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PÁ 21/10/2022, 19:00, Besední dům

DER TURM ZU BABEL
KAGEL Der Turm zu Babel 
MONK Three Heavens and Hells  
CAGE Song Books
Eva Šušková zpěv, sbormistryně  
Peter Mazalán zpěv, scénická realizace 
ženský vokální ansámbl

SO 22/10/2022, 19:00, Besední dům 

NEW SONGS OF SOCIAL CONSCIENCE
NEWMAN Live Songs 
 Cantata 
 Piano Sonata No. 16 
 New Songs of Social Conscience 
Chris Newman zpěv, Ivan Šiller klavír

NE 23/10/2022, 19:00, Terén: pole performativního umění

CAVE SONGS [new edit]
MATEJ Cave Songs [re-mixed] 
 E [for e. g.] 
 MORSeARIA [miserere] 
 CODA [to Ho-chi-min] No. 4 
CAGE Souvenir 
SCIARRINO Let Me Die Before I Wake 
GRAHAM Písně lidové
VENI ensemble: Ronald Šebesta klarinet, Eva Šušková zpěv, 
Štefan Szabó elektrická kytara, Milan Osadský akordeon, 
Daniel Matej umělecký vedoucí, laptop, elektrosluch

PO 24/10/2022, 19:00, Besední dům 

URSONATE
ŠEMBERA Fonetická krajina
SCHWITTERS Ursonate
Vojtěch Šembera zpěv

ÚT 25/10/2022, 19:00, Divadlo na Orlí

SARA’SMILE 
MEDEK, MEDKOVÁ, ZOUHAR Sara’smile 
v hlavní roli Sára Medková, spoluúčinkují Ivo Medek,  
Vít Zouhar, video Lukáš Medek, režie Rocc

ST 26/10/2022, 19:00, Besední dům

THREE VOICES
FELDMAN Three Voices 
JOHN CAGE Experiences No. 2
Beth Griffith zpěv

ČT 27/10/2022, 19:00, JAMU, komorní sál

HERE BE SIRENS
SOPER Here Be Sirens
Aneta Podracká Bendová, Eva Marie Kořená,  
Jana Vondrů zpěv, klavír, klavírní perkuse,  
scéna a režie Zuzana Fischer

PÁ 28/10/2022, 19:00, Besední dům

MANY MANY WOMEN PLUS 
KOTÍK Many Many Women 
 There Is Singularly Nothing 
 Drums
Irena Troupová soprán, Harald Hieronymus Hein baryton, 
Petr Kotík flétna, Daniel Havel flétna 
Percussion Ensemble JAMU

21–28/10/2022, Besední dům

ZVUKOVÉ INSTALACE
PAVEL BÜCHLER Pauza Schwitters 
LUCIE PÁCHOVÁ VoiSineAgge 
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Mezinárodní hudební festival Brno 
Expozice nové hudby 

VOX HUMANA [ex MACHINA]

Záštitu převzali 
Martin Baxa, 
ministr kultury

Jan Grolich,  
hejtman Jihomoravského kraje 

Markéta Vaňková,  
primátorka statutárního města Brna 

Vojtěch Mencl,  
starosta městské části Brno-střed 

Mezinárodní hudební festival Brno  
je členem České asociace festivalů.

Statutární město Brno  
finančně podporuje Filharmonii Brno.

Pořadatel: 
Filharmonie Brno, příspěvková organizace

Čestný výbor MHFB
Jan Grolich,  
hejtman Jihomoravského kraje

Markéta Vaňková,  
primátorka statutárního města Brna

Mikuláš Bek,  
ministr pro evropské záležitosti České republiky

Petr Michálek,  
rektor Janáčkovy akademie múzických umění

Jiří Morávek,  
generální ředitel SNIP & CO

Umělecká rada MHFB
předseda 
Josef Třeštík

místopředseda  
David Mareček

členové  
Aleš Březina, Jan Hlaváč, Marek Hrubecký, Pavla Hujňáková, 
Marie Kučerová, Vladimír Maňas, Daniel Matej, Vítězslav Mikeš, 
Nora Obrtelová, Viktor Pantůček, Lucie Šnajdrová, Jan Špaček, 
Jaroslav Šťastný, Jiří Zahrádka, Jan Žemla

Generální intendantka 
Marie Kučerová

Dramaturg ENH 
Daniel Matej

Manažerka festivalu 
Lucie Šnajdrová



EXPOZICE NOVÉ HUDBY (vznik 1987) je festival soudobé experi-
mentální hudby, který chápe „expozé“ ve svém názvu nejenom 
jako prezentaci, ale též jako interakci, participaci a živou komu-
nikaci s veřejností a veřejnými prostory. Od roku 2012, kdy se po-
řadatelem festivalu stala Filharmonie Brno, sledovala dramatur-
gie různá témata, vycházející z prostorových dispozic města Brna, 
ale také z požadavku reflexe pestré škály tendencí soudobé hu-
dební produkce. Věnovala se zvukové instalaci, hlukové kompozi-
ci, intervencím do veřejného prostoru i veskrze tradičnímu kon-
certnímu provozu. Od roku 2020 má festival nového dramaturga, 
který připravil opět nový pohled na vnímání současné tvorby.

Slovo dramaturga
Východiskem dramaturgické koncepce pro rok 2022 je lidský hlas 
v nejrozmanitějších podobách a konfrontacích, v akustickém, 
elektroakustickém či multimediálním prostředí. Lidský hlas ja- 
ko nositel umělecko-verbální komunikace (ve spojení s poetic-
kým textem); lidský hlas jako zajímavé zvukové médium ať už 
ve své fyzické (akustické) podobě, či jako médium transformo-
vatelné prostřednictvím nových technologií do úplně jiných, 
sobě samému odcizených zvukových poloh; lidský hlas ve své só-
lové či ansámblové podobě; lidský hlas jako nositel hudebně-
-dramatické akce. 
 Tímto směrem jsou zaměřené letošní projekty, v nejednom 
případě přesahující rámec hudebního umění, resp. propojující 
hudbu s jinými (novými i starými) médii (instalace, projekce, in 
situ performance apod.).
 Věříme, že osm večerů a dvě zvukové instalace, které jsme 
letos připravili pro brněnské (a snad i mezinárodní) publikum, 
budou dostatečně bohatou, pestrou a umělecky hodnotnou ko-
lekcí jak zcela nových, tak již existujících uměleckých výstupů, 
které dokazují, že lidský hlas, tento odvěký, a tedy nejstarší hu-
dební nástroj, byl a je stále fascinující inspirací a tvůrčí výzvou 
napříč celým spektrem umění dneška.

Daniel Matej, dramaturg Expozice nové hudby

Founded in 1987, the EXPOSITION OF NEW MUSIC is a festival of 
contemporary experimental works, which sees the “exposition” of 
its title not solely as a presentation, but also as interaction, partici-
pation and lively communication with people and the public space.
 Since 2012, when the Filharmonie Brno became the festival’s or-
ganiser, our programming has followed various threads, based on 
the spatial arrangements of the city of Brno, and responding to a 
need to reflect the rich gamut of trends present in contemporary 
musical productions. Thus, the Exposition has focused on sound in-
stallations, noise music and musical interventions into the public 
space, as well as traditional concert performances. Since 2020, the 
festival has a new programmer, who proposes his own perspective 
on contemporary music.

A Word from the Programmer
The focus of the dramaturgical concept for 2022 is the human 
voice in its various forms and encounters in an acoustic, electro- 
acoustic or multimedia context. It presents the human voice as 
the carrier of a verbal artistic message (in combination with the 
poetic text); as a compelling sound medium, whether in its physic- 
al (acoustic) form or transformed by new technologies into com-
pletely different situations, where it is alienated from itself; solo 
or in ensemble; and as a carrier of musical-dramatic action.
 This is where this year’s projects are aimed; in many cases, they 
go beyond musical art or link music with other new and old media 
including installations, screenings and in situ performances.
 We believe that the eight evenings and two sound installa-
tions we have prepared for the Brno (and hopefully internation- 
al) audience this year will provide a satisfyingly rich, varied and 
artistically valuable collection of both brand new and well es-
tablished artistic acts, showing that the human voice, this age 
old, indeed the oldest, musical instrument, will always be a fas-
cinating inspiration and creative challenge across the entire spec-
trum of artistic endeavour.

Daniel Matej, Exposition of New Music programmer
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PÁTEK

21/10/2022
1900

Besední dům
DER TURM ZU BABEL



Eva Šušková a Peter Mazalán jsou dvojicí,  
která posluchači nabízí vskutku zajímavý  
pohled na současné vokální umění. Jejich vy-
stoupení překračují rámec tradičních ko- 
morních koncertů, protože využívají napří-
klad rozmanité možnosti architektury pro-
stor, ve kterých účinkují; Peter Mazalán je  

nejen vystudovaný zpěvák, ale také architekt a scénograf.  
V české premiéře zažijeme nový pohled na současné vokální 
umění při velmi netradičním provedení Kagelovy skladby při-
způsobeném pro nový prostor.

Eva Šušková and Peter Mazalán are a couple that provide a tru-
ly attractive perspective on contemporary vocal art. Their per-
formances go beyond traditional chamber concerts, using the 
diverse possibilities afforded by the architecture of the perfor-
mance space; Mazalán graduated not just in vocal perfor- 
mance, but also in architecture and stage design. Heard here in 
its first Czech performance, we will witness a very non-traditi-
onal take on Mauricio Kagel’s piece, adapted for a new space.

Cyklus písní Der Turm zu Babel (Babylonská věž) pro hlas sólo, 
je mistrovským ztvárněním úryvku textu ze Starého zákona v se-
dmnácti jazykových mutacích. Neustálé narážky na kulturní  
a společenské manýry jednotlivých národů představují typické 
kagelovské balancování na hraně naivity a rafinovanosti, kýče 
a sofistikované hudby. 
  Naproti tomu vokální cyklus Three Heavens and Hells pro 
ženský nebo dětský vokální ansámbl vycházející z textových 
předloh vytvořených dětmi představuje vůči Kagelově „jazyko-
vému zmatení“ jasný protipól na více úrovních. Meredith Monk 
požaduje interpretovat jednotlivé části cyklu „čistým, jasným  
a konkrétním tónem“ bez klasického vokálního vibrata, čímž 
dává vyniknout čistotě a upřímnosti dětské poezie. Na druhé 
straně zde však hojně využívá i rozšířené vokální techniky, kte-
rými ztvárňuje onomatopoické zvuky odvozené z textových před-
loh, a posouvá tak hranice vokální interpretace do nových di-
menzí.
 Song Books pro hlas sólo je sbírka krátkých děl Johna Cage, 
která skladatel složil a sestavil v roce 1970. Obsahuje skladby ve 
formě písně (nebo písně s elektronikou) a ve formě divadla (nebo 
divadla s elektronikou). Skladby s podtitulem „Theatre“ přesou-
vají na základě jednoduchých instrukcí účinkující po jevišti, hle-
dišti i zákulisí. Kde hudba ztichne, zůstává pohyb.
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DER TURM ZU BABEL

MAURICIO KAGEL (1931–2008)

Der Turm zu Babel (2002), výběr z cyklu
 anglicky, německy, rusky, maďarsky, italsky,  
 hebrejsky, svahilsky, francouzsky

MEREDITH MONK (1942)

Three Heavens and Hells (1992), výběr z cyklu
 I – IV

JOHN CAGE (1912–1992)

Song Books (1970), výběr z cyklu 
 Solo for Voice 32 (Theatre) 
 Solo for Voice 37 (Theatre) 
 Solo for Voice 44 (Theatre)

Eva Šušková zpěv, sbormistryně 
Peter Mazalán zpěv, scénická realizace 
ženský vokální ansámbl: 
 Sylvia Urdová, Júlia Urdová,  
 Katarína Ďurdinová, Dominika Hanko,  
 Lenka Deáková
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Hudební divadlo v evropské tvorbě 20. století
Fenomén hudebního divadla je třeba v každé době znovu a zno-
vu reflektovat. Zejména v jeho moderních podobách se hranice 
mezi hudebním divadlem a jinými formami umění natolik stíra-
jí, že je obtížné vymezit jeho konkrétní definici. Nový pohled na 
fenomén hudebního divadla přináší moderní teatrologie a este-
tika. Například Patrice Pavis v Divadelním slovníku stanovuje za 
první pokusy o moderní hudební divadlo Stravinského Příběh vo-
jáka (1918) nebo didaktickou operu Bertolta Brechta Vzestup  
a pád města Mahagonny (1929). K vytvoření žánru podle Pavise 
dochází až v 50. letech 20. století, kdy skladatelé jako Schnebel 
(1930), Kagel (1931–2008) nebo Stockhausen (1928–2007) ne-
chápali své koncerty jako realizaci hudební partitury či operní-
ho libreta, ale jako divadelní představení. V díle Georgese Aper-
ghise (1945) jsou interpreti současně zpěváky, herci, zvukaři, 
komiky a s chutí „si utahují“ z publika. Na konceptu skladatele 
Mauricia Kagela (jehož jméno se nejčastěji spojuje s pojmem 
hudební divadlo) lze demonstrovat, jakými modalitami prošel 
ve 20. století tento fenomén. Základní přínos jeho hudby spočí-
vá v koncipování jeho děl jako hudebního divadla, kde rozhodu-
jící roli kromě samotné hudby tvoří také vizuální a dramatické 
vystoupení hudebníků.

