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Sotva kdo čekal, že po dvou pandemických letech lidstvo zakusí ještě 
horší úděl a že bude přímým účastníkem nebo svědkem něčeho, co 
jsme si ve 21. století – tím spíš v Evropě – už vůbec neuměli nebo 
nechtěli představit. A přece… Agresivní invaze putinovských vojsk na 
Ukrajinu převrátila celý svět naruby a zasáhla i svět hudební. Zvát, 
či nezvat ruské umělce? Hrát, či nehrát ruskou hudbu? Učinit gesto 
podpory vůči Ukrajině a alespoň po dobu válčení negovat vše ruské? 
Nebo selektovat? A podle jakých kritérií? Je válka a každé rozhodnutí 
bude v tomto ohledu provázeno otazníky, pochybnostmi a pod náva-
lem emocí bude jedněmi kvitováno, druhými kritizováno.
 Filharmonie Brno se v pohledu na válečný konflikt staví jedno-
značně na stranu Ukrajiny, v rovině institucionální i individuální ji 
podporuje morálně i činy, aktivně pomáhá ukrajinským uprchlíkům. 
Vyjadřuje důrazné NE jakékoli válečné agresi a jakýmkoli represím 
vedeným směrem ven i dovnitř – vždyť i v samotném Rusku je spousta 
lidí včetně umělců, kteří podstupují značné riziko tím, že proti válce na 
Ukrajině otevřeně vystupují. Zachováváme-li v našich programech rus-
kou hudbu (kterou nemíníme ignorovat ani do budoucna), činíme tak 
z uměleckých pohnutek a s myšlenkami na řadu odvážných ruských 
lidí – hudebníky nevyjímaje –, kteří se vzpírají represivnímu režimu. 
Není od věci připomenout, že podobným nátlakům byli vystaveni už 
v dřívějších dobách četní ruští skladatelé jako třeba Dmitrij Šostakovič 
nebo právě dnes uváděný Sergej Prokofjev.
 Mimochodem, roku 1952 při neveřejné přehrávce poslední ze 
sedmi symfonií Sergeje Prokofjeva stranická komise zpochybnila za-
sněný závěr díla, který neodpovídal socrealistickým představám oslav-
ného zakončení sovětské symfonie. Skladatel na nátlak závěr změnil, 
doufaje však, že v budoucnu se skladba bude hrát s původním finále. 
Vycházíme vstříc Prokofjevovu přání a prvotnímu záměru; jeho Sedmá 
symfonie dnes zazní s původním finále. Ve vztahu k současné situaci 
to vnímáme i jako symbolické gesto.

Vítězslav Mikeš, dramaturg

Pořad koncertu

SERGEJ PROKOFJEV
Symfonie č. 7 cis moll op. 131 | 35'
Symphony No. 7 C-sharp minor, Op. 131
1. Moderato
2. Allegretto
3. Andante espressivo
4. Vivace

přestávka | 20‘

JOE HISAISHI
Variace 57 pro dva klavíry a orchestr,  
česká premiéra | 20'
Variation 57 for two pianos and orchestra,  
first Czech performance

LEPO SUMERA
Symfonie č. 2, česká premiéra | 20'
Symphony No. 2, first Czech performance
1. Moderato tranquillo (attacca)
2. Interludium
3. Spirituoso

Maki Namekawa klavír / piano
Dennis Russell Davies klavír / piano
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Joe Hisaishi



O skladbách

Sergej Prokofjev (1891 až 
1953) zahájil svoji skladatel-
skou kariéru ještě jako dítě – 
když mu byly pouhé čtyři roky, 
začala jeho umělecky vzdě-
laná matka Marie s prvními 
hodinami hry na klavír a z to-
hoto období pocházejí také 
Prokofjevovy nejranější kom-
poziční pokusy.  V devíti letech 
dokončil práci na svém prvním 
operním kusu Velikán a již 

