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Program

ANTONIO SALIERI
26 variací na „La folia di Spagna“ | 20'
26 Variations on “La folia di Spagna”

HANS WERNER HENZE 
Aria de la folía española | 22'
česká premiéra / first Czech performance 

přestávka / interval | 20'

MACIEJ MAŁECKI
Concertino ve starém slohu pro dvě harfy a smyčce | 13'
Concertino in an Old Style for two harps and string orchestra 
1. Allegro moderato
2. Andante
3. Presto, con grazia

LUDWIG van BEETHOVEN
Symfonie č. 8 F dur op. 93 | 26'
Symphony No. 8 in F major, Op. 93
1. Allegro vivace e con brio
2. Allegretto scherzando
3. Tempo di menuetto
4. Allegro vivace 

Ivana Švestková harfa / harp
Kateřina Bendová harfa / harp
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Gerrit Prießnitz



O skladbách

Italský hudební skladatel 
Antonio Salieri (1750 
až 1825) strávil většinu 
svého aktivního umělecké-
ho života v hlavním městě 
Habsburské monarchie (od 
roku 1804 Rakouského cí-
sařství) – Vídni. Narodil se 
ve venetském Legnagu a je- 
ho prvním učitelem hudby 
se stal starší bratr Fran-
cesco. Budoucí skladatel 
byl tak fascinován hudbou, 
že dokonce dvakrát tajně 
utekl z domova, aby mohl 
naslouchat bratrově hře 
při oslavách v nedalekých 
kostelích. Vídeňský dvorní 

kapelník a císařský komorní skladatel Florian Leopold Gassmann si 
všiml Salieriho mimořádného talentu a ctižádosti a vzal mladého uměl-
ce s sebou zpět do Vídně, kde osobně řídil a financoval jeho další 
hudební vzdělávání. Zde mohl Salieri plně rozvíjet svá nadání – jeho 
skladatelské a mezilidské dovednosti mu zajistily přátelství a pracovní 
vztahy s významnými osobnostmi, jako byli kupříkladu Christoph Willi-
bald Gluck, Pietro Metastasio, Lorenzo da Ponte či sám císař Josef II., 
který se stal jeho nejvýznamnějším mecenášem. Přibližně od 70. let 18. 
století byl Salieri jednou z hlavních osobností vídeňského hudebního ži-
vota a jeho opery si získaly obdiv nejen diváků, ale také kritiků. Během 
své kariéry pomohl utvořit mnoho zásadních rysů operní tvorby a jeho 
hudba silně ovlivnila také jeho současníky. Patřil mj. mezi vyhledávané 
pedagogy a studovaly u něj i takové osobnosti jako například Ludwig 
van Beethoven nebo Franz Schubert.
 Dílo 26 variací na „La folia di Spagna“ (1815) bylo Salie-
riho poslední větší instrumentální skladbou. Její účel ani informace o prv-
ním provedení sice nejsou známy, historie samotného hudebního motivu 
však ano – folia (jako píseň i tanec) byla ke konci 15. století nesmírně 
oblíbeným žánrem renesančního Portugalska a postupem času vznik-
lo hned několik odlišných verzí, které se rozšířily do celé Evropy. Hu-
dební motiv a harmonický průběh jedné z variant se stal nejen častým 
prostředkem improvizací, ale vznikaly na něj i komponované variace,  
a to nezřídka pro všemožná nástrojová obsazení. Salieri ve svých varia- 
cích neuplatňuje téměř žádné zásadní harmonické změny původního 
schématu a upřednostňuje spíše variace na bázi rytmických prostředků 
či melodických ozdob. Předmluva k edici Repertoire Explorer dílo pro 
jeho lehkost a instrumentační čistotu přirovnává dokonce k Brittenovu 
Průvodci mladého člověka orchestrem.

Rozsáhlé dílo německého 
skladatele Hanse Werne- 
ra Henzeho (1926 až 
2012) je stylově pestré a in- 
spirovalo se serialismem, 
atonalitou, Stravinským, ital- 
skou i arabskou hudbou, 
jazzem či německou hudeb-
ní tradicí. Hansovy politické 
názory vedly k častým kon-
fliktům s konzervativním ot-
cem Franzem, který ve 30. 
letech začínal více a více 
propadat nacistické pro-
pagandě. Po válce působil 
Henze většinu svého umě-
leckého života v Itálii, kam 
roku 1953 odešel z Němec-

