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Obrazy duše
Filharmonie v divadle I
1. abonentní koncert
Janáčkovo divadlo
24 a 25|11|2022

Program
BENJAMIN JUSUPOV
Kreutzerova sonáta (Pocta Leoši Janáčkovi)
pro orchestr, objednávka Filharmonie Brno
a Nadace Leoše Janáčka, světová premiéra | 12'
The Kreutzer Sonata (Homage to Leoš Janáček)
for orchestra, commissioned by Filharmonie Brno
and the Leoš Janáček Foundation, world premiere
Obrazy duše, koncert pro dva klarinety a orchestr,
česká premiéra | 28'
Images of the Soul, concerto for two clarinets and orchestra
Czech premiere
1. Rozjímání v ozvěnách / Echoic Ruminations
2. Šelest a vzruch / Mutterings and Commotion
3. Účinek ticha / Potent Stilness
4. Nezkrotné rytmy duše / Exuberant Rhythm of the Soul
přestávka / interval | 20'

Skladba Kreutzerova sonáta (Pocta Leoši Janáčkovi)
vznikla za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka.
The composition The Kreutzer Sonata (Homage to Leoš Janáček)
was created with the financial support of the Leoš Janáček Foundation.

Pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v ČR.
Under the auspices of the Embassy of the State of Israel
to the Czech Republic.

Koncert 24. 11. zaznamenává Český rozhlas. Předpokládaný termín
odvysílání záznamu na stanici Český rozhlas Vltava je 6. 1. 2023.
The concert on 24 November is being recorded by Czech Radio.
The anticipated date of broadcast of the recording
on the Czech Radio Vltava station is 6 January 2023.

JOHANNES BRAHMS
Symfonie č. 4 e moll op. 98 | 40'
Symphony No. 4 in E minor, Op. 98
1. Allegro non troppo
2. Andante moderato
3. Allegro giocoso
4. Allegro energico e passionato

Lukáš Daňhel klarinet / clarinet
Lukáš Dittrich klarinet / clarinet
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

O skladbách
S tvorbou Benjamina Jusupova, narozeného 22. listopadu 1962
v Dušanbe, se brněnské publikum mělo možnost blíže seznámit v sezoně 2014/2015, kdy byl tento tádžický Žid žijící v Izraeli rezidenčním umělcem brněnských filharmoniků. V průběhu oné sezony zaznělo
hned několik jeho zásadních děl a sám Jusupov se na jednom z koncertů představil ve své umělecké trojroli skladatele, dirigenta a klavíristy.

Benjamin Jusupov v Janáčkově divadle, 2015

Jusupovovy šedesátiny se staly příležitostí, abychom tohoto autora znovu pozvali do Brna. Po středečním koncertě v Besedním domě, který
byl cele věnován Jusupovově tvorbě komorní, se dnes můžeme těšit na
dvě díla orchestrální. V české premiéře zazní koncert pro dva klarinety
a orchestr Obrazy duše a v premiéře světové skladatelova novinka
Kreutzerova sonáta (Pocta Leoši Janáčkovi). Název druhé uvedené
skladby prozrazuje inspiraci brněnskou skladatelskou ikonou. V souvislosti s objednávkou nového díla Benjamina Jusupova se totiž zrodil
nápad dlouhodobé spolupráce Filharmonie Brno s Nadací Leoše Janáčka, která by jako plody měla do budoucna přinést řadu skladeb
inspirovaných osobností a tvorbou Leoše Janáčka, a to z pera zahraničních i tuzemských autorů, renomovaných i teprve se prosazujících.
Takových skladbeb již – nezávisle na této myšlence – několik existuje,
vzpomeňme třeba Variations orchestrales sur une oeuvre de Janáček,
které roku 2006 složil významný francouzský skladatel Marc-André
Dalbavie (variace vystavěl na tématu z Janáčkova klavírního cyklu
V mlhách) a které Filharmonie Brno uvedla v české premiéře na Festivalu Janáček v listopadu 2014; Dalbavie se ostatně Janáčkem inspiroval
i ve své Sinfoniettě z roku 2005. „Institucionalizace“ myšlenky „janáčkovských“ děl ovšem zaručí více či méně pravidelný přísun novinek
pro orchestrální koncertní pódium, které až na několik výjimek (Taras
Bulba, Sinfonietta, Glagolská mše a několik dalších méně podstatných
skladeb) neskýtá mnoho příležitostí k uplatnění Janáčkova původního
odkazu. Jistě, lze uvádět koncertně opery, suity z oper nebo orches-

