rozsáhlá 
sbírka lidového mytologického materiálu, vyvedená do námětově uce-

leného tvaru vesnickým lékařem, amatérským folkloristou a zaníceným 
vlastencem Eliasem Lönnrotem a veřejnosti představená v první polovi-
ně 19. století. Sibelius v Kalevale objevil intenzivní a hluboký pramen 
inspirace. Hovořil-li však o svých číslovaných symfoniích, jichž za svůj 
dlouhý život složil osm (partituru Osmé ovšem zničil), z okruhu Kale-
valy je důsledně vyčleňoval a podtrhoval jejich autonomní povahu: 
…symfonie musí být jen a jen hudbou. Samozřejmě, stávalo se mi, 
že když jsem komponoval, přicházely mi na mysl nějaké obrazy, ale 
podstatu mých symfonií tvoří čistě hudební inspirace. 
 Národní charakter symfonií, nesený dobovými romantickými ide-
ály, místy nezbytným hrdinským patosem a zejména ohlasy finského 
folkloru a inspiracemi severskou krajinou s jejím drsným klimatem, ho-
rami, jezery a hlubokými hvozdy, je však nesporný, jak o tom svědčí  
i Symfonie č. 3 C dur, započatá roku 1904 a premiérovaná v září 
1907 Orchestrem Helsinské filharmonické společnosti pod taktovkou 
autora. Rodila se v době, kdy se Sibelius se svou rodinou usadil v Jär-
venpää, čtyřicet kilometrů severně od Helsinek; nechal si tam postavit 
vilu, již na počest své manželky, operní pěvkyně Aino Ackté, nazval 
Ainola a jež mu skýtala potřebný klid pro tvůrčí práci (dnes se v tomto 
domě nachází Sibeliovo muzeum).
 Sibelius se ve svých symfoniích nikdy nenechal zlákat dobovou 
oblibou komponování pro obří tělesa (Mahler, Strauss ad.); jeho par-
titury jsou vždy úsporné a přehledné. Oproti prvním dvěma symfoniím 
však ve Třetí můžeme pozorovat nový prvek v jeho tvůrčím vývoji,  
a to sklon ke klasické čistotě. Zvlášť úvodní sonátová věta oplývá  
takřka haydnovskou či mozartovskou projasněností a formální dů-
sledností. Pomalá střední věta budí dojem variací, třebaže její forma 
je mnohem rafinovanější; hypnoticky opakované téma prochází de-
centními proměnami elegantně jej zdobícími. Finále začíná neklidně, 
scherzově prchlivou, roztěkanou hudbou, z níž se ovšem postupně 
vyvine přesvědčivý hymnický závěr.

Vítězslav Mikeš



Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: Bėkit, bareliai © Nacionalinis 
M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Litevská citera kanklės, ve vlastnictví Dáši Váňové (rok výroby 1992)

Jean Sibelius před vilou Ainola © Museovirasto, 
Historian kuvakokoelma

O účinkujících

Dominik Wollenweber (1967), držitel ceny z prestižní mnichov-
ské soutěže ARD (1996), patří v současné době k nejlepším světovým 
hráčům na anglický roh, tedy na nástroj, na který hrál i jeho otec  
v orchestru Bavorské státní opery. Od roku 1993 je Wollenweber čle-
nem Berlínských filharmoniků, s nimiž navázal první kontakty v letech 
1991–1993 coby stipendista jejich orchestrální akademie. Jako hráč 
na anglický roh mám v orchestru mnoho času poslouchat. Většinou 
hraji až tehdy, když se ostatní nástroje ztiší, vyznal se skromně, čímž 
zároveň výstižně popsal funkci svého nástroje v symfonickém tělese – 
zdánlivě nenápadnou, a přece nadmíru důležitou, vesměs „sólistic-
kou“. Wollenweber byl také sólohobojistou Mládežnického symfonic-
kého orchestru Evropské unie (EUYO) vedeného Claudiem Abbadem. 
Účinkuje v barokním souboru Concerto Melante, složeném z členů 
Berlínských filharmoniků, roku 2011 spoluzaložil Ensemble Berlin 
Prag, ve kterém vystupuje mj. s hobojistou Vilémem Veverkou (ten byl 
v letech 2000–2005 Wollenweberovým žákem) a cembalistkou Bar-
barou Mariou Willi a se kterým se prezentoval na festivalech Pražské 
jaro, Moravský podzim (2017), MDR Musiksommer, Mitte Europa či 
Osterfestspiele v Baden-Badenu. Od roku 2000 vyučuje na berlínské 
Vysoké hudební škole Hannse Eislera. Na sklonku minulého roku vydal 
u Supraphonu své první profilové album nazvané The Art of English 
Horn (Umění anglického rohu) a obsahující skladby Johanna Sebastia-
na Bacha, Antonína Dvořáka, Franze Schuberta, Richarda Wagnera, 
Jeana Françaixe a Jeana Sibelia.