ka, ve kterém stále pociťoval silnou homofobii. Zkušenost s nacismem 
pravděpodobně do značné míry ovlivnila jeho tvorbu, která vycháze-
la především z opačného politického spektra a akcentovala radikální 
levicové přesvědčení. Jeho četné opery, balety, symfonie a koncerty 
si vydobyly pevné místo v mezinárodním hudebním repertoáru a roku 
1995 obdržel Vestfálskou hudební cenu. Jeden z nejvýznamnějších 
německých skladatelů novodobé éry zemřel v Drážďanech 27. října 
2012 ve věku 86 let.
 Podobně jako Salieriho skladba vychází i Henzeho Aria de la 
folía española (1977) z opojné melodie folie. Po úvodní intrádě 
dechových nástrojů se titulní hudební téma skladatelovy „árie“ objevuje 
ve smyčcích v části un poco meno mosso a pianissimo. Žádné následné 
uvedení hlavního motivu není tak úplné či tak snadno identifikovatel-
né. Což ostatně potvrzují i slova samotného skladatele o úloze folie 
v rámci kompozice: Užívám ji v mnoha přestrojeních a pomocí řady 
kontrapunktických prostředků ji rozvíjím v symfonickou větu. Přidávám 
také rytmus fandanga, který postupně proniká do hudebních struktur, 
až nakonec ovládne celou partituru. Henze se však neobrací pouze  
k původnímu motivu, ale na několika místech dává vzpomenout i na 
jeho zpracování jinými skladateli – příkladem mohou být variace z pe- 
ra Carla Philippa Emanuela Bacha.



Maciej Małecki (1940) je pol-
ský skladatel a klavírista. Studoval 
skladbu u Kazimierze Sikorské-
ho a klavír u Natalie Hornowské 
na Varšavské hudební akademii 
(umělecký diplom s vyznamená-
ním, 1965) a v letech 1967 až 
1968 pokračoval ve svém hudeb-
ním vzdělání na Eastman School 
of Music v Rochesteru (stát New 
York) u Samuela Adlera a Eugena 

Lista. Po absolutoriu koncertoval doma i v zahraničí v rámci klavírní-
ho dua s Jerzym Derfelem. V 70. letech se věnoval především hudbě 
pro jeviště, rozhlas, televizi a film, zatímco v 80. letech tvořil převážně 
koncertní hudbu. V roce 1993 byl zvolen předsedou Svazu polských 
skladatelů, tuto funkci zastával tři roky.
 Maciej Małecki věnoval své Concertino ve starém slohu 
pro dvě harfy a smyčce (1988) italské harfenistce působící v Belgii, 
Susanně Mildonian, premiéra se uskutečnila v říjnu 1988 ve Varšavě 
v nastudování mj. Ursuly Mazurek. Małeckého Concertino ve starém 
slohu patří do početné řady skladeb, které už ve svých názvech odráží 
zájem skladatelů o oblast tzv. staré hudby (a její poučené interpreta-
ce), která zažila renesanci v druhé polovině 20. století (vzpomeňme 
Schnittkeho Suitu ve starém slohu, Góreckého Tři tance ve starém slohu 
atd.). Concertino charakterizuje – již od první věty Allegro moderato – 
především důsledný dialog, a to nejen mezi samotnými harfami, ale od 
10. taktu i mezi harfami a smyčcovým orchestrem. Z dialogu se stává 
takřka trialog, avšak veškeré melodické imitace spojuje pevně společná 
tónina až do samého závěru, kdy stoupající obraty akordu F dur naruší 
v posledních třech taktech nečekané Fes dur druhé z harf. Následující 
Andante exponuje ve druhé harfě osmitaktový motiv flažoletů, který – 
ve zcela totožné melodické podobě – přebírá harfa první. Rozdíl je 
nicméně v tom, že obě dvě si zachovávají předznamenání právě z kon- 
ce úvodní věty, a tak melodický duet obou sólistů dělí ve svérázné 
„bitonální“ introdukci pouhý půltón. V závěrečném Presto, con grazia 
nachází harfy konečně společnou řeč a doprovázeny tepem smyčcové 
sekce táhnou (převážně) za jeden provaz.

Rané umělecké úspěchy 
Ludwiga van Beetho-
vena (1770–1827) doku-
mentují ještě přirozené rozví-
jení hudební tradice, kterou 
nadaný skladatel „zdědil“ 
po Mozartovi či Haydnovi, 
postupem času však začal 
bouřlivý umělec hledat jiné, 
mnohem individuálnější hu-
dební vyjádření. Toto hledá-
ní a překonávání dobových 
konvencí vyústilo v to, že na 
sklonku svého života psal 
nejen svá nejvznešenější  
a nejhlubší díla, ale také dal 
vzniknout novému hudební-
mu slohu, který měl ovlád-

