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Dne 26. května Gruzie slaví 104. výročí nezávislosti. Ráda bych po-
děkovala Filharmonii Brno a Maestru Dennisi Russellu Daviesovi, že 
tuto mimořádnou příležitost připomínají hudbou legendárního gruzín-
ského skladatele Giji Kančeliho.
 Gija Kančeli byl originální hudební myslitel, jehož jedinečná díla, 
odhalující nekonečnost času, jsou uznávána jak v Gruzii, tak po celém 
světě.

On May 26, Georgia is celebrating the 104th anniversary of its Inde-
pendence and I would like to express my gratitude to the Filharmonie 
Brno and to Maestro Dennis Russell Davies for marking this special 
occasion with the music of a legendary Georgian composer Giya 
Kancheli.
 Giya Kancheli was an original musical thinker, whose unique com-
positions revealing the endlessness of time are cherished not only in 
Georgia but throughout the world.

J. E. Mariam Rakviashvili
velvyslankyně Gruzie v České republice / 

Ambassador of Georgia to the Czech Republic 

Výstava První gruzínská republika, která je ke zhlédnutí ve foyer 
Besedního domu, představuje retrospektivu unikátních fotografií první 
Gruzínské demokratické republiky a je věnována 104. výročí nezá-
vislosti.
 První Gruzínská demokratická republika existovala pouze nece-
lé tři roky (1918–1921), přesto zanechala důležitou stopu v historii 
země. Pro Gruzii to byla renesance – doba významného hospodářské-
ho, sociálního a kulturního rozvoje, období vytváření moderního de-
mokratického politického systému. Její dědictví zanechalo modernímu 
gruzínskému státu cenné zkušenosti.
 Byl to demokratický stát, ve kterém se konaly volby za účasti mužů 
i žen dříve než ve mnohých vyspělých zemích; byl to stát, který už 
tehdy schvaloval antidiskriminační zákony pro etnické a nábožen-
ské menšiny, uplatňoval práva žen, zavedl vícestranný vládní systém  
a pokročil v politickém myšlení. Toto období odráželo potenciál Gru-
zie být součástí demokratické Evropy. Evropská a euroatlantická aspi-
race moderní Gruzie je pokračováním volby, kterou národ učinil před 
staletími.
 První ústava Gruzie, přijatá v roce 1921, byla založena na něko-
lika evropských příkladech, včetně ústavy Československa. To je vel-
mi významný fakt, který znovu ukazuje historické vazby mezi Gruzií  
a Českou republikou, přesahuje společnou historii svobody a okupa-
ce.

Gruzie. Foto Lukáš Krejčí



Pořad koncertu

IGOR STRAVINSKIJ
Symfonie dechových nástrojů, verze z roku 1947 I 10'
Symphonies of Wind Instruments, 1947 version

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symfonie č. 39 Es dur KV 543 I 33'
Symphony No. 39 in E-flat major KV 543
1. Adagio. Allegro
2. Andante con moto
3. Menuetto. Allegretto
4. Finále. Allegro

přestávka I 20'

MAX REGER
O Mensch bewein dein' Sünde groß, aria pro smyčce podle 
chorálové předehry BWV 622 J. S. Bacha / aria for strings after 
chorale prelude BWV 622 by J. S. Bach I 6'

GIJA KANČELI
Angels of Sorrow (Andělé smutku) pro housle, violoncello, dětský 
sbor a komorní orchestr / for violin, cello, children‘s choir and cham-
ber orchestra I 26'

 Marie Petříková sólové housle / solo violin
 Lukáš Polák sólové violoncello / solo cello

Kantiléna, koncertní sbor / children‘s choir
sbormistr / choirmaster Michal Jančík
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

Koncerty se konají pod záštitou J. E. Mariam Rakviashvili, 
velvyslankyně Gruzie v České republice.

Under the auspices of H. E. Mariam Rakviashvili, 
Ambassador of Georgia to the Czech Republic.

