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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 (sovětští) skladatelé s Dmitrijem Šosta-
kovičem v čele.
 Šostakovič byl „novodobým jurodivým“; ve všem, co tvořil nebo 
říkal, lze vysledovat významovou mnohoznačnost. Jinými slovy: vše 
se dá vykládat jinak, než jak se na první pohled jeví. Symfonie č. 5 
byla svým způsobem ukázkovým příkladem „pravé“, „správné“ socre-
alisticky uchopené sovětské symfonie. Ve skutečnosti je však jednou  
z nejsilnějších uměleckých výpovědí o době, ve které vznikla, o době, 
v níž osud člověka připomínal nikoli šachovou partii rozehranou podle 
pravidel, ale loterii (Ilja Erenburg). V roce 1937 svého vrcholu dosáhly 
stalinské čistky a, Šostakovičovými slovy, neexistovala v Leningradě  
rodina, která by o někoho nepřišla. O otce, o syna, a když to nebyl 
člen rodiny, tak blízký přítel. Každý pro někoho plakal. Ale musel 
plakat potichu, pod přikrývkou. Nikdo jiný si toho nesměl všimnout. 
Každý se bál každého. Zármutek nás drtil a rdousil. Rdousil všechny, 
i mě. Musel jsem ho převést do hudby. Cítil jsem to jako dluh a po-
vinnost. Musel jsem napsat rekviem za všechny ty, kteří zahynuli, za 
všechny umučené… Více se dočtete ve fundovaném průvodním slově 
muzikologa Jana Špačka.

Vítězslav Mikeš, dramaturg

Pořad koncertu

MILOSLAV KABELÁČ
Symfonie č. 5 b moll „Drammatica“ op. 41 
pro soprán (bez textu) a orchestr | 34'
Symphony No. 5 in B-flat minor “Drammatica”, Op. 41
for soprano and orchestra
1. Andante patetico – Allegro
2. Presto
3. Adagio
4. Andante – Allegro

přestávka | 20'

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ
Symfonie č. 5 d moll op. 47 | 47'
Symphony No. 5 in D minor, Op. 47
1. Moderato – Allegro non troppo
2. Allegretto
3. Largo 
4. Allegro non troppo

Jana Šrejma Kačírková soprán / soprano
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Robert Kružík



O skladbách

Dnešní večer přináší srovnání dvou existenciálních symfonických monu-
mentů, jež patří k vůbec nejzdařilejším příkladům tohoto žánru v čes-
ké, resp. ruské hudbě 20. století. Přestože jsou od sebe vzdáleny více 
než dvacet let, z podobností některých detailů až mrazí. Není přitom 
známo, že by se oba autoři vzájemně inspirovali či ovlivňovali. Obě 
symfonie v souladu s beethovenovským posláním „páté“ křičí do světa 
své osudové humanistické poselství, a přitom jsou až vyzývavě němé: 
Kabeláč využívá sólový soprán jako neartikulovaný instrument, Šosta-
kovič po veřejném odsouzení opouští žánr opery, v němž exceloval,  
a rezignuje na práci se zhudebněným textem, ovšemže s výjimkou pří-
padů naprosté ideologické „nezávadnosti“ vůči tyranské moci, s níž 
uměl rafinovaně pracovat. Obě páté symfonie jsou motivicky (a i pro 
laika postřehnutelně) postaveny na jednom charakteristickém intervalu, 
vzestupném i sestupném: u Kabeláče je to malá tercie, u Šostakoviče 
čistá kvarta. Obě jsou po formové stránce vzorovým exemplářem sym-
fonie, mění ale pořadí vnitřních vět, takže po úvodní části zazní rázné 
Scherzo a až pak věta pomalá. A je tu i prostor pro tajemství: oba 
autoři citují svá starší díla, aby v symfonii skryli konkrétní důležité po-
selství. V neposlední řadě dokážou obě symfonie probudit hluboké do-
jetí a slzy, a to především u posluchačů, kteří v životě prošli utrpením.