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 nejvýznamněj-
ší programovou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho 
autentického interpreta. 
 Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením roz-
hlasového a krajského orchestru a od té doby patří svou velikostí i vý- 
znamem k české orchestrální špičce. Je pravidelným hostem světo-
vých 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 Bě-
lohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Netopil. 
Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Den-
nis Russell Davies.
 Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open air festival na brněn-
ském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou renomova-
ných 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 symfonic-
ké hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební 
sezony druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem  
a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Působí v neorenesanč-
ním Besedním domě, „brněnském Musikvereinu“ z dílny Theophila von 
Hansena z roku 1873, a těší se na nový moderní koncertní sál, kte-
rý navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika  
Yasuhisa Toyoty.



Tomáš Netopil již devátou sezonu zastává pozici hlavního hudeb-
ního ředitele a šéfdirigenta Divadla a filharmonie Aalto v německém 
Essenu. V operní sezoně 2021/2022 v Essenu uvádí nové nastudová-
ní Mozartovy Zahradnice z lásky a Straussovy Arabelly. V předcho-
zích 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 Mahle-
rovy 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 me-
zinárodním hudebním festivalem Dvořákova Praha a vznikla Mladá 
filharmonie Dvořákovy Prahy složená ze studentů konzervatoří a hu-
debních škol vedených hráči České filharmonie. 
 Zdrojem inspirace je pro něj především česká hudba, i proto je To-
máš 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 di-
vadle.
 Diskografie Tomáše Netopila u labelu Supraphon zahrnuje Janáč-
kovu 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 orches-
trem hlavního města Prahy – FOK.
Více na tomasnetopil.com a theater-essen.de

© Marco Borggreve



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

Za podporu a spolupráci děkujeme

Vydala Filharmonie Brno v roce 2022 nákladem 350 výtisků
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foto Arūnas Baltėnas, Lietuvos muzikos informacijos centras (Bronius 
Kutavičius), archiv Filharmonie Brno (Pēteris Vasks v Besedním domě 
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Nakladatelem skladby Pēterise Vaskse a Jeana Sibelia 
je Schott Music GmH.
Nakladatelem skladby Broniuse Kutavičiuse je Music 
Information Centre Lithuania.

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,  +420 539 092 801
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.

Zveme vás na

Otvírání třetí, 3. ab. koncert Rodinného abonmá v Besedním domě 
19. 2. 2022 v 10:30; moderátoři Kristýna Drášilová a Vítězslav Mi-
keš, režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Mladá krev aneb Hudba zblízka, 2. abonentní koncert v Besed-
ním domě 23. 2. 2022 v 19:00: Schmitt Sonatina en trio, C. Ph. E. 
Bach Sonata a moll, Brahms Smyčcový kvartet č. 1; účinkují členové 
Orchestrální akademie Filharmonie Brno a hosté

Dvořák & Brahms II, 3. abonentní koncert Filharmonie v Janáč-
kově divadle II 25. a 26. 2. 2022 v 19:00: Dvořák Symfonie č. 4  
d moll, Brahms Klavírní koncert č. 2 B dur; Elisabeth Leonskaja – 
klavír, Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies

Brad Mehldau & Filharmonie Brno v Mahenově divadle 6. 3. 
2022 v 19:00: Mehldau Klavírní koncert (česká premiéra), improvi-
zace na témata J. S. Bacha, Bach skladby v orchestrálních úpravách; 
Brad Mehldau – klavír, Filharmonie Brno, dirigent Clark Rundell. Ve 
spolupráci s JazzFestBrno

Mladá krev aneb Hudba zblízka, 3. abonentní koncert v Be-
sedním domě 16. 3. 2022 v 19:00; účinkují členové Orchestrální 
akademie Filharmonie Brno a hosté

Mozartův efekt, koncert (nejen) pro nastávající rodiče 17. 3. 2022 
v Besedním domě v 19:00: J. S. Bach, Rossini, Vivaldi, Moza-
rt, J. Haydn, D. Cimarosa, Mendelssohn Bartholdy; členo-
vé Filharmonie Brno, dirigent Jiří Habart, slovem provází Michaela  
Kulísková

Otvírání čtvrté, 4. ab. koncert Rodinného abonmá v Besedním 
domě 19. 3. 2022 v 10:30; moderátoři Kristýna Drášilová a Josef 
Škarka, režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigent Chuhei  
Iwasaki

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
• 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



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