Eva Šušková

Sémiotika hlasu v architektuře
Člověk se při zpěvu sám stává nástrojem. Vzniká intimní saz- 
ba mezi zpěvákem a posluchačem, bezprostřednost jedinečná  
v umění. Pokud by zpěv jako kulturní projev vymizel, kultura by 
ztratila neskutečnou hodnotu bezprostřední vztahovosti trans-
portované přes hlasy.
 Jak dalece dokáže hlas ovlivňovat hudební produkci ve vzta-
hu aktéra a publika? Je to právě barva hlasu a nakládání s ním, 
které vytváří toto jedinečné napětí. Extatický moment a jeho 
účinek umí z nadměrného prostoru vytvořit intimní dimenzi slu-
chu a podráždit tak recipienta svojí zdánlivou blízkostí a dyna-
mikou i tělesně. Hlas se stává poměrem mezi producentem a re-
cipientem, nástrojem a prostředkem výrazovosti hudebně-dra- 
matických významových vrstev. „Ztracený hlas“, který neslyší-
me a nerozumíme mu. Je to prostorem, ve kterém se nachází-
me? Špatnou artikulací nebo nevhodnou akustikou? Překlady li-
bret k dispozici jsou. Cizí jazyk překážkou není. Je možné nepo- 
rozumět textu v koncertním sále, který má na základě svých ar-
chitektonických dispozic principiálně podpořit artikulaci frází? 
Zaniká srozumitelnost paralelně se špatnou artikulací a vokální 
technikou? Nebo se ztrácí vinou nekoncentrace posluchače?

 V projektu Babylonská věž se prostor stává laboratoří vnímá-
ní – prázdnou zónou, kde zkoumáme srozumitelnost vysloveného. 
Koncertní sál, který do sebe pouští nejuniverzálnější z jazyků – 
hudbu – je symbolicky místem neporozumění. Neanalyzujeme zde 
akustiku, fyzikální vlastnosti sálu a vokální kvality interpretů. Za-
mýšlíme se nad schématy vzájemného mezilidského neporozu-
mění na více úrovních.

Peter Mazalán

Song Books (Zpěvníky) představují rozsáhlou dvoudílnou sbírku 
„písní“ (Sóla pro hlas 3–92). Označení „písně“ není úplně přes-
né, neboť se jedná o indeterministické skladby, jejichž zvuková 
podoba není předem určena – interpreti si je musí z předložené-
ho materiálu a na základě poměrně rafinovaných instrukcí vy-
pracovat sami. Znamená to, že kompozice vymezuje pouze ab-
straktní vztahy mezi jednotlivými elementy, které si interpreti 
sami zvolí (je to něco podobného jako dosazovat různé veličiny 
do matematického vzorečku).  Zároveň zde Cage klade velký dů-
raz i na vizuální složku: „Máme nejen uši, ale i oči.“ Sóla jsou roz-
dělena do čtyř kategorií: 1. zpěv, 2. zpěv s elektronikou, 3. diva-
delní akce, 4. divadelní akce s elektronikou. V některých sólech 
se tedy vůbec nemusí zpívat. Použití elektroniky je pouze nazna-
čeno (např. bezdrátový mikrofon na hrdle, kontaktní mikrofony 
na zesílení velice slabých zvuků, maximální zesílení na hranici 
zpětné vazby atp.) a zůstává otevřeno možnostem, které v době 
vzniku ještě nebyly známy. Jednotlivá sóla se při provedení více 
hlasy mohou libovolně překrývat a kterékoliv sólo může být pro-
váděno i současně s jinými indeterministickými skladbami to-
hoto autora.

Jaroslav Šťastný

Eva Šušková se v současnosti se prezentuje jako přední interpret-
ka komorního a koncertního repertoáru, přičemž odborná kritika 
nejvíce vyzdvihuje její interpretační vklad v dílech klasiků 20. sto-
letí. Je zanícenou propagátorkou slovenské hudby a díky úzké spo-
lupráci se skladateli se stala vyhledávanou interpretkou nových 
děl (mj. účinkovala v premiérách původních slovenských oper au-
torů Juraje Beneše, Víťazoslava Kubičky a Slava Solovice).
 Jako sólistka se představila na významných evropských fes-
tivalech (Gaida, Lost & Found, Pražské premiéry, Bratislavské  
hudební slavnosti, Melos-Étos, Zempléni Fesztivál, Neuen Musik 
in Bamberg, Konvergence, Dny staré hudby aj.). Spolupracovala 
s předními orchestry a soubory (Prague Modern, Quasars Ensem-
ble, Solamente naturali, Janáčkova filharmonie Ostrava, Sloven-
ská filharmonie a dalšími). Věnuje se také pedagogické činnosti 
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na katedře hudební výchovy PdF UK v Bratislavě a také organi-
začním aktivitám.

Peter Mazalán v současné době spolupracuje na originálních  
intermediálních projektech a soustředí se na propojování umě-
lecké písně a současného divadla, performance a výtvarného 
umění. Vystudoval zpěv na VŠMU v Bratislavě, kromě hudby zís-
kal také doktorát na Fakultě architektury Slovenské technické 
univerzity. Mezi jeho nejvýznamnější angažmá patří operní stu-
dio Bayerische Staatsoper v Mnichově, kde zpíval Lesníka v Janáč- 
kových Příhodách lišky Bystroušky nebo Conte Peruchetta v Hayd- 
nově La fedeltà premiata. V rakouském Stadttheater Klagenfurt 
se představil jako Zurga v Bizetových Les pêcheurs de perles, 
Ottokar ve Weberově Der Freischütz nebo Homonaya ve Straus- 
sově Der Zigeunerbaron. Pravidelně se objevuje i na koncertních 
pódiích. S Bayerisches Staatsorchester provedl v Mnichově Dvo- 
řákovy Biblické písně, s Münchner Symphoniker a s Chorwerk Ruhr 
Händelova Mesiáše. V Orffových Carmina Burana vystoupil  
v Lübecku, Reutlingenu, Essenu, Frankfurtu, Rheingau a São 
Paulu.

MAURICIO KAGEL
Der Turm zu Babel
Genesis (11:5–7)

Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lid-
ští synové stavěli. Hospodin si řekl: „Hle, lid je zajedno a všichni 
mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už neza-
brání vykonat, cokoli si předsevzali. Nuže, sestoupíme a zmate-
me tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého.“

MEREDITH MONK
Three Heavens and Hells
text: Tennessee Reed

There are three heavens and hells
People heaven and hell
Animal heaven and hell
Things heaven and hell
What do the three heavens and hells look like?
The are all the same

14 15

Der Turm zu Babel, 21/10/2016, Slovenská národní galerie
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SOBOTA

22/10/2022
1900

Besední dům

NEW SONGS  
OF SOCIAL CONSCIENCE

Chris Newman © Mode Records



V Německu působící anglický umělec, sklada-
tel, výtvarník a básník Chris Newman se pro-
slavil především vlastními písňovými cykly, kte-
ré sám interpretuje chraplavým „pankáčským“ 
hlasem. Někteří kritici ho označují za „Schu-
berta současnosti“ a jistě to není neopodstat-
něná pocta. Přímá hudba s někdy explicitními 

texty charakterizují většinu Newmanovy hudební tvorby. Její in-
terpretační praxe sama o sobě ilustruje důvod, proč byla Newma-
nova hudba někdy popisována jako „úmyslně špatná“.

Chris Newman, an English composer, visual artist and poet  
based in Germany, became famous mainly for his song cycles, 
which he performs himself in a raspy “punk” voice. Not without 
reason, some critics have hailed him as a “Schubert for today”. 
Most of his music is immediate, the lyrics sometimes explicit. 
Newman’s performance style shows quite clearly why his music 
is occasionally described as “wilfully bad”.

Moje práce souvisí s tím, že jsem vůbec naživu, a psaní hudby je 
pokusem si to alespoň částečně ověřit. Což v podstatě znamená, 
že hudba může být potenciálně čímkoliv. A jak tedy postupovat 
při tvorbě něčeho, co je potenciálně čímkoliv? To je samotná pod-
stata mé práce a není to tak snadné. Musí to nějakým způsobem 
reprezentovat akt vytváření díla v médiu, ve kterém se nachází – 
v tomto případě je to hudba. Materiál i jeho prezentace by to měly 
nějak zhmotnit. To, že žijeme nyní, a potenciálně máme obsáh-
nout celou minulost. Často si přivlastňuji hudební materiál z mi-
nulosti – slouží jako vztažný bod pro můj vlastní materiál. Také je 
to něco, co by se dalo nazvat aktem lásky. Zpracování materiá-
lu, ať už mého vlastního, či někoho jiného (např. Beethoven, CPE 
Bach), souvisí s vytvářením modelů existenciální situace, napří-
klad aktu vnímání.

První skladba na programu, Live Songs (video), vznikla, když ar-
tritida v obou mých kyčlích pokročila natolik, že už jsem nemohl 
sedět u klavíru a předklonit se, abych mohl psát. Použil jsem pro-
to videokameru jako nástroj ke zdokumentování skladeb, v tom-
to případě samotného jejich vznikání, neboť když jsem si sedl ke 
klavíru, netušil jsem, jaká to bude hudba, nebo jaká budou slova. 
Kamera přitom byla začleněna do tvůrčí situace jako svého dru-
hu pero. 
 Cantata (hlas + klavír) je příkladem mé tendence vykrádat. 
V tomto případě Johna Donnea (Holy Sonnets) a Beethovena  
(An die ferne Geliebte). Zajímá mě vzít něco známého a odcizit 
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NEW SONGS OF SOCIAL CONSCIENCE

CHRIS NEWMAN (1957)

Live Songs (2022)

Cantata (2015)

Piano Sonata No. 16 (2012–2013)

New Songs of Social Conscience (1991)

Chris Newman zpěv 
Ivan Šiller klavír



to prostřednictvím nového druhu syntaxe, tedy toho, jak to drží 
pohromadě, a nového typu gramatiky.
 Již od nejútlejších let rovněž přepracovávám vlastní mate- 
riál ve formě dokončených skladeb, abych vytvořil něco nového – 
pravděpodobně se to částečně rodí z radikální formy lenosti.  
Piano Sonata No. 16 (klavír sólo) je toho dokladem. Přenáší ma-
teriál dál, někam, kam jsem se nemohl napoprvé dostat; poslu-
chači vnímají, že tento materiál byl „vyjmut“ z nějakého zdroje, 
netuší však, co tím zdrojem je.
 Tak jako většina mých písní i New Songs of Social Conscience 
(hlas + klavír) je zpívaný cyklus napsaný spíše pro lidskou bytost 
než pro zpěváka či zpěvačku. Některé písně používají „kombinač-
ní“ techniku, kde již slyšené je kombinováno s novým materiálem, 
takže dostáváme minulost a přítomnost současně – tak jako v ži-
votě.

