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	 Roussela	na	počátku	jeho	skladatelské	dráhy	přitahoval	impresio-	
nismus,	 podrobený	 ovšem	 –	 podobně	 jako	 u	 Ravela	 –	 klasickému	
řádu.	V	tomto	duchu	je	napsána	i	baletní	pantomima	Pavoučí hos-
tina z	roku	1912,	jejíž	libreto	sepsal	Gilbert	de	Voisins,	opřev	se	při	
tvorbě	o	pojednání	francouzského	entomologa	Jeana-Henriho	Fabre-
ho	zkoumajícího	chování	hmyzu	(ve	Fabreho	statích	čerpal	inspiraci		
i	Karel	Čapek	pro	svou	hru	Ze života hmyzu).	Děj	baletu	se	odehrává	
za	teplého	letního	odpoledne	na	zahradě,	kde	se	to	hemží	mravenci,	
červy,	 hovnivály,	motýly,	 jepicemi…	Zahradě	 vládne	pavouk,	 který	
postupně	několik	hmyzích	živočichů	vláká	do	své	sítě.	Když	se	chys-
tá	k	hostině,	je	usmrcen	kudlankou.	Balet	završuje	pohřební	procesí	
doprovázející	na	poslední	cestě	jepici	–	jednu	z	pavoukových	obětí.	
Celý	hmyzí	rej	s	dramatickými	zápletkami	je	vyjádřen	invenční	hud-
bou	plnou	elektrizujících	barev,	bohatých	harmonií	a	rytmů	a	vtipných	
melodických	nápadů.	
	 Výjevy	ze	života	hmyzu	s	krvežíznivým	pavoukem	v	hlavní	 roli	
jsou	–	podobně	jako	u	Čapka	–	alegorií.	Alegorií	nenasytnosti	a	agre-
sivity	lidí.	I	provedení	Pavoučí hostiny	tak	v	dnešních	dnech	získává	
na	mimořádné	aktuálnosti…	
	 Pavoučí hostina	byla	premiérována	v	Paříži	3.	dubna	1913	(mi-
mochodem	měsíc	před	skandálním	prvním	provedením	Svěcení jara 
Igora	Stravinského);	v	Brně	byla	poprvé	uvedena	v	březnu	1933	v	Di-
vadle	Na	hradbách.	K	popularitě	baletu	přispěla	i	pětidílná	koncertní	
suita.

Vítězslav Mikeš

Francouzsko-chilský	fagotista	Guilhaume Santana	studoval	v	Han-	
noveru	a	na	Karajanově	akademii	v	Berlíně.	V	roce	2005	mu	byla	
udělena	Mendelssohnova	cena	Nadace	pruského	kulturního	dědictví.
	 Působí	jako	první	fagotista	Mahler	Chamber	Orchestra,	Orchestra	
Mozart	a	Lucerne	Festival	Orchestra.	Je	pravidelným	hostem	předních	
orchestrů	jako	Berlínští	filharmonikové,	Royal	Concertgebouw	Amster-
dam	nebo	Chamber	Orchestra	of	Europe.	Sólově	vystupuje	se	svými	
domovskými	tělesy	a	dále	např.	s	Deutsche	Radio	Philharmonie,	Sinfo-
nia	Varsovia,	Mnichovskými	symfoniky	nebo	Mannheimským	komor-
ním	orchestrem.	Nahrával	pro	vydavatelství	Deutsche	Grammophon		
a	Claves.	Je	stálým	hráčem	Berliner	Barock	Solisten	a	W	Ensemble,	
kde	působí	se	svými	kolegy	José	Vicentem	Castelló	a	Vicentem	Albe-
rolou.	V	komorních	uskupeních	vystupuje	s	hráči,	jako	jsou	klavíristé	
Emanuel	Ax,	Till	Fellner	a	Alexander	Lonquich,	a	s	klarinetistkou	Sabi-
ne	Meyer	a	jejím	dechovým	souborem.
	 Guilhaume	Santana	vyučuje	hru	na	fagot	a	komorní	hru	na	Hoch-
schule	für	Musik	v	Saarbrückenu	v	Německu.

