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Program

ALFRED SCHNITTKE
Koncert č. 4 pro housle a orchestr I 35'
Concerto No. 4 for Violin and Orchestra
1. Andante
2. Vivo
3. Adagio
4. Lento

přestávka I 20'

SERGEJ RACHMANINOV
Symfonie č. 3 a moll op. 44 I I 45'
Symphony No. 4 in A minor, Op. 44
1. Lento – Allegro moderato
2. Adagio ma non troppo – Allegro vivace
3. Allegro

Milan Paľa housle / violin
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

Koncert 10. 3. 2023 vysílá živě Český rozhlas Vltava.



O skladbách

V posledních deseti letech nebylo 
sezony Filharmonie Brno, aby se 
v ní neobjevilo alespoň jedno zá-
sadní dílo Alfreda Garrijeviče 
Schnittkeho (1934–1998). Ur- 
putná dramaturgická pravidelnost 
se vyplatila: Schnittkeho hudba je 
v Brně hojně navštěvována, přijí-
mána a horlivě diskutována; vřele 
přijatá provedení zásadních děl – 
Koncertu pro klavír a smyčce, Vio-

loncellového koncertu č. 1, Concerti grossi č. 1 a 2, Koncertu pro sbor, 
Requiem, Gogolovské suity či „faustovské“ kantáty Seid nüchtern und 
wachet…, kterou brněnští filharmonikové uvedli též na Pražském jaru 
2017, kde započali svou spolupráci se svým stávajícím šéfdirigentem 
Dennisem Russellem Daviesem – jsou známkou toho, že Schnittke je 
v Brně prosazený jako snad žádný jiný světový autor jeho generace.
 Bylo jen otázkou času, kdy dojde na provedení některého z jeho 
čtyř houslových koncertů slovenským, v Brně usazeným houslistou Mila-
nem Paľou, který ke Schnittkeho tvorbě tíhne dlouhodobě a jehož oso-
bitá interpretace zvláště hudby 20. a 21. století je dopředu příslibem, 
že toto provedení bude povýšeno na skutečnou událost.
 Stalo se: do filharmonické sezony 2020/2021 jsme naplánovali 
Schnittkeho málo hraný Houslový koncert č. 3 z roku 1978. S Mila-
nem Paľou a dirigentem Alexandrem Liebreichem. Do sezony, která 
byla kvůli koronavirové pandemii a s ní souvisejícím restrikcím prakticky 
celá zrušena. Provedení Schnittkeho koncertu se nakonec uskutečnilo 
v prázdném sále brněnského Besedního domu 29. ledna 2021 jako 
přímý přenos na vlnách Českého rozhlasu Vltava. Při této příležitosti 
vznikl záznam díla, který – doplněný o Schnittkeho komorní skladby – 
následně vyšel na CD v péči vydavatelství Pavlík Records.
 Na Paľovo živé provedení Schnittkeho hudby pro publikum v sále 
jsme si museli počkat do aktuální sezony. Volba tentokrát padla na Čtvr-
tý houslový koncert.

Schnittke se narodil v Engelsu, v bývalé Autonomní sovětské socialistic-
ké republice povolžských Němců (dnešní Saratovské oblasti). Jako syn 
Žida pocházejícího z Frankfurtu nad Mohanem a povolžské Němky byl 
předurčen k tomu, aby si často kladl otázku „kam patřím?“, znásobe-
nou konfrontací s ruským prostředím a kulturou. Toto pozadí je důležité, 
značně totiž působilo i na Schnittkeho tvorbu.
 Díky tzv. politickému oteplení, které následovalo po Chruščovově 
veřejném odhalení zločinů stalinského režimu v projevu proneseném na 
XX. sjezdu sovětských komunistů v roce 1956, se Schnittkemu a jeho 
generačním souputníkům už za studií na moskevské konzervatoři nepa-
trně pootevřela vrátka k postupnému – byť torzovitému a zkreslenému – 
poznávání soudobé hudby rozvíjené za železnou oponou. Vlna zájmu 
o moderní skladatelské techniky (dodekafonii, serialismus, aleatoriku 