o rok později byl zaneprázdněn svojí druhou operou Na pustých 
ostrovech, z níž se však dochovalo pouze několik stránek. Roku 
1904 se dostal na Petrohradskou konzervatoř, kde mezi jeho pe-
dagogy figurovali například Anatolij Ljadov, Nikolaj Čerepnin či 
Nikolaj Rimskij-Korsakov. V roce 1910 Prokofjevovi zemřel otec  
a s ním zmizela i finanční podpora, avšak v tu dobu již patřil mladý 
Sergej mezi uznávané skladatele. V následujících letech se Prokofjev 
zabýval moderními kompozičními postupy, které uplatnil například  
v Sarkasmech (1912), kde použil polytonalitu, či ve Druhém klavírním 
koncertu, který vyvolal pozdvižení mezi posluchači a radost mezi mo-
dernisty. Po revoluci neviděl v Rusku dostatečný prostor pro realizaci 
své experimentální tvorby, a tak roku 1918 odjel do USA. Přestože 
zde zkomponoval například operu Láska ke třem pomerančům, byl 
znechucen uměleckou provinčností a nepochopením, které v USA za-
žil, a frustroval jej také fakt, že byl považován především za skvělého 
pianistu a nikoliv skladatele. 
 Naopak ve Francii, kam zavítal roku 1920, se mu alespoň z po-
čátku velmi dařilo a rychle zapadl do skladatelské komunity. Balet 
Šut (Šašek), který Prokofjev zkomponoval na objednávku impresária 
Sergeje Ďagileva a jehož premiéra, kterou skladatel sám řídil, se usku-
tečnila v Paříži 17. května 1921, sklidil obrovský úspěch a pochvalně 
se o něm vyjadřovali i Igor Stravinskij či Maurice Ravel. Přestože jako 
řada skladatelů opustil Rusko záhy po revoluci, byl jediným z nich, 
který se téměř o 20 let později vrátil. Jako skladatel byl Prokofjev  
v prvních letech po svém návratu opatrný a připravený se adaptovat – 
jeho vnitřní tradicionalismus mu nyní umožnil hrát vůdčí roli v sovětské 
kultuře. V dalších letech se však oficiální postoj k Prokofjevově hudbě 
změnil a skladatel byl podobně jako jiní v nemilosti režimu, což vy-
ústilo v jeho špatnou finanční i psychickou situaci. Prokofjev zemřel  
5. března 1953, tedy ve stejný den jako Stalin. Zatímco o diktátorově 
smrti a životě se noviny rozepsaly na celých 115 stran, životu jednoho 
z předních ruských skladatelů byla věnována pouhá krátká zmínka.
 Svoji sedmou a zároveň poslední symfonii, která zazní na dneš-
ním koncertě, dokončil Prokofjev roku 1952. Ještě v říjnu téhož roku 
se pod taktovkou Samuila Samosuda uskutečnila její moskevská pre-

miéra, která vzbudila velký ohlas. Prokofjevova Symfonie č. 7 je 
místy nostalgická a melancholická, a to včetně závěrečné věty Vivace. 
Traduje se, že skladateli bylo dirigentem Samosudem doporučeno, 
aby přidal energickou codu, která by mu zajistila výhru Stalinovy ceny 
a s ní i odměnu 100 000 rublů. Prokofjev codu dopsal, ale před svou 
smrtí naznačil violoncellistovi a blízkému příteli Mstislavu Rostropovi-
čovi, že osobně preferuje původní poklidný konec a dnešní provedení 
toto přání respektuje.

Joe Hisaishi (1950) se narodil 
v japonském Nakanu jako Ma-
moru Fujisawa. Když se ve čty-
řech letech začal učit na housle, 
stala se hudba jeho absolutní 
vášní. Ve stejném věku také za-
čal se svým otcem sledovat filmy, 
což předurčilo směr jeho karié-
ry. V roce 1969 zahájil studium 
na Kunitachi College of Music, 
obor hudební kompozice. V této 
době spolupracoval Hisaishi  
s některými minimalistickými 