trální úpravy komorních skladeb. Věříme však, že iniciování nových děl,
která nabídnou různé tvůrčí pohledy na Janáčkova génia, je cesta, jež
ještě více posílí povědomí o inspirativnosti dědictví, které nám tu Mistr
Janáček zanechal.
Benjamin Jusupov se narodil v Tádžikistánu, studoval v Rusku, od roku
1990 žije v Izraeli. Ta tři místa na mapě nejsou v podstatě náhodná,
říká skladatel, protože odrážejí tři součásti mé osobnosti. Narodil jsem
se v Dušanbe, kde jsem žil do osmnácti let, vstřebal jsem do sebe tamější
zvyklosti, hudební kulturu a vůbec kulturu Střední Asie. Můj otec hrál
na tradiční nástroj rubab, poslouchal jsem jeho hru a tu hudbu jsem
si zamiloval. Pak jsem se vydal do Moskvy a deset let jsem tam strávil
studiem skladby a poté dirigování na konzervatoři. Tam jsem poznával
evropskou kulturu, vynikající interprety klasické hudby… Když se rozpadl
Sovětský svaz, mnoho lidí chtělo odjet. I řada mých přátel emigrovala:
do Evropy, do Ameriky… Já měl hned jasno, že chci odjet do Izraele.
Jako Žid jsem si neuměl představit, že bych šel žít jinam. Mimochodem,
i v mém příjmení Jusupov se odrážejí ty tři stránky mé osobnosti. Můj
pradědeček se jmenoval Josef, což je židovské jméno, jehož muslimská podoba používaná ve Střední Asii zní Jusup. Když Rusové přišli do
Střední Asie a spustili pasportizaci – každý člověk obdržel občanský
průkaz se svým jménem a příjmením –, pradědeček se zapsal jako
Jusup. Rusové mu k tomu přidali koncovku -ov, čímž vznikl Jusupov. Čili
i moje příjmení vyjadřuje Žida, který žil ve Střední Asii a získal evropské
vzdělání v ruské kultuře. Východní kultura mi je velice blízká, obdivuji ji,
snažím se ji uplatňovat a rozvíjet i ve svých skladbách. Považuji se ale
za pokračovatele kultury evropské, komponuji pro současné evropské
instrumentárium, vlastní mi jsou filozofie, víra, světový názor i zvyklosti
židovského národa. Takový je zkrátka můj osud.
Benjamin Jusupov vystudoval skladbu, klavír a dirigování na moskevské
konzervatoři, doktorské studium absolvoval na Bar-Ilanově univerzitě. Ve
své současné domovině rozvinul spolupráci se špičkovými interprety –
Izraelskou filharmonií, symfonickými orchestry v Haifě a Jeruzalémě,
Izraelským komorním orchestrem nebo Telavivskými sólisty, získal řadu
tamějších ocenění. Jeho díla zazněla i v podání významných těles zpoza hranic Izraele, mj. filharmonií Londýnské, Mnichovské, Kodaňské,
Bělehradské, Bogotské, Hannoverské (NDR Radiophilharmonie), symfonických orchestrů Islandského, Lucernského, New World Symphony
v Miami, Curyšského komorního orchestru, Amsterdamské sinfonietty atd.
Jako skladatel se do širokého povědomí dostal zvláště díky Violovému koncertu (2003), nazvanému Viola-Tango-Rock-Koncert a zkomponovanému pro Maxima Vengerova. Spolupracoval i s dalšími předními světovými sólisty, např. s houslistou Vadimem Repinem, který premiéroval jeho druhý houslový koncert Hlasy houslí (2013), s flétnistou Matthiasem Zieglerem (sólistou flétnového koncertu Nola z roku
1994), violoncellistou Mischou Maiským (pro kterého roku 2006 napsal Violoncellový koncert), trumpetistou Reinholdem Friedrichem, jemuž věnoval Koncert pro trubku, klavír a smyčce „Listen to Our Cry“
(2015), nebo s českou harfistkou Janou Bouškovou, která se podílela
na provedení skladby Maximum (2003).

