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Tak 30. prosince roku 1832 vznikl první kus a nemnoho dní na to 
přátelé směnu zopakovali a 19. ledna 1833 byl dokončen též druhý 
kus. Takto alespoň na anekdotu později vzpomínal Carl Baermann. 
Kompozice vyšly tiskem až posmrtně roku 1869, přičemž jim byla 
přidělena opusová čísla.

Daniel Śniežek

Vanda Šabaková se harfové hře věnuje pod vedením Ivany Švest-
kové a ve třídě Margit-Anny Süß-Schellenberger na Kunst-Universität 
Graz. Mezi její úspěchy patří první cena na Mezinárodní harfové 
soutěži v srbském Novém Sadu či titul absolutní vítězky v Soutěži 
konzervatoří České republiky. Mimo jiné absolvovala koncertní cestu 
po Japonsku a vystoupila jako sólistka s Filharmonií Lvov.

Filip Pokorný se narodil v Brně, kde se na ZUŠ PhDr. Zbyňka Mr-
kose začal učit hrát na zobcovou flétnu a poté na klarinet. Od roku 
2013 studoval hru na klarinet na brněnské konzervatoři, kde byl žá-
kem Břetislava Winklera a Lukáše Daňhela. Třetím rokem je poslucha-
čem JAMU a je členem Moravského dechového kvinteta.

Valérie Chomaničová absolvovala Konzervatoř Brno pod ve-
dením Emila Machaina. V současné době je studentkou 3. ročníku 
bakalářského studia Janáčkovy akademie múzických umění ve třídě 
Davida Šlechty. Aktivně se věnuje komorní hře a rozšiřuje svoji orche-
strální praxi mj. ve Filharmonii Brno, Filharmonii Bohuslava Martinů 
ve Zlíně a v Moravské filharmonii Olomouc.

Lucie Zapletalová studovala na brněnské konzervatoři a nyní ve 
vzdělání pokračuje v magisterském studiu na JAMU v Brně ve třídě 
Heleny Suchárové-Weiser a Alice Rajnohové. Zúčastnila se meziná-
rodní soutěže na italské Ischii, kde obdržela čestné uznání. Mimo 
jiné je absolventkou také Taneční konzervatoře Brno a v současné 
době externě působí v Národním divadle Brno a ve Slezském divadle 
Opava.

Marcela Jelínková vystudovala brněnskou konzervatoř a JAMU.  
V roce 1987 a 1989 byla posluchačkou Vysoké hudební školy v Rize 
(Lotyšsko), kde pracovala pod vedením Jánise Maleckise. Komorní 
hru studovala u Milana Máši. Orientuje se na komorní spolupráci se 
zpěváky a instrumentalisty. Od roku 1992 vystupuje v koncertním duu 
klavír a kontrabas společně s manželem Miloslavem. V současnosti 
působí jako docentka na JAMU v Brně.

Věra Drápelová studovala na brněnské konzervatoři u Lukáše 
Daňhela a nyní pokračuje na JAMU pod vedením Víta Spilky a Milana 
Poláka. Je členkou Orchestrální akademie Filharmonie Brno a aktiv- 
ně působí v komorním tělese Klarinet Kvartet Brno. Je pravidelnou 
účastnicí mezinárodních interpretačních kurzů v Praze a klarinetových 
mistrovských kurzů.
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Dana Drápelová je absolventkou brněnské konzervatoře a JAMU. 
Pedagogicky působí jako docentka na katedře dechových nástrojů  
Hudební fakulty JAMU. Vystupuje v komorních souborech (často se 
svým mužem, klarinetistou Emilem Drápelou, je členkou souboru Sonata  
a tre), nezřídka interpretuje soudobou hudbu (premiérovala řadu skla-
deb českých autorů), nahrává pro Český rozhlas.

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

Mozart & Mahler Martiny Jankové, 2. ab. koncert cyklu Filhar-
monie v Janáčkově divadle I 24. a 25. 3. 2022 v 19:00: R. Strauss 
Serenáda Es dur, Mozart koncertantní árie KV 577 a KV 505,  
Mahler Symfonie č. 4; Martina Janková – soprán, Filharmonie Brno, 
dirigent Dennis Russell Davies

Pavoučí hostina, 5. ab. koncert Filharmonie doma v Besedním 
domě 31. 3. a 1. 4. 2022 v 19:00: Berlioz Král Lear, předehra, 
Weber Fagotový koncert F dur, Roussel Pavoučí hostina, koncertní 
provedení baletu-pantomimy; Guilhaume Santana – fagot, Filharmonie 
Brno, dirigent Leoš Svárovský

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.



