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dva tance – pavana, pomalý procesní tanec 16. a 17. století italského 
původu, a hopak (gopak), ukrajinský lidový tanec ve výrazném dvou-
dobém metru.

Ačkoliv tvorba Ivana Trevina (1983) spadá do kategorie klasic-
ké hudby, sám tvrdí, že srdcem je spíše písničkář a rockový hudebník. 
Tento mexicko-americký skladatel a hráč na bicí nástroje od letošního 
září zastává post odborného asistenta na Texaské univerzitě v Austinu. 
Kompozice Catching Shadows vznikla původně v roce 2013 jako 
marimbový duet pro Trevina a Michaela Burritta, především hráče na 
marimbu a profesora z Eastman School of Music. Pro ansámbl bicích 
nástrojů této školy autor později vytvořil úpravu pro šest hudebníků. Ke 
dvěma marimbám se přidaly ještě dva vibrafony, zvonkohra, dva cajo-
ny, hi-hat, dva na sebe uložené crash činely a dle libosti i crotales. Dílo 
je psáno minimalistickou technikou reichovského střihu a ve své faktuře 
využívá drobných ostinátních figur a jejich pozvolného vývoje, avšak 
odívá se přitom do rockového hávu.

Daniel Śniežek

Arseny Menkov pochází z Minsku. V roce 2017 začal studovat hru 
na hoboj na běloruském státním gymnáziu. Od roku 2020 je studen-
tem Konzervatoře Brno a letos zahájil studium na Janáčkově akademii 
múzických umění. Je vítězem soutěží Mladé talenty Běloruska (2018) 
a Mám talent (2019) v oboru hra na dřevěné dechové nástroje. Spo-
lupracuje se soubory BCO – Brno Contemporary Orchestra, Ensemble 
Opera Diversa nebo Virtuosi Brunensis.

Radim Pančocha studoval klavírní hru na kroměřížské konzervatoři, 
na Hudební fakultě JAMU a v letech 1998–2000 na Stavangerské 
univerzitě v Norsku. V současné době působí pedagogicky na Konzer-
vatoři Brno a jako odborný asistent na JAMU. Zúčastnil se četných me-
zinárodních soutěží a mistrovských kurzů. Vystupuje sólově, v klavírním 
duu i v klavírním triu. Věnuje se jak sólové hře, tak především spolupráci 
s nejrůznějšími sólisty, pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno.

Kristýna Švihálková absolvovala magisterské studium na HF JAMU 
v oboru hra na bicí nástroje, v současné době je posluchačka doktorské-
ho stupně studia tamtéž. Absolvovala celoroční stáž na California Insti-
tute of the Arts (CalArts), kde se kromě bicích nástrojů věnovala studiu 
zpěvu. Je členkou spolku Hausopera, jež se zabývá site-specific operou. 
Spolupracovala s kapelou Něco si přej, s Filharmonií Brno, Brno Con-
temporary Orchestra, Ensemble Opera Diversa či Národním divadlem 
Brno ad. Jako sólistka vystoupila s Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo 
Ostrava New Orchestra. Zabývá se soudobou hudbou a instrumentál-
ním divadlem (hra na nejrůznější bicí nástroje propojená se zpěvem, 
recitací, s detailním propracováním pohybu, scénografií, video projekcí, 
svícením apod.). Působí jako lektorka hudebních workshopů Filharmonie 
Brno s názvem Na buben se netluče a Orff-orchestr. Provedla řadu čes-
kých premiér skladeb zahraničních autorů.

Klarinet Kvartet Brno je komorní soubor, který založili v roce 
2019 čtyři studenti z brněnské konzervatoře, JAMU a HAMU – Do-
minik Sedlák, Jana Krejčí, Věra Drápelová a Jakub Vajda. 
Kvarteto pravidelně vystupuje na koncertech, vernisážích, kongresech, 
rautech, svatbách a recitálech v České republice a na Slovensku. Jejich 
pestrý repertoár prochází napříč různými žánry od klasické hudby přes 
hudbu filmovou, muzikálovou a popovou, v podobě originálních aranž-
má pro tři klarinety a basklarinet.

Pro vývoj souborů bicích nástrojů se přelomovým okamžikem stal rok 
1962, kdy vznikl dodnes fungující legendární soubor Les Percussions 
de Strassbourg, díky kterému se začala rodit početná literatura pro per-
cussion ensemble. Již v roce 1950 ovšem byla ansámblová hra bicích 
nástrojů poprvé akceptována ve studijních plánech na amerických uni-
verzitách. Od té doby se ujal zvyk, že každá univerzitní třída bicích 
nástrojů má svůj studentský ansámbl, který je její jakousi výkladní skříní, 
a nejinak je tomu i na JAMU v Brně. Percussion Ensemble JAMU 
založil (v roce 1997) a dosud umělecky vede Martin Opršál, pro-
fesor a vedoucí katedry bicích nástrojů. Soubor působí na této kated-
ře v rámci výuky komorní hry, která kromě svého základního poslání 
vychovávat studenty k detailní práci v malém ansámblu slouží rovněž  
k nácviku skladeb pro koncertní vystoupení na fakultě i mimo ni. Soubor 
provedl české premiéry stěžejních skladeb svého repertoáru – např. 
Music for 18 Musicians Steva Reicha či Ionisation Edgarda Varèse-
ho. Souborem za dobu jeho existence prošli dnes již etablovaní hráči, 
např. Lukáš Krejčí, Radek Tomášek, Petr Hladík, Martin Kleibl, Tomáš 
Rolek, Kristýna Karchová, Gabriel Chila, Dalibor Němec, Peter Kosorín 
a mnozí další. Výčet potvrzuje realitu, že personální obsazení ansámblu 
není stálé, nýbrž se proměňuje podle každoročního aktuálního stavu 
studentstva. Proto i repertoár se mění a rozvíjí.