Hudba Benjamina Jusupova může znít Evropanovi exoticky a velice blízce zároveň. Představuje totiž syntézu prostředků, jak je s sebou
přinesl vývoj evropské hudby, s vlivy etnickými. Syntézu nikoli lacinou,
ale důsledně promyšlenou a povýšenou na přesvědčivou koncepci. Rozmanitost spektra etnických prvků ve svých dílech Jusupov opírá o vlastní
studium hudby mnoha národů. Není to tedy jen tádžický folklór, jehož
názvuky se u něj ozývají, ale zaznamenat tu lze také vlivy z celé oblasti Střední Asie, hudby různých židovských komunit, afrických národů
atd. Při hledání nových zvukových možností se Jusupov často obrací
i k tradičním nástrojům, přičemž tak činí dvěma způsoby: buď imituje
jejich zvuk s pomocí evropského instrumentária (jak si lze ověřit i v Obrazech duše), nebo je využívá přímo.
Jednovětou Kreutzerovu sonátu (Poctu Leoši Janáčkovi)
Jusupov napsal během ledna až května letošního roku. Partituru uvedl
dvěma citáty, které postihují ideu díla. Prvním je úryvek z novely Kreutzerova sonáta Lva Nikolajeviče Tolstého: A vůbec hudba je strašlivá věc!
Co to je? Nevím. Co to je hudba? Co působí? Říkají, že hudba působí
dojmem duši povznášejícím – nesmysl, nepravda! (…) Hudba mě nutí
vždycky zapomínat sebe, svého skutečného stavu. Přenáší mě ve stav
jakýsi druhý – nikoli svůj. Pod vlivem hudby se mi zdává, že cítím, čeho
vlastně necítím, že chápu, čeho jinak nechápu, že dovedu, seč jinak nejsem. (…) Ona, hudba, rázem a bezprostředně mě přenáší v onen duševní stav, v jakém nacházel se ten, jenž ji skládal. Splývám s ním duševně
a společně s ním přenáším se z jednoho stavu v druhý. Ale proč to dělám, nevím. (…) A proto hudba pouze rozdražďuje, nemá konečného
smyslu (přel. Vincenc Červinka). Druhým citátem je Janáčkovo vyznání
v dopise adresovaném Kamile Stösslové ze 2. prosince 1927: Nejhroznější muka jsou, když někdo chce uvěznit ducha, když chce dávat citu
pouta, citu, z kterého pryští všechna moje radost životní.
Z citátů vyplývá, že Jusupov neusiloval o vytvoření „pouhé skladby
na janáčkovská témata“, ale že mu v souvislosti s nimi na mysli tanul
univerzální rozměr vícera asociací, které se pojí k tomu, když se řekne
„Kreutzerova sonáta“. Dokazuje to i tím, že vedle tematického materiálu z Janáčkova Smyčcového kvartetu č. 1 „Z podnětu L. N. Tolstého
Kreutzerovy sonáty“ uplatňuje také motiv z Beethovenovy Kreutzerovy
sonáty a jako umělec odchovaný ruskou kulturou se při komponování
nevyhnul v ideové rovině ani myšlenkám na novelu Tolstého.
Navzdory tomu, že partitura již po letmém pohledu prozrazuje
Jusupovův rukopis, sám skladatel poznamenal, že specifické zadání objednávky jej přivedlo ke kompozici, která se poněkud odlišuje od všeho,
co vytvořil doteď.
Klarinet je v židovské tradici vnímán jako symbol pro rozeznění duše.
V koncertu pro dva klarinety a orchestr Obrazy duše z roku 2010
Jusupov předkládá čtyři cesty, jak se hudebními prostředky přiblížit
k jejímu tajemství. První věta (Rozjímání v ozvěnách) je inspirována hrou
na arménský tradiční nástroj duduk a jeho zvukem. Tklivá melodie připomínající dávné časy se postupně „přesouvá do současnosti“ a prostřednictvím ozvěn a kánonů v sólových partech nabývá na intenzitě.
Zklidnění po její gradaci nemá dlouhého trvání, záhy se totiž hudba