apod.), v Sovětském svazu motivovaná nikoli jen umělecky, ale také 
antiideologicky, tj. se snahou postavit se socrealistické doktríně, zasáh-
la i Schnittkeho. Jeho díla se díky tomu dostávala na pódia v západní 
Evropě, zatímco doma se jejich provádění uskutečňovala na bázi takřka 
undergroundových produkcí.
 „Vysokým“ avantgardním uměním se Schnittke snažil „očistit“ od 
další tvůrčí sféry, v níž se uplatňoval – filmové hudby, která mu zajišťo-
vala obživu. Jeho nekritické nadšení pro „modernistický diktát“ ovšem 
brzy ochablo. Nejenže jsem byl nucen prodávat své tělo ve filmové 
hudbě, já se ještě snažil „omývat“ „seriózní“ tvorbou. Pochopil jsem, že 
puristickou estetikou tehdejší hudební avantgardy jsem jen obelhával 
sebe sama, vyznal se později. Neznamenalo to úplné odmítnutí výboj-
ných prostředků; Schnittke je používal i potom, avšak nikoli v podobě 
„absolutizovaného“ experimentu, nýbrž jako jedny z řady komponent 
sloužících komplexnějšímu záměru. Záhy také vzal na milost svou (nut-
no podtrhnout, že velmi kvalitní!) filmovou hudbu, která sehrála důleži-
tou roli při formování jeho slohu 70. a 80. let.
 Předělem se stala Symfonie č. 1 z let 1969–1972, pokládaná za 
jedno z emblematických děl hudební postmoderny – spolu s Beriovou 
Sinfonií, Pousseurovou operou Váš Faust, Zimmermannovou operou Vo-
jáci nebo Pärtovými kolážemi. Schnittke některé z těchto skladeb znal, 
avšak jeho sklon k propojování prvků, citátů či pseudocitátů hudby růz-
ných slohových období a naplňování starých forem novým obsahem 
vzešel ze snahy neutralizovat hodnotový rozdíl mezi hudbou, kterou 
psal pro filmové plátno (jednoduché melodie, stylizace apod.), a hud-
bou s umělecky vytříbenými ambicemi, tedy mezi dvěma poli své působ-
nosti, která dříve striktně odděloval.
 Schnittkeho poslední, Čtvrtý houslový koncert, dokončený 
roku 1984 pro věhlasného Gidona Kremera a Berlínské filharmoniky 
a premiérovaný v září téhož roku v Berlíně pod taktovkou Christopha 
von Dohnányiho, je typickou ukázkou popsané polystylové kompoziční 
metody. Podobně jako v První symfonii, i zde Schnittke rozehrál drama 
boje mezi Dobrem a Zlem, mezi harmonií a chaosem, drama konfliktu 
odstředivých a dostředivých sil, černé a bílé, jin a jang.
 Do motivického materiálu koncertu Schnittke zakódoval kryptogra-
my několika jmen (obdobně jako to učinili se svými příjmeními Bach 
nebo Šostakovič). Hned na začátku úvodní věty se ve zvonech a pre-
parovaném (upraveném) klavíru rozezní motiv vytvořený z Kremerova 
jména (g-c-d-e, g-d-e-e), ten poté přebírají i sólové housle a navazují na 
něj motivem, který vychází ze jména skladatelova (a-f-e-d-es-c-h-e). Tím 
jsou exponovány dva motivické pilíře celého koncertu, které ve finální 
větě doplňují kryptogramy Schnittkeho tří přátel-skladatelů: Edisona Dě-
nisova, Sofie Gubajduliny a Arvo Pärta.
 Hybná druhá věta (Vivo) kontrastuje s první. Sólové housle začí-
nají figurativně na způsob perpetua mobile, poté přecházejí k lyričtější 
melodii, aby nakonec dospěly k pantomimické „vizuální kadenci“. Do 
třetí věty (Adagio) vstupují za doprovodu cembala. Pokřiveně barokní 
tok narušují připomínky materiálu z předchozích částí. Finále (Lento) 
navazuje bez pauzy, sumarizuje veškerý dosavadní průběh skladby  
a – tak jako jiná Schnittkeho díla – přináší katarzi, mysticky očistnou a s ty- 
pickým „třítečkovým“ závěrem.

© Yngvild Sørbye/ 
ECM Records



 Rozpoznatelnost Schnittkeho rukopisu nevychází jen z polystylové 
metody a z konfliktu kontrastních sil, ale také ze zvuku orchestru, rozšíře-
ného o instrumentarium pro Schnittkeho příznačné: výrazné party jsou 
přiděleny saxofonu, rozsáhlé baterii nástrojů klávesových (cembalo, 
celesta, klavír) a bicích (včetně nepostradatelného flexatonu).

Od poloviny osmdesátých let Schnittke několikrát prodělal těžkou mrt-
vici – rodinné genové prokletí. Komponovat však nepřestal, třebaže mu 
zhoršující se zdravotní stav práci stále více komplikoval. V roce 1990 
přesídlil do Německa a usadil se v Hamburku, což bylo spojeno se 
zakázkami z divadelních domů, díky kterým vzniklo několik scénických 
děl: balet Peer Gynt (1986), opery Život s idiotem (1991) a Gesualdo 
(1994). V Hamburku roku 1998 také zemřel.

