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Program | Programme | Programm

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ 
Italské capriccio op. 45 | 15'
Italian Capriccio
Capriccio Italien
Andante un poco rubato – Pochissimo più mosso – Allegro moderato

BEDŘICH SMETANA 
Richard III., symfonická báseň op. 11 | 13'
Richard III, symphonic poem
Richard III., Sinfonische Dichtung

RICHARD ADDINSELL 
Varšavský koncert pro klavír a orchestr | 12'
Warsaw Concerto for piano and orchestra
Warschauer Konzert für Klavier und Orchester

přestávka | interval | Pause | 20'

GYÖRGY LIGETI 
Concert Românesc (Rumunský koncert) | 13'
Romanian Concerto
Rumänisches Konzert
1. Andantino
2. Allegro vivace
3. Adagio ma non troppo
4. Molto vivace

MAURICE RAVEL 
Bolero | 16'

Matouš Zukal klavír / piano / Klavier
Filharmonie Brno 
dirigent / conductor / Dirigent Robert Kružík 

An English summary can be found at the end of the programme 
brochure.
Ein deutsches Resümee finden Sie am Ende des Programmheftes.



Dámy a pánové, naši milí posluchači,
dovoluji si vám popřát jménem celého orchestru i mana- 
gementu Filharmonie Brno úspěšný a šťastný nový rok 
2023. Naše společné přání pro vás pak nemůže obsaho-
vat nic jiného než spoustu krásné hudby, nejlépe samo-
zřejmě té v podání Filharmonie Brno – orchestru, který 
patří v naší zemi k naprosté špičce, reprezentuje ji po 
světě, ale především věnuje svou profesionalitu a radost 
svému brněnskému a moravskému publiku. 

Vaše Marie Kučerová, ředitelka 

Brněnská filharmonie byla ustavena jako Státní filharmo-
nie Brno k prvnímu lednu 1956 a týž den provedla svůj 
první koncert, byť ještě nikoli pod svým názvem. Od té 
doby pořádá své novoroční koncerty pravidelně (s výjim-
kou roku 2021, kdy byl koncert kvůli pandemii zrušen) 
a symbolicky tak jimi nejen vítá příchod nového roku, 
ale slaví i své narozeniny, v roce 2023 již sedmašedesá-
té. Jednotící dramaturgickou linií bude tentokrát Evropa 
jako prostor pro vzájemné inspirace, což je téma, které 
zvlášť v dnešní době pociťujeme jako důležité.

O skladbách

Cestování a touha po dálkách – co všechno se za nimi může skrývat! 
Obraz poutníka hledícího v horách do neznáma je klíčové dílo roman-
tismu: nespokojená a rozevlátá mysl chce být kdekoliv, jenom ne na 
místě, kde je právě teď. Cizí země jsou zdrojem přívalu nových vjemů 
a potravy pro lidskou duši i zrak, který se podle Druhé knihy džunglí 
nikdy nenasytí, stejně jako šakalův chřtán nebo opičí pracky: cestování 
je pravým opakem meditace. Do ciziny odjíždějí lidé, kteří doma nemo-
hou svobodně žít, mluvit nebo jen řádně pracovat. Za hranicemi vlasti 
se přitom často skrývají poklady dost podobné těm, které má člověk za 
humny, kde si jich ani nevšimne. Vzdálené země jsou přítelkyněmi snění 
o lepším světě, ale někdy také jen zdrojem exotického a dráždivého 
povrchu, který dodá přitažlivosti konvenčnímu produktu z domácích 
zdrojů.
 Volné pásmo skladeb, které zařadila Filharmonie Brno do svého 
novoročního koncertu, je samo o sobě hudební cestou. V jejím průběhu 
se setkají skladatelé, kteří cestovali za poznáním, za obživou, za svo-
bodou i za inspirací. Nejstarší z nich se narodil roku 1824, nejmladší 
zemřel teprve před sedmnácti lety. Koncert tím také připomene, jak re-
lativní veličinou je čas a jaká kouzla s ním lze prostřednictvím hudby 
provádět. Do programu, který trvá jen něco málo přes hodinu, se vtěs-
nají takřka dvě století hudebních i politických dějin Evropy. S nimi jsou 
provázány také osudy pěti skladatelů, z nichž každý měl k cestování  
a hledání zahraničních inspirací jiný důvod.
 