Chris Newman

Chris Newman se narodil v Anglii, ale většinu života prožil v Ně-
mecku. Izolace od kořenů mu umožnila rozvinout umělecký pří-
stup zahrnující simultánní práci v různých uměleckých médiích: 
poezii, hudbě, videu, kresbě i malbě.

Ivan Šiller se věnuje interpre-
taci soudobé hudby, ansám-
blové i sólové hře a hudební re-
interpretaci vizuálních děl. Je 
členem Cluster ensemble, En-
semble Ricercata nebo Pra-
gue Modern. Mimo jiné spolu-
vytváří alternativní vzdělávací 
instituce VENI ACADEMY ne- 
bo sérii dětských workshopů 
SoundOrchestra a předsedá 
slovenské sekci Mezinárodní 
společnosti pro soudobou hud- 
bu (ISCM).
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Berlínský ateliér Chrise Newmana
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VENI ensemble je od začátku své existence více 
platformou, na které se rodí zajímavé hudební 
koncepty a projekty, než klasickým ansám-
blem s dělbou práce mezi těmi, kteří kompo-
nují, a těmi, kteří hrají. Do Brna přijede v pě-
tičlenném obsazení. Na koncertě zazní tři 
sólové instrumentální skladby, jedna skladba 

pro hlas sólo v kombinaci s elektronikou, jedno vokálně-instru-
mentální kvarteto a jedno kvinteto, jehož vznik je do značné míry 
podmíněn daným okamžikem. Koncert je věnován životnímu ju-
bileu Jaroslava Šťastného alias Petera Grahama.

Since its beginnings, the VENI ensemble has been more of a plat-
form on which interesting musical concepts and projects are born, 
than a standard ensemble with a division of labour between  
those who compose and those who play. Arriving in Brno in a five 
strong line-up, their concert will feature three solo instrumental 
compositions, one piece for solo voice in combination with electron- 
ics, one vocal-instrumental quartet and one quintet whose shape 
is conditioned by the moment. The concert is dedicated to an an-
niversary of Jaroslav Šťastný alias Peter Graham.

VENI ensemble je od začátku své existence (1987) platformou, 
na které se ze symbiózy radikálních skladatelů a osvícených hrá-
čů rodí zajímavé hudební koncepty a projekty (za 35 let exis-
tence se v něm vystřídalo více než 250 domácích i zahraničních 
umělců). Programy, které soubor prezentuje, mají velmi různo-
rodé zaměření a podobu jak z hlediska velikosti i charakteru ob-
sazení, tak z hlediska hudby, kterou zprostředkovávají (v ideál-
ním případě) zvědavému a otevřenému posluchači. Společným 
znakem všech těchto snažení je touha experimentovat a – řeče-
no slovy jednoho z nejsilnějších inspirátorů ansámblu, Johna 
Cage – „dělat věci, které ještě nebyly udělány“...

I letos VENI ensemble prezentuje co do obsazení dva typy koncer-
tů: malé a velké. Vzniká tak poměrně značná flexibilita v nabíd-
ce hudby ve spojení s rozmanitým, často i netypickým koncert-
ním prostorem.
 Do Brna přijíždí s jedním ze svých „malých“ programů, v pě-
tičlenném obsazení. Na koncertě zazní tři sólové instrumentální 
skladby, jedna skladba pro hlas sólo v kombinaci s elektronikou 
(s mírnou převahou hlasů „ex machina“), jedno vokálně-instru-
mentální kvarteto vytvořené na objednávku festivalu a jedno 
kvinteto, jehož vznik je do značné míry podmíněný daným oka-
mžikem; to znamená, že se vždy nově vytváří částečným (do)kom-
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CAVE SONGS [new edit]

DANIEL MATEJ (1963)

CAVE SONGS [re-mixed] (2005)  
 1. Gospel 
E [for e. g.] (2009–2010) pro elektrickou kytaru 
CAVE SONGS [re-mixed] 
 2. Blues 

JOHN CAGE (1912–1992)

Souvenir (1984) verze pro akordeon 

DANIEL MATEJ
MORSeARIA [miserere] pro soprán a nahrávku  
to the memory of Juraj Kušnierik

SALVATORE SCIARRINO (1947)

Let Me Die Before I Wake (1982) pro B klarinet 

DANIEL MATEJ
CAVE SONGS [re-mixed] 
 4. Sex 

PETER GRAHAM (1952)

Písně lidové (2022) pro hlas, klarinet,  
elektrickou kytaru a akordeon 
premiéra, objednávka festivalu 

DANIEL MATEJ
CAVE SONGS [re-mixed]  
 5. Ho-chi-min
CODA [to Ho-chi-min] No. 4 (2022)  
pro hlas, tři nástroje a elektroniku, premiéra

VENI ensemble:
 Ronald Šebesta klarinet, Eva Šušková zpěv 
 Štefan Szabó (j. h.) elektrická kytara 
 Milan Osadský akordeon 
 Daniel Matej umělecký vedoucí, laptop, elektrosluch



ponováním v reálném čase, jako reakce na témata, která před-
tím zazní v elektronické stopě.
 Přestože šest prezentovaných skladeb, které mají konkrétní-
ho autora s konkrétní poetikou a konkrétním datem vzniku, před-
stavuje na první pohled velmi rozdílné světy a umělecké koncep-
ce (dvě z nich jsou zachyceny v netradiční notaci jako otevřená 
díla, zatímco zbylé čtyři představují klasické partitury), způsob, 
jakým jsou začleněny do programu koncertu, z nich vytváří ja-
kousi suitu s vyváženými proporcemi a parametry kontrastu, po-
dobnosti či návaznosti..., přičemž velmi důležitým stmelujícím 
prvkem jsou i čtyři krátké elektronické „ritornely“ pocházející  
z Matejových „jeskynních písní“, které jsou vpletené mezi pětici 
instrumentálních vstupů.
 Takto postavený program vychází z myšlenky, kterou soubor 
artikuluje v mnoha svých programech již od roku 2003: vnímat 
koncert ne jako přehlídku různých skladatelských činů a interpre-
tačních výkonů, ale jako hluboké vnoření se do ničím nerušeného 

toku HUDBY, která rezonuje s tradičním orientálním pojetím umě-
ní jako prostředku na (řečeno opět slovy Johna Cage) „utišení naší 
mysli a srdce a jejich uzpůsobení na vnímání božských vlivů...“

Daniel Matej 

Položme si otázku: kde by byla slovenská hudba bez VENI ensem-
ble? Vždyť skoro každý, kdo na Slovensku v soudobé hudbě něco 
znamená, tímto souborem prošel nebo s ním aspoň přišel do kon-
taktu. A množství světových osobností, které s VENI ensemble 
spolupracovaly, je úctyhodné, a také v tomto směru bude VENI 
ensemble těžko hledat konkurenci. Že se takto nabyté zkušenos-
ti promítly do hráčské úrovně a vyzrálosti souboru je naprosto oči-
vidné. VENI ensemble není možné z historie slovenské hudby vy-
mazat – byla jím z velké části vytvářena! Tak tedy znovu: kde by 
dnes byla slovenská hudba, kdyby neexistoval VENI ensemble? 

Jaroslav Šťastný

26 27

                                                                                                                                         Večery nové hudby 1992, Koncertní síň Slovenské filharmonie.                                                                                                                      Na pódiu John Cage, napravo od fotografa Daniel Matej, v první řadě uprostřed Jaroslav Šťastný, Radek Tejkal. Foto Milan David, zdroj ISCM
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URSONATE

VOJTĚCH ŠEMBERA (1995)

Fonetická krajina (2022)  
premiéra

KURT SCHWITTERS (1887–1948)

Ursonate (1923–1932)

Vojtěch Šembera zpěv

Mladý český barytonista a skladatel Vojtěch 
Šembera uvede největší zvukovou poemu 20. 
století Ursonate Kurta Schwitterse, která se 
stala dokonalým symbolem éry průniků expe-
rimentální poezie a jiných uměleckých druhů  
v období mezi dvěma světovými válkami.

The young Czech baritone and composer Vojtěch Šembera will 
present the greatest sound poem of the 20th century – Kurt Schwit- 
ters’ Ursonate – which became a perfect symbol of the interwar 
era with its intersections of experimental poetry with other art 
forms.

K Ursonate přicházím nikoliv ze světa literárního, nýbrž ze světa 
experimentální soudobé hudby, zejména pak té pro sólový hlas. 
Kde vlastně ale leží hranice mezi takovou kompozicí pro hlas a ku-
sem zvukové poezie v dnešní době, ve které je způsob notace zce-
la na uvážení skladatele? Není dnes neobvyklé, že skladatel po-
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Vojtěch Šembera: Fonetická krajina
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nechá některý z parametrů na uvážení interpreta. Takto se lze ve 
skladbě oprostit od pevného rytmu, od přesných tónových výšek, 
nebo dokonce od hudební formy jako takové. Novinkou nejsou 
grafické partitury nebo volně improvizované pasáže v kontextu 
jinak notované kompozice. Proč by tedy nebylo možné obdobně 
nahlížet na díla zvukové poezie jako na hudební kompozice, ve 
kterých je dán pouze text? Tento může svádět k určitým melodic-
ko-rytmickým strukturám, má být mluven, a nikoliv zpíván – ne-
ní-li snad uvedeno jinak – ale v zásadě je možné stavět se k němu 
čistě hudebně.
 Tyto myšlenkové úvahy mě přivedly k tomu, abych se k téma-
tu vyjádřil také skladatelsky. Daly tak za vznik jakési mapě foné-
mů a přechodů mezi nimi. V této mapě mě zajímá jednak plynu-
lost toho, jak se jeden foném proměňuje v druhý, ale také kontrast, 
který vzniká mezi souhláskami neznělými a znělými – tyto jako by 
sloužily hlasu za filtr – a konečně kontrast mezi samohláskami, 
které pouze zabarvují dech, a samohláskami zpívanými. Mnoho 
pravidel skladba nemá, je skutečně pouze mapou cest uvnitř  
Fonetické krajiny, kterou hlas utváří tím, že jí prochází.
 Ursonate neboli sonáta v pra-zvucích je z hlediska formy vy-
stavěna mnohem přísněji. Báseň – či snad hudební kompozice? – 
respektuje sonátovou formu a sestává ze čtyř částí, úvodu, závě-
ru a kadence ve čtvrté části. Forma je zde vystavěna s až 
architektonickou důsledností a čítá mnohá doslovná opakování 
témat, stejně tak jako jejich mnohé variace. Tento velmi racionál-
ní přístup k uspořádání textového materiálu nabízí ale ve výsled-
ku velikou svobodu jeho interpretace, neboť interpret se tak může 
ponořit hluboko do detailních zvukovostí každého jednoho slova, 
nebo lépe prazvuku. 
 Sám Schwitters ve svém úvodním slově k Ursonate, které spo-
lu s básní samotnou otiskl ve svém časopise Merz, popisuje for-

mu velmi věcným způsobem. Je proto překvapující, jak velice poe- 
tickými slovy se vyjadřuje právě ke zvukovosti textu. Poukazuje na 
výbušný začátek prvního tématu „Fümms bö wö tää zää Uu“, na 
ryzí lyriku zpívaného „Jüü-Kaa“ nebo na přísný, vojenský rytmus 
„Rinnzekete bee bee nnz krr müü“, který naproti chvějícímu se, 
beránkovitě hebkému „Rrummpff tillff toooo“ zní veskrze mužně. 
Schwitters zdůrazňuje, že ke správnému uchopení Ursonate je za-
potřebí mít notnou dávku fantazie. Je ale mým přesvědčením, že 
v samotném textu je skryto takové množství možných interpre-
tací, že fantazie jako by na člověka sama dýchala a bylo lze jen 
těžko se jí ubránit.