Leoš Svárovský	měl	při	studiu	dirigování	na	pražské	AMU	(u	Vác-
lava	 Neumanna)	 za	 sebou	 už	 mezinárodní	 soutěžní	 úspěchy	 jako	
pianista	a	flétnista.	Dirigentsky	byl	angažován	od	roku	1984	(v	praž-
ském	 Národním	 divadle),	 v	 sezoně	 1990/1991	 byl	 šéfdirigentem	
Janáčkovy	 filharmonie	 v	 Ostravě.	 V	 letech	 1991–1995	 stál	 v	 čele	
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brněnských	filharmoniků;	s	filharmonií	zůstává	v	trvalém	spojení,	v	po-
sledních	sezonách	jako	její	častý	host	a	dirigent	zejména	zahraničních	
zájezdů	(mj.	 turné	po	Německu,	koncerty	na	festivalu	v	Rheingau	či	
na	MHF	Emy	Destinnové	 v	Českých	Budějovicích).	 Filharmonii	 Brno	
vedl	na	jejích	pravidelných	zájezdech	do	Japonska,	kde	je	(od	roku	
2014)	znám	jako	šéfdirigent	Aichi	Central	Symphony	Orchestra	v	Na-
goji.	Jeho	diskografie	zahrnuje	25	CD	natočených	v	České	republice,	
Německu,	Spojených	státech,	Japonsku,	Slovensku	a	Francii	(Panton,	
Supraphon,	JOD,	Thoroform,	WEA,	New	Classic).

Prosíme	posluchače,	aby	zaujali	svá	místa	včas	a	vypnuli	své	mobilní	
telefony.	Změna	programu	a	účinkujících	vyhrazena!

Za podporu a spolupráci děkujeme

Zveme vás na

Daniel Casares Trio: Guitarrísimo,	6.	ab.	koncert	cyklu	Jazz	&	
World	Music	v	Besedním	domě	6.	4.	2022	v	19:00;	Daniel	Casares	–	
kytara,	Carlos	Grilo	–	palmas,	Sergio	Aranda	–	palmas,	flamenkový	
tanec

Velikonoční festival duchovní hudby,	29.	ročník	Tělo	/	Vtělení	/	
Oslavení	 v	 brněnských	 chrámech	 10.–24.	 4.	 2022:	 Puschmann,	
Haydn,	Sveinsson,	Bruckner,	Tulev,	Gesualdo,	Zemek No-
vák,	Vivaldi,	J. S. Bach	a	další

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	Jihomoravského	kraje	
a	Ministerstva	kultury	ČR.



HECTOR BERLIOZ
Le roi Lear	(Král	Lear),	předehra	op.	4	|	16'

CARL MARIA von WEBER
Fagotový koncert F dur	op.	75	|	18'
1.	Allegro	ma	non	troppo
2.	Adagio
3.	Rondo.	Allegro

přestávka	|	20'

ALBERT ROUSSEL
Le festin de l’araignée (Pavoučí	hostina),	
koncertní	provedení	baletu-pantomimy	op.	17	|	36'
Prélude	–	Un	Jardin	(Preludium	–	Zahrada)
Entrée	des	fourmis	(Příchod	mravenců)
Entrée	des	bousiers	(Příchod	hovniválů)
Danse	du	papillon	(Tanec	motýla)
Danse	de	l’araignée	(Tanec	pavouka)
Entrée	des	vers	de	fruit	(Příchod	červů)
Deux	mantes	religieuses	(Dvě	kudlanky	nábožné)
Danse	de	l’araignée	(Tanec	pavouka)
Eclosion	et	danse	de	l‘éphémère	(Vylíhnutí	a	tanec	jepice)
Danse	de	l’éphémère	et	des	vers	de	fruit	(Tanec	jepice	a	červů)
Mort	de	l’éphémère	(Smrt	jepice)
Agonie	de	l’araignée	(Pavoukova	agónie)
Funérailles	de	éphémère	(Pohřeb	jepice)

Guilhaume Santana	fagot
Filharmonie Brno
dirigent Leoš Svárovský

Koncert	pod	taktovkou	Leoše	Svárovského	se	měl	odehrát	už	před	ro-
kem,	při	příležitosti	šedesátin	dirigenta,	který	v	letech	1991–1995	stál	
v	čele	brněnských	filharmoniků	a	dodnes	s	nimi	pravidelně	spolupracu-
je.	Z	příčin	všem	známých	(hromadné	rušení	akcí	kvůli	vládním	opat-
řením	proti	koronavirové	pandemii)	k	 tomu	však	nedošlo.	Atraktivita	
programu	a	protagonistů	nás	ovšem	přiměla,	abychom	koncert	v	jeho	
původní	 dramaturgické	 podobě	 přesunuli	 do	 sezony	 2021/2022.	
Čeká	 nás	 hudba	 dvou	 francouzských	 skladatelů	 19.	 století	 (Hector	
Berlioz),	 resp.	přelomu	19.	a	20.	 století	 (Albert	Roussel)	a	 fagotový	
koncert	Berliozem	zbožňovaného	německého	romantika	Carla	Marii	
von	 Webera	 (v	 podání	 francouzsko-chilského	 fagotisty	 Guilhaumea	
Santany).