Vojenská fanfára, která zahajuje Ital-
ské capriccio od Petra Iljiče Čaj-
kovského (1840–1893), jako by  
hnala posluchače do boje. Její ráz při-
pomíná úvodní motiv Beethovenovy 
Eroiky a možná ještě víc Wellingtono-
vo vítězství – jednu ze skladeb velkého 
vídeňského klasika, která až zaráží po-
vrchností sdělení a na niž by snad bylo 
lépe zapomenout. Člen Mocné hrstky, 

skladatel César Cui hodnotil Italské capriccio podobně: jako dílo bez 
umělecké hloubky. Snad v něm viděl jen sérii obrázků z cest po Itálii.  
I dnešní posluchač může mít dojem, jako by mu skladatel ukazoval fotky  



z dovolené. Hudební fotograf Čajkovskij ale věděl, jak udělat líbivý záběr  
a neupadnout při tom do pasti kýčovitých západů slunce.
 V jeho kompozici jsou slyšet trubky z kasáren italských karabiniérů, 
v jejichž sousedství bydlel. Ozve se ohlas pouliční kapely i melodie 
lidové písně opěvující krásu toskánských dívek. Až na jih Itálie přive-
de skladbu energická tarantella – tanec, s jehož rytmem a veselím se-
známil celý svět skladatel Nino Rota ve své hudbě k mafiánské trilogii 
Kmotr. Italský folklor i opera od té doby slouží jako stereotypní filmový 
prostředek k dokreslení prostředí organizovaného zločinu. Čajkovskij 
však předem udělil italské hudbě generální pardon: jako by napsal 
soundtrack k filmu o Itálii bez kriminality. O zemi, kde za krásou není 
potřeba chodit do vatikánských chrámů ani do paláců ve Florencii. Sta-
čí procházet ulicemi měst i venkovskou krajinou a dobře se dívat kolem 
sebe.

Stvořitel české národní hudby Bedřich 
Smetana (1824–1884) urazil ve 
svém vývoji fantastickou mentální cestu. 
Roku 1854 dokončil Triumfální symfo-
nii, která je prošpikovaná citáty z ra-
kouské hymny Zachovej nám, Hospodi-
ne, a skladatel ji věnoval jako svatební 
dar císaři Františku Josefu I. a jeho man-
želce Sissi. O pouhých osmnáct let poz-
ději ale dokončil hudební mýtus Libuše 

zamýšlený jako slavnostní dílo ke korunovaci téhož panovníka českým 
králem. Ke slavnostní ceremonii nikdy nedošlo. Dodnes je ale fascinující 
představa, jak čerstvě korunovaný vládce údajného „žaláře národů“ 
naslouchá Libušinu proroctví o českém národu, který nikdy neskoná. 
 Za tímto osobním vývojem poněkud bledne i význam Smetanových 
skutečných cest, které ho v době tvůrčích začátků vedly také do Lipska 
za Franzem Lisztem. Klavírní, skladatelská i společenská hvězda své 
doby byla rovněž vytrvalým mecenášem, ať už jako zdroj hudební in-
spirace či materiální pomoci. Jeden z dobročinných koncertů odehrál 
roku 1846 také v brněnské Redutě: výtěžek věnoval klášteru alžbětinek 
na dnešní ulici Kamenná. Lisztův vliv a dobová obliba Shakespearových 
her stály u zrodu Richarda III. – Smetanovy první symfonické básně. 
Skladatel ji označil za ilustraci k dramatu. Cesta titulního hrdiny na ang-
lický trůn i jeho pád se ve Smetanově hudbě odehrává – podobně jako 
u Čajkovského – v iluzi filmových obrazů. 
 Premiéra Richarda III. se odehrála v lednu roku 1862 v Praze na 
Žofíně. Pražané už tehdy díky Františku Škroupovi znali Bludného Ho-
lanďana i Tannhäusera a není divu, že jim Smetanova symfonická hud-
ba připomínala Richarda Wagnera. Ve skutečnosti však z obou dvou 
slyšeli spíš jejich společného hudebního otce Liszta. Cesty myšlenek jsou 
často mnohem zajímavější než bloumání po cizích zemích. 
 