nout Evropu na dalších necelých sto let. Nejen díky syntéze tradice 
a objevování osobního – ryze humanistického – ideálu je Beethoven 
právem považován za dominantní postavu hudební historie 19. století. 
 Beethoven svou Osmou symfonii s oblibou přezdíval „má malá 
v F“, čímž ji odlišoval od Symfonie č. 6 „Pastorální“, která je také přede-
psána v F dur. Osmá symfonie (1812, premiéra 1814 ve Vídni) je roz-
verná, místy divoká a plná drobných akcentů. Skladatel Jan Swafford 
popsal Osmou symfonii jako rozkošný, stručný a snad i mírně ironický 
pohled vyspělého skladatele zpět ke svým vzorům Haydnovi a Mozarto-
vi. Jako většina Beethovenových úvodních vět je i Allegro vivace e con 
brio v sonátové formě. Je však v rámci skladatelovy tvorby přece jen 
čímsi atypická – její dramatický vrchol se nenachází v provedení (pro-
střední z formálních dílů sonátové formy), ale až na začátku reprízy. 
Traduje se, že druhá věta Allegretto scherzando je laskavou parodií 
metronomu. Mnohem pravděpodobnější inspirací je však podobná ryt-
mická figura ve druhé větě Symfonie č. 101 (přezdívané právě pro 
onen pravidelně klepající rytmus „Hodiny“) Josepha Haydna. Násle-
dující menuet obsahuje proslulou triovou sekci, ve které se vyskytuje iko-
nické klarinetové sólo. To patří mezi „prubířské kameny“ téměř každého 
klarinetisty, neboť se s železnou pravidelností objevuje na konkurzech, 
a to nezřídka hned v prvním kole, protože na ploše několika krátkých 
taktů dokáže vypovědět mnohé o technických schopnostech hudební-
ka. Tematické vyvrcholení celé symfonie se pak nachází ve čtvrté – zá-
věrečné – větě Allegro vivace a kupříkladu Čajkovskij považoval tuto 
větu za nejlepší z Beethovenových symfonických děl vůbec.

Lukáš Pavlica



O účinkujících

Ivana Švestková absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě  
a Pražskou konzervatoř a HAMU v Praze ve třídě Jany Bouškové. Od 
září 2016 vyučuje na Konzervatoři Brno. Od srpna 2008 je první har-
fistkou Filharmonie Brno, od roku 2006 pravidelně spolupracuje také  
s PKF – Prague Philharmonia. Dále spolupracovala s Lotyšským národ-
ním symfonickým orchestrem a s Německým rozhlasovým symfonickým 
orchestrem v Saarbrückenu. Je členkou Ostravské bandy, mezinárod-
ního orchestru zaměřeného na soudobou hudbu. Účastní se projektu 
Orquestrina s Baborák Ensemble, spolupracuje s Českou sinfoniettou 
založenou a vedenou Radkem Baborákem. V letech 2017 a 2018 byla 
příležitostně zvána ke spolupráci s Vídeňským rozhlasovým symfonic-
kým orchestrem. Je pravidelně zvána do porot mezinárodních soutěží. 

Kateřina Bendová studovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě 
a Akademii múzických umění v Praze (ve třídě Renáty Kodadové).  
V letech 2004–2005 studovala na Hudební akademii Karola Szyma-
nowského v Katowicích (ve třídě Helgy Storck). Několikrát vystupovala 
na Harfových dnech v Ostravě, nahrávala pro Český rozhlas, mezi za-
hraniční úspěchy patří např. provedení Mozartova Koncertu pro harfu  
a flétnu ve Velké Británii. Věnuje se také komorní hře, zejména duu  
v kombinaci housle a harfa. V sezonách 2001–2004 byla členkou or-
chestru opery Národního divadla v Brně. Spolupracuje mj. se Slezským 
divadlem v Opavě, Národním divadlem Moravskoslezským v Ostra-
vě, Cameratou Janáček, Filharmonií Brno, PKF – Prague Philharmonia 
nebo Státním divadlem Košice. Od roku 2012 je sólistkou Janáčkovy 
filharmonie Ostrava.



Kořeny brněnské filharmonie sahají do sedmdesátých let 19. století, kdy 
v Brně mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického or-
chestru. Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamnější 
programovou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho 
autentického interpreta. 
 Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením roz-
hlasového a krajského orchestru a od té doby patří svou velikostí i vý- 
znamem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na tisíc 
koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na Dál-
ném i na Blízkém východě. Je pravidelným hostem světových i českých 
festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým filharmo-
nickým sborem Brno. 
 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 Dennis 
Russell Davies.
 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. 