umělci jako opisovač, čímž ještě více prohluboval své znalosti kom-
pozice. První větší úspěch zažil roku 1974, kdy ještě pod původním 
jménem složil hudbu pro anime seriál Gyatoruzu. Dalšími milníky pro 
něj byla hudba k Sasuga no Sarutobi (Akademie Ninja) a Futari Daka 
(Na plný plyn). Právě pro filmovou hudbu je Joe Hisaishi oslavován 
ve světe především. Na kontě má přes osmdesát filmových partitur  
a mezinárodní uznání mu přinesla spolupráce s legendárním režisé-
rem animovaných filmů Hajaem Mijazakim. Mezi Hisaishiho nejzná-
mější filmovou tvorbu patří hudba k filmům Naušika z Větrného údolí, 
Můj soused Totoro, Princezna Mononoke či Zvedá se vítr. 
 Hisaishiho tvorba doprovází také řadu snímků Takešiho Kitana 
a svoji hudbu propůjčil rovněž videoherní sérii Ni no Kuni. Ačkoli 
má Hisaishiho hudba nepochybně svůj charakteristický zvuk, ve svých 
skladbách mnohdy prozkoumává různé žánry včetně minimalismu, ex-
perimentální elektroniky, západní artificiální tvorby i tradiční japonské 
hudby.
 Roku 2019 zkomponoval pro umělecké duo Namekawa – Da-
vies dílo Variace 57, které mělo premiéru v Tokiu pod taktovkou 
skladatele. Hisaishi pro Filharmonii Brno vytvořil novou verzi s orches-
trálním obsazením smyčců – v původní verzi se počítalo pouze se 
smyčcovým kvintetem. Skladba začíná takřka impresionisticky laděný-
mi běhy obou klavírů, které tu a tam prokládají rytmicky pestré vstupy 
komorního orchestru. První část skladby vykazuje tradiční barevnost 
a harmonickou pestrost Hisaishiho hudby, jejíž gradaci umocňují mi-
nimalistické tendence. Druhá část je intimním duetem obou sólistů, 
kterým prostupuje neodvratně pravidelný pulz klavíru. V závěrečné 
části se navrací smyčcový orchestr a s ním i typická barevná pestrost 
a rytmická bohatost Hisaishiho hudby. 



Estonský skladatel Lepo Sume- 
ra (1950–2000) se narodil v Ta- 
llinu, kde později také studoval 
na místní konzervatoři, kterou 
absolvoval roku 1973. Jeho 
prvními učiteli kompozice byli 
Heino Jürisalu a Heino Eller – 
památce druhého z nich věnoval 
své první orchestrální dílo In me-
moriam (1972). V 70. letech se 
obrátil k volné dodekafonii, mo-
dální hudbě a technice koláže. 

Později jej ovlivnily estonské runové písně a ještě více modální hudba, 
kterou obaloval do dlouhých úseků s výrazným motivickým opako-
váním ve složitých polyrytmických texturách. V letech 1979–1982 
absolvoval postgraduální studium na Moskevské konzervatoři u skla-
datele Romana Leděňova. Následně pracoval v Estonském rozhlase  
a od roku 1978 učil na tallinnské konzervatoři (dnešní akademii  
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), kde řídil studio elektronické hud-
by. Mezi lety 1988 a 1992 působil také jako estonský ministr kultury. 
Získal tři estonské státní ceny a cenu za nejlepší filmovou hudbu na 
portugalském filmovém festivalu Espinho. V roce 1997 byla jeho Pátá 
symfonie (1995) vybrána jako doporučené dílo na Mezinárodním 
skladatelském fóru UNESCO v Paříži.
 Tři věty Symfonie č. 2 jsou provázány společným hudebním 
materiálem. Zatímco v první větě Moderato tranquillo putují hudební 
motivy z jedné orchestrální sekce do druhé a jednotlivé figury zazníva-
jí po sobě v nových a neustále svěžích kontextech, třetí věta Spirituoso 
spojuje tyto figury v tóninou neomezený hudební proud. Tyto kupředu 
neústupně pádící melodické úseky následně modulují napříč tónina-
mi. Druhá věta Interludium, která mezi oběma skladatelskými přístupy 
staví most, je kompozičním přehodnocením první věty – její jednotlivé 
části jsou pozvolnými procesy více a více přibližovány harmonickému 
jazyku třetí věty.