O skladbách

Igor Stravinskij (1882–1971) 
se narodil v Petrohradě, ovšem 
od roku 1910 žil v zahraničí; po 
letech strávených ve Švýcarsku  
a Francii odešel v roce 1939 do 
Spojených států, kde mu následně 
bylo uděleno občanství. Společně 
s Arnoldem Schönbergem bývá 
pokládán za největšího revolucio- 
náře evropské hudby 20. století; 
oba – každý jinak – směřovali k ob- 

nově tvořivosti z prapůvodních kořenů, precizovaných a očišťovaných 
od akademismů, a vyzdvihli poznatek, že dílo je stavbou, kterou skla-
datel nebuduje z idejí, ale z tónů, že znějící tvar není pouhou konse-
kvencí slovem transponovatelné myšlenky, nýbrž že tón sám v tomto 
ohledu myšlení vytváří (Ivan Vojtěch).
 Symfonie dechových nástrojů (druhové označení je v plurá-
lu, symfonie jsou tu chápany v původním slova smyslu jako souzvuky) 
Stravinskij složil v roce 1920, ve svém tzv. ruském období reprezento-
vaném díly jako Svěcení jara, Petruška nebo Pták Ohnivák. Svou aske-
tičností však předjímají následující období neoklasické. Jsou věnovány 
památce Clauda Debussyho, který zemřel v březnu 1918: O smrti 
Debussyově – psal Stravinskij v Kronice mého života (česky vyšla roku 
1937) – jsem se dověděl ve Švýcarsku. Když jsem ho viděl naposled, 
byl již velice zesláblý a já si uvědomoval, že od nás brzy odejde. (…) 
Želel jsem nejenom ztráty člověka, jemuž jsem se cítil upřímně oddán 
a který mi dával najevo veliké přátelství a trvale vlídný vztah k mému 
dílu, ale i odchodu umělce, který už nikterak mlád a mimoto se zdra-
vím podkopaným neúprosnou nemocí byl s to si zachovat tvůrčí síly  
v plném rozkvětu a jehož hudební genius za celou dobu jeho činnosti 
neprojevil známky poklesu.
 Když jsem skládal své Symfonie, myslil jsem ovšem na toho, jemuž 
jsem je chtěl připsat. Kladl jsem si otázku, jak by na něj asi má hudba 
působila, jak by se k ní Debussy stavěl. A měl jsem docela jasný pocit, 
že by ho má hudební mluva patrně zarážela. (…) Já si to nepředsta-
voval tak, aby pocta, kterou jsem chystal památce velkého skladatele, 
vznikla z povahy vlastních myšlenek umělce, kterému jsem se obdivo-
val; mně naopak leželo na srdci, abych se vyjádřil řečí naprosto svou.
 Symfonie připomínají obřad, ve kterém si skupiny stejnorodých 
nástrojů předávají krátké modlitební popěvky. Hudební tok, vnitřně 
členěný do čtyř náladově odlišných oddílů, ústí do závěrečného chorá-
lu. V roce 1947 Stravinskij své Symfonie, podobně jako řadu dalších 
svých děl, výrazněji přepracoval, což mělo vedle uměleckých pohnu-
tek i důvody ryze praktické: ve Spojených státech totiž byly vypláceny 
tantiémy jen za skladby tam vytvořené; redakcemi tak Stravinskij svá 
díla nově autorizoval, aby dosáhl na autorské honoráře.



Dobrý Bože, na koho se mám ob-
rátit?, napsal Wolfgang Ama- 
deus Mozart (1756–1791) své- 
mu příteli Michaelu von Puchber-
govi v den završení Symfonie  
č. 39 Es dur, první z trojice Mo-
zartových posledních symfonií, 
které vznikly během deseti měsíců 
roku 1788 a které patří vůbec k to- 
mu nejlepšímu z jeho tvůrčího od-
kazu. Prosebné dopisy psal Mo-
zart jen v situacích, kdy se dostal 
do skutečně svízelných finančních 