Vojtěch Šembera je skladatel 
a vokalista, který se věnuje ze-
jména interpretaci současné 
hudby a písňovému repertoá-
ru. Je absolventem Janáčkovy 
akademie múzických umění  
v Brně, kde studoval jak kom-
pozici, tak klasický zpěv. Je 
členem spolku Lieder Compa-
ny a klezmerového souboru Ha-
Chucpa. Soustavně se věnuje 
organizaci vlastního projektu 
Hlas utopený v oceánu ticha 
zaměřeného na obohacení re-
pertoáru pro sólový hlas.

Kurt Schwitters byl jedním z nejpozoruhodnějších umělců počát-
ku 20. století. Známý je zejména pro své koláže z nalezených před-
mětů, jakými jsou autobusové jízdenky, roztrhané noviny, karton, 
hadry nebo úlomky dřeva a kovu. Obdobný přístup uplatňoval také 
v mnohých svých básních, kdy slova bez ohledu na jejich význam 
slepoval do rytmických vzorů. Větná skladba se rozpouštěla nebo 
přetvářela a izolovaná slova tak byla umisťována do nových, do-
posud nevyzkoušených kombinací. Jeho hlavním záměrem ovšem 
bylo vytvořit umělecký celek, ve kterém by se různá odvětví spo-
jovala v jedno. Pro taková svá díla, ve kterých se snažil bořit hra-
nice mezi uměleckými disciplínami, používal termín Merz. Toto 
smysluprosté slovo se později stalo názvem časopisu, ve kterém 
byla také poprvé uveřejněna celistvá podoba Ursonate.

Vojtěch Šembera
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Kurt Schwitters: Ursonate (Merz 24, 1932, Hannover)



Z nesprávného úhlu

Byly to divné verše. Nešlo o popis boje, ale o bitvu samotnou. 
Jorge Luis Borges 

V poznámce Kurta Schwitterse určené vykladačům jeho díla, totiž 
že „správné čtení“ Ursonate (v překladu Prasonáta) „vyžaduje za-
pojení imaginace“, se skrývá paradox, neboť mi umožňuje číst  
a interpretovat báseň i „nesprávně“. Mohu si představovat, co se 
mi zlíbí. Kupříkladu si mohu představit, že písmeno A vyjadřuje hu-
kot větru ve větvích borovice, B křupání kroků na štěrkové cestič-
ce, C bzučení včel, D hvízdání a tak dál – proč ne? Jelikož toto cvi-
čení v představivosti, místo aby se snažilo dešifrovat autorovy 
záměry, plodí svá vlastní překvapení, nezbytně předpokládá i jis-
tou míru nezájmu o porozumění. „Možných výkladů je spousta,“ 
napsal Schwitters – což podle mne znamená i ty, které mají ryze 
spekulativní charakter, ignorují historické důkazy a popírají široce 
přijímaný konsensus a chápání díla –, a jak později podotýká v jed-
né krátké konfesijní poznámce na téma svého umění a života, „pou-
ze nesprávný materiál použitý nesprávným způsobem vám dá 
správný obraz, pakliže se na něj podíváte ze správného úhlu. Ane-
bo z nesprávného.“
 Ostatně v roce 1923, tedy zhruba v době, kdy Schwitters za-
počal práci na této skladbě, jeho současník a krajan Walter Ben-
jamin vznesl otázku: „Co nám literární dílo ,říká‘? Co vlastně ko-
munikuje? Těm, kdo mu rozumí, ,vypovídá‘ jen málo.“
 Je dosti zjevné, že Ursonate je lingvistický objekt, avšak je  
i literárním dílem? Svou „sonátou v prehistorických zvucích“ se 
Schwitters pokusil vyjádřit, jak asi mohla znít poezie před přícho-
dem jazyka, ba dokonce před samotnou orální artikulací, kdy hla-
sivky našich vzdálených předků vydávaly pouze neartikulované 
zvuky (sonáta je koneckonců instrumentální hudební forma, od-
lišná od cantaty; v tomto případě se nezpívá, nýbrž „hraje“ na 
ústa). Uznával, že existuje i „potěšení z četby“, nejen z poslou-
chání, avšak trval na tom, že „vyslechnout sonátu je lepší než si 
ji přečíst“: pro něj byl „text“ partiturou, nikoli libretem. Nicméně 
slabičný kód partitury vskutku připomíná text (nebo scénář) slo-
žený ze slov a vět. V závislosti na našem úhlu pohledu může její 
„jazyk“ evokovat něco jako ztracenou nevinnost bájného prvního 
řečového aktu, kdy si Eva promluvila s hadem v Ráji; nebo naopak 
předzvěst konečné zkázy jazyka, druhého Babylonu, zmatení ja-
zyků redukované na univerzální hatmatilku, snad coby potrestá-
ní lidstva za to, že se vzdalo daru imaginace ve prospěch algo-
ritmů či jakéhosi velkolepého kolektivního projektu budoucnosti 
končícího katastrofou. Anebo ještě prozaičtěji by tyto zvuky moh-

ly posluchači současně připomínat zárodečné stadium jazyka  
i jeho výsledný zánik, kdy se jednotlivé fonémy postupně vyvíjely 
nebo postupně upadnou do zapomnění společně se svými odpo-
vídajícími grafémy (což by vysvětlovalo, proč je obrácená abece-
da, umístěná autorem pro zvýraznění do finále sonáty, vzhledem 
k absenci písmene J neúplná a proč se písmena C, Q, V, X a Y  
v textu vůbec nevyskytují). 
 Kromě toho, že má text zřetelnou větnou strukturu indikova-
nou velkými písmeny a interpunkcí, začíná i literární citací, a to 
typografické plakátové básně Raoula Hausmanna z roku 1918, již 
Schwitters foneticky přepisuje (v jednoznačně německém stylu) 
coby „Fümms bö wö tää zää Uu, pögiff“. Tam, kde se Hausman-
nova fráze prostřednictvím spojovníků a redukované výpustky vy-
trácí do otevřené otázky („-..?“) a pak končí strohým „mü“, Schwit- 
ters reaguje svou vlastní otázkou „Jüü Kaa?“ – jako by se ptal, zda-
li by „Kwii Ee“, ocitované z dalšího Hausmannova plakátu („qjyE“), 
mohlo být oním správným souslovím, které zaplní prázdná místa 
ve skládance, a pokud ne, tak co: „Rinnzekete bee bee nnz krr 
müü?” Není-liž pravda? Záhy původní parafrázi opustí, aby před-
stavil a prozkoumal další témata a variace, načež se k ní vrátí  
v předposlední části skladby, následované opět sérií otázek: 
„Rumftillfftoo? Lanke trr gll? Dedesnn nn rrrrr?...“ Tato záhadná 
rétorická výměna mezi dvěma přáteli (s odkazem na Filippa 
Tommasa Marinettiho: „bimbimm“, „tattatata“) asi náhodného 
posluchače příliš nezaujme, nicméně dadaisté by ji patrně pova-
žovali za smysluplnou diskusi, která je v naprostém souladu s je-
jich ambicí znovu obohatit jazyk novými nezkaženými prostřed-
ky a významy, aby ho – a to přinejmenším – ve prospěch poezie 
vysvobodili z role nástroje organizovaného systému komunikace 
a rozšířili slovník i sémantiku básnické představivosti. Diskuse tak 
dává smysl, aniž by jí člověk rozuměl.
 Jedním ze způsobů, jak číst Ursonate coby literární dílo, je vní-
mat ji samu o sobě jako interpretaci: jako esej či glosovaného prů-
vodce, jenž ukazuje čtenáři, kterak číst Hausmannovu kondenzo-

34 35

Raoul Hausmann: Typografické uspořádání, 1918



vanou hádanku, její abecední kód a stenografický styl (v roce 1946 
v dopise zaslaném z Anglie Schwitters vskutku navrhl Hausman-
novi právě takovýto „klíč ke čtení hláskových básní“). Kde Haus- 
mann používá kryptické těsnopisné „fmsbw“, tam Schwitters hlás-
kuje „fümmsböwö“ a dále to rozvádí: „böwö, böwörö, böwörötää, 
böwörötääzää...“ V duchu své vlastní rady následně obrátí syntax 
Hausmannovy fráze a přečte ji „nesprávně“ zprava doleva: „Uu zee 
tee wee bee fümms.“ Hausmannovu úsečnost rozvíjí přidává- 
ním samohlásek k souhláskám, aby tak vytvořil ucelené slabiky  
a slova, přičemž využívá repetici a stále delší výrazy, a zatímco 
Hausmann si vystačí s pouhou hrstkou znaků, ve Schwittersově  
zápisu se písmena velkoryse množí a znásobují, jako kdyby sjíždě-
la z výrobní linky: „Rrrrrrrrrrrrrrrrummmmmpffff.“
 Schwitters bezpochyby četl Hausmannovu poezii jako expe-
riment s vokalizací a zvukotvorbou, ale jak jeho rozšířené čtení, 
tak Hausmannova předloha klade důraz na mechaniku a ma- 
teriálnost „psaní písmeny“ (čili literaturu ve smyslu jejího latin-
ského kořene litera) v jeho technologické podobě coby tisku tex-
tů. Plakátové básně jsou „typografická uspořádání“, jak je expli-
citně pojmenovává autor sám („typografische Anordnugen“), 
sestavená z dostupných zásob liter, náhodně vybíraných z při- 
hrádek v sazečově písmovce. Jeho technická variace na écriture 
automatique osvobodila výsledek od sémantického režimu, avšak 
zároveň nechtěně podrobila onen náhodný proces pravidlům 
knihtisku, metodě tisku z pohyblivých liter. V době technologií  
a masové produkce tím oba reflektovali typografické podmín- 
ky veřejného jazyka utvářeného produkční ekonomikou poptávky 
a nabídky.
 Dalo by se bez nadsázky prohlásit, že základní technické vlast-
nosti a ekonomické principy knihtisku, vynálezu Johanna Guten-
berga z 15. století, se od samého počátku staly předlohou pro veš-
kerý moderní průmysl, podnikání a obchodování a později ovliv- 
nily každý aspekt společenské organizace a veřejného života. V šir-
ším smyslu je jeho dědictvím do značné míry i bazální zkušenost  
s modernitou a její vyjádření v literatuře. Tento průvodní důsledek 
knihtisku je dán jeho jedinečným omezením. Mezi veškerými jazy-
kovými technologiemi, od sumerských hliněných tabulek po dneš-
ní elektronická média, jsou pohyblivé litery jedinou metodou, kte-
rá alespoň teoreticky neumožňuje svým uživatelům vyjádřit vše, co 
by potenciálně rádi vyjádřili, poněvadž zásoby každého jednotlivé-
ho písmene jsou v kterémkoli momentu omezené. (Kdo ví, třeba je 
Hausmannova zkratka „-..?“ výrazem toho, že jeho tiskaři došly li-
tery kýženého stylu a velikosti; dvojice teček se stává symbolem 
nárazníků, na něž v tisku narazí básníkova imaginace.) Jelikož roz-
sah a počet liter, které tiskař potřebuje mít k dispozici, musí reflek-

tovat využití a funkce jazyka, nezbytně vzniká spoluzávislost mezi 
veřejným jazykem (či publikovaným textem) a technologií, jež ve-
řejný jazyk podrobuje ekonomické logice a imperativům mecha-
nické produkce a technické efektivity a v důsledku ho i řídí. 
 Typografická báseň Louise Aragona Sebevražda je dokla- 
dem přítomnosti skrytého řádu, jenž v tisku dělá prostředníka mezi 
autorem a čtenářem. Je redukován na abecedu a tento holý kód, 
sám o sobě bez významu, je systematicky řazen do nehybné me-
chanické šablony standardizovaných předvyrobených jednotek. 
Tím, že typografie, ona technologie „pohyblivých“ liter, pocit po-
hybu – „proud“ textu – zastavuje, ujímá se vlády nad jazykem. 
Avšak pokud tato zamrzlá statická forma dle Aragona vyjadřuje 
sebedestrukci poezie (či lyriky), jak naznačuje název jeho básně, 
význam eliminován není. Pouze je „očištěn“ od verbálního balas-
tu produkovaného tou samou technologií, která kdysi veřejnému 
jazyku a literatuře poskytla jejich nejmocnější nástroj. 
 Z tohoto úhlu pohledu nám Ursonate jasně ukazuje, jak lze  
s pomocí poetického impulsu obsahujícího „nesprávný materiál 
použitý nesprávným způsobem“ uvést (či spíše znovuuvést) do 
chodu moderní jazykové soustrojí a přimět ho ukázat, co dovede. 
Pro technooptimistického umělce jsou stroje „abstrakcí lidského 
ducha“, jak napsal Schwitters – a tento návrat k prvopočátkům, 
k onomu „Ur-“, se zdá být pokusem, jak dát strojům ještě jednu šan- 
ci. Ursonate je „sebevraždou sebevraždy“ – znovuzrozením, osvo-
bozením a vyznáním víry v životaschopnost poezie v éře techno-
logií a ve světě utvářeném stroji. Je abeceda pozpátku, s níž Schwit- 
ters svou skladbu uzavírá, jeho odpovědí Aragonovi?

