Petr Altrichter je jedním z nejvýznačnějších českých dirigentů, který si udělal působivé jméno svou dynamickou a hlubokou interpretací symfonické hudby. Řídil orchestry po celém
světě, v britských špičkových tělesech se uplatňoval zejména
jako propagátor české hudby.
Po absolvování JAMU (1978) nastoupil nejprve jako asistující
dirigent do Státní ﬁlharmonie Brno; v následujících letech působil v České ﬁlharmonii jako asistent Václava Neumanna,
ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně nebo v Komorní
ﬁlharmonii Pardubice. V roce 1987 přešel do Symfonického
orchestru hlavního města Prahy FOK. Byl uměleckým ředitelem
a šéfdirigentem Jihozápadní německé ﬁlharmonie v Kostnici
a stál také v čele Královské liverpoolské ﬁlharmonie. V roce
2001 byl pozván do čela Filharmonie Brno, kde setrval
dalších sedm let a vrátil se tak k orchestru, se kterým byl
spjat od studií a se kterým jako pravidelný host spolupracuje
doposud.

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 nejvýznamnější programovou položkou
tělesa, které je považováno dodnes za jeho autentického
interpreta.
Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli
symfonické hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební sezony druhého českého města, aktivním
festivalovým pořadatelem a kreativním lídrem orchestrální
dramaturgie. Na svých turné provedla na tisíc koncertů, je
pravidelným hostem světových i českých festivalů. Dějinami
orchestru prošla řada českých a světových dirigentských osobností jako Břetislav Bakala, František Jílek, Petr Altrichter, Jiří
Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš
Netopil. Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Dennis Russell Davies. Od roku 2000 pořádá
ﬁlharmonie letní open air festival na hradě Špilberk, v roce
2012 se stala pořadatelkou renomovaných festivalů Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby a Expozice
nové hudby.
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Oslavte s námi 1200 let od první písemné zmínky
o Moravě na slavnostním koncertu.
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Vážené dámy, vážení
pánové,

VÁCLAV NOVOTNÝ starší
Jsem Moravan

před tímto koncertem
jsem přemýšlel o tom,
co pro mě Morava
znamená. Není lehké to
vyjádřit slovy. Připomnělo mi to jeden kreslený
vtip, ve kterém se dvě
ryby plující v moři ptají,
co je to voda.

Mužský sbor ze Sobůlek

Ono je to totiž podobné. Narodil jsem se ve
Velaticích kousek od Brna, celý život žiji na Moravě. Je všude
kolem mě. Je v krajině a v přírodě. Je v písničkách, které jsme
doma zpívali. V jídlech, co nám vařila maminka, v tom, jak
mluvíme, jak se díváme na svět, jak slavíme radosti i v tom,
jak pláčeme. Bez ní si nedovedu život představit.
Morava je o lidech, tradicích a o tom, jak žijeme. Tohle
všechno vnímal i Janáček, kterého dnes uslyšíme. Dokázal ve
svých skladbách říct, co to je Morava lépe než kdokoli jiný.
Díky za to, že se dnes můžeme po 1200 letech od první zmínky o Moravanech potkat a oslavit naše kořeny. Přeji příjemný zážitek.
Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Morava má svůj zvuk,
svou hudbu. Je to hudba
lidových písní a hudeckých muzik, které jsou
ihned
rozpoznatelné.
Ale je to i melodika
starých církevních tónin,
které evokují starobylost
a sahají ke kořenům.
Všechno toto lze nalézt
ve tvorbě Leoše Janáčka, největšího moravského skladatele a jednoho
z nejslavnějších skladatelů světových. Jeho dvě nejznámější symfonická díla proto zazní i na tomto historickém koncertě. Sinfonietta, hudba
sokolských fanfár a hudební symbol zemského hlavního města Brna, a Taras Bulba, romantická hrdinská rapsodie. Má-li
některý orchestr k této hudbě blízko, je to právě Filharmonie
Brno. Je nám ctí, že ji můžeme zahrát právě při této příležitosti na počest Moravy.
Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno

LEOŠ JANÁČEK
Sinfonietta
1. Allegretto
2. Andante
3. Moderato
4. Allegretto
5. Andante con moto. Allegretto

Ať už si Sinfoniettu s tímto obsahem spojíme či nikoli, je nepochybné, že v ní Brno získalo jedno ze svých emblematických
uměleckých děl. Právě Brno se také stalo svědkem dalších
dvou – za Janáčkova života posledních – provedení u nás,
vždy s Mistrovou účastí: 3. dubna 1927 a 27. května 1928,
v obou případech v Městském (dnešním Mahenově) divadle
v podání orchestru Národního divadla v Brně pod taktovkou
Františka Neumanna.