Varšavský koncert a jeho úvodní akordy bezpochyby vytrhnou 
z letargie každého, kdo je slyší poprvé: vzbuzuje totiž neodolatelný 
dojem, že se právě rozezněla neznámá skladba od Sergeje Rachmani-
nova. Autor klavírního koncertu, britský skladatel Richard Addinsell 

(1904–1977) se věnoval především 
filmové hudbě, ve které je skladatelům 
dovoleno hodně. Na původnost zdrojů 
ani autorského rukopisu se nehledí tolik 
jako v koncertní tvorbě. S jistým despek-
tem by se dalo říci, že důležitá je hlavně 
schopnost vytvořit „atmošku“. Ve sku-
tečnosti se však – alespoň u špičkových 
autorů – jedná o schopnost zapadnout 
do složitého soukolí filmu, neztratit se  

v něm a posílit účinek obrazu. V ideálním případě dokonce vytvořit 
významovou mapu filmu – stačí si vzpomenout na zadumanou a me-
lancholicky váhavou linii první řady seriálu Nemocnice na kraji města, 
jak ji hudebně zakódoval Jan Klusák.
 Vpašovat do filmové hudby celý klavírní koncert je pro skladatele 
sen, který se může splnit jen málokdy. Film Dangerous Moonlight (čes-
ky Nebezpečný měsíční svit) přivedl roku 1941 na plátno příběh fiktiv-
ního polského skladatele Stefana Radeckého, který odmítal opustit vlast  
i po vpádu hitlerovské – a historicky přesně také sovětské – armády. 
V současnosti až zamrazí z paralely s žijícím ukrajinským skladatelem 
Valentinem Silvestrovem, který před devíti měsíci prchal z obleženého 
Kyjeva, kde tvrdohlavě setrvával i za dob velké ekonomické krize. 
 Samotný film režiséra Briana Desmonda Hursta je sám o sobě dílo, 
které zestárlo a jinde než v archivu se pro něj těžko hledá místo. Ve 
skutečnosti existuje pouze jediný důvod, proč si jej připomínat, a tím 
je právě Varšavský koncert. Filmovému skladateli Radetzkymu se díky 
němu vrátí paměť, kterou ztratil následkem válečného traumatického 
šoku. Filmový diktát omezil délku klavírního koncertu na pouhých dva-
náct minut. Addinsell s autorem orchestrace Royem Douglasem v nich 
zkoncentrovali naléhavost prostředků pozdního romantismu, obvykle 
rozprostřených nejméně do trojnásobné délky.
 

Cesta za Rumunským koncertem 
přivedla maďarského skladatele Györ-
gy Ligetiho (1923–2006) v podsta-
tě domů. Narodil se totiž v rumunské 
Transylvánii, byť v rodině maďarských 
židů. Zároveň se však skladbou přihlásil 
ke svým hudebním předchůdcům, jimiž 
byli Béla Bartók a Zoltán Kodály. Oba 
byli nejen vynikající skladatelé, ale také 
profesionální folkloristé. Jejich zájem  

o lidové umění šel mnohem dál než k romantickému okouzlení životem 
prostého lidu. Jednalo se už o snahu nespokojit se s povrchem vnější 
stylizace, ale proniknout skrze ni až na podstatu. Je to způsob práce, 
který si nevystačí se sběrem melodií a textů, ale pokouší se pochopit 
celou životní zkušenost a dotýká se dějin každodennosti. V domácím 
prostředí byl nejvýraznějším průkopníkem tohoto trendu Leoš Janáček.
 Ligetiho životní osudy jako by v něčem navazovaly na filmového 
skladatele Radeckého. Do jeho mládí zasáhla válka o to víc, že byl 
žid, navíc žijící ve fašistickém Maďarsku. Z jeho blízké rodiny přežila 