Pavel Büchler, z anglického originálu přeložil Bob Hýsek

Psáno pro katalog výstavy Ursonáta Kurta Schwitterse v umění dneška, 
Kunsthalle Wilhelmshaven, 2022
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Divadlo na Orlí

SARA’SMILE



Nový multimediální operní projekt autorské- 
ho kompozičního týmu Sára Medková, Ivo Me-
dek, Vít Zouhar s videem Lukáše Medka a v in-
scenaci slovinského operního režiséra Rocca 
přináší v sólové performanci Sáry Medkové 
osobní výpověď s fragmenty smíchu a zapome-
nutou hudbou.

New multimedia chamber opera project by the compositional 
team Sára Medková, Ivo Medek and Vít Zouhar with the video by 
Lukáš Medek and directed by Slovenian opera director Rocc brings 
solo performance of Sára Medková as the personal confession 
with the fragmens of laugh and forgotten music.

Motto
I hope to live long enough… and produce work of such character, 
that I shall be able – at the end of my days – to say: “Yes! This is 
just where the artistic life leads a man.”

Doufám, že budu žíti dosti dlouho a vytvořím dílo takového rázu, 
abych měl právo říci na konci svých dnů „Ano, právě tam vede 
člověka umělecký život!“ (překlad Miloš Marten, Praha 1906)
Oscar Wilde: De profundis

Realitu stále rozšiřujeme. Nejen virtuálně, ale také reálně: tím, 
jak ji odlišně vnímáme, jak ji prožíváme, jak ji popisujeme, jak  
o ní uvažujeme a jak ji vykládáme. Žijeme mýty. Žijeme v mýtech 
a mytologizujeme prožívanou realitu. Každý den svádíme ukrut-
né boje a každý den heroicky vítězíme i statečně podléháme, kaž- 
dý den překonáváme sama sebe. Nerozeznáváme, co je skutečné 
a co je domnělé, co je zdánlivé, co je banální a co fatální.
 Popisujeme skutečnost jako mýtus, neboť skutečné se zdá 
málo dynamické, málo epické a málo dramatické. Běžné se zdá 
jako ohromující a ohromující se naopak ztrácí ve zdánlivé bezvý-
znamnosti. Vše určuje úhel pohledu. Vše je nástrojem síly. Síly po-
hnout úhlem pohledu. Síly vnímat jiný úhel pohledu.
 Sara’smile je vrstvením paralel: osudů, životů, pohledů, pří-
běhů. Jsou to zlomky vrcholových linií ve velehorách každoden-
nosti i mytických příběhů. Fragmenty rituálů a náznaky receptů. 
Záblesky odrazů mnoha a mnoha Sár, které se v nekonečné smyč-
ce rozpíjejí v odrazech zrcadel. Odrazem odrazů. Nevíme, kolik 
jich je, kolik jich bylo, ani kolik jich bude. Víme jen, že mýtus je rea- 
lita, a realita má sílu mýtu. A tak se jí dotýkáme, mačkáme ji, ale 
ona jako nymfa uniká mezi přejíždějícími prsty.

Vít Zouhar
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SARA’SMILE

SÁRA MEDKOVÁ (1983)  
IVO MEDEK (1956)  
VÍT ZOUHAR (1966)

Sara’smile (2022)  
premiéra

v hlavní roli Sára Medková klavír, hlas
spoluúčinkují  
 Ivo Medek dětské hračky, perkuse 
 Vít Zouhar laptop
video Lukáš Medek 
režie Rocc



Ivo Medek, skladatel, impro-
vizátor a autor několika mo-
nografií je profesorem kom-
pozice brněnské JAMU, kde 
zastával funkci děkana i rek-
tora. Je autorem nebo spolu-
autorem sedmi oper a více než 
padesáti komorních i orchest- 
rálních skladeb a multime- 
diálních projektů; mnoho z nich 
bylo provedeno na významných 
pódiích v Evropě, Asii i Ameri-
ce v podání předních světo-
vých interpretů. Přednášel na 

více než dvaceti zahraničních univerzitách a profesních institu-
cích.

Sára Medková je odbornou 
kritikou oceňována přede-
vším za brilantní techniku, 
strhující temperament a ne-
všední muzikalitu. Kromě po-
zvání na slavný mezinárod- 
ní Shanghai Spring Music Fes-
tival debutovala v proslulém 
Murchison Performing Arts 
Center v Dallasu, Wild Beast 
Pavilion v Los Angeles, Music 
Center v Jeruzalémě, Central 
Conservatory v Pekingu, v kon- 
certní sérii BVVA v Madridu ne- 

bo na Královské akademii v Gentu. Jako jediná česká pianistka 
vystoupila se samostatným recitálem na prestižním festivalu  
PIANODROM v Albánii. V letech 2009 a 2012 obdržela prestižní 
stipendia Českého hudebního fondu a cenu Ochranného svazu 
autorského pro nejúspěšnějšího mladého skladatele vážné hud-
by. Čerstvým úspěchem je cena za nejlepší interpretaci českého 
skladatele po roce 1950, kterou získala v roce 2019 v rámci Inter-
national Summer Academy v Reichenau v Rakousku. Je členkou 
Ensemble Marijan a zakládající členkou souboru ISHA trio. V roce 
2017 natočila pro Arta records profilové CD De Profundis s díly  
J. S. Bacha, V. Zouhara, I. Medka a F. Rzewského.

Vít Zouhar je hudební skladatel, muzikolog a profesor Univerzi- 
ty Palackého v Olomouci. Je autorem nebo spoluautorem devíti 

oper (L’Arianna, La Dafne,  
Coronide, Torso, ECHO), více 
než šedesáti orchestrálních  
a komorních děl (Brána slun-
ce, Blízká setkání zběsilostí 
srdce, Pinnas columbae), hu-
debních her a zvukových in-
stalací (Arcadi, zaHRAda, 
Tastes, Planina, EUOUA). Jeho 
hudba je spojována s minima-
lismem a postmodernou. Je 
nositelem Ceny Alfréda Rado-
ka. Jeho teoretické práce jsou 
zaměřeny na hudbu 20. a 21. 

století. V letech 1992–2004 působil na Institutu pro elektronickou 
hudbu při Univerzitě hudby a dramatických umění ve Štýrském 
Hradci. Od roku 1992 přednáší na Katedře hudební výchovy Uni-
verzity Palackého v Olomouci, od roku 2010 je na téže univerzitě 
prorektorem.

Rocc vystudoval operní režii 
na JAMU v Brně, postgra- 
duálně studoval scénografii  
v Curychu a v Offenbachu nad 
Mohanem. Jako režisér a vý-
tvarník vytvořil přibližně 60 
operních produkcí a spolu-
pracoval s národními divadly 
v Praze, Brně, Ostravě, Lubla-
ni, Rize, Vratislavi a s Operou 
Bergen (Norsko). Speciální 
Roccovou profilací je součas-
ná opera; je zakladatelem  
a uměleckým vedoucím Ope-

ry eXperiment. Působil jako umělecký šéf Janáčkovy opery NdB, 
Státní opery Praha a opery Národního divadla v Lublani. Je do-
centem v oboru operního herectví na Hudební akademii v Lubla-
ni a členem odborných porot na mezinárodních pěveckých sou-
těžích doma i v zahraničí.

Lukáš Medek má za sebou 15 let profesionálních zkušeností v obo-
ru vývoje počítačových her, 2D a 3D grafiky. Tvoří digitální koláže 
a videa pro počítačové hry, reklamu, animace, design a multime-
diální kompozice. Vystudoval FaVU v Brně a podílel se na mnoha 
multimediálních představeních ve spolupráci s českými i zahra-
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ničními umělci včetně studen-
tů. V současné době pracuje  
v brněnském nezávislém her-
ním studiu CBE Software, v praž- 
ském herním studiu Gold- 
Kinghts a vyučuje 3D grafiku  
v rámci kurzů GameDevHub. 
Má na kontě kompletní vizuální 
stránku pro 7 počítačových her.  
V rámci volné tvorby se soustře-
dí především na tvorbu interak-
tivních videí a VJing pro diva-
delní a multimediální předsta- 
vení. Je autorem vizuální složky 
projektů Tastes, MarISHA a TiA-
mo autorského týmu Medková, 
Medek, Zouhar, Rocc nebo ope-
ry Dvořákové a Medka Alice in 
Bed v produkci NdB.
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THREE VOICES

Morton Feldman a John Cage



THREE VOICES

MORTON FELDMAN (1926–1987)

Three Voices pro nahrávku a hlas (1982)  
česká premiéra

JOHN CAGE (1912–1992)

Experiences No. 2 (1948) 

Beth Griffith zpěv

Feldmanova schopnost vytvářet magické vel-
korozměrné kompozice se – především v závě-
ru jeho života, v osmdesátých letech 20. stole-
tí – projevila v množství skladeb pro nejroz- 
manitější instrumentální obsazení od sólové- 
ho klavíru až po velký orchestr. Zvláštní místo 
mezi nimi zabírá téměř hodinu trvající sklad- 

ba Three Voices, vytvořená pro skladatelku a zpěváčku Joan La 
Barbaru, kde jeden hlas zpívaný naživo doprovázejí další dva do-
předu nahrané hlasy. Tuto fantastickou skladbu, utkanou z jem-
ného přediva tónů v prostoru a čase, v roce 1984 nahrála také 
Američanka Beth Griffith a deska získala prestižní ocenění ně-
mecké kritiky (Preis der deutschen Schallplattenkritik).

Towards the end of his life, in the 1980s, Morton Feldman’s ability to 
create magical large-scale compositions was manifest in a number 
of works for the most diverse instrumental forces ranging from the 
solo piano to a large orchestra. Occupying a special place among 
them is the almost hour-long piece Three Voices, created for Joan 
La Barbara, in which the singing voice is accompanied by two other 
pre-recorded voices. This terrific composition, woven from a delica-
te web of tones in space and time, was also recorded in 1984 by the 
American, Beth Griffith; the recording won a prestigious German 
critics’ prize (Preis der deutschen Schallplattenkritik). 