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 Jihomoravského kraje 
a Ministerstva kultury ČR.



CAMILLE SAINT-SAËNS
Sonáta pro hoboj a klavír D dur op. 166 I 10'
1. Andantino
2. Ad libitum – Allegretto – Ad libitum
3. Molto allegro

 Arseny Menkov hoboj
 Radim Pančocha (j. h.) klavír

GEORGES APERGHIS 
Le corps à corps pro hlas a tombak I 9'
Ouverture – Le recit – La lutte

CASEY CANGELOSI
Bad Touch pro performera a playback I 8'
1. The Touched
2. The Antenna
3. The Mixed Self
4. The Constellations

JULIE SPENCER
Everybody Talk About Freedom, rapová píseň pro marimbu I 6'

 Kristýna Švihálková (j. h.) bicí nástroje, hlas

PIERRE MAX DUBOIS 
Quatuor (Kvartet) pro 4 klarinety I 8‘
1. Allegretto
2. Allegro
3. Pastorale
4. Musette

GORDON JACOB
Scherzetto, pavana a hopak pro 4 klarinety I 5'

 Klarinet Kvartet Brno:
 Jana Krejčí klarinet, Dominik Sedlák (j. h.) klarinet
 Věra Drápelová klarinet, Jakub Vajda (j. h.) basklarinet

IVAN TREVINO
Catching Shadows pro 6 hráčů na bicí nástroje

 Percussion Ensemble JAMU:
 Adéla Spurná, Anežka Nováková, David Paša, 
 Jakub Kub, Adam Druga, Martin Švec bicí nástroje
 pedagogické vedení Martin Opršál

Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) je projekt, 
který umožňuje mladým talentovaným hudebníkům – studentům či čer-
stvým absolventům hudebních škol přijímaným na základě výběrového 
řízení – získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Filharmonie 
si touto cestou vychovává nové generace hráčů, kteří jednou mohou 
usednout do jejích řad. OAFB má za sebou osm sezon fungování  
a její plody jsou již nyní zjevné: někteří její absolventi jsou členy našeho 
orchestru, jiní se do něj pravidelně vrací vypomáhat. Význam a cennost 
této zkušenosti pro umělecký růst mladých hudebníků i pro budoucnost 
orchestru jsou tak nezpochybnitelné.
 Dvouleté působení v OAFB ovšem skýtá jejím členům nejen mož-
nost orchestrální praxe, ale také příležitost prezentovat své schopnosti  
v komorní hudbě, a to v koncertní řadě nazvané Mladá krev. Cyklus 
si v uplynulých sezonách získal početné publikum, které oceňuje mladic-
ky strhující projevy účinkujících, atraktivní rozmanitý repertoár a v ne- 
poslední řadě i podmanivou atmosféru těchto koncertů, při nichž je sál 
Besedního domu intimně nasvícen a atypicky rozestaven a hudebníci 
jsou takřka na dosah, jak ostatně naznačuje podtitul cyklu Hudba 
zblízka. Při koncertech odpadá bariéra pódia i večerní róby.

Camille Saint-Saëns (1835–1921) se na sklonku svého života roz-
hodl obohatit repertoár nástrojů, které podle něj příliš zřídka vystupo-
valy jako sólové; jak ostatně sdělil svému příteli Jeanu Chantavoineu  
v dopise z 15. dubna 1921. V rámci této snahy stihl v témže roce napsat 
jako jedny ze svých vůbec posledních děl celkem tři sonáty pro dřevěné 
dechové nástroje s doprovodem klavíru. První z nich byla Sonáta pro 
hoboj a klavír D dur op. 166, již dedikoval hobojistovi a sólistovi 
Pařížské opery Louisi Basovi. Později na ni navázal ještě sonátami pro 
klarinet (op. 167) a hoboj (op. 168). Premiéry ani jedné z nich se však 
již nedožil. Všechna tato tři díla se vyznačují novoklasicistním stylem, 
který se v Sonátě pro hoboj zřetelně projevuje již zpočátku při velmi 
tradiční expozici tématu. S postupem tří vět narůstá rovněž tempo; tedy 
s malou výjimkou prostřední věty, kterou rámují díly s tempem ad libitum 
bez určení taktu. Závěrečná nejsvižnější věta pak svým rytmem mnohdy 
evokuje italský tanec tarantelu, ačkoliv je zapsána ve 2/4 taktu.