Lukáš Pavlica



O účinkujících
Maki Namekawa a její manžel, dirigent Dennis Russell Da-
vies, založili v roce 2005 klavírní duo, které pravidelně vystupuje 
na prestižních pódiích a festivalech v Evropě a Severní Americe, jako 
jsou Klavier-Festival Ruhr (Porýní), Radialsystem v Berlíně, Salzburger 
Festspiele, Ars Electronica v Linci, Lincoln Centre Festival, Morgan Li-
brary a Roulette v New Yorku, Philips Collection ve Washingtonu či 
Other Minds Festival v Kalifornii. Pro duo vznikla řada děl, z nichž 
se k těm nejzávažnějším řadí Four Movements for Two Pianos Philipa 
Glasse, Two Movements for Four Pianos (společně s Katiou a Marielle 
Labèqueovými) téhož autora nebo China West Suite Chen Yi; všechna 
uvedená díla objednal Klavier-Festival Ruhr, na kterém v roce 2017 
Maki Namekawa, Dennis Russell Davies a Philip Glass obdrželi cenu. 
V roce 2018 duo účinkovalo s velkým ohlasem na festivalu v Abú 
Zabí. 
 DVD nazvané images 4 music, na kterém duo interpretuje skladbu 
Piano Phase Stevea Reicha a dvě díla Philipa Glasse – Les Enfants 
Terribles a Visuals (s vizuálním doprovodem, jehož autoři jsou Martin 
Wattenberg, Lotte Schreiber a Norbert Pfaffenbichler) –, bylo v roce 
2005 nominováno na cenu SWR/ZKM „International Media Award 
for Science & Art“ (Mezinárodní mediální cena za vědu a umění)  
a v říjnu téhož roku odvysíláno stanicemi SWR, ARTE a Švýcarskou 
televizí DRS. V roce 2006 duo vydalo kritikou velmi pozitivně přija-
té CD s Mozartovou Kouzelnou flétnou v transkripci Alexandra Ze-
mlinského pro čtyřruční klavír a v červnu 2007 vyšel v podání dua  
(v rámci edice vydávané porýnským klavírním festivalem) Beethovenův 
Fidelio (taktéž v úpravě Zemlinského). Duo následně nahrálo album 
American Piano Music s díly Leonarda Bernsteina, Aarona Coplanda 
a Philipa Glasse, Haydnova oratoria Roční doby a Stvoření v úpravě 
Zemlinského, tři balety Igora Stravinského skladatelem upravené pro 
čtyřruční klavír či Symfonii č. 4 Dmitrije Šostakoviče v autorově úpravě 
pro dva klavíry, kterou oba protagonisté natočili teprve jako druhé 
klavírní duo na světě.
 Z četných „sólových“ glassovských nahrávacích aktivit obou čle-
nů dua uveďme např. Daviesovy nahrávky instrumentálních koncertů, 
oper a symfonií (Symfonie č. 12 „Lodger“ byla natočena s Filharmonií 
Brno) a alba Maki Namekawy s Glassovými Etudami, klavírní úpravou 
hudby k filmu Mishima: A Life in Four Chapters, s hudbou ke snímkům 
Hodiny a Dracula (s Cello Octet Amsterdam), s Klavírní sonátou nebo 
s Glassovými písněmi (spolu s Martinem Achrainerem).



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.



Joe Hisaishi (vlastním jménem Mamoru Fujisawa) je japonský skla-
datel a dirigent známý pro více než sto filmových partitur a sólových 
alb. Výrazná část autorových děl je věnována také klavírní tvorbě. 
Za svoji práci získal Hisaishi sedmkrát cenu Japonské akademie 
za nejlepší hudbu, a to v letech 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, 
2009 a 2011. Roku 1997 obdržel také cenu Ministerstva školství  
a je uznáván jako vlivná osobnost japonského filmového průmyslu.  
V roce 1998 získal Art Choice Award a roku 2005 vyhrál 31. výroční 
cenu Asociace filmových kritiků Los Angeles Music Prize za hudbu  
k Zámku v oblacích. V roce 2008 obdržel cenu Mezinárodní asociace 
filmových hudebních kritiků za nejlepší původní hudbu ke korejskému 
dramatu Queen Shikigami. V listopadu 2009 mu japonská vláda udě-
lila čestnou medaili s fialovou stuhou.
 Na brněnském koncertním pódiu zazní dílo Joe Hisaishiho podru-
hé – na zahajovacím koncertě sezony 2019/2020 uvedla Filharmo-
nie Brno pod  taktovkou Dennise Russella Daviese Hisaishiho původní 
koncertní skladbu DA.MA.SHI.E (Iluzivní obraz).