Většina pozdních skladeb Mortona Feldmana nese názvy přiná-
šející pouze vyjmenování nástrojů, které v nich hrají. Skladba 
Three Voices je určena pro zpěvačku, kterou doprovází nahrávky 
jejího vlastního hlasu. Je to jakýsi dialog s vlastní minulostí – Feld-
man ji napsal na památku svých dvou přátel: malíře Philipa Gu-
stona (1913–1980) a básníka Franka O’Hary (1926–1966). Frank 
O’Hara je také autorem básně Wind, kterou Feldmanovi věnoval, 
a ten ji zhudebnil dokonce dvakrát – jako The O’Hara Songs (1962) 
a použil ji také v Three Voices. Reproduktory, mezi nimiž zpěvač-
ka stojí, mají připomínat dva náhrobky, pro zpěvačku z nich za-
znívá její vlastní minulost. Je to kontemplativní dílo, hlasy se pro-
plétají ve složitých vzorcích vyžadujících vysoké soustředění. 

Krátká skladba Experiences No. 2 pro sólový zpěv na text Edwar-
da Estlina Cummingse pochází z roku 1948 a vykazuje blízkou po-
dobnost s jeho „líbeznými“ klavírními kompozicemi Dream a In  
a Landscape. Melodie připomínající nějakou starou irskou lidovou 
baladu ve skutečnosti sleduje stejnou rytmickou strukturu jako 
předchozí Experiences No. 1 pro sólový klavír. 

Jaroslav Šťastný
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Mezinárodně uznávaná virtuozita a úžasný repertoár patří k so- 
pranistce Beth Griffith, která spolupracovala se skladateli jako 
John Cage, Morton Feldman, Mauricio Kagel a Karlheinz Stock- 
hausen. Její nahrávka Feldmanových Three Voices získala cenu 
německých kritiků. Peter Korfmacher píše, že Griffith vystupuje 
„s takovou intenzitou a něhou, že při poslechu člověku znovu  
a znovu naskakuje husí kůže“.

FRANK O’HARA: WIND 
to Morton Feldman 

Who'd have thought
 that snow falls 
it always circled whirling 
like a thought 
 in the glass ball 
around me and my bear 

Then it seemed beautiful
 containment 
snow whirled 
 nothing ever fell 
nor my little bear 
 bad thoughts
impirisoned in crystal
beauty has replaced itself 
 with evil  

And the snow whirls only
 in fatal winds
briefly
 then falls

it always loathed containment
 beasts
I love evil 
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VÍTR
Mortonu Feldmanovi 

Kdo by si pomyslel,
že sníh padá
stále se otáčí a krouží
jako myšlenka
ve skleněné kouli
kolem mě a mého medvěda

Zdála se být krásnou
uzavřeností
sníh vířil
nikdy však nepadl
ani můj malý medvěd
zlé myšlenky
uzavřené v křišťálu
krása nechala zastoupit
zlem

A sníh víří jen
v osudných větrech
jen krátce
pak padá

vždycky nenáviděl uzavřenost
šelem
miluji zlo

překlad Radek Tejkal 

E E CUMMINGS: III

it is at moments after i have dreamed
of the rare entertainment of your eyes,
when(being fool to fancy)i have deemed

with your peculiar mouth my heart made wise;
at moments when the glassy darkness holds

the genuine apparition of your smile
(it was through tears always)and silence moulds
such strangeness as was mine a little while;



moments when my once more illustrious arms
are filled with a fascination, when my breast
wears the intolerant brightness of your charms:

one pierced moment whiter than the rest

—turning from the tremendous lie of sleep
i watch the roses of the day grow deep.*)

Z rozhovoru s Beth Griffith v Brně roku 1993
ptal se Jaroslav Šťastný

Tři hlasy ale nesložil Feldman speciálně pro vás...
To ne, napsal je pro Joan La Barbaru. Skladatel Walter Zimmer-
mann, který je velkým obdivovatelem Mortona Feldmana, chtěl  
v roce 1988 uspořádat v Kolíně, kde má studio, festival, pozvat 
Feldmana a provést několik jeho děl. A právě Walter Zimmermann 
mi poslal partituru s Three Voices, a tak jsem nastudovala evrop-
skou premiéru tohoto díla.

Konzultovala jste nebo dokonce připravovala své provedení
s autorem?
Většinou postupuji tak, že se snažím najít si svůj osobní přístup  
k dílu, které chci nastudovat. Na tomto díle jsem pracovala tři 
čtvrtě roku a po celou dobu jsem se s ním velmi intenzivně zabý-
vala. Jak je třeba jednotlivé hlasy podat, jsem objevila sama, když 
jsem předtím vyzkoušela celou řadu vokálů, než jsem zjistila, kte-
rý nejlépe zní. Feldman mi řekl, že celé provedení má trvat hodi-
nu, a tak jsem se činila s metronomem, až jsem našla to správné 
tempo. Teprve až když jsem cítila, že jsem tuto skladbu zcela 
zvládla, nechala jsem si autorem potvrdit, že je to tak v pořádku. 

Nestudovala jsem to společně s ním a byla jsem velmi vzrušená, 
když jsem to pro něj zpívala. Teprve potom jsme se vídali častěji.

V čem se především odlišuje provedení vaše a Joan La Barbary?
Joan La Barbara mění několikrát tempo, kus trvá déle a používá 
to, čemu se říká „extended vocal technique“. Se svým hlasem hod-
ně experimentuje. Já jsem se rozhodla jít poněkud jiným směrem, 
používám spíš klasickou pěveckou techniku, takže se obejdu i bez 
změny tempa.

Jakým způsobem jste postupovali při nahrávání desky?
Přípravné nahrávky jsem si nejdříve dělala sama na dvojstopém 
magnetofonu. Nejdřív jsem nahrála jeden hlas a přitom jsem si 
musela představovat, jak to bude znít s dalšími dvěma hlasy do-
hromady, bylo velmi obtížné najít tu správnou atmosféru. Potom 
jsem nahrála druhý hlas – nevýhodou této skladby je právě tohle: 
něž se s ní dá vystoupit před publikem, musí být nahrány první 
dva hlasy. Tak jsem to zpívala asi třicetkrát a ráda bych s tím vy-
stoupila znovu.

Říkáte, že jste se s Feldmanem setkávala pak častěji...
Nejprve přijel do Kolína na zmíněný festival, krátce na to byl  
v New Yorku na festivalu New Music, kde měla zpívat Tři hlasy Joan 
La Barbara. Protože však byla tehdy v jiném stavu a zpívat ne-
mohla, zavolal mi Feldman, abych přijela a toto dílo provedla 
sama. Pak jsme se viděli v Darmstadtu, kde jsem jej také zpívala.

Proč je o Feldmanova díla stále větší zájem, v čem tkví jejich po-
zoruhodnost?
Feldman byl velmi samotářským člověkem – život skladatele je už 
v podstatě samotářský. Vždycky se snažil co nejméně hudbu re-
gulovat, chtěl být jen jejím přirozeným řečištěm. Naslouchal hud-
bě a zaznamenával ji dotud, pokud v něm zněla.

Brno, 14. června 1993, kráceno
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*) Slova pochází z básně III, ze sbírky Tulips and Chimneys (1923), oddílu 
 Sonnets–Unrealities. Poslední dva řádky byly vynechány. Další řádky  
 a slova byly zopakovány nebo použity v jiném pořadí, než je pořadí  
 v originále. Broukané pasáže (které nejsou součástí básně) jsou inter- 
 polací.

Ukázka ze začátku partitury Three Voices
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ČTVRTEK 

27/10/2022
1900

JAMU 
komorní sál

HERE BE SIRENS

Diego Gutiérrez: mapa Amerik, výřez (1562)



Here Be Sirens je operní/divadelní dílo, které 
spojuje překrásnou hudbu, děsivý rámus, gro-
teskní komedii a aristotelovskou tragédii a před- 
stavuje mytologické Sirény jako reálné živé by-
tosti, zaujaté svým vlastním původem a posed-
lé možností útěku z fádnosti ustavičného neo-
dolatelného toužení.

„Zde jsou Sirény“ je fráze, která se používala jako kartografická 
poznámka na středověkých mapách v místech neprobádaných 
vod, aby upozornila na neznámé nebezpečí. Je to také název ope-
ry, ve které se tato stvoření snaží prozkoumat spletitost svého pů-
vodu, touhy, zármutky a strachy skrze jediné médium, které do-
konale ovládají: zpěv.

Here Be Sirens is an opera/theatre work that blends beautiful  
music, terrifying noise, screwball comedy and Aristotelian tragedy 
to present the mythological Sirens as real beings, invested in their 
own origins and obsessed with the possibility of escape from the 
tedium of endless irresistible desire.
 “Here Be Sirens” is a phrase used as cartographical notation 
on medieval maps, scrawled over uncharted water to signify  
dangerous unknowns. It is also the name of an opera in which 
these creatures struggle to investigate their own convoluted  
origins, desires, sorrows and fears through the one medium they 
control utterly: song.

Takto Kate Soper uvádí námět 
svého díla, ke kterému vytvo-
řila vlastní libreto obsahující 
monology, dialogy a polytex-
tové pasáže v kombinaci s při-
danými texty autorů, kteří ně-
jakým způsobem popisují či 
komentují fenomén mytolo-
gických postav Sirén. Rozpětí 
vybraných textů je historicky 
i literárně velmi široké – od an-
tických a středověkých spisů 
a traktátů přes středověkou  
i současnou poezii až k velkým 
románům (např. Homér, Sap- 
fó, Dante, John Milton, Mi-
chael Drayton aj.). Různoro-
dé literární zdroje Soper umně 
propojuje svým autorským 
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HERE BE SIRENS

KATE SOPER (1981)

Here Be Sirens pro tři hlasy a klavír (2014), suita z částí 
 Scéna 5: Spekulace o původu 
 14. Muses Entr’acte text Kate Soper 
 15. Siren Nomenclature text Kate Soper 
 16. O Sailor text Kate Soper 
 17. Naufragium text Erasmus

 Scéna 6: Klání mezi Múzami a Sirénami 
 18. The Muses Elyzium text Michael Drayton 
 19. Pythagorus 1 text Iamblichos 
 20. Across the Turbid Waves text Dante 
 21. In a Silent Valley text John Milton 
 22. Pythagorus 2 text I Iamblichos 
 23. Naufragium

 Scéna 7: Peitho povstává  
 24. Sappho Fragments text Sapfó 
 25. Here to Me from Krete text Sapfó 
 26. Naufragium 

Použito po dohodě se společností Schott Music Corporation, New York

Aneta Podracká Bendová (Peitho),  
Eva Marie Kořená (Phaino),  
Jana Vondrů (Polyxo) zpěv, klavír, klavírní perkuse 
scéna a režie Zuzana Fischer

Peitho, Siréna prerafaelitské, raně romantické éry. Upřímně zami-
lovaná do každého námořníka, kterého moře vyplaví. Peitho je ze 
tří Sirén nejméně vyvinutá a zpočátku nedotčená faktem, že být 
mytologickou postavou je neslučitelné se skutečným živým bytím.

Phaino ztělesňuje jak nejstarší zaznamenanou podobu archetypu 
Sirén (ptačí žena), tak i poslední fázi jejich evoluce: úplné povznese-
ní do mytologické identity. Jestliže má nějaké vnitřní myšlenky nebo 
pocity, jsou zcela neproniknutelné a nesrozumitelné.

Polyxo nepředstavuje ani jeden z archetypů Sirén, ale nachází  
se v děsivém uvědomění sebe sama mezi fázemi Peitho a Phaino.  
Mísí se v ní snaha dostat se ze zatraceného ostrova a nepochope-
ní, jak je to ve skutečnosti nemožné. 