problémů. Navzdory tomu všechny tři symfonie (kromě Es dur to byly 
„velká“ g moll a C dur „Jupiter“) komponoval bez objednávky, bez 
záruky veřejného provedení, nikdy také žádnou z nich neslyšel… 
Po úspěšné pražské premiéře Dona Giovanniho se tak Mozart ocitl  
v rozporuplné situaci: jeho finanční poměry se zhoršily takřka na úro-
veň bídy, zatímco tvůrčí aktivita dosáhla nejvyšších vrcholů.
 Symfonie č. 39 Es dur udivuje obsahovou hloubkou vycházející  
z vášnivého dramatismu Dona Giovanniho a mistrovskou instrumen-
tací, využívající plně obsazeného dobového orchestru včetně nově 
začleněných klarinetů nahradivších hoboje. Patetická adagiová int-
rodukce je prakticky prosta kantilénových pasáží; prostřednictvím 
prudkých dynamických kontrastů a ostré rytmizace vytváří dramatické 
napětí, které připravuje nástup Allegra, vystupňovaného k energické-
mu vyznění. Zdánlivou vyrovnanost druhé věty narušují vzrušené mo-
tivy, vyvolávající vzpomínky na předchozí část. Třetí věta se vzdaluje 
původnímu tanečnímu charakteru menuetů v klasické symfonii, když 
mnohem více připomíná beethovenovské scherzo. Finále, vyrůstající  
z tichého ševelení houslí a – po Haydnově vzoru – vystavěné víceméně 
z jediného tématu, překypuje vitalitou a virtuózně rozvířeným orches-
trálním zvukem.

K monumentům výmarského působení Johanna Sebastiana Ba-
cha (1685–1750) patří Varhanní knížka (Orgelbüchlein), sbírka 
šestačtyřiceti zpracování chorálů pro varhany (BWV 599–644), zavr-
šená nejspíš až v Bachově dalším působišti v Köthenu. Niterná chorál-
ní předehra O Mensch bewein dein' Sünde groß (Ach člověče, 
oplakávej svoji velkou vinu) BWV 622 s bohatým kolorovaným hlav-
ním hlasem je jednou z nejdelších chorálních předeher sbírky. Zachází 
do velice vzdálených tónin, čímž podtrhuje kající charakter.
 Německý skladatel Max Reger (1873–1916), pověstný svým 
obdivem k hudbě starých mistrů a také citem pro instrumentaci, upravil 
roku 1915 Bachovu chorální předehru pro smyčcový orchestr. Pozmě-
nil sice výchozí tóninu (namísto Es dur zvolil D dur), jinak se však 
přidržel předlohy. V pomalém tempu, jemných dynamických odstínech 
a překvapivých harmonických postupech tak ve své úpravě vyzdvihl  
a stvrdil Bachovu nadčasovost.

Když 2. října 2019 zemřel světoznámý gruzínský skladatel Gija 
Kančeli (1935–2019), Filharmonie Brno na to tenkrát okamžitě za-
reagovala zařazením mimořádného koncertu s Kančeliho skladbou 
Amao omi (Nesmyslná válka) pro sbor a saxofonové kvarteto do pro-
gramu svého právě probíhajícího festivalu Moravský podzim. Dennis 
Russell Davies, Kančeliho dlouholetý přítel a významný propagátor 
jeho hudby, k tomu tehdy napsal: V Kančelim jsme ztratili velkou osob-
nost, umělce, já osobně i velkého přítele. Útěchou nám budiž to, že 
jeho dílo zůstane v srdcích nás, hudebníků, kteří Kančeliho milovali 
a kteří budou provozovat jeho krásnou hudbu nadále. Doplňme, že 
Filharmonie Brno již dříve, v roce 2015, provedla v Besedním domě 
Kančeliho dílo Valse Boston pro klavír a smyčcový orchestr, shodou 
okolností věnované právě jejímu stávajícímu šéfdirigentovi.