holocaust pouze matka. Sám dokončil studia až v roce 1949, poté 
vedl etnomuzikologický výzkum maďarského folkloru v Transylvánii, učil  
a především komponoval. Roku 1956 však emigroval i ze socialistické-
ho Maďarska.
 Rumuský koncert z roku 1952 pomyslně shrnuje Ligetiho muziko-
logické cesty a úctu k předchůdcům. Zároveň jsou v něm ale skryté 
základy intuitivního přístupu k hudbě, který Ligeti nikdy zcela neopustil. 
V době, kdy serialisté v čele s Pierrem Boulezem či Karlheinzem Stock- 
hausenem vytvářeli matematické hudební systémy a komponovali tak-
řka laboratorními metodami, Ligetiho stále okouzlovala čistá zvuková 
krása. Z jeho kompozic se nikdy zcela nevytratily melodie. Dovedl pou-
žít i velmi jednoduché harmonie, aniž upadal do banality. 
 

Taneční a repetitivně svůdné Bolero 
od Maurice Ravela (1875–1937) 
sice svítí španělskou inspirací, ale zá-
roveň se zdá, že usilovně křičí: „Pozor,  
napsal mě Francouz!“ Podobně jako Bi-
zetova opera Carmen má tak přesvěd-
čivý španělský akcent, až se na národ-
nost samotného autora a původ jeho 
stylu snadno zapomíná. Jedná se při-
tom o francouzskou kombinaci dráždivé 

exotiky s pružnou elegancí, zvukovou fantazií i kouskem melancholie, 
nostalgie či sentimentu. Ravel skladbu napsal roku 1928 na objednáv-
ku tanečnice Idy Rubinsteinové.
 O Boleru se někdy se značnou dávkou povrchnosti mluví jako  
o skladbě, která předznamenala hudební minimalismus. Svádí k tomu 
tvrdošíjně opakovaná rytmická figura malého bubínku, která prochází 
celým provedením. Ravelovy sovy však nejsou tím, čím se zdají být: od 
minimalismu je odlišuje už požadované crescendo, které vede skladbu 
od pianissima až po maximální možnou hlasitost. Z takové metody by 
se víc než minimalisté zaradoval Rossini, který ji měl v oblibě a snad 
nejvtipněji ji použil ve slavné árii o pomluvě v Lazebníku sevillském. 
Líbit by se mohla i klasicistovi Janu Václavu Stamicovi – spoluvynálezci 
příbuzného postupu zvaného mannheimský válec.
 Zcela domácí, a tedy francouzská, je však zvuková vynalézavost 
Bolera. Opakující se melodie přechází z jednoho nástroje do druhého, 
posléze i do jejich kombinací. Jako v učebnici instrumentace předkládá 
Ravel příklady souzvuku trubky s flétnou, lesního rohu s pikolami a ce-
lestou či hoboje s anglickým rohem a klarinetem. Ke slovu se dostanou 
i tenor- a sopránsaxofon. Orchestr hraje impresionistickými barvami, 
které se rodily už v instrumentální fantazii Hectora Berlioze a dodnes 
pokračují ve zvukových kouzlech spektralistů. 
  Závěr koncertu tedy neobstará minimalistický běh na dlouhou me-
ditativní trať, ale brilantní zábava připomínající pestrý novoroční oh-
ňostroj. Navíc zcela neškodný, nestresující lidi ani zvířata.