John William Waterhouse: Siréna (1900) 
v prerafaelitském stylu



vkladem v koherentní smysluplný celek s dramaturgicky vede- 
ným dějovým vývojem. 
 V opeře se ocitáme na středomořském ostrově během polo-
jasného dne, dle autorčiny instrukce v minulosti i budoucnosti,  
v předarchaické řecké minulosti a postapokalyptické americké 
budoucnosti; v každodenní realitě tří Sirén, které svůj čas tráví če-
káním na nekončící procesí námořníků odsouzených ke zkáze  
a přemítáním o své existenci. Peitho si libuje v rozmařilosti jejich 
smyslného rituálu, Phaino jej naopak vykonává s kamennou tvá-
ří bez jakýchkoli vnitřních prožitků. Polyxo se noří do studnice uče-
nosti a poznání a poznatky z bádání o svém druhu a původu exal-
tovaně prezentuje svým souputnicím. Každá ze tří Sirén prochá- 
zí jistým osobním vývojem, evolucí, které jsou nejmarkantnější  
u Peitho, jež ve finále přebírá funkci a roli Polyxo.
 Opera je určena pro tři sopranistky a klavír. V hudebním ja-
zyku díla jsou slyšitelné rozmanité inspirace např. ve vokální po-
lyfonii, melodickém jednohlasu nebo jazzové harmonii a autorka 
využívá také rozšířené interpretační techniky. Mimo motivické 
Naufragium volí tříhlasý lákající a capella zpěv k námořníkům  
O Sailor, syrový kus prezentující Sirény v klání s Múzami Across the 
Turbid Waves, působivou křehkou éterickou část In a Silent Valley 
nebo vznešenou jednohlasou píseň se strunovými prodlevami Here 
from Me to Krete. Drásavou hudbu střídají éterické klidné plochy, 
mluvené pasáže, zpěv a capella nebo s doprovodem klavíru. Ten je 
zde využíván více způsoby – melodicky, akordicky, preparovaně  
či jako bicí nástroj. Od interpretek je vyžadována jistá multifunkč-
nost, každá naplňuje současně více rolí – jsou zpěvačkami, hereč-
kami, instrumentalistkami a zároveň ansámblově pojatým vokál-
ním triem.
 Here Be Sirens bylo premiérováno v New Yorku v roce 2014. 
Vedle celovečerní podoby díla (délka trvání zhruba 100 minut) exi-
stuje i suita z částí, jejichž výběr odůvodňuje skladatelka snahou 
o vytvoření „jedinečného mrtvolného portrétu těchto milovaných 
a známých příšer v celé jejich vražedné a neodolatelné slávě“.

Kate Soper (1981) je skladatelka, performerka a spisovatelka, 
jejíž dílo zkoumá integraci dramatu a rétoriky do hudební struk-
tury, nestálou spojitost expresivity, srozumitelnosti a smyslu  
a obdivuhodnou zrádnost lidského hlasu. Boston Globe ji osla-
vuje jako „skladatelku s břitkou energií, sílou, která až někdy 
uvádí do rozpaků“ a The New Yorker chválí její „průzračné, ná-
ročné vokální umění, impulzivní teatrálnost a mistrovství mo-
dernistického stylu.“ Kate Soper je absolventkou Michigan Uni-
versity a Columbia University, v současnosti je profesorkou na 
Smith College, kde vyučuje kompozici a elektronickou hudbu.  

V roce 2017 byla zařazena 
mezi finalisty Pulitzerovy ce- 
ny za skladbu Ipsa Dixit. Je 
významně spjata se sklada-
telsko-performativním kolek- 
tivem Wet Ink.
 Signifikantní pro tvorbu 
Kate Soper je práce se slovem, 
jazykem, literaturou. Náměty 
zpracovává v originální podo-
bě, překladech, přidává své ko-
mentáře nebo poznámky k vý-
znamu a obsahu anebo tvoří 
na jejich základě libreta nová. 
Práci s textem a jeho samo-

statným a zprostředkovaným či interpretovaným smyslem vnímá 
jako jednu ze základních rovin své tvorby a zkoumá vztah a průnik 
mluvy/jazyka, zpěvu, hudby a významu. Zajímá ji rétorika ve spo-
jení s hudebním ztvárněním.

texty a překlady Aneta Podracká Bendová

Aneta Podracká Bendová 
studovala na Masarykově uni-
verzitě (hudební věda) a na 
JAMU v Brně (zpěv). Spolupra-
cuje se soubory Ensemble Ope- 
ra Diversa, Czech Ensemble 
Baroque, Societas Incognito-
rum, Canticum Ostrava, ne- 
bo Trio BelCanto, také partici-
puje na projektech experi-
mentálního jazzu a improvi-
zace. Vystupovala na festiva- 
lech NODO / Dny nové opery 
Ostrava a Ostravské dny, For-

fest, Setkávání nové hudby Plus a Hudební současnost. Společně 
s týmem brněnských Mikrooper oživují městský prostor a pro spo-
lek Hausopera působí jako Věčná slečna Bledá ve stejnojmenné 
opeře M. Dvořákové a I. Medka. V tomto roce se také nově sou-
středí na roli mateřskou. Spolu s Evou Marií Kořenou uvedla v roce 
2017 Here Be Sirens na festivalu Ostravské dny.

Eva Marie Kořená je absolventkou sólového zpěvu na Konzervatoři 
Brno a Fakultě umění Ostravské univerzity. Je členkou operního 
sboru Národního divadla moravskoslezského a komorního an-
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sámblu Canticum Ostrava. 
Zaměřuje se zejména na sou-
dobou vážnou hudbu a spolu-
pracuje na projektech s festi-
valy NODO / Dny nové opery 
Ostrava, Ostravské dny, Hu-
dební současnost aj. Jejím po-
sledním projektem před ná-
stupem na mateřskou dovo- 
lenou bylo provedení opery 
Svadba autorky Any Sokolović 
na festivalu NODO v roce 
2020.

Jana Vondrů je zpěvačkou, 
která se v současnosti pohy-
buje především na poli soudo-
bé a experimentální hudby. 
Koncertně i scénicky spolupra- 
cuje s Ensemble Opera Diver-
sa. Hostuje v Jihočeském di-
vadle, byla členkou Operního 
studia SND, vystupovala v Ha-
Divadle v Brně v inscenaci 
Woyzeck. Je členkou uskupe- 
ní Dust in the Groove a tria 
ConTRIOlogy. Spolupracuje  
s multiinstrumentalistou To-
mášem Vtípilem. Stojí za vzni-
kem a uvedením projektu  
Mikroopery, který zasazuje 
operu do veřejného prostoru. 
Na festivalu JazzFestBrno 
2019 vystoupila jako leader 
improvizačního sboru společ-
ně s norsko-českou kapelou 
NOCZ. Zajímá se rovněž o pro-
pojení hudby s vizuálním a po-
hybovým uměním.

Zuzana Fischer vystudovala 
JAMU v Brně a v současnosti 
působí ve Slovenském národ-
ním divadle. Profiluje se jako 
režisérka, která ráda propoju-

je žánry, a kromě oper v kamenných divadlech se věnuje i autor-
ské tvorbě či spolupráci se současnými skladateli. Z operních in-
scenací lze uvést dvojtitul Selská čest/Komedianti, Così fan tutte 
v Českých Budějovicích, loňského Čerta a Káču ve Slovenském ná-
rodním divadle nebo Prodanou nevěstu v Banské Bystrici. Z alter-
nativních projektů jsou to Head echoes a Mistr ve spolupráci s Da-
nielem Šimkem nebo Zhasnutí Jiřího Najvara. Její styl je ovlivněn 
pohybovým divadlem a často využívá právě pohybového, symbo-
listického slovníku v kombinaci se symbolistickým vizuálem.

UKÁZKY TEXTŮ

Naufragium
text: Erasmus
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Desii esse dominus 
navis meae;  
vicere venti!
Reliquum est ut spem 
nostram 
collocemus in Deo!

Et quisque se paret ad 
extrema!
O clementisimum Mare!
O generosisimum Mare!
O fortmosisimum Mare!

In a Silent Valley
text: John Milton, Ztracený ráj (Paradise Lost)

…in a silent valley, sing…
…yonder starry sphere
Of planets… mazes intricate…
…in their motions harmony divine…
Their song was partial; but the harmony
(What could it less when spirits immortal sing?)
Suspended Hell, and took with ravishment
The thronging audience.

Odysseus a Sirény (cca 475 př. n. l.) 
CC BY-SA 4.0, The British Museum
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Pablo Picasso: Gertrude Stein / Petr Kotík na festivalu NODO 2022



MANY MANY WOMEN PLUS (Brno 2022 Version)

PETR KOTÍK (1942)

Many Many Women (1975–1978)  
pro soprán, baryton a dvě flétny na text Gertrudy 
Steinové
There is Singularly Nothing (1971–1973)  
pro soprán, baryton a dvě flétny na text Gertrudy 
Steinové
Drums (1977–1980)

Irena Troupová soprán  
Harald Hieronymus Hein baryton  
Petr Kotík flétna  
Daniel Havel flétna 
Percussion Ensemble JAMU: 
 Adam Druga, Tomáš Bažo, Martin Kučík,  
 Filip Zázvorka

Unikátní kombinace kompozic ze 70. let vytvo-
řená speciálně pro brněnské provedení, s cen-
trálním zapojením částí Many Many Women. 
Skladby z tohoto Kotíkova tvůrčího období jsou 
psány tak, že je možné je kombinovat způso-
bem quasi koláže. Jeho hudba nemá drama-
tický charakter narativní formy, namísto nara-

tivně dramatických postupů se jedná o situaci a její variace 
(proměny) bez přesného začátku nebo konce. 
 „Kontinuita textu působí, jako by se na každé řádce jednalo 
o něco jiného. O nic jiného se nejedná. Jde o to, vstupovat hlou-
běji a hlouběji do jedné myšlenky.“ (Morton Feldman)

A unique combination of works from the 1970s devised especially for 
the Brno performance, with sections of Petr Kotík’s Many Many Wo-
men taking centre stage. Kotík’s pieces from this period are written 
in such a way that it is possible to put them together like a collage. 
His music does not have the dramatic character of the narrative 
form; instead of narratively dramatic procedures, it is about the si-
tuation and its variations (or transformations), without a precise 
beginning or end. 
 “The continuity of the text makes it seem as if each line is about 
something different. There is nothing else, no changes. It’s about 
going deeper and deeper into the one thought.” (Morton Feldman)

Hudba, která na mě vždy udělala největší dojem, byla svým způ-
sobem jednoduchá, přehledná, bez zbytečných okras a manipu-
lací. Koncept jednoduchosti v rámci komplexního celku byl vždy 
vzrušující součást kompozice samotné a též se vztahuje na as-
pekty hraní a notaci. Notace (partitura) by měla být co nejjed-
nodušší a jasná na první pohled – to může být důvod, proč se vy-
hýbám čtení instrukcí, návodům k interpretaci.
 Pro mě byl proces kompozice vždy svázán s konkrétními hu-
debníky, s jejich hrou na nástroje nebo zpěvem. Mám vždy, při 
psaní, při práci, při komponování, na mysli hudebníky, které znám, 
konkrétní nástroj nebo hlas.
 Ani jedna ze skladeb z období 1971–1982 nemá vlastní parti-
turu. Všechny skladby jsou napsány ve formě samostatných čás-
tí, na sobě nezávislých, které lze hrát buď jako sóla, nebo simul-
tánně v různých kombinacích. Jednotlivé party též nemají přesně 
určenou instrumentaci a lze je transponovat a hrát je na různé 
nástroje. Počet partů, které lze takto kombinovat, je libovolný. Co 
spojuje jednotlivé části v homogenní celek je puls, který je stejný 
pro všechny účinkující. Tento puls platí pro každého, je to jakési 
metrum a je nutné ho cítit a hrát exaktně a dohromady. Tím je 
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možné tvořit kolážovitě různé kombinace a ty jsou vždy přesně 
spojené v jedno homogenní provedení. Hudba není psaná do tak-
tů (taktové čáry neexistují), čímž jsou eliminovány těžké a lehké 
doby. Nástupy jednotlivých částí určují sami hudebníci v průbě-
hu provedení. Hudba má otevřenou formu (Open Form) a není 
zde určený – tedy neexistuje – ani začátek nebo konec. Průběh pro-
vedení umožňuje hudebnímu toku rozvíjet se nepředvídatelným 
způsobem, bez dramatických vln vyvrcholení a rozuzlení.
 There Is Singularly Nothing (volně přeloženo Není zde oprav-
du nic) je první takto zkomponovaná skladba. Textem jsou úryvky 
z přednášky Gertrudy Steinové Composition as Explanation z roku 
1926. Skládá se ze 22 částí. Každá z těchto částí je nezávislá, jed-
nohlasná kompozice pro melodické nástroje (12 částí) nebo vokál-
ní sólo (10 částí). Improvizační charakter této kompozice je v sou-
hře několika částí, které se hrají simultánně, a kde každý hudebník 
improvizuje nástupy. 