© Linda Kim-Davies



 Gija Kančeli byl představitelem silné tvůrčí generace, která nastou-
pila v šedesátých letech 20. století – ve východním bloku spojených  
s dobou tzv. politického tání – a kterou v zemích tehdejšího Sovětského 
svazu dále reprezentovali autoři jako Alfred Schnittke, Estonec Arvo 
Pärt, Ukrajinec Valentin Silvestrov, Litevec Bronius Kutavičius či Armén 
Tigran Mansurjan.
 Kančeli absolvoval konzervatoř v Tbilisi poměrně pozdě, jako 
osmadvacetiletý. Jeho tvorba se až do počátku osmdesátých let rozví-
jela pouze ve dvou liniích; kvůli ekonomické nezávislosti psal Kančeli 
filmovou a scénickou hudbu, aby se pak mohl věnovat skládání symfo-
nií (jichž napsal celkem sedm). Zlomovým okamžikem se stala Čtvrtá 
symfonie (1975) zkomponovaná na počest pětistého výročí narození 
Michelangela. Po jejím uvedení začalo růst mezinárodní renomé skla-
datele a na základě následujících prestižních objednávek se rozrůsta-
la a žánrově také zpestřovala i jeho tvorba. Do širokého povědomí se 
Kančeliho hudba dostávala zásluhou slavných interpretů jako Mstislav 
Rostropovič, Gidon Kremer, Jurij Bašmet, Džansug Kachidze, Dennis 
Russell Davies či Kronos Quartet a také prostřednictvím nahrávek, 
které vydává renomovaný mnichovský label ECM. V roce 1991 se 
Kančeli vypravil na stipendijní pobyt do Berlína (po cestě došlo k ne-
hodě automobilu, ve kterém Kančeli cestoval, v Berlíně pak prodělal 
několik operací); krátce poté v Gruzii vypukla občanská válka, kvůli 
níž se Kančeli rozhodl zůstat v západní Evropě. Usadil se v belgic-
kých Antverpách, třebaže pomyšlení na návrat do rodného Tbilisi se 
nevzdával do konce svého života.
 Kančeliho výrazně spirituální hudba je zakořeněna v tradicích 
evropské hudby a gruzínského folklóru. Pracuje s tichem a velmi po-
malým tempem jako významnými kompozičními komponentami, její 
charakter je výrazně modální. To, co ji posouvá do současnosti, je 
způsob konfrontace kontrastních poloh: unisona vůči mnohozvuku, 
dlouhých rytmických hodnot vůči nejkratším možným hodnotám, nejtiš-
ší dynamiky vůči fortissimovému zvuku apod., přičemž tuto konfrontaci 
provází neočekávanost, náhlost jejích proměn.
 Skladba Angels of Sorrow (Andělé smutku) vznikla u příležitos-
ti 20. výročí Kronbergské akademie. Krátce po premiéře v Kronbergu 
byla reprízována v berlínské filharmonii v rámci koncertu nazvaného 
To Russia with Love, na němž Gidon Kremer, Martha Argerichová či 
Daniel Barenboim vyjádřili společným vystoupením soucit s lidmi pro-
následovanými ruským režimem: koncert se uskutečnil 7. října 2013,  
v den sedmého výročí nájemné vraždy Anny Politkovské (novinářky 
opozičního listu Novaja gazeta proslavené kritickými reportážemi 
z Čečenska), a připomněl také desáté výročí uvěznění kdysi nejbo-
hatšího Rusa Michaila Chodorkovského, který před svým zatčením 
financoval opozici (ostatně skladbu Angels of Sorrow věnoval Kančeli 
Chodorkovskému k jeho padesátinám).
 Kančeli vyšel z obrazu válečného ničení, kdy vojáci urazili so-
chám andělů křídla. Moji andělé smutku jsou s křídly, přesněji vždy 
byli a budou s křídly, prohlásil skladatel. Nemohu zůstat lhostejný  
k nekonečným projevům bezcitnosti a násilí, což je možná důvod, 
proč v mé hudbě převládá smutek a žal. V rámci svých schopností 
jsem se snažil použít nevinné hlasy dětí a nejjednodušší melodické 