proměňuje v Šelest a vzruch druhé věty, virtuózního scherza zkomponovaného v duchu klezmeru. Potřebné zastavení po energicky vypjatém transu přináší Účinek ticha, který vrací duši klid, prostor k meditaci,
k hloubání o věčnosti. Nezkrotné rytmy finální věty představují duši jako
neutuchající pohon znovuzrozované spirituální energie.
Premiéra Obrazů duše se uskutečnila 23. února v Tel Avivu pod
taktovkou autora, sólových partů se ujala dvojčata Daniel a Alexander
Gurfinkelovi vystupující pod názvem Duo Gurfinkel.
Hamburský rodák Johannes Brahms (1833–1897), který žil od
roku 1862 ve Vídni, byl svými novoromanticky orientovanými současníky vnímán jako klasicizující a akademický autor, jako následovník tradice, zvláště beethovenovské. Naproti tomu ve 20. století jej představitelé
Nové hudby paradoxně pokládali za novátorského skladatele, jehož
vliv se již projevil v pokroku hudebního jazyka směrem k neomezovanému, i když správně vyváženému podání hudebních idejí, jak se vyjádřil Arnold Schönberg, guru tzv. druhé vídeňské školy, ve své přednášce
nazvané Pokrokový Brahms z roku 1933. Dnes už se spor o Brahmse,
kdysi vyhrocený, nevede; Brahms je klasikem, jehož hudba si posluchače podmaňuje pevně uchopenou formou naplněnou ušlechtilou invencí,
úspornými prostředky či výrazovou zdrženlivostí, pod jejímž povrchem
ovšem prýští romantická vášnivost.
Cestu k pověsti jednoho z největších symfoniků 19. století si Brahms
neklestil snadno. Myšlenkou na vytvoření symfonie se zaobíral od poloviny padesátých let, v mezičase si orchestrální kompozici ozkoušel
v Prvním klavírním koncertu a dvou serenádách, ale teprve úspěch Variací na Haydnovo téma mu dodal patřičnou sebedůvěru a přiměl jej
k odhodlání završit po dvou dekádách První symfonii c moll. Jejím úspěchem si sebekritický Brahms ověřil, že je způsobilý rozvíjet i tento žánr.
Následující symfonie pak vznikaly v plynulejších intervalech: Druhá
D dur v roce 1877, Třetí F dur roku 1883 a konečně Čtvrtá symfonie e moll op. 98 v letech 1884–1885.
Tak jako první tři symfonie, je i Čtvrtá symfonie dokonalou ukázkou Brahmsovy přísné kompoziční kázně. Již první věta je vystavěna
v příkladně čistém tvaru. Její hlavní téma, melancholicky se pohupující
melodie, nastupuje bez introdukce ve smyčcích a jeho vnitřní jednota
s tématem vedlejším, přednášeným dechovou sekcí, posiluje konzistentnost celé části. Druhá věta skýtá vzrušenější průběh; idylicky rozvíjené kolébavé téma je v ní vystaveno několika dramatickým momentům.
Bouřlivá třetí věta, kvazi scherzo, hýří brahmsovským vtipem i (sebe)
ironií, což po zvukové stránce podtrhují i přidané nástroje – pikola,
klarinety in C, triangl, tři tympány. Monumentální finále je dokladem
Brahmsova neobyčejného variačního mistrovství. Je vystavěno na principu passacaglie; hudební materiál je variačně rozvíjen nad neustále
opakovaným osmitaktovým tématem, které zazní během věty dvaatřicetkrát – s nepatrnými změnami a vždy v nových hudebních souvislostech.
Brahms jako by si byl vědom, že v této části dosáhl jistého vrcholu –
vždyť jde o hudbu ojedinělou nejen v jeho tvorbě, ale ve světové symfonické literatuře vůbec – a svůj cyklus symfonií jí uzavřel.
Vítězslav Mikeš