 Many Many Women je rozsáhlá skladba z let 1975–1978 na 
text stejnojmenného románu-povídky od Gertrudy Steinové vy-
daného v Paříži v roce 1910. Ve skladbě je použito každé slovo této 
80stránkové novely a z toho důvodu trvá kompletní provedení  
6 hodin. Dílo zahrnuje zpěváky a instrumentalisty (skladbu lze též 
provozovat v kratší verzi s menším obsazením). Poetický charak-
ter textu vyvolává představy a obrazy, které mohou vést k insce-
naci. Partitura Many Many Women má 378 stran a je rozdělená 
do 173 částí. Ty jsou rozděleny mezi členy ansámblu, každá dvoji-
ce má přibližně stejné množství materiálu (instrumentalisté hra-
jí tedy části s textem, což znamená, že v každém provedení je sly-
šet pouze polovina slov). Každá dvojice individuálně, improvi- 
zovaným způsobem určuje nástup jednotlivých částí v průběhu 
koncertu. Vzniklé konfigurace individuálních, na sobě nezávislých 
nástupů „dotváří“ skladbu v průběhu jejího provedení. I když for-

ma kompozice má volný průběh, notový zápis je tradičním způ-
sobem exaktní. První scénické provedení se uskutečnilo na festi-
valu NODO / Dny nové opery Ostrava 27. června 2022.
 Drums je skladba pro 2 až 6 perkusionistů, z nichž každý hraje 
na čtyři různě laděné bubny, od basového bubnu (Bass Drum) po 
bonga. Skladba se skládá ze 109 částí, každá část je napsaná na jed-
né stránce. Jakýkoliv počet částí/stran partitury lze hrát jako ucele-
né provedení. Části/strany jsou rozděleny mezi hráče a lze je hrát bez 
přerušení, nebo může být mezi nimi pauza/ticho libovolné délky.

Petr Kotík

Ačkoliv je jako skladatel Petr Kotík považován za samouka, pro-
šel rigorózním tréninkem jak v Praze, tak na vídeňské Akademie 
für Musik. V Praze navštěvoval soukromé hodiny u Jana Rychlí-
ka a obdiv k němu ho doprovází po celý život (podobně jako ob-
div Philipa Glasse k Nadie Boulanger). Rychlík svým chápáním 
kompozice daleko předběhl svou dobu. Již koncem padesátých 
let začal využívat rytmické posuny (phase music), založené na 
principu afrického bubnování, typické pro hudbu Steva Reicha 
o více než deset let později. Je možné, že tato nekonvenční ote-
vřenost, společně s názory Johna Cage, se kterými se Kotík se-
tkal už ve svých osmnácti letech, ovlivnily způsob skladatelova 
hudebního myšlení v jeho začátcích.
 V Čechách je znám jako zakladatel ansámblů Musica viva  
Pragensis, QUaX Ensemble a Ostravská banda (od roku 2005 do-
sud), v New Yorku je to S.E.M. Ensemble (od roku 19720 dosud), nej-
starší americký soubor nové hudby. Roku 2000 založil Ostravské 
centrum nové hudby, které pořádá festivaly Ostravské dny a NODO 
/ Dny nové opery Ostrava. Žije a pracuje v New Yorku a Ostravě, kde 
působí jako umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby.

Přední česká sopranistka Irena 
Troupová si vydobyla meziná-
rodní renomé nejprve na poli 
historicky poučené interpreta-
ce staré hudby. Od 90. let, kdy 
žila v Berlíně, vystupovala na 
podiích celé Evropy. Svůj záběr 
postupně rozšířila o romantic-
kou a moderní písňovou i oper-
ní tvorbu. Vydala například 
komplet písní Viktora Ullman-
na (Schwer ist’s, das Schöne zu 
lassen) a orchestrální písně 
Geraldiny Muchové. Spolupra-
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Poslední stránka rukopisu Many Many Women, zdroj archiv Petra Kotíka



cuje se soubory pro soudobou hudbu (Brno Conterporary Orches-
tra, Orchestr BERG, Prague Modern, Konvergence) a se soudobými 
skladateli: Markem Kopelentem, Janem Duškem, Péterem Kősze-
ghym, Milošem Štědroněm, Ondřejem Štochlem a dalšími. Věnuje 
se též intenzivně odkazu meziválečných autorů (Erwin Schulhoff, 
Norbert von Hannenheim, Philipp Herschkowitz). Vyučuje na JAMU 
na Katedře varhanní a historické interpretace a je vyhledávanou 
lektorkou na mezinárodních kurzech staré hudby.

Harald Hieronymus Hein klade 
zvláštní důraz na novou hudbu 
a současné hudební divadlo.  
V letech 2019 a 2021 uvedl spo-
lečně s Ensemble Modern něko-
lik hudebně divadelních děl 
Manuela Zwergera, Carla Drum- 
la nebo Thierryho Tidrowa. V ro- 
ce 2020 se zúčastnil premiéry 
inscenace The Cold Trip – Eine 
Winterreise s hudbou Bernhar-
da Langa a Franze Schuberta 
ve Staatstheater Mainz. V rám-
ci festivalu Wien Modern 2021 
uvedl skladby s grafickým zápi-

sem Christopha Herndlera a Anestise Logothetise. V letošním roce 
má za sebou premiéry např. Pygmalia (Manos Tsangaris) spolu s En-
semble Modern v Alte Oper Frankfurt nebo scénické verze Many Many 
Women (Petr Kotík) v rámci festivalu NODO. Studium operního  
a koncertního zpěvu absolvoval na Hochschule für Musik und Dars-
tellende Kunst ve Frankfurtu, nyní dokončuje magisterský kurz Per-
fomance Practice in Contemporary Music na Kunstuniversität Graz.

Daniel Havel je členem Ost-
ravské bandy a Prague Mo-
dern, ansámblů zaměřených 
na soudobou hudbu. Pravidel-
ně spolupracuje s orchestry 
jako Symfonický orchestr hlav- 
ního města Prahy FOK, PKF – 
Prague Philharmonia, od roku 
2007 je členem orchestru Ná-
rodního divadla v Praze, v roce 
2012 působil jako sólo flétnis-
ta České filharmonie. S Ost-
ravskou bandou koncertoval v 

Carnegie Hall a Lincolnově centru v New Yorku, Akademii umění 
v Berlíně či Hudebním centru Vredenburg v Utrechtu a na festi-
valu Pražské jaro. Sólově se pravidelně podílí na uvádění a premi-
érování skladeb nejen českých současných skladatelů (Miloslav 
Kabeláč, Jan Hanuš, Diego Soifer, Dai Fujikura) a spolupracuje  
s francouzským fagotistou a dirigentem Pascalem Gallois. Od 
roku 2013 působí pedagogicky na New York University Prague.

Percussion Ensemble JAMU je soubor složený ze studentů Janáč-
kovy akademie múzických umění, jehož uměleckým vedoucím  
a pedagogem je Martin Opršál. 

GERTRUDE STEIN
Many Many Women 
(ukázka z anglického originálu 1910, část knihy G. M. P. – Matisse 
Picasso and Gertrude Stein, zdroj Project Gutenberg)

There is one being living. There is one and that one being a pleas- 
ant one is one giving that thing giving being that one and in being 
that one and she is that one in being that one and giving she is 
that one and being that one that very one in being that one and 
she is that one she is that very one in being that one and in gi-
ving, in being that one and giving and she is that one and she is 
giving that thing, in being that one and giving that one she is gi-
ving that one giving all of that one and in giving all of that one 
she is giving all of that one and she is giving all of that one, she, 
that one, she is giving all of that one.
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Pablo Picasso: Gertrude Stein, zdroj Wikimedia Commons 
(Metropolitan Museum of Art, New York City)
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ZVUKOVÁ INSTALACE
PAVEL BÜCHLER (1952)

Pauza Schwitters (2022) 

objednávka festivalu

Pauza Schwitters je poctou jednomu z klíčových děl zvukové poe- 
zie dvacátého století, Ursonátě Kurta Schwitterse. Ve své zvuko-
vé instalaci Büchler přidává do Schwittersovy partitury nový pr-
vek digitálním převodem textu na syntetickou řeč a nabízí novou 
fonetickou interpretaci původní skladby.

Instalace jsou přístupné vždy hodinu před koncertem od 18:00.

21 – 28/10 
2022

Besední dům 
foyer
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ZVUKOVÁ INSTALACE
LUCIE PÁCHOVÁ (1988)

VoiSineAgge 
objednávka festivalu

Položte se do křesla, nasaďte si sluchátka, zavřete oči, na nic ne-
myslete. Čeká vás intenzivní, takřka relaxační masáž pomocí 
zvuků a vibrací tvořených hlasem a nízkými sinusoidovými vlna-
mi. Skrz jednotlivé fáze a masážní techniky vás hlas provede te-
rénem sluchového aparátu, jeho ohyby, zákoutími a spoji mezi 
pravým a levým uchem. Tichými zvuky promasíruje ušní bubín-
ky, vyváženými frekvencemi rozvibruje sluchové kanálky a pro-
věří pomyslné spojnice mezi oběma ušima a vybranými svaly  
a tkáněmi. Uši tak nebudou jediným kanálem, jímž na vás zvuk 
bude působit. Vjem jemných vibrací rezonujícího křesla se pro-
pojí se vjemy zvukových impulsů ve sluchátkách. Desetiminuto-
vá multikanálová zvuková VoiSineAgge předpokládá specifický 
audio-korporální zážitek.

Instalace jsou přístupné vždy hodinu před koncertem od 18:00.

21 – 28/10 
2022

Besední dům
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PRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK

Prodej vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno, Besední ulice, 602 00 Brno
 PO–PÁ 12:00–18:00 h
• 3/4 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

Změna programu a účinkujících vyhrazena! 

MÍSTA KONÁNÍ 

	Besední dům: Komenského náměstí 8 
	Divadlo na Orlí: Orlí 19 
	JAMU, komorní sál: Komenského náměstí 6 
	Terén: pole performativního umění: Zelný trh 9

KOMENSKÉHO  
NÁMĚSTÍ

ORLÍ

ZELNÝ TRH

NÁMĚSTÍ 
SVOBODY

HUSOVA

KOLIŠTĚ

MASARYKOVA









ČESKÁ

KOBLIŽNÁ

ROOSEVELTOVA

NÁDRAŽNÍ

BE
NE

ŠO
VA

JOŠTOVA

RAŠÍNOVA

MORAVSKÉ  
NÁMĚSTÍ

MALINOVSKÉHO  
NÁMĚSTÍ
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Expozice nové hudby 2022
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Texty připravili: Daniel Matej, Jaroslav Šťastný, Pavel Büchler, 
Petr Kotík, Peter Mazalán, Chris Newman, Lucie Páchová,  
Aneta Podracká Bendová, Vojtěch Šembera, Eva Šušková,  
Vít Zouhar
Redakce: Eva Křižková, Daniel Matej, Jaroslav Šťastný
Překlady: Štěpán Kaňa, Bob Hýsek
Grafická úprava, sazba a produkce: Petr Tejkal
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Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8
602 00 Brno
 +420 539 092 801

www.filharmonie-brno.cz

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory  
Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna

Za spolupráci děkujeme