struktury, abych vyjádřil svůj postoj k síle lidského ducha – neochvějné 
síle, která povyšuje ducha nad nemorální režim.
 Text skladby je tvořen samostatnými gruzínskými slovy a sklada-
telem vymyšlenými „sumerskými“ neologismy, dále ukrajinskou uko-
lébavkou (Proč nespíš? Než usneš, povykládám ti, jak v noci za ok-
nem šeptá sníh, a pokud neusnu, povyprávím i o jaru.) a anglickým 
textem taktéž evokujícím uspávanku (Den se nachýlil, přichází noc, co 
přináší hvězdy, zhlíží dolů, lehce se chvěje. Den se nachýlil, zavřete 
oči, děvčátka, chlapci, sněte o radosti, péči, lásce, odpočívejte v bez-
pečí, Bůh je blízko a všem dětem dole žehná.). Mnohem důležitější 
než významová soudržnost textu je však navození atmosféry večera, 
konce dne, přechodu od bdění do spánku, dětských nočních modli-
teb…
 Brněnské provedení Andělů smutku bylo naplánováno již na říjen 
2020; kvůli opatřením proti koronavirové pandemii z něj tenkrát ov-
šem sešlo. Sotva kdo mohl tušit, že přesun tohoto provedení na letošní 
jaro získá kvůli invazi putinovských vojsk na Ukrajinu na ještě větší 
naléhavosti…

Vítězslav Mikeš

Zprava Dennis Russell Davies a Gija Kančeli (Drážďany 2011)



O účinkujících
Kantiléna je výběrovým pěveckým sborem dětí a mládeže při Filhar-
monii Brno; její tři oddělení navštěvuje okolo 150 zpěváků ve věku 5 
až 19 let. Vznikla roku 1956 jako Šlapanický dětský sbor z iniciativy 
Ivana Sedláčka, svého pozdějšího dlouholetého uměleckého vedou-
cího. 
 Roku 1967 se stala výběrovým tělesem s nynějším názvem a od 
roku 1984 působí při Filharmonii Brno. Za dobu své existence proved-
la více jak 1 500 koncertů doma, v 17 evropských zemích, v USA, 
Kanadě a Japonsku. Její repertoár sahá od skladeb renesanční poly-
fonie až po tvorbu soudobou; s pořady duchovní hudby vystoupila 
už ve více než 250 sálech u nás, v evropských metropolích i v New 
Yorku. V řadě inscenací spolupracovala s Národním divadlem Brno. 
Absolutních vítězství dosáhla na soutěžích v italském Arezzu (1981)  
a belgickém Neerpeltu (1984 a 2006), na světových sborových olym-
pijských hrách ve Štyrském Hradci (2008) získala dvě zlaté medaile, 
ve švýcarském Montreux (2009) Cenu publika a diplom „Excellent“, 
ve velšském Llangollenu (2013) 1. a 2. místo, v německém Magdebur-
ku (2015) absolutní vítězství a v lotyšské Rize (2017) tři zlaté medaile.
 Do sezony 2019/2020 stál v čele sboru Jakub Klecker, od září 
2020 je uměleckým vedoucím a hlavním sbormistrem Kantilény Mi-
chal Jančík. K náročnému koncertování hlavního sboru se děti chystají 
ve starším přípravném sboru – Kantilénce a ti nejmenší v Magdalence, 
pojmenované po bývalé člence a současné patronce Kantilény Mag-
daleně Kožené. Magdalenku vede Veronika Novosádová a Kantilén-
ku vedou oba sbormistři společně.