George Aperghis (1945) je řecký skladatel žijící a tvořící ve Francii, 
který svým dílem zasahuje především (avšak nikoliv výlučně) do sféry 
hudebního divadla. Této linie se významnou měrou drží také melo- 
dram Le corps à corps op. 49 napsaný roku 1978 pro perkusionistu 
Jeana-Pierra Droueta. Jedná se o sólovou skladbu určenou pro lidský 
hlas a perský buben tombak (též zarb). Interpretka zde z mnoha úhlů 
líčí drama motocyklového závodu se vším jeho vzrušením i tragédií,  
a to jak zvukomalebně, tak v úsečné sérii obrazů odříkávaných v pro-
středním ze tří dílů kompozice (Ouverture, Le recit, La lutte). Ty obvykle 
dostávají podobu buď variačních obměn kratších replik, nebo delších 
úseků bleskově přednášeného textu. Kromě záznamu zvukových proje-
vů obsahuje partitura i některé pokyny performanční.

Casey Cangelosi (1982) v současnosti působí jako odborný asistent 
na Univerzitě Jamese Madisona. V roli perkusionisty vystupuje po celém 
světě, ať už jako interpret či jako lektor. Bad Touch (doslova špatný 
dotek, anglický idiom označující sexuální zneužití) z roku 2013 zkom-
ponoval na objednávku thajského perkusionisty Paopuna Mu Amnatha-
ma. Hudební složka tohoto díla se soustřeďuje zcela do předpřipravené 
nahrávky. Kus se pak v návaznosti na vklad interpreta dělí do čtyř sekcí. 
Po první introdukční sekci (The Touched) následují dvě další (The Anten- 
na a The Mixed Self) spočívající v principu playbacku. Od interpretky 
vyžaduje pantomimické znázorňování vzniku rozličných hluků a zvuků 
bicích nástrojů znějících z nahrávky. Poslední sekce (The Constellations) 
pak vyžaduje, aby byla za v podkladu znějícího Preludia C dur od  
J. S. Bacha pomocí dvou svítilen počínaje vodnářem postupně znázor-
ňována souhvězdí znamení zvěrokruhu.

Americká skladatelka, hráčka na marimbu a malířka Julie Spencer 
(1962) ve své tvorbě mísí stylové prvky mnoha větví hudby. Výjimkou 
není ani rap o boji za politickou i osobní svobodu Everybody Talk 
about Freedom vzniklý na vyžádání kanadského perkusionisty Be-
verleyho Johnstona, který pro doprovod využívá marimbu hrající blueso-
vé i rock’n‘rollové riffy. Jedná se však o připravenou marimbu, pod jejíž 
kameny má být nad rezonančními trubicemi natažena hliníková folie.  
Ta svými vibracemi vytváří na pozadí vyluzovaných zvuků jemné zkres-
lení. Rovněž rapovanému textu se dostává netradičního záznamu v no-
taci s přibližnou intonační výškou i potřebnými akcenty.

Pierre Max Dubois (1930–1995) vystudoval kompozici na Pa-
řížské konzervatoři u Daria Milhauda, slavného představitele pařížské 
Šestky. Vliv svého učitele a nové věcnosti ve své tvorbě nezapře. Do 
vlastního stylu mnohdy zapojuje elementy jazzu ale též lidové písně. 
Na Pařížskou konzervatoř se později vrátil jako profesor hudební ana-
lýzy. Jeho Kvartet pro čtyři klarinety tvořící součást sbírky 14 quators 
progressifs z roku 1979  sestává z celkem čtyř vět. Skladba se vyzna-
čuje zejména svou hravostí, která díky svižnému tempu nejvíce vyniká  
v prvních dvou větách Allegretto a Allegro. Následující věty pak sdru-
žuje pastorální tematika. V případě třetí věty Pastorale se přímo promítá 
do jejího označení. Poslední věta Musette odkazuje k žánru tanečních 
skladeb majících svým vyzněním upomínat na zvuk stejnojmenného ná-
stroje spojovaného právě s pastorální tematikou – malých dud oblíbe-
ných ve francouzských aristokratických kruzích především v 17. století 
(ale též na počátku 18. století).

Skladatel Gordon Jacob (1895–1984) si vydobyl respektované 
postavení na britské scéně zejména v 50. letech. Později po vzestupu 
avantgardy 60. let jeho dílo pro své konzervativní ražení ustoupilo do 
pozadí a dále psal spíše pro dechové ansámbly či amatérské a školní 
orchestry. Kromě role skladatele působil také jako učitel a stal se auto-
rem několika učebnic. Skladba Scherzetto, pavana a hopak pro 
klarinetové kvarteto z roku 1976 probíhá ve třech krátkých větách. První 
z nich nese označení Scherzetto, které představuje zdrobnělinu scher-
za, tedy kompozice žertovné nálady v rychlém tempu. Po ní následují 