Boris Klepal

O účinkujících

Klavírista Matouš Zukal se v roce 2021 stal laureátem mezinárodní 
soutěže Pražské jaro, kde získal 2. cenu, cenu Nadace Gideona Kleina 
a cenu Českých center. Dále mimo jiné v roce 2019 zvítězil v soutěži 
Nadace Bohuslava Martinů. V roce 2020 účinkoval na festivalu Dvo-
řákova Praha, kde se podílel na provedení kompletního klavírního díla 
Antonína Dvořáka v rámci klavírního maratonu. V říjnu 2021 provedl 
v pražském Rudolfinu na festivalu Mladá Praha Beethovenův Čtvrtý 
klavírní koncert s Komorní filharmonií Pardubice. Je členem Akademie 
komorní hudby pod vedením violoncellisty Tomáše Jamníka, se kterou 
pravidelně vystupuje na koncertech a významných festivalech (mj. na 
festivalu Styriarte Graz 2021).
 Matouš Zukal studoval na Pražské konzervatoři u Iva Kahánka,  
v současné době pokračuje ve studiu u téhož profesora a Jana Bar-
toše na Akademii múzických umění v Praze. Aktivně se také účastní 
mistrovských kurzů a konzultuje u významných osobností jako András 
Schiff, Pavel Gililov, Lukáš Vondráček, Boris Giltburg nebo Francesco 
Piemontesi. V letech 2016, 2018 a 2019 absolvoval mistrovské kur-
zy v norském Bergenu pod vedením Jiřího Hlinky, Leif Ove Andsnese  
a dalších. V roce 2021 byl vybrán jako stipendista International Music 
Academy v Lichtenštejnsku do třídy Milany Chernyavské.

© Klára Lešková



lohlávek, 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 brněn-
ském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou renomova-
ných 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 Mo-
zartovy děti, v roce 2014 zakládá svou Orchestrální akademii.
 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. Působí v neorenesančním 
Besedním domě z roku 1873, který letos oslaví své 150. výročí, a těší 
se na nový moderní koncertní sál, který navrhuje tým architektů Tomas-
ze Koniora a Petra Hrůši a akustika Yasuhisa Toyoty.

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. 
 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi. 
Kromě realizace nahrávek pro řadu společností (Supraphon, Sony Mu-
sic, 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 Bě-



Robert Kružík patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Osmým 
rokem je stálým dirigentem Janáčkovy opery Národního divadla Brno, 
také působil tři sezony jako dirigent Národního divadla moravskoslez-
ského v Ostravě. Od sezony 2018/2019 je stálým hostujícím dirigen-
tem Filharmonie Brno a počínaje sezonou 2021/2022 šéfdirigentem 
Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.
 V Národním divadle Brno nastudoval Rossiniho operu Hrabě Ory, 
Čajkovského Pikovou dámu a Evžena Oněgina, Smetanovu Libuši, kte-
rá zazněla ke 100. výročí založení Československé republiky, Růžo-
vého kavalíra Richarda Strausse, Verdiho Otella nebo Martinů Řecké 
pašije. Jeho široký operní záběr čítá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka, 
Martinů, Janáčka, Donizettiho, Rossiniho, Čajkovského, Bizeta, Verdiho, 
Pucciniho, Prokofjeva a dalších skladatelů. 
 Mimo operní jeviště spolupracuje s mnoha orchestry, jako jsou 
Filharmonie Brno, PKF – Prague Philharmonia, Česká filharmonie, Slo-
venská filharmonie, Státní filharmonie Košice, Janáčkova filharmonie 
Ostrava, Pražský komorní orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Ji-
hočeská komorní filharmonie, Czech Virtuosi nebo Ensemble Opera Di-
versa. Spolupracoval s předními sólisty, jimiž jsou houslisté Esther Yoo, 
Václav Hudeček, violoncellisté Tomáš Jamník, Raphael Wallfisch, pěvci 
Roman Janál, Jiří Sulženko, legendární Soňa Červená a další. Jako di-
rigent vystoupil např. na festivalech Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, 
na Svatováclavském hudebním festivalu v Ostravě a ve významných 
koncertních sálech a divadlech. 
 Tento brněnský rodák začínal jako violoncellista. Absolvoval Kon-
zervatoř Brno, kde se kromě hry na violoncello (u Miroslava Zichy) 
věnoval rovněž dirigování (u Stanislava Kummera). Ve studiu pokračo-
val na pražské AMU, kde jeho pedagogy byli Leoš Svárovský, Charles 
Olivieri-Munroe, Lubomír Mátl v dirigování a Miroslav Petráš ve hře na 
violoncello. V akademickém roce 2012/2013 byl na studijní stáži na 
Zürcher Hochschule der Künste ve Švýcarsku, kde se zaměřil na oba 
obory. S úspěchem se zúčastnil řady violoncellových soutěží, jako jsou 
Pražské jaro, Soutěž Nadace Bohuslava Martinů, Mezinárodní soutěž 
Leoše Janáčka v Brně aj. Svoje znalosti a zkušenosti rozšiřoval na mis-
trovských kurzech – ve hře na violoncello to bylo u Jiřího Bárty, Micha-
ely Fukačové a Raphaela Wallfische, v dirigování u Norberta Baxy, 
Johannese Schlaefliho a Davida Zinmana.
Více na www.robertkruzik.cz 