Summary

Sergei Prokofiev completed his seventh – and last – symphony in 
1952. In October of the same year, Samuil Samosud conducted its 
premiere in Moscow to great acclaim. The work is nostalgic and me-
lancholic at times, including the final Vivace movement. It is said that 
the conductor recommended the composer add an energetic coda, 
which would secure him the Stalin Prize and its award of 100,000 
roubles. Prokofiev did write the coda, but before his death, he con-
fided in his close friend the cellist Mstislav Rostropovich that he pre- 
ferred the original, quiet ending.
 Joe Hisaishi is mainly celebrated for his film music. He has over 
80 film scores to his name and his collaboration with the legendary 
animated film director Hayao Miyazaki brought him international re-
cognition. Hisaishi’s best-known movie work includes Nausicaä of the 
Valley of the Wind, My Neighbor Totoro, Princess Mononoke and The 
Wind Rises. He also provided the musical accompaniment to many of 
Takeshi Kitano’s films as well as a series of video games, Ni no Kuni. 
In 2019, he composed Variation 57 for two pianos and chamber 
orchestra for the Namekawa-Davies artistic duo; it was premiered in 
Tokyo under the composer’s baton.
 The three movements of Lepo Sumera’s Second symphony 
are linked by their shared musical material. While in the first move-
ment, Moderato tranquillo, the musical motifs travel from one section 
of the orchestra to another and the various figures are subsequently 
heard in new and always fresh contexts, the third movement, Spirituo-
so, links these figures into a continuous musical flow unlimited by tona-
lity. These relentlessly driven melodic segments then modulate through 
the keys. The second movement, Interludium, which builds a bridge 
between the two approaches, is a compositional reassessment of the 
first movement – by means of gradual processes, its individual sections 
are increasingly brought closer to the harmonic language of the third 
movement.

Lukáš Pavlica, translated by Štěpán Kaňa

© Omar Cruz



Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní tele-
fony a během koncertu nefotografovali. Po jeho začátku není vstup do 
sálu umožněn.
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České republiky a Jihomoravského kraje.

Zveme vás na

Otvírání poslední, 5. ab. koncert Rodinného abonmá v Besedním 
domě 30. 4. 2022 v 10:30; moderátoři Kritsýna Drášilová a Michae- 
la Gerichová, režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigent  
Robert Kružík

Mezi klasikou a jazzem, 6. ab. koncert cyklu Filharmonie doma 
v Besedním domě 5. a 6. 5. 2022 v 19:00: A. Rejcha Symfonie  
c moll, Saint-Saëns Violoncellový koncert č. 1, J. Novák Capric-
cio, Milhaud Vůl na střeše; Ivan Vokáč – violoncello, Filharmonie 
Brno, dirigent Robert Kružík

Mladá krev aneb Hudba zblízka IV, komorní koncert členů 
Orchestrální akademie Filharmonie Brno a hostů v Besedním domě 
11. 5. 2022 v 19:00

Kabeláč & Šostakovič: #5, 3. ab. koncert cyklu Filharmonie  
v Janáčkově divadle 12. a 13. 5. 2022 v 19:00: Kabeláč Symfonie  
č. 5 b moll „Drammatica“, Šostakovič Symfonie č. 5 d moll; Jana 
Šrejma Kačírková – soprán, Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Andělské symfonie, 7. ab. koncert cyklu Filharmonie doma v 
Besedním domě 26. a 27. 5. 2022 v 19:00: Stravinskij Symfo-
nie dechových nástrojů, Mozart Symfonie č. 39, Reger O Mensch 
bewein dein Sünde groß, Kančeli Angels of Sorrow (Andělé smutku); 
Kantiléna, sbormistr Michal Jančík, Filharmonie Brno, dirigent Dennis 
Russell Davies

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
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