O účinkujících

Lukáš Daňhel vystudoval brněnskou konzervatoř u Lubomíra Bartoně
a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze u Jiřího Hlaváče
a Vlastimila Mareše. Na Janáčkově akademii múzických umění studoval obor interpretace a teorie interpretace. V roce 1997 získal na národní soutěži konzervatoří v Ostravě titul absolutního vítěze v kategorii
dřevěných dechových nástrojů, v roce 2004 zvítězil na soutěži Rotary
v Norimberku. V letech 1996–1997 obdržel stipendium Nadace Českého hudebního fondu na provádění skladeb autorů 20. století.
Během studia na brněnské konzervatoři v roce 1998 úspěšně vykonal konkurz na místo hráče na basklarinet do Filharmonie Brno, od prosince 2006 převzal post 1. klarinetisty. S Filharmonií Brno koncertuje
i sólově – provedl díla pro klarinet Aarona Coplanda, Malcolma Arnolda, Karla Stamice nebo Antonia Casimira Cartellieriho. Pravidelně
se též věnuje sólové i komorní hře na basetový roh. Je stálým členem
Brno Contemporary Orchestra a Ostravské bandy a vyučuje na Konzervatoři Brno.

Lukáš Dittrich je multižánrovým hudebníkem, který se nebojí experimentování s různými hudebními žánry. Často spolupracuje nejen
s umělci z oblasti vážné hudby, ale pravidelně hostuje na projektech DJ
Alegse nebo vytváří vlastní autorské projekty ve stylu kombinujícím jazz,
funk a elektroniku. Vystupoval například s jazzovým trumpetistou Lacem
Deczim a jeho kapelou Celula New York či s Czech Philharmonic Jazz
Band na pražském koncertě Bobbyho McFerrina. Je členem komorního
souboru Trio Českého rozhlasu, se kterým se zaměřuje na propagaci
skladeb českých autorů.
Vystudoval Konzervatoř v Brně ve třídě Lubomíra Bartoně a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně u Víta Spilky a Milana Poláka.
V letech 2012/2014 byl členem Orchestrální akademie České filharmonie. Od roku 2015 působí jako sóloklarinetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jako stálý host hraje také v orchestru Solistes
Européens Luxembourg. Účinkoval pod taktovkou světově uznávaných
dirigentů (Valerij Gergijev, Semjon Byčkov, Leonard Slatkin nebo Jiří
Bělohlávek). V roce 2017 v rámci Pražského jara spolupracoval také
s významným skladatelem soudobé hudby Krzysztofem Pendereckým.
Více na www.lukasdittrich.com

Kořeny brněnské filharmonie sahají do sedmdesátých let 19. století, kdy
v Brně mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického orchestru. Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamnější
programovou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho
autentického interpreta.
Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením rozhlasového a krajského orchestru a od té doby patří svou velikostí i významem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na tisíc
koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na Dálném i na Blízkém východě. Je pravidelným hostem světových i českých
festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým filharmonickým sborem Brno.
Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi.
Kromě realizace nahrávek pro řadu společností (Supraphon, Sony Music, IMG Records, BMG, Channel 4) zakládá Filharmonie Brno v roce
2020 svůj vlastní nahrávací label. Dynamicky také rozvíjí zakázkové
nahrávání pro globální klientelu v rámci Czech Orchestra Recordings.
Dějinami orchestru prošla řada českých a světových dirigentských
osobností jako Břetislav Bakala, František Jílek, Petr Altrichter, Jiří Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Netopil. Od
sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Dennis
Russell Davies.
Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open air festival na brněnském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou renomovaných festivalů Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby
a Expozice nové hudby. Zaštiťuje mezinárodně proslulý dětský sbor
Kantiléna, od roku 2010 se podílí na festivalu mladých hudebníků Mozartovy děti, v roce 2014 zakládá svou Orchestrální akademii.
Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli symfonické hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební
sezony druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem
a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Působí v neorenesančním Besedním domě, „brněnském Musikvereinu“ z dílny Theophila von
Hansena z roku 1873, a těší se na nový moderní koncertní sál, který navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika
Yasuhisa Toyoty.