Hector Berlioz	(1803–1869),	odchovanec	Antonína	Rejchy	z	paříž-
ské	konzervatoře,	ve	své	tvorbě	navázal	na	beethovenovskou	drama-
tickou	formu,	kterou	ovšem	naplnil	novým,	příznačně	romantickým	ob-
sahem;	rozvinul	spojení	hudby	s	mimohudebním	programem	určujícím	
dramaturgický	vývoj	skladeb	a	z	umělcova	„já“	učinil	hrdinu	svých	ly-
rických	hudebních	výpovědí	–	jak	ostatně	vyplývá	i	z	podtitulu	Epizody 
ze života umělcova,	jímž	opatřil	své	opus	magnum,	Fantastickou sym-
fonii	premiérovanou	v	Paříži	5.	prosince	1830.	Tou	začíná	Berliozovo	
nejproduktivnější	tvůrčí	období,	na	jehož	počátku	vznikla	i	předehra	
Král Lear	 (1831),	 inspirovaná	Shakespearovou	 stejnojmennou	 tra-
gédií.	Koncept	předehry	se	rodil	už	během	Berliozovy	cesty	do	Itálie,	
kam	se	skladatel	na	čas	odebral	poté,	co	roku	1830	obdržel	Římskou	
cenu;	premiéra	se	uskutečnila	v	prosinci	1833	v	Paříži.
	 Ve	 svých	 rozsáhlých	 Pamětech	 (1865,	 česky	 1956)	 Berlioz	 za-
chytil	 –	 způsobem	 pro	 jeho	 literární	 styl	 příznačným,	 tj.	 humorným	
a	břitce	 ironickým	–	příhodu,	která	se	váže	ke	vzniku	předehry:	Byl 
jsem volán na policii, kde se mnou ve vší formě zahájili výslech. „Co 
tady děláte?“ – „Zotavuji se po těžké nemoci. Skládám, sním, děkuji 
Bohu, že stvořil tak krásné slunce, tak krásné moře, tak zeleně jiskřící 
hory.“ – „Nejste malíř?“ – „Nikoli, pane.“ – „A přece jste všude viděn, 
jak kreslíte do náčrtníku. Děláte snad plány?“ – „Ano, dělám	 plán		
k předehře pro Krále	Leara, to jest, plán jsem už dokončil, protože je 
náčrtek a instrumentace už hotova. Myslím dokonce, že bude vjezd 
velkolepý.“ – „Jak to vjezd? Kdo je to, ten král Lear?“ – „Ach, to je 
hodný starý král z Anglie.“ – „Z Anglie!“ – „Ano a žil podle výpovědí 
Shakespearových asi před osmnácti sty lety a byl tak slabý, že svou 
říši rozdělil mezi dvě bezbožné dcery, které ho vyhnaly ze dveří, když 
jim neměl co dát. Vidíte, je málo králů…“ – „Nemluvme o králi!... Co 
rozumíte slovem instrumentace?“ – „To je hudební výraz.“ – „Pořád ta 
výmluva! Vím velmi dobře, pane, že se tak nekomponuje, bez klavíru, 
jen s náčrtníkem a tužkou při samotářském bloudění po pobřeží. Řek-
něte nám tedy prosím, kam chcete jít, a vrátíme vám váš pas. V Nizze 
už zůstat nemůžete.“ – „Vrátím se tedy do Říma a budu komponovat 
dál, a to bez klavíru, dovolíte-li.“	
	 Hudba	 předehry	 Král Lear	 je	 plná	 vášní,	 stupňované	 dramatic-
ké	síly,	ponurých	 i	nadějných	hudebních	obrazů,	čímž	věrně	odráží	
drama	 pošetilého	 starce,	 který	 přichází	 o	 svůj	 majestát,	 je	 vyhnán		
z	paláce	a	během	svého	putování	v	bouři	na	pokraji	šílenství	dospívá	