Summary

Filharmonie Brno was established as the Brno State Philharmonic on  
1 January 1956 and performed its first concert that very day (although 
not yet under this name). Since then it has held regular New Year con-
certs (with the exception of 2021, when the event was cancelled due to 
the pandemic), thus symbolically welcoming not just the start of a new 
year but also celebrating its birthday – in 2023 it will be the orchestra’s 
67th. This time, the programming theme will be Europe as a space for 
mutual inspiration – a topic we feel is particularly important today.

What brings the pieces on the programme together is that their com-
posers found inspiration in European countries other than those of their 
birth. The Russian composer Pyotr Ilyich Tchaikovsky drew impressions 
for his Italian Capriccio from his stay in Rome; Bedřich Smetana wrote 
his Shakespearean symphonic poem Richard III in Sweden; the British 
composer Richard Addinsell conceived the Warsaw Concerto for the 
film Dangerous Moonlight about the Polish defence against the Fas-
cist invasion; the Hungarian-Austrian composer György Ligeti (whose 
100th birthday the musical world will celebrate in 2023) in his early 
Concert Românesc took his inspiration from Romanian folklore; and fi-
nally the Frenchman Maurice Ravel never concealed his admiration for 
Spain, as most famously declared in his Bolero.

Italian Capriccio
Pyotr Ilyich Tchaikovsky’s (1840–1893) contemporaries criticis- 
ed this undemanding piece as pandering – for example, César Cui, 
a member of the Mighty Handful, wrote that the work had a brilliant 
exterior, but pitiful inner content – and the composer took it hard. How- 
ever, the blistering criticism did not prevent the Italian Capriccio from 
becoming one of Tchaikovsky’s most often performed works. 

Smetana’s Richard III
While staying in Göteborg, Sweden, Bedřich Smetana (1824 
to1884) wrote three remarkable symphonic poems, in which he embrac- 
ed Lisztian neo-Romantic programme music. Concerning the earliest 
of the three, Richard III (1858), Smetana wrote: “If you know Shake- 
speare’s Richard III, you can imagine the entire tragedy, as you like, 
when this music is performed… I can only say that in the very first bar 
I have introduced Richard in a musical figure… The middle section is 
Richard’s victory as king, then follows his slow decline until the end.” 
Franz Liszt promised to conduct the premiere, but in the end the compo-
ser did so himself, on 5 January 1862 at Prague’s Žofín Palace. 

Warsaw Concerto
Richard Addinsell (1904–1977) wrote one of the most popular 
classical pieces ever originally for the film Dangerous Moonlight,  
whose main hero is the pianist Stefan Radecki, who, following the  
German invasion, decides to help defend his country as a pilot.  
Composed consciously in the style of Sergei Rachmaninoff’s piano 

concertos, the work will be presented by the young pianist Matouš 
Zukal, a prizewinner at the 2021 Prague Spring competition. 

Romanian Concerto
Gÿorgy Ligeti (1923–2006), later a major figure of European mo-
dernism in the second half of the 20th century, wrote this energetic 
concerto in four movements in 1951. His traditional, yet inventive take 
on Romanian folklore betrays the influences of Bartók and Kodály. 

Bolero
Maurice Ravel’s (1875–1937) originally ballet music (1928), 
commissioned by Ida Rubinstein, gradually established itself more on 
the concert stage, becoming the composer’s most famous work. “It is 
a dance whose movement is very modern and constantly uniform, as 
much in its melody and harmony as in its rhythm, this last marked cease- 
lessly by the drum. The only element of variety is provided by the or-
chestral crescendo,” goes Ravel’s description. 