Miloslav Kabeláč (1908 až 
1979) byl jedním z nejosobitějších 
českých skladatelů 20. století a jed-
ním z mála, kteří dokázali udržet 
janáčkovský spontánní smysl pro 
radikální formulaci hudebního vý-
raziva. Dosud málo hraný autor 
v současnosti zažívá vlnu zájmu 
především díky nahrávce soubo-
ru symfonií v podání SOČRu pod 
taktovkou Marka Ivanoviće, ale 
také díky soustavné dramaturgické 

píli spojené s rozličnými brněnskými koncerty a festivaly v posledních 
letech. Jako skladatel byl svrchovaný a jedinečný, přesto se nikdy jed-
noznačně nepřiklonil ani k avantgardě, ani k oficiálnímu mainstreamu. 
Pokorně přijímal své místo v lineárním historickém vývoji hudebního 
jazyka, nepřeskakoval jej ani programově nevyhledával jednoduchá 
gesta, přesto se však ve své tvorbě dotkl většiny tvůrčích tendencí  
a technik hudby 20. století, včetně např. skladeb pro bicí, elektro- 
akustiky nebo konceptuálního přístupu. Široká harmonie na pomezí 
atonality, do krajnosti dovedená modalita a exotická melodika, nezvyk-
lé metody práce s hlasem, textem, instrumentářem i jevištním projevem, 
to vše je plně integrováno do členité a různorodé osobitosti celku, jenž 
je posluchačsky atraktivní a hluboký.
 Kabeláč nepřijal požadavky, jež na něj kladla nacistická a později 
komunistická nesvoboda, uhájil si plnou morální integritu a byl ochoten 
za svůj postoj zaplatit materiální nouzí, existenční nejistotou a pocitem 