JOHANN SEBASTIAN BACH / arr. Marcel Grandjany
Sarabanda z Partity č. 1 h moll pro sólové housle BWV 1002 I 3'

LOUIS SPOHR
Fantasie c moll pro harfu op. 35 I 10'

Vanda Šabaková harfa

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Trio Es dur KV 498 I 20'
1. Andante
2. Menuetto
3. Allegretto

Filip Pokorný (j. h.) klarinet
Valérie Chomaničová (j. h.) viola
Lucie Zapletalová (j. h.) klavír

přestávka I 20'

PAUL HINDEMITH
Sonáta pro violu a klavír č. 4 op. 25 I 15'

Valérie Chomaničová (j. h.) viola
Marcela Jelínková (j. h.) klavír

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Koncertní kus č. 2 d moll op. 114 I 9'

Věra Drápelová klarinet
Filip Pokorný (j. h.) basetový roh
Dana Drápelová (j. h.) klavír

Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) je projekt, 
který umožňuje mladým talentovaným hudebníkům – studentům či 
čerstvým absolventům hudebních škol přijímaným na základě výběro-
vého řízení – získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Filhar-
monie si touto cestou vychovává nové generace hráčů, kteří jednou 
mohou usednout do jejích řad. OAFB má za sebou sedm sezon fun-
gování a její plody jsou již nyní zjevné: někteří její absolventi jsou už 
členy našeho orchestru, jiní se do něj pravidelně vrací vypomáhat. 
Význam a cennost této zkušenosti pro umělecký růst mladých hudeb-
níků i pro budoucnost orchestru jsou tak nezpochybnitelné. 
 Dvouleté působení v OAFB ovšem skýtá jejím členům nejen mož-
nost orchestrální praxe, ale také příležitost prezentovat své schopnos-
ti v komorní hudbě, a to v koncertní řadě nazvané Mladá krev. Cy-
klus si v uplynulých sezonách získal početné publikum, které oceňuje 
mladicky strhující projevy účinkujících, atraktivní rozmanitý repertoár 
a v neposlední řadě i podmanivou atmosféru těchto koncertů, při 
nichž je sál Besedního domu intimně nasvícen a atypicky rozestaven 
a hudebníci jsou takřka na dosah, jak ostatně naznačuje podtitul cyk-
lu Hudba zblízka. Při koncertech odpadá bariéra pódia i večerní 
róby.

Partitu č. 1 h moll pro sólové housle BWV 1002 složil Johann Se- 
bastian Bach jako součást většího cyklu sonát a partit zahrnujícího 
celkem šest děl (BWV 1001–1006). Finální autograf skladby začal 
Bach psát možná během své návštěvy Karlových Varů v roce 1720, jak 
se nám zdá napovídat vodoznak na jeho papíru. Existují ale důvodné 
domněnky, že s prací na cyklu mohl začít již v roce 1713. Saraban-
da je jedním ze čtyř tanců partity, z nichž každý má svůj double –  
v tomto případě variaci na harmonický průběh tance –, a jde o styliza-
ci pomalého tance v třídobém metru. Samotná Sarabanda svými rozlo-
ženými čtyřhlasými souzvuky vybízí k přepisu pro harmonický hudební 
nástroj. Této příležitosti se kromě jiných chopil také francouzský harfi-
sta a skladatel Marcel Grandjany (1891–1975), který z těchto pod-
nětů vystavěl četné další harmonie. Tanec pro potřeby svého aranžmá 
transponoval o malou sekundu níže do tóniny b moll.

Louis Spohr (1784–1859) byl německým skladatelem a v neposled-
ní řadě jedním z nejvýznamnějších houslistů 1. poloviny 19. století – 
mimo jiné okolo roku 1820 vynalezl houslový podbradek. Se svou prv-
ní ženou, pianistkou a harfistkou Dorette Spohr (rozenou Scheindler, 
1787–1834), se seznámil na počátku svého pobytu v Gotě, kde získal 
pozici koncertního mistra. To kvůli ní a dlouhodobému obdivu k tomuto 
nástroji se jal studovat technické možnosti hry na harfu – zejména fun-
gování jejích pedálů –, aby pro tento nástroj mohl začít komponovat. 
Oba manželé spolu později začali vystupovat jako duo housle–harfa. 
Této společné hře a také Dorettině sólovému přednesu zasvětil Spohr 
mnoho ze svých skladeb. Jednou z nich je Fantasie c moll pro harfu 
op. 35, již napsal roku 1807. Jedná se o důležitou součást klasického 
harfového repertoáru, která je stylově situována na pomezí klasicismu 
a romantismu. Fantasijní charakter kompoziční práce se nejzřetelněji 

projevuje v rozsáhlých bězích a arpeggiích, na zbývajícím prostoru 
skladba nabývá podoby melodie doprovázené figuracemi v base.