Vítězslav Mikeš, translated by Štěpán Kaňa



Resümee

Die Brünner Philharmonie wurde zum 1. Januar 1956 als Staatliche 
Philharmonie Brünn gegründet. Noch an demselben Tag gab sie ihr 
erstes Konzert, wenn auch noch nicht unter ihrem Namen. Mit Ausnah-
me der pandemiebedingten Absage 2021 gibt sie seitdem in schöner 
Regelmäßigkeit ihre Neujahrskonzerte. So begrüßt sie nicht nur symbo-
lisch den Eintritt in das neue Jahr, sondern feiert auch ihren Gründungs- 
tag – 2023 bereits zum 67. Mal. Die verbindende dramaturgische  
Linie wird diesmal ein Thema sein, das uns in diesen Tagen besonders 
wichtig erscheint: Europa als Raum gegenseitiger Inspiration.

Alle Werke verbindet der Umstand, dass deren Komponisten zwar in 
Europa, jedoch außerhalb ihrer Heimatländer Anregungen fanden, so 
wie beispielsweise der russische Komponist Pjotr Iljitsch Tschaikowsky 
mit seinem Italienischen Capriccio während seines Aufenthalts in Rom. 
Bedřich Smetana schrieb die shakespearsche symphonische Dichtung 
Richard III. in Schweden, der englische Komponist Richard Addinsell 
komponierte das Warschauer Konzert für den Film Dangerous Moon-
light über die polnische Verteidigung gegen den deutschen Überfall, 
und der ungarisch-österreichische Komponist György Ligeti, dessen 
100. Geburtstag die Musikwelt 2023 begehen wird, ließ sich in seinem 
frühen Rumänischen Konzert von der rumänischen Volksmusik inspirie-
ren. Auch der Franzose Maurice Ravel zeigte seine Bewunderung für 
Spanien, die er in seinem Bolero zum Ausdruck brachte.

Capriccio Italien
Pjotr Iljitsch Tschaikowskys (1840–1893) Zeitgenossen warfen 
seiner Komposition aus dem Jahre 1880 Anbiederung vor. César Cui, 
Mitglied des Mächtigen Häufleins, schrieb beispielsweise, dass das 
Stück ein schillerndes Äußeres, jedoch einen erbärmlichen inneren Ge-
halt aufweise, was den Komponisten hart traf. Die scharfe Kritik verhin-
derte jedoch nicht, dass das Italienische Capriccio zu einem der 
meistgespielten Werke des Komponisten wurde.

Smetanas Richard III.
Während Bedřich Smetanas (1824–1884) Aufenthalt im schwe-
dischen Göteborg entstanden drei bemerkenswerte sinfonische Dichtun-
gen, mit denen sich der Komponist der lisztschen neoromantischen 
Programmmusik anschloss. Zu der ältesten dieser drei Kompositionen, 
Richard III. (1858), schrieb Smetana: „Wer Richard III. von Shake-
speare kennt, der kann sich während der Aufführung dieser Musik nach 
Belieben die ganze Tragödie vorstellen, ... ich kann nur so viel sagen, 
dass ich bereits im ersten Takt die Persönlichkeit Richards in einer mu-
sikalischen Figur gleichsam eingeführt habe ..., in der Mitte der Kom-
position steht der Sieg Richards als König, und dann sein Untergang 
allmählich bis zum Ende.“ Franz Liszt versprach zwar, die Uraufführung 
des Werkes zu dirigieren, schließlich wurde sie jedoch am 5. Januar 
1862 in Žofín von dem Komponisten selbst geleitet.

Warsaw Concerto
Richard Addinsell (1904–1977) schrieb für den Film Dangerous 
Moonlight eines der populärsten klassischen Musikstücke aller Zeiten, 
dessen Protagonist, der Pianist Stefan Radecki, nach dem deutschen Ein-
marsch beschließt, sein Land als Pilot zu verteidigen. Addinsell schrieb 
die Komposition bewusst im Geiste der Klavierkonzerte von Sergej Ra-
chmaninow. Als Solist tritt der junge Pianist Matouš Zukal auf, Preis-
träger des Wettbewerbs Prager Frühling 2021.