ohrožení. Své manželky Berty s židovskými kořeny se nezřekl a později 
zcela ignoroval socialistický realismus: raději se věnoval tvorbě pro 
děti a lidové písni. Navzdory mimořádné řemeslné zběhlosti a schop-
nosti ponořit se do práce byl Kabeláč tvůrcem intuitivním: často se  
u komponování zasekl, dílo i na delší dobu odložil a věnoval se jiným 
skladbám. Jindy mu ale naopak tvorba sama rostla pod rukama, takže 
vzniká ucelený, vnitřně i výrazově jednotný opus, který ale rozerve 
původně zamýšlená formová a rozsahová pouta a stane se velkolepým 
počinem. Takovým dílem je Symfonie č. 5 b moll (1959–1960)  
s autorským podtitulem „Dramatická“, vepsaným do partitury v hudeb-
ně adekvátnější italštině. Původně mělo jít o sonátu pro soprán a klavír, 
záměr ale vyrostl do ohromující symfonie, jež v českém prostředí těžko 
hledá obdobu. Od konce roku 1959 na ní pracoval přibližně rok.
 Dominantní jsou v symfonii tíseň a obavy, ovšem v konfrontaci  
s intenzivní lidskou emocionalitou, která s nimi pracuje, jak jen do-
káže. Sólový soprán není žádnou slavnostní ozdobou, nýbrž nosite-
lem většiny dramatického výrazu od začátku do konce, bez oddechu. 
Koncertantní pojetí je komplexní, zapotřebí je jak wagnerovské dra-
matičnosti, tak i koloraturní techniky. Kabeláč pracoval s myšlenkou 
na pěvkyni Libuši Domanínskou (1924–2021), která dílo v premiéře 
uvedla s Českou filharmonií pod taktovkou Karla Ančerla 27. dubna 
1961. Záznam premiéry je vydán na CD.
 První věta je rámována osudovými žesťovými fanfárami. Závaž-
ností a hloubkou lidské výpovědi připomíná úvodní větu Mahlerovy 
Druhé symfonie „Vzkříšení“. Prchavost scherza připomíná Prokofjeva 
(ne náhodou opět právě 5. symfonii!), není to ale jen neklidný útěk 
před přízrakem bůhvíčeho, střední kontrastní část přinese smířenou 
pokornou lamentaci. Pomalá věta je nezvykle stručná. Začíná jako 
statická plocha, připomíná židovský žalozpěv. Zhruba v polovině věty 
začne postupná nenápadná gradace, ovšem nejistá a přerušovaná. 
Hlas se začne prolínat se sólovými houslemi a nakonec bez kulminace 
spočine v lyrickém ztišení. Katarzní finale začne nesměle, stále vstupují 
sólové smyčce. Soprán poté jako by si prozpěvoval na zahnání strachu 
a poprvé se začnou objevovat výraznější záblesky naděje. Gradace 
však je stále neúprosnější a v tento moment začne Kabeláč poprvé při-
pomínat Šostakoviče, především vehementní motorikou umocňovanou 
údery tympánů, všelijakými ostinaty a rafinovanými zvraty. Přicházející 
monumentalita triumfuje, ale také děsí. Naději opět skýtá útěšné pro-
zpěvování připomínající koncertní kadenci, zde však Kabeláč před vy-
dáním tiskem v roce 1964 provedl obsáhlý škrt (12 rukopisných stran 
partitury), aby nenarušoval narůstající napětí, a symfonii tak zkrátil  
o dobré čtyři minuty. Po bouřlivé symfonické katarzi skladbu uzavírá 
dramatický přednes vzestupné a sestupné malé tercie v extrémní polo-
ze sopránu (tón des 3), useknutý mohutným orchestrálním staccatem.
 Kabeláč striktně odmítal detekované motivické podobnosti s chro-
matikou ve Dvořákově Requiem a v Bachově Velké mši h moll. Měl ale 
své osobní motto, které minimálně do pěti svých významných děl vložil 
jako poselství: ze své tvorby často vyzdvihoval šestici mužských sbo-
rů op. 10, komponovanou na začátku války na texty Jiřího Wolkera. 
V závěrečném sboru, v Kázání na hoře, je vznešeným rytmizovaným 
pentatonickým tématem s charakteristickou malou tercií podložen text: 



Každý má někde srdce, i když s sebou je nenosí. Ozve se v první i ve 
druhé větě Páté symfonie (zpravidla v lesním rohu), v celkovém plánu 
je z něj ale vystavěna většina motivického materiálu díla. U Kabeláče, 
který trval na neprogramní povaze své hudby a neměl rád výklady,  
o čem jeho hudba je, se jedná o jedinečné svědectví o hluboce lidském 
poselství symfonie.

Sotva třicetiletý Dmitrij Dmitrije-
vič Šostakovič (1906 až 1975) 
se na počátku roku 1936 nachází 
na výsluní slávy. Po celém světě sla-
ví úspěchy se svojí První symfonií  
a nově také s operou Lady Macbeth 
Mcenského újezdu. Dokončuje mo-
numentální mahlerovskou Čtvrtou 
symfonii, která má být zásadním 
mezníkem ve vývoji symfonie, do-
sahuje materiálního zabezpečení 
díky četným zakázkám pro film  