Michal Jančík vystudoval hudební vědu na Masarykově univerzitě  
v Brně, hudební výchovu a řízení sboru na Ostravské univerzitě  
a dirigování sboru na JAMU. Jeho hlavní činností je nyní sbormis-
trovská práce v Kantiléně, kde působí od roku 2011. Se sborem ab-
solvoval řadu zahraničních turné a soutěží, premiéroval díla součas-
ných českých autorů (Vít Zouhar, Robert Hejnar aj.), připravil jej na 
spolupráci s významnými hudebními tělesy (např. Česká filharmonie, 
Staatsphilharmonie v Norimberku aj.) i pro účinkování v hudebně-dra-
matických dílech (Mahenovo divadlo, Divadlo na Orlí). V dřívějších 
dobách založil a vedl smíšený sbor Magna Diesis ve Velkém Meziříčí, 
s nímž získal mnohá ocenění. Se sborem Perličky při ZŠ Jana Babáka 
v Brně zvítězil v katalánském Malgrat de Mar a zároveň obdržel Cenu 
pro nejlepšího dirigenta festivalu. Působí také jako externí spolupra-
covník České televize při realizaci záznamů klasické hudby, je častým 
členem porot ve sborových soutěžích.

Více na www.kantilena.cz



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 významem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na 
tisíc koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na 
Dálném i na Blízkém východě. Je pravidelným hostem světových i čes-
kých 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 Mu-
sic, IMG Records, BMG, Channel 4) zakládá Filharmonie Brno v roce 
2020 svůj vlastní nahrávací label. Dynamicky také rozvíjí zakázkové 
nahrávání pro globální klientelu v rámci Czech Orchestra Recordings.
 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.
Více na www.filharmonie-brno.cz



Dennis Russell Davies (1944) se narodil ve městě Toledo v Ohiu 
a vystudoval proslulou newyorskou Juilliard School. Soustavně diri-
govat začal jako hudební ředitel komorního orchestru v Saint Paulu  
v Minnesotě (1972–1980), v letech 1977–2002 byl také šéfdirigen-
tem newyorského Orchestru amerických skladatelů a v letech 1991 
až 1996 hudebním ředitelem Brooklynské filharmonie. Od roku 1980 
trvale žije v Evropě, a to nejprve v Německu jako hudební ředitel 
Stuttgartské státní opery (1980–1987), šéfdirigent orchestru Beetho-
venhalle v Bonnu, hudební ředitel Bonnské opery a Beethovenova fes-
tivalu (1987–1995). Se Stuttgartským komorním orchestrem nasnímal 
jako jeho šéf (1995–2006) na CD komplet 107 Haydnových symfonií. 
 Během následujícího trvalého pobytu v Rakousku byl (od roku 
1997) profesorem dirigování na salcburském Mozarteu a šéfdirigen-
tem Symfonického orchestru Vídeňského rozhlasu, roku 2002 se stal 
(na patnáct let) šéfdirigentem Brucknerova orchestru a ředitelem ope-
ry Zemského divadla v Linci; tam mu byl také v roce 2014 udělen 
titul Generálního hudebního ředitele. Při příležitosti otevření nového 
Hudebního divadla v Linci roku 2013 řídil Straussova Růžového kava-
líra, světovou premiéru opery The Lost Philipa Glasse a dále v tomto 
operním domě uvedl nové inscenace oper Pelléas a Mélisanda, Fal-
staff, Salome, tetralogie Prsten Nibelungův, evropskou premiéru opery  
McTeague Williama Bolcoma a světové premiéry děl Moritze Egger-
ta a Michaela Obsta. S Brucknerovým orchestrem často vyjížděl na 
turné, pracoval na jeho kmenovém repertoáru (mj. natočil všechny 
Brucknerovy symfonie ve všech jejich verzích) a svým nápaditým 
dramaturgickým přístupem významně přispěl ke zvýšenému zájmu  
o koncerty tělesa. V letech 2009–2016 měl též úvazek šéfdirigenta 
symfonického orchestru v Basileji. 
 Hostoval u špičkových amerických orchestrů v Clevelandu, Filadel-
fii, Chicagu, San Francisku, Bostonu a New Yorku, v Japonsku spolu-
pracoval se Symfonickým orchestrem Yomiuri Nippon; v Evropě diri-
goval orchestrální špičky v Lipsku, Římě, Miláně, Madridu, Mnichově, 
Berlíně, Bamberku, Amsterdamu, Drážďanech a Petrohradě, operní 
představení řídil v prestižních operních domech v Bayreuthu, Chicagu, 
Hamburku, Houstonu, Lisabonu, Madridu, Paříži, Salcburku, Vídni,  
v tokijské opeře Nikikai a v newyorské Metropolitní opeře. 
 Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného interpreta 
klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném zá-
jmu o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou spoluprací a osob-
ními vztahy s význačnými soudobými tvůrci; mezi ně patří (nebo pa-
třili) Luciano Berio, William Bolcom, John Cage, Philip Glass, Heinz 
Winbeck, Aaron Copland, Lou Harrison, Laurie Anderson, Arvo Pärt, 
Hans Werner Henze, Kurt Schwertsik, Thomas Larcher, Balduin Sulzer 
a Manfred Trojahn. 
 Mezi jeho nejnovějšími projekty jsou mj. koncerty se Státním or-
chestrem Stuttgart, Hamburskými filharmoniky, Symfonickým orches-
trem Španělského rozhlasu a televize v Madridu, Maggio Musicale 
ve Florencii, stejně tak turné a koncerty ve Vídni, Štýrském Hradci  
a Salcburku s Filharmonií Brno. Operní představení řídí ve Frankfurtu 
(nová produkce Péter Eötvös Tři sestry) a opakovaně ve vídeňské Stát-
ní opeře (Alban Berg Vojcek, Richard Strauss Salome). Jako dirigent 
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nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal Davies víc než 80 hojně 
oceňovaných snímků: kompletní symfonie Brucknerovy, Haydnovy, Ho-
neggerovy a Glassovy, se svou ženou, klavíristkou Maki Namekawou, 
natočil mj. Beethovenova Fidelia a Mozartovu Kouzelnou flétnu v Ze-
mlinského aranžmá pro čtyřruční klavír nebo Šostakovičovu Čtvrtou 
symfonii ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. 
 V roce 2009 byl Dennis Russell Davies zvolen za člena Americké 
akademie umění a věd, v roce 2014 jej francouzské ministerstvo kul-
tury jmenovalo komandérem Řádu umění a literatury a v roce 2017 
obdržel od rakouské vlády Rakouský čestný kříž za vědu a umění  
I. stupně. Od sezony 2018/2019 stojí v čele Filharmonie Brno jako 
její šéfdirigent a umělecký ředitel. Od podzimu 2020 je i šéfdirigen-
tem rozhlasového orchestru MDR v Lipsku a hostujícím profesorem na 
Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Více na www.dennisrusselldavies.com