LEOŠ JANÁČEK
Taras Bulba, rapsodie pro orchestr
1. Smrt Andrijova
2. Smrt Ostapova
3. Proroctví a smrt Tarase Bulby
Filharmonie Brno
dirigent Petr Altrichter

„Pěkňoučká Sinfonietta s fanfárami“, jak se o svém posledním a nesporně nejproslulejším orchestrálním díle vyjádřil
Leoš Janáček v dopise Kamile Stösslové, vznikala v ovzduší
příprav VIII. sletu všesokolského v Praze, které dvaasedmdesátiletého skladatele s mladickým duchem nemohly nechat
chladným a během nichž byl vyzván, aby pro tuto událost
napsal „nějaké noty“. Janáček původně plánoval složit jen
fanfáry, uchvácen silnými dojmy z poslechu vojenské dechové
hudby v Písku, kde byl na návštěvě u Kamily. Své múze pak
v dopisech opakovaně psal, jak na tento zážitek pořád vzpomíná. Fanfáry se mu však záhy rozrostly v rozsáhlejší skladbu,
již zprvu nazval Symfonieta vojenská. V den zahájení sletu,
4. června 1926, byl v Lidových novinách otištěn autograf fanfár. Premiéra celého díla se uskutečnila 26. června téhož roku
ve Smetanově síni Obecního domu v rámci Dnů sokolského
dorostu. Českou ﬁlharmonii posílenou „14 vojenskými trubači“
dirigoval Václav Talich. V lednu následujícího roku dílo vyšlo
tiskem, ovšem už pod názvem Sinfonietta.
Při premiéře si Janáček na tištěný program načrtl programní
průběh skladby: 1. Fanfáry, 2. Hrad, 3. Králové klášter,
4. Ulice, 5. Radnice. A ve fejetonu Moje město z 24. prosince 1927 jako by k němu podal dodatečné vysvětlení: „A tu
jednou zřel jsem město v zázračné přeměně. Zmizel ve mně
rozpor k ponuré radnici, nenávist ke kopci, v jehož útrobách
řvalo tolik bolestí, zmizel odpor k ulici a co se v ní hemžilo.
Nad městem vykouzlena zář svobody, znovuzrození 28. října 1918! Vzhlížel jsem se v něm, patřil jsem jemu. A třesk
vítězných trubek, svatý klid zalehlého v Úvozu králové kláštera, noční stíny a dech zelené hory a vidění jistého rozmachu
a velikosti města rodil se v mé sinfoniettě z toho poznání,
z mého města Brna!“

Rapsodie pro orchestr Taras Bulba, spolu se Sinfoniettou
nejproslulejší symfonická skladba Leoše Janáčka (1854–
1928), je natolik jedinečná, že bychom k ní jen sotva našli
v dobové tuzemské i světové hudební literatuře paralelu. Byla
inspirována stejnojmennou novelou ruského klasika Nikolaje
Vasiljeviče Gogola, zpracovávající pověst o atamanovi záporožských kozáků Tarasu Bulbovi, hrdinsky umírajícím v závěru vítězného boje proti Polákům roku 1628, a o jeho dvou
synech, Andrijovi a Ostapovi. Janáček komponoval rapsodii
během první světové války a první verzi dokončil v červenci
1915. Druhou, přepracovanou verzi Janáček završil o tři roky
později, a právě ta se stala základem podoby díla, v jaké
Tarase Bulbu vůbec poprvé slyšelo publikum 9. října 1921 na
symfonickém koncertě Národního divadla v Brně pod taktovkou Františka Neumanna či poté při pražské premiéře 9. listopadu 1924 ve Smetanově síni Obecního domu v podání
České ﬁlharmonie za řízení Václava Talicha (a za přítomnosti
prezidenta T. G. Masaryka).
Janáčkova hudba není prvoplánově popisná, je však důsledně programní. Posluchače provází dramatickými osudy hrdinů
a s hlubokým pochopením postihuje Andrijovo těžké rozhodování mezi láskou a povinností, Ostapovo nelidské utrpení
a Tarasův horečný neklid, vykoupený prorockou vizí a smrtí
v plamenech. Do hymnického ﬁnále Janáček vložil poselství
krásy, nezdolnosti a víry.
Vítězslav Mikeš (kráceno, 2017, 2021)