a zažívá také rodinné štěstí: narodila se mu dcera Galina. Jeho život 
přesto zvrátí zničující hanopis na stránkách stranického tiskového orgá-
nu Pravda: Chaos místo hudby. Koncem ledna Stalin osobně navštívil 
jednu z repríz ve Velkém divadle a byl jejím naturalistickým vyznění 
natolik šokován, že nechal sepsat tento primitivní text, který nebyl prost 
ani výhrůžek. O něco později vychází ještě další pamflet, Baletní faleš, 
útočící na Šostakovičova baletní díla. Pokud se skladatel ještě nějakou 
dobu cítí jakožto sovětská hudební celebrita č. 1, nedotknutelný, brzy 
mění názor. V srpnu se odehrává první z tzv. Moskevských procesů, 
brzy následují další a lidé začínají beze stopy mizet po desetitisících. 
Začal tzv. Velký teror. V podstatě byla zlikvidována celá leningradská 
umělecká a intelektuální elita, přičemž všeobecný strach byl ještě umoc-
něn tím, že nikdo vlastně oficiálně nevěděl o osudu zmizelých, přeživší 
ovšem tušili, že jejich bližní už nežijí.
 Šostakoviče přestali zdravit přátelé a při setkání na ulici přecházeli 
na druhou stranu. Skladatel měl situaci o to horší, že se od něj očeká-
vala velká skladba jako pokání. Prakticky nekomponoval, po nocích 
sedával u vchodových dveří bytu se sbalenými osobními věcmi a čekal, 
kdy si pro něj přijdou. Měl velké štěstí: když přišli zatýkat (víme, že 
„tajní“ museli plnit plán a stačilo přivést a zlikvidovat kohokoliv), vzali 
z domu někoho jiného, a když byl sám Šostakovič předvolán na NKVD 
(Lidový komisariát vnitřních záležitostí) kvůli přátelství s čerstvě zlikvi-
dovaným maršálem Tuchačevským, zachránila ho správně načasovaná 
likvidace jeho vyšetřovatele. Ve světle této „kliky“ se objevily domněn-
ky, že to nemohla být náhoda a že musel existovat příkaz Šostakoviče 
ušetřit. Doložené to ale není.
 V novém velkolepém díle, jímž měla být Symfonie č. 5 d moll, 
přemýšlel, jak se zavděčit propagandistickým požadavkům moci  
a zároveň skrytě hrát roli umělce sdílejícího utrpení se svým národem. 
Především vycházel z bombastického závěru v dur, který měl zastínit 
temné tóny zbytku symfonie. Oproti svým dřívějším skladbám zásadně 
umírňuje svůj jazyk, přesto tu však dosáhl svého i jako kronikář tragické 

doby. Vzniká rafinované dílo, které nemá slabinu, přestože perfektně 
pasuje na různé ideové výklady.
 Obsáhlá první věta přináší bojovnou náladu a vrcholí groteskním 
pochodem plným ironie. Druhá část je jakýmsi „zlým“ scherzem, kte-
ré je později pro Šostakoviče typické. V souladu s tradicí jsou rychlá  
a hybná, ale radosti a veselí tu mnoho nenajdeme. Emočním vrcholem 
symfonie je obsáhlá pomalá věta, v níž je elegie a smutek rafinovaně 
a opakovaně gradován až do sugestivních výbuchů pláče. Z různých 
soukromých deníkových záznamů víme, že na premiéře v listopadu 
1937 (pod taktovkou mladého Jevgenije Mravinského) lidé opravdu  
v pláč propukali a nemohli si pomoci – takřka každý už tou dobou 
přišel o někoho blízkého. Právě zde nacházíme mistrnou ukázku skla-
datelovy hry na dvě branky najednou: dojemná hudba uspokojuje hro-
zící moc, ale dává také psychologický únik těžce zkoušenému národu. 
Ubíjející vojenský marš finale vyústí do ztišené nejistoty a následně do 
tklivého hornového chorálu zakončeného jakoby do ztracena šestnác-
ti takty kódovaného vzkazu ve smyčcích a harfách – stejnou hudbou 
Šostakovič o pár měsíců dříve opatřil své vlastní zhudebnění Puškinovy 
básně Znovuzrození (op. 46, č. 1):

Jakýsi barbar začernil
tu geniovu práci jemnou
a nesmyslně světu skryl
ji vlastní malbou neforemnou.

Než léta jdou – a nátěr cizí
jak vetchá slupka padá, mizí;
a geniovo dílo v kráse
své staré zrakům odkrývá se.

Tak tratí se i bludů čmouhy
z mé duše zmučené a v ní
se křísí vidiny a touhy
mých počátečních, čistých dní.