© Andreas H. Bitesnich
Dennis Russell Davies (1944) se narodil ve městě Toledo v Ohiu
a vystudoval proslulou newyorskou Juilliard School. Soustavně dirigovat začal jako hudební ředitel komorního orchestru v Saint Paulu
v Minnesotě (1972–1980), v letech 1977–2002 byl také šéfdirigentem newyorského Orchestru amerických skladatelů a v letech 1991 až
1996 hudebním ředitelem Brooklynské filharmonie. Od roku 1980 trvale žije v Evropě, a to nejprve v Německu jako hudební ředitel Stuttgartské státní opery (1980–1987), šéfdirigent orchestru Beethovenhalle
v Bonnu, hudební ředitel Bonnské opery a Beethovenova festivalu
(1987–1995). Se Stuttgartským komorním orchestrem nasnímal jako
jeho šéf (1995–2006) na CD komplet 107 Haydnových symfonií.

Během následujícího trvalého pobytu v Rakousku byl (od roku
1997) profesorem dirigování na salcburském Mozarteu a šéfdirigentem Symfonického orchestru Vídeňského rozhlasu, roku 2002 se stal
(na patnáct let) šéfdirigentem Brucknerova orchestru a ředitelem opery
Zemského divadla v Linci; tam mu byl také v roce 2014 udělen titul
Generálního hudebního ředitele. V letech 2009–2016 měl též úvazek
šéfdirigenta symfonického orchestru v Basileji.
Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného interpreta
klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném zájmu
o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou spoluprací a osobními
vztahy s význačnými soudobými tvůrci; mezi ně patří (nebo patřili) Luciano Berio, William Bolcom, John Cage, Philip Glass, Heinz Winbeck,
Aaron Copland, Lou Harrison, Laurie Anderson, Arvo Pärt, Hans Werner Henze, Kurt Schwertsik, Thomas Larcher, Balduin Sulzer a Manfred
Trojahn.
Jako dirigent nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal Davies
víc než 80 hojně oceňovaných snímků: kompletní symfonie Brucknerovy, Haydnovy, Honeggerovy a Glassovy, se svou ženou, klavíristkou
Maki Namekawou, natočil mj. Beethovenova Fidelia a Mozartovu
Kouzelnou flétnu v Zemlinského aranžmá pro čtyřruční klavír nebo
Šostakovičovu Čtvrtou symfonii ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. V roce 2009 byl Dennis Russell Davies zvolen za člena Americké
akademie umění a věd, v roce 2014 jej francouzské ministerstvo kultury jmenovalo komandérem Řádu umění a literatury a v roce 2017
obdržel od rakouské vlády Rakouský čestný kříž za vědu a umění
I. stupně. Od sezony 2018/2019 stojí v čele Filharmonie Brno jako
její šéfdirigent a umělecký ředitel. Od podzimu 2020 je i šéfdirigentem
rozhlasového orchestru MDR v Lipsku a hostujícím profesorem na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Více na www.dennisrusselldavies.com