k	poznání	skrytého	smyslu	pozemského	bytí.	Není	náhoda,	že	Shake-
spearův	Král Lear nabývá	na	aktuálnosti	zvláště	v	dobách	společen-
ských	 nejistot,	 chaosu	a	 zároveň	 naděje	 ve	 zmoudření	 a	obrození	
otřesené	společnosti,	tedy	všeho,	co	zažíváme	právě	nyní.	O	to	nalé-
havější	je	i	poselství	Berliozovy	předehry	s	její	závěrečnou	apoteózou	
coby	vírou	v	očistu	trpícího	ducha…
	 Zmíněné	Paměti	obsahují	 několik	obsáhlých	pasáží,	 v	nichž	 se	
Berlioz	vyznává	ze	svého	obdivu	ke	Carlu Mariovi von Webe-
rovi (1786–1826);	 nabízelo	 se	 tedy	postavit	 tyto	dvě	 velké	 tvůrčí	
osobnosti	v	programu	vedle	sebe.	Weber	proslul	především	jako	prů-
kopník	německé	romantické	opery,	avšak	nezanedbatelný	vliv	měla	
i	jeho	tvorba	koncertní,	zahrnující	řadu	komorních	skladeb,	koncertů	
(dva	klavírní,	dva	klarinetové,	jeden	fagotový)	i	drobnějších	koncer-
tantních	kusů.
	 V	 roce	 1811	 Weber	 přijel	 do	 Mnichova	 uvést	 své	 Concertino	
pro	klarinet	a	orchestr	se	sólistou	Heinrichem	Bärmannem,	klarinetis-
tou	mnichovského	dvorního	orchestru.	Úspěch	premiéry	 byl	 enorm-
ní.	Celý orchestr byl plný zaujetí a všichni teď chtějí, abych pro ně 
komponoval koncerty,	 poznamenal	po	ní	Weber.	 Jen	 několik	měsí-
ců	poté	dokončil	Fagotový koncert F dur,	složený	pro	Georga	
Friedricha	 Brandta,	 fagotistu	 téhož	 orchestru.	 Ten	 skladbu	 poprvé	
provedl	v	prosinci	1811	v	Mnichově,	v	následujících	letech	ji	hrál	ve	
Vídni,	Ludwigslustu	a	roku	1813	i	v	Praze,	kde	Webera,	novopeče-
ného	operního	ředitele	Stavovského	divadla,	vyzval	k	tomu,	aby	pro	
jeho	 nástroj	 upravil	 původně	 violovou	 dvouvětou	 skladbu	 Andante		
e Rondo ungarese.	
	 Fagotový koncert F dur	 patří	 k	 pilířům	 fagotového	 repertoáru.	
Sólistovi	skýtá	příležitost	předvést	svou	techniku	a	zvukově	i	výrazo-
vě	bohaté	možnosti	nástroje.	Formální	struktura	koncertu	je	klasická:	
vstupní	 sonátové	allegro	 je	následováno	pastorálně	 laděnou	poma-
lou	větou,	na	niž	navazuje	nespoutané	finále	 s	virtuózními	běhy	či	
rozmáchle	groteskními	skoky	sólového	fagotu	z	jednoho	rejstříku	do	
druhého.	Co	však	na	koncertu	zaujme	nejvíc,	jsou	jisté	partie	(zvláště	
ve	druhé	větě)	předznamenávající	 tvůrce	nesmrtelného	Čarostřelce,	
díky	němuž	si	Weber	už	za	svého	života	získal	početný	okruh	svých	
příznivců	 (včetně	 Berlioze)	 a	 díky	 kterému	 si	 zajistil	 důležité	 místo		
v	dějinách	(operní)	hudby.

Albert Roussel (1869–1937)	se	narodil	měsíc	po	Berliozově	úmrtí	
a	zemřel	ve	stejném	roce	jako	jeho	současník	Maurice	Ravel.	Původně	
byl	námořním	důstojníkem;	jeho	cesty	jej	zavedly	do	vzdálených	exo-
tických	krajů,	jež	mu	později	posloužily	jako	inspirace	v	tvorbě.	Ke	
studiu	skladby	přistoupil	až	jako	pětadvacetiletý.	Sám	pak	vyučoval,	
mj.	též	–	od	roku	1923	–	Bohuslava	Martinů,	který	na	svého	pedago-
ga	i	s	odstupem	vzpomínal	se	značným	respektem:	Vše, co jsem přišel 
hledat do Paříže, jsem u něho nalezl, a nadto mi jeho přátelství bylo 
vždy nejcennější posilou, napsal	Martinů	v	 roce	1937	v	nekrologu	
za	Rousselem. Přišel jsem k němu hledat řád, průzračnost, úměrnost, 
vkus a jasný, přesný a citový výraz, vlastnosti francouzského umění… 
Velký umělec, jímž byl, měl všechny tyto vlastnosti a velkoryse, velmi 
prostě a velmi přirozeně mi je poskytoval ze svých vědomostí.