(přel. Petr Křička, vyd. 1950)

Oplakávaným dílem je předchozí Čtvrtá symfonie, gigantický opus mo-
hutné mahlerovské tíže, který ovlivnil Šostakovičův přítel a tehdy oje-
dinělý mahlerofil Ivan I. Sollertinskij. Šostakovičovy ambice tehdy byly 
mimořádné a vskutku v ní posunul myslitelné hranice žánru, aniž by je 
ničil. Premiéra již nazkoušeného díla na konci roku 1936 však byla 
zrušena a došlo k ní nakonec až o čtvrtstoletí později v prosinci 1961. 
Proto vznikla umírněná symfonie pátá: jako elegie za zkoušené národy 
Sovětského svazu a taky za vlastní předrahé symfonické dítě, zavržený 
klenot, kterého se musel zříci. Po citaci puškinovské písně následuje 
v Páté symfonii efektní bombast, nahlas a v dur, záměrně banální, 
zároveň ale specificky bolestivý a děsivý, obzvláště hraje-li se pomalu.

Jan Špaček



O účinkujících
Jana Šrejma Kačírková vystudovala Pražskou konzervatoř. Po ab-
solutoriu v roce 2006 se stala hostem Národního divadla moravsko-
slezského v Ostravě a od roku 2010 zde působila jako stálá členka 
souboru opery. Nyní je členkou souboru Národního divadla Brno (od 
roku 2016) a stálým hostem Národního divadla v Praze a Jihočes-
kého divadla v Českých Budějovicích. Vystupovala rovněž v divadle  
F. X. Šaldy v Liberci a divadle J. K. Tyla v Plzni. Na scéně Slovenské-
ho národného divadla v Bratislavě hostuje v rolích Donny Anny (Don  
Giovanni) a Fiordiligi (Così fan tutte). V roce 2015 vystoupila poprvé 
před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově jako Rusalka.
 Vystoupila na řadě významných mezinárodních hudebních festiva-
lů (Pafos Aphrodite Festival, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, MHF 
Petra Dvorského, MHF Český Krumlov) a vystupuje s orchestry jako 
Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy – FOK, 
Filharmonie Brno či Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.
 Účinkovala v inscenacích režisérů jako M. Corradi, P. Forman,  
P. Gábor, L. Golat, O. Havelka, J. Heřman, J. Kališová, P. Kartalov,  
L. Keprtová, I. Krejčí, J. Lauwers, J. Menzel, J. Nekvasil, P. Mikuláštík,  
C. Or, M. Otava, J. Průdek, L. Puglies, I. Racek, D. Radok, S. Sandroni,  
R. Szymiková, tvůrčí režisérská dvojice SKUTR (M. Kukučka a L. Trpi-
šovský), L. Štros, A. Thorwald nebo M. Weiss. 
 Ve svém repertoáru má řadu hlavních rolí, za které získala pres-
tižní ocenění. Je trojnásobnou držitelkou Ceny Thálie z let 2012 (za 
ztvárnění role Julie z opery Romeo a Julie Ch. Gounoda), 2013 (za 
mimořádný jevištní výkon v titulní roli Anna Bolena ve stejnojmenné 
opeře G. Donizzetiho) a 2020 (za roli Juliette v inscenaci Tři fragmen-
ty z Juliette/Lidský hlas Davida Radoka a Marko Ivanoviće). Získala 
tři ocenění Jihočeských Thálií a čestnou cenu festivalu Opera 2013 
„Libuška“ za interpretaci v roli Gilda z opery Rigoletto G. Verdiho.
 V Janáčkově opeře NdB v současné době účinkuje mj. jako Vio-
letta (Traviata), Mařenka (Prodaná nevěsta), Sophie (Růžový kavalír), 
Bystrouška (Příhody lišky Bystroušky) nebo Mimi (La bohème) a před-
stavuje se také ve vedoucích rolích nejnovějších premiér: Ellen Orford 
(Peter Grimes Davida Radoka) a Pamina (Kouzelná flétna Miroslava 
Krobota).
Více na janasrejmakacirkova.com

© Lenka Hatašová



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 De-
nnis Russell Davies.
 Od roku 2000 pořádá letní open air festival na brněnském hradě 
Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou renomovaných 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.