Bonnský rodák Gerrit Prießnitz sklízí chválu za interpretaci soudo-
bé hudby i klasicko-romantického repertoáru. V roce 2022 řídil tři pre- 
miéry ve vídeňské Volksoper a je vyhledávaným hostem v čele mnoha 
orchestrů a operních domů. Kromě vystoupení s Filharmonií Brno patří 
mezi jeho nadcházející debuty Bělehradská filharmonie a Göttingenský 
symfonický orchestr.
 Po absolvování Mozartea v Salcburku byl nejprve angažován  
v Theater Erfurt. Od roku 2006 je spojen s vídeňskou Volksoper, kde di-
rigoval rozmanitý repertoár od Mozarta přes Berlioze, Strausse, Trojah-
na až po Glanerta. V sezoně 2018/2019 působil jako hlavní hostující 
dirigent v divadle v Chemnitz.  Další hostování ho zavedla mimo jiné 
do Vídeňské státní opery, Concertgebouw Amsterdam, Nizozemské 
rozhlasové filharmonie Hilversum, Hamburské státní opery, Brucknero-
va orchestru nebo Zemského divadla v Linci. Jeho dynamickou kariéru 
doplňují vystoupení ve Štýrském Hradci, Mariboru, Augsburgu, Lucernu, 
Boloni, Bari, Córdobě, Sofii, Tokiu, Nagoji, Jižní Koreji a spolupráce  
s mnoha německými orchestry a operními domy.
 Spolupracoval s předními pěvci současnosti, jako jsou Piotr Becza-
ła, Linda Watson, Vesselina Kasarova, Jennifer Larmore nebo Klaus Flo-
rian Vogt. Nahrávky těchto vystoupení a spoluprací vydaly společnosti 
SONY Classical a Unitel.
 Od podzimu 2017 působí jako lektor opery na Musik und Kunst 
Privatuniversität ve Vídni. Od roku 2023 bude vyučovat hudebně-dra-
matické umění (hudební interpretace a ansámblová praxe) na Kunstuni-
versität Graz.

© Viktoria Vucheva



Zveme vás na

Severní Evropou, 1. ab. koncert Rodinného abonmá v Besedním 
domě 12. 11. 2022 v 10:30; moderují Kristýna Drášilová a Vítězslav 
Mikeš, režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Arsen Petrosyan Quartet: Hokin Janapar, 2. ab. koncert 
cyklu Jazz & World Music v Besedním domě 15. 11. 2022 v 19:00; 
Arsen Petrosyan – duduk, Astghik Snetsunts – citera quanun, Vladimir 
Papikyan – cimbal santur, Avetis Keoseyan – perkuse

Na křižovatce kultur – Benjamin Jusupov 60, 1. ab. koncert 
cyklu Komorně v Besedním domě 23. 11. 2022 v 19:00: Jusupov 
Kultury minulosti, 8 kusů pro čtyřruční klavír, Z židovských tradic, Sonáta 
pro dva klavíry, Haqqoni (české premiéry); Maki Namekawa – klavír, 
Dennis Russell Davies – klavír, Benjamin Jusupov – klavír a elektronika, 
Marek Švejkar – klarinet, Trio Bohémo

Obrazy duše, 1. ab. koncert cyklu Filharmonie v divadle I v Janáčko-
vě divadle 24. a 25. 11. 2022 v 19:00: Jusupov Kreutzerova sonáta 
(světová premiéra), Obrazy duše, Brahms Symfonie č. 4 e moll; Lukáš 
Daňhel – klarinet, Lukáš Dittrich – klarinet, Filharmonie Brno, dirigent 
Dennis Russell Davies

Mladá krev aneb Hudba zblízka, komorní koncert členů Orches-
trální akademie Filharmonie Brno a hostů v Besedním domě 30. 11. 
2022 v 19:00: Saint-Saëns Sonáta pro hoboj a klavír, Aperghis 
Le corps à corps pro hlas a tombak, J. Spencer Everybody Talk About 
Freedom (rapová píseň pro marimbu), Dubois Quatuor, Jacob Scher-
zetto, Pavane and Gopak; Arseny Menkov – hoboj, Radim Pančocha 
– klavír, Kristýna Švihálková – bicí nástroje a hlas, Jana Krejčí, Dominik 
Sedlák, Věra Drápelová, Jakub Vajda – klarinety

Asrael, 1. ab. koncert cyklu Filharmonie v divadle II v Janáčkově diva-
dle 1. a 2. 12. 2022 v 19:00: Janáček Adagio, Mahler Písně potul-
ného tovaryše, Suk Symfonie c moll „Asrael“; Roman Hoza – baryton, 
Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

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

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas a vypnuli mobilní telefo-
ny. Po jeho začátku není vstup do sálu umožněn. 
Změna programu a účinkujících vyhrazena.

Za podporu a spolupráci děkujeme

Vydala Filharmonie Brno v roce 2022 nákladem 200 výtisků
texty Lukáš Pavlica
motiv na obálce je inspirovaný stropní malbou ze zásálí Besedního
domu, která představuje páva s květinami
foto archiv Filharmonie Brno, není-li uvedeno jinak
produkce Printeco s.r.o.
redakční uzávěrka 7I11I2022

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,  +420 539 092 801
www.filharmonie-brno.cz, www.salprobrno.cz

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. 
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Ministerstva kultury 
České republiky a Jihomoravského kraje.
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