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
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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

Prsten beze slov, 4. ab. koncert cyklu Filharmonie v Janáčkově 
divadle I 2. a 3. 6. 2022 v 19:00: Schubert Symfonie č. 8 h moll 
„Nedokončená“, Wagner Prsten beze slov; Filharmonie Brno, diri-
gent Dennis Russell Davies

Slavnostní koncert Mozartových dětí 12. 6. 2022 v Janáčko-
vě divadle v 19:00: Mařatka Neviditelný les, Dvořák Holoubek, 
Martinů Kdo je na světě nejmocnější?; Filharmonie Brno a „mladí 
Mozarti“ ZUŠ Jihomoravského kraje, vypravěč Kryštof Mařatka, diri-
genti Michal Jančík a Chuhei Iwasaki

Koncert dětských sólistů s Filharmonií Brno 14. 6. 2022  
v Besedním domě v 18:00: Mozart, Bartók, Lalo, Křtitel Neru-
da, Šostakovič a další; Filharmonie Brno a dětští sólisté, dirigent Jiří 
Habart, moderují Kristýna Drášilová a Matěj Nárožný

Festival Špilberk, 15.–25. 8. 2022 na velkém nádvoří hradu Špil-
berk vždy ve 20:00: Camille Thomas a PKF – Prague Philharmonia, 
Roman Dragoun a B-Side Band, Chloë Hanslip a Filharmonie Brno, 
filmová hudba Johna Williamse s Českým národním symfonickým or-
chestrem

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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