Concert Românesc
Das energiegeladene viersätzige Werk wurde 1951 von György Li-
geti (1923–2006) geschrieben, dem späteren bedeutenden Vertreter 
der europäischen Moderne der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Die traditionelle, aber zugleich ideenreiche Herangehensweise an die 
rumänische Volksmusik zeigt Einflüsse von Bartók oder Kodály.

Bolero 
Maurice Ravels (1875 –1937) ursprünglich auf Anregung von Ida 
Rubinstein geschaffene Ballettmusik (1928) hat sich mit der Zeit auf den 
Konzertbühnen durchgesetzt und wurde zu dem bekanntesten Werk 
des Komponisten. „Es ist ein Tanz von sehr gemäßigtem Tempo und 
ständig monoton sowohl in der Melodie und Harmonie als auch in dem 
Rhythmus, der ständig von einer kleinen Trommel bestimmt wird. Das 
einzige Element der Abwechslung bringt das orchestrale Crescendo“, 
beschrieb Ravel seinen Bolero.

Vítězslav Mikeš, übersetzt von Iva Kratochvílová



Zveme vás na

Dávné nordické příběhy, 2. ab. koncert cyklu Filharmonie v Janáč-
kově divadle I 12. a 13. 1. 2023 v 19:00: Grieg Peer Gynt, Abra-
hamsen let me tell you, Sibelius Symfonie č. 5; Nicole Chevalier – 
soprán, Filharmonie Brno, dirigent Michael Schønwandt

Pasquale Grasso Quartet, 3. ab. koncert cyklu Jazz & World Mu-
sic v Besedním domě 17. 1. 2023 v 19:00; Pasquale Grasso – kytara, 
Luigi Grasso – saxofon, Ari Roland – kontrabas, Keith Balla – bicí

26. reprezentační ples Filharmonie Brno v Besedním domě 
21. 1. 2023 v 19:00: K tanci i poslechu hrají Filharmonie Brno pod 
taktovkou Dennise Russella Daviese, Salonní orchestr Brno, Jazz Archiv 
a Cimbal Classic. Vstupenky jsou k dostání ve filharmonickém předpro-
deji.

Proměny, 3. ab. koncert cyklu Komorně v Besedním domě 1. 2. 
2023 v 19:00: Rössler-Rosetti Sonáta pro harfu B dur, Kvěch 
Hrubínovské proměny, Debussy Tance pro harfu a smyčce, Martinů 
Smyčcový kvartet „Concerto da camera“; Jaroslava Čiháková Tajanov-
ská – hoboj, Ivana Švestková – harfa, Wallingerovo kvarteto

Mozartův efekt, koncert (nejen) pro nastávající rodiče v Besedním 
domě 11. 2. 2023 v 17:00: hudba období baroka a klasicismu; slovem 
provází Michaela Kulísková, Filharmonie Brno, dirigent Jiří Habart

Schaerer & Biondini: La Scintilla Nell’Ombra, 4. ab. koncert 
cyklu Jazz & World Music v Besedním domě 14. 2. 2023 v 19:00; 
Andreas Schaerer – zpěv, Luciano Biondini – akordeon

Z  Ameriky do Česka, 2. ab. koncert cyklu Filharmonie v diva-
dle II 2. a 3. 3. 2023 v 19:00: Martinů Thunderbolt P-47 H 309,  
Bolcom Houslový koncert in D, Dvořák Symfonie č. 8 G dur; Yumi 
Hwang-Williams – housle, Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell 
Davies

Dialogy, 4. ab. koncert cyklu Komorně v Besedním domě 5. 3. 2023 
v  19:00: Weinberg Sonáta pro dvoje housle op. 69, Schnittke  
Sonáta č. 2 pro housle a klavír, Bolcom Sonáta č. 2 pro housle  
a klavír, Kutavičius Rozprava s neznámým, koncert pro dva klavíry 
a zvukový pás; Yumi Hwang-Williams – housle, Milan Paľa – housle, 
Katarína Paľová – klavír, Dennis Russell Davies – klavír 

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 své mobilní 
telefony.
Změna programu a účinkujících vyhrazena.

Za podporu a spolupráci děkujeme
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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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