Robert Kružík patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Sed-
mým rokem je stálým dirigentem Janáčkovy opery Národního divadla 
Brno, také působil tři sezony jako dirigent Národního divadla morav-
skoslezského v Ostravě. Od sezony 2018/2019 je stálým hostujícím 
dirigentem Filharmonie Brno a počínaje sezonou 2021/2022 šéfdiri-
gentem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.
 V Národním divadle Brno nastudoval Rossiniho operu Hrabě 
Ory, Čajkovského Pikovou dámu a Evžena Oněgina, Smetanovu Libu- 
ši (100. výročí republiky), Růžového kavalíra Richarda Strausse, 
Verdiho Otella nebo Martinů Řecké pašije. Jeho široký operní záběr 
čítá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka, Martinů, Janáčka, Donizettiho, 
Rossiniho, Čajkovského, Bizeta, Verdiho, Pucciniho, Prokofjeva a dal-
ších skladatelů.
 Mimo operní jeviště spolupracuje s mnoha orchestry, jako jsou 
Filharmonie Brno, PKF – Prague Philharmonia, Česká filharmonie, Slo-
venská filharmonie, Státní filharmonie Košice, Janáčkova filharmonie 
Ostrava, Pražský komorní orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, 
Jihočeská komorní filharmonie, Czech Virtuosi nebo Ensemble Opera 
Diversa. Spolupracoval s předními sólisty, jimiž jsou houslisté Esther 
Yoo, Václav Hudeček, violoncellisté Tomáš Jamník, Raphael Wallfisch, 
pěvci Roman Janál, Jiří Sulženko, Soňa Červená a další. Jako dirigent 
vystoupil např. na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, na 
Svatováclavském hudebním festivalu v Ostravě a ve významných kon-
certních sálech a divadlech.
 Tento brněnský rodák začínal jako violoncellista. Absolvoval Kon-
zervatoř Brno, kde se kromě hry na violoncello (u Miroslava Zichy) vě-
noval rovněž dirigování (u Stanislava Kummera). Ve studiu pokračoval 
na pražské AMU, kde jeho pedagogy byli Leoš Svárovský, Charles 
Olivieri-Munroe, Lubomír Mátl v dirigování a Miroslav Petráš ve hře 
na violoncello. V akademickém roce 2012/2013 byl na studijní stáži 
na Zürcher Hochschule der Künste ve Švýcarsku, kde se zaměřil na 
oba obory. S úspěchem se zúčastnil řady violoncellových soutěží, jako 
jsou Pražské jaro, Soutěž Nadace Bohuslava Martinů, Mezinárodní 
soutěž Leoše Janáčka v Brně aj. Svoje znalosti a zkušenosti rozšiřoval 
na mistrovských kurzech – ve hře na violoncello to bylo u Jiřího Bárty, 
Michaely Fukačové a Raphaela Wallfische, v dirigování u Norberta 
Baxy, Johannese Schlaefliho a Davida Zinmana.
Více na robertkruzik.cz



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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Zveme vás na

Andělské symfonie, 7. ab. koncert cyklu Filharmonie doma v Be- 
sedním domě 26. a 27. 5. 2022 v 19:00: Stravinskij Symfonie 
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

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 festivalu Mozartovy děti 12. 6. 2022 
v Janáčkově 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, choreografie Hana Novotná

Koncert dětských sólistů s Filharmonií Brno 14. 6. 2022 
v Besedním domě v 18:00; 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, 
průřez filmovou hudbou Johna Williamse s Českým národním symfo-
nickým orchestrem

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