Mozartovu (1759–1791) Triu Es dur KV 498 se mnohdy přezdí-
vá „Kegelstatt“, a to dle názvu dráhy vyhrazené pro venkovní hraní 
kuželek (Kegelspiel). Ačkoliv Mozart některé ze svých skladeb nepo-
chybně složil při zmíněné hře (KV 487), jedná se v tomto případě  
o nepodložené označení. Trio bylo zkomponováno 5. srpna 1786 
pro jeden ze středečních večerů v saloně rodiny Nikolause von Ja-
cquina. Dle vzpomínek spisovatelky Karoline Pichler, která večírky 
v mládí navštěvovala, věnoval Mozart dílo své žačce Franzisce von 
Jacquin, Nicolausově dceři. Právě ona zřejmě hrála při realizaci 
skladby na klavír spolu s klarinetistou Antonem Stadlerem a samot-
ným skladatelem, jenž se chopil violy. Kus tedy Mozart zamýšlel pro 
provedení třemi přáteli (Freundschaftsstück) v důvěrných kruzích a do 
každého z partů vepsal specifika hry určených interpretů. Z tohoto 
pojetí organicky vyplynula i na svou dobu nezvyklá nástrojová kombi-
nace – mimo jiné vzhledem k tomu, že klarinet byl tehdy poměrně no-
vým přírůstkem do evropského instrumentáře. Dílo vydalo roku 1788 
nakladatelství Artaria & Co. Z praktických důvodů v něm však klari-
netový part figuroval pouze jako alternativa jeho přepisu pro housle.

Paul Hindemith (1895–1963) byl ve své době světově uznáva-
ným hráčem na violu. Tento nástroj však v oblasti sólového repertoáru 
předchozí skladatelé spíše opomíjeli. Také proto věnoval viole Hin-
demith hned několik svých kompozic, které samozřejmě koncipoval 
především pro potřeby svých turné. Takovým dílem je právě Soná-
ta pro violu a klavír č. 4 op. 25, jež své opusové číslo sdílí  
s dalšími třemi sonátami. Její tři věty komponoval postupně v průběhu 
roku 1922 – první během módní přehlídky v Düsseldorfu, druhou 
v červnu při cestě vlakem a tu poslední pak v listopadu –, což se 
projevilo v určité míře jejich nezávislosti. Tendence hudebního jazyka 
navádí ke spojení s expresionistickými výrazovými prostředky, nebylo 
by to nicméně poprvé, kdy by se Hindemith k podobným vzorům 
přiklonil. Premiéry se sonáta dočkala 10. ledna 1923 v německém 
městě Barmen-Elberfeld (dnes Wuppertal), kde Hindemitha na klavír 
doprovázela Emma Lübbecke-Job. K vydání ale přes četné skladatelo-
vy žádosti došlo až posmrtně roku 1976 a za jeho života tedy sonáta 
nenašla jiného interpreta.

Vznik Koncertního kusu č. 2 d moll op. 114 je nedílně svázán  
s jeho předchůdcem Koncertním kusem č. 1 f moll op. 113. Obě sklad-
by Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847) zkomponoval 
krátce po sobě v Berlíně jako součást jakéhosi výměnného „obchodu“ 
s jeho přítelem a vynikajícím klarinetistou Heinrichem Josephem Baer-
mannem (1784–1847). Baermann měl tehdy v rámci společně trá-
veného večera na Mendelssohnovu prosbu připravovat pokrm v po- 
době sladkých knedlíků (Dampfnudeln) a štrúdlu (Rahmstrudel), za 
což si na oplátku vyžádal skladbu, již by mohl na koncertních turné 
hrát spolu se svým synem Carlem Baermannem (1810–1885), rov-
něž klarinetistou, který také ovládal hru na příbuzný basetový roh. 