Summary
Brno audiences had the opportunity to acquaint themselves with the
oeuvre of Benjamin Yusupov (born 22 November 1962) in the
2014/2015 season, when this Tajik Jew who settled in Israel was the
resident artist at Filharmonie Brno. During that season, several of his major works were performed, often featuring elements that audiences find
appealing, such as hints of traditional music of Central Asia, tango and
rock, seldom-heard instruments and tape loops. At one of the concerts,
Yusupov presented himself in the triple role of composer, conductor and
pianist.
The composer’s 60th birthday provided us with an opportunity to reinvite him to Brno. In its first Czech performance, we will hear Benjamin
Yusupov’s concerto for two clarinets and orchestra, Images of the
Soul, and, in a world premiere, The Kreutzer Sonata (Homage
to Leoš Janáček), commissioned by Filharmonie Brno and the Leoš
Janáček Foundation.
Images of the Soul
In the Jewish tradition, the sound of the clarinet is considered the music
of the soul. In his 2010 concerto for two clarinets, Yusupov proposes
four paths to approach the soul’s mysteries through music. This is another composition into which he projects his admiration for the music of
Central Asia (“duduk” melodies) and klezmer. The piece was premiered on 23 February in Tel Aviv, with the composer conducting and the
twins Daniel and Alexander Gurfinkel – appearing as Duo Gurfinkel –
playing the solo parts.
Brahms’s Fourth
A self-critical tendency was certainly one of the main reasons why
Johannes Brahms (1833–1897) completed his first work labelled
as symphony a good twenty years after he first conceived the idea of
composing it. Yet the success of the First Symphony in C minor, finished in
1876, convinced him of his abilities in the genre. Its successors followed
much more easily: the Second in D major in 1877, the Third in F major
in 1883 and, finally, the Fourth Symphony in E minor in 1884
až 1885. Although seen by contemporary admirers of Romantic programme music and Wagnerian tendencies as a traditionalist, the four
symphonies, which distinctly develop the tradition of Viennese
Classicism, make Brahms the greatest German symphonist after Beethoven.
Vítězslav Mikeš
translated by Štěpán Kaňa

Zveme vás na
Mladá krev aneb Hudba zblízka, komorní koncert členů Orchestrální 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 Scherzetto, Pavane and Gopak; Arseny Menkov – hoboj, Radim Pančocha
– klavír, Kristýna Švihálková – bicí nástroje a hlas, Jana Krejčí, Dominik
Sedlák, Věra Drápelová, Jakub Vajda – klarinety

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas a vypnuli své mobilní
telefony.
Změna programu a účinkujících vyhrazena.
Za podporu a spolupráci děkujeme

Asrael, 1. ab. koncert cyklu Filharmonie v divadle II v Janáčkově divadle 1. a 2. 12. 2022 v 19:00: Janáček Adagio, Mahler Písně potulného tovaryše, Suk Symfonie c moll „Asrael“; Roman Hoza – baryton,
Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík
Asie, 2. ab. koncert Rodinného abonmá v Besedním domě 3. 12.
2022 v 10:30; moderátoři Kristýna Drášilová a Josef Škarka, režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigent Chuhei Iwasaki
Belle époque, 2. ab. koncert cyklu Komorně v Besedním domě
7. 12. 2022 v 19:00: Gounod Malá symfonie, Roussel Divertimento, D'Indy Šanson a tance, Gouvy Malá galská suita; Harmonie brněnských filharmoniků, umělecký vedoucí Emil Drápela
Schumann a barvy Paříže, 2. ab. koncert cyklu Filharmonie doma
v Besedním domě 8. a 9. 12. 2022 v 19:00: Tailleferre Petite suite,
Schumann Klavírní koncert a moll, Debussy / Büsser Petite suite,
Saint-Saëns Symfonie č. 2; Markus Schirmer – klavír, Filharmonie
Brno, dirigentka Marie Jacquot

Vydala Filharmonie Brno v roce 2022 nákladem 550 výtisků
texty Vítězslav Mikeš
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 17I11I2022

Adventní koncert v Besedním domě 15. 12. 2022 v 19:00:
Vaňhal Symfonie D dur Bryan D4, Mozart, Haydn árie a duety,
Ditters von Dittersdorf Symfonie D dur Grave D6; Tereza Zimková – soprán, Jarmila Balážová – mezzosoprán, Filharmonie Brno, dirigent Tomáš Netopil
Vánoční matiné Kantilény v Besedním domě 18. 12. 2022
v 10:30: Saidlová Bílou cestičkou, M. Yildiz Betlém; Magdalenka
a Kantilénka, sbormistři Veronika Novosádová a Michal Jančík

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

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.

www.filharmonie-brno.cz
www.salprobrno.cz