Dne 1. dubna 2023 uplyne 150 let 
od narození (a 28. března 80 let  
od úmrtí) Sergeje Vasiljeviče  
Rachmaninova (1873–1943), 
skladatele, klavíristy a dirigenta, 
který proslul zejména jako tvůrce 
lisztovsky virtuózních, posluchač-
sky vděčných a romantismem prod- 
chnutých klavírních skladeb (včet-
ně čtyř koncertů a populární Rap-
sodie na Paganiniho téma pro kla-

vír a orchestr). Do hudební historie se však zapsal i jako symfonik – je 
autorem tří číslovaných symfonií, vokální symfonie Zvony, symfonických 
básní Ostrov mrtvých a Skála nebo Symfonických tanců, které mají svou 
stavbou a závažností mnohem blíž k symfonii než k žánru sugerované-
mu názvem. 
 Rachmaninov započal svůj tvůrčí život v posledním desetiletí 19. sto- 
letí pod vlivem Petra Iljiče Čajkovského a skladatelů Mocné hrstky,  
z něhož se v podstatě nikdy nevymanil. Vynikal již během svých studií 
na petrohradské a následně moskevské konzervatoři, jako klavírista ab-
solvoval vlastním klavírním koncertem a jako skladatel operou Aleko, 
za kterou mu byla udělena Velká zlatá medaile. Oč větších úspěchů 
na začátku své kariéry dosáhl, o to strmější pád zažil po prvním nezda-
ru; petrohradská premiéra jeho První symfonie d moll, kterou v břez-
nu 1897 řídil – údajně opilý – Alexandr Glazunov, skončila fiaskem  
a Rachmaninov se po ní kvůli depresím na tři roky skladatelsky odmlčel. 
K duševní rovnováze mu pomohly návštěvy u Nikolaje Dahla, proslulé-
ho psychoterapeuta, ke kterému docházeli například i basista Fjodor 
Šaljapin, skladatel Alexandr Skrjabin nebo divadelní režisér Konstantin 
Stanislavskij; Rachmaninov pak svému lékaři z vděku věnoval svůj Dru-
hý klavírní koncert c moll.
 Se zdánlivě mírnější, ovšem mnohem vleklejší krizí se Rachmaninov 
potýkal po své emigraci, pro niž se rozhodl v roce 1917, záhy po 
Říjnové revoluci. Odtržení od vlasti zapříčinilo zřetelné zpomalení jeho 
tvůrčího tempa. Přesto i v zahraničí, odkud se do Ruska již nikdy nevrá-
til, napsal několik významných skladeb, kterými přispěl do světového 
repertoáru.

 V roce 1932 Rachmaninov se svou ženou Natalií zakoupili poze-
mek ve Švýcarsku na břehu Lucernského jezera s okouzlujícím výhledem 
na okolní přírodní scenerii a nechali si tam postavit vilu, již pojmenovali 
Senar (jde o zkratku vytvořenou z jejich jmen; ve vile je dnes muzeum). 
Do roku 1939, tedy do svého dalšího útěku – tentokrát před druhou 
světovou válkou – a před definitivní emigrací do Spojených států ame-
rických, trávili v novém sídle každé léto, zvali na návštěvu přátele z řad 
ruských emigrantů (mezi nimi třeba spisovatele Ivana Bunina nebo kla-
víristu Vladimira Horowitze), Rachmaninov pak ve vile nalézal potřebný 
klid na komponování.
 V letních měsících 1935 a 1936 napsal ve vile Senar Třetí sym-
fonii a moll, jednu ze svých posledních velkých skladeb, kterou od 
předchozí Druhé symfonie e moll dělí téměř tři dekády. Třebaže se obě 
díla od sebe odlišují (délkou, počtem vět, povahou emocionálního ná-
boje a intenzitou orchestrálního zvuku), výraznější posun v tvůrčím my-
šlení jejich srovnání neprozrazuje. Alespoň na první dojem. Rachmani-
nov se pro svůj konzervatismus stal nejednou terčem útoků a posměchů 
ze strany modernisticky smýšlejících skladatelů. Pravda, stavěl na tradici 
a lidovém základě, avšak přesto: pozdní díla jako právě Třetí symfonie 
ukazují, že neustrnul a že zejména v harmonii se propracoval ke složi-
tějšímu kompozičnímu jazyku.
 První věta Třetí symfonie je uvozena pomalým mottem; mohutný 
vzmach tutti, který následuje, se pak připomene na začátku a na konci 
finální věty. Vstupní motto se v první větě vrací v jejím vášnivém pro-
vedení a v závěru. Ráz celé věty určují dvě nostalgické myšlenky – ta 
hlavní zazní poprvé v dřevěných nástrojích, vedlejší ve violoncellech. 
Druhá věta, začínající mottem přednášeným lesními rohy za doprovodu 
harfy, představuje kombinaci pomalé věty a scherza. Energičnost finále 
místy polevuje v krátkých pomalých epizodách. Jeho hlavní téma ústí do 
fugata, v závěru se o slovo hlásí čím dál víc výrazný motiv středověké 
sekvence Dies irae ze mše za zemřelé, Rachmaninovem použitý i ve 
Zvonech či Rapsodii. Potemnělý tón, který tento motiv ze své podsta-
ty do hudby vnáší, se nakonec vytrácí a symfonie spěje k údernému 
završení, aniž by tím ovšem bylo zapomenuto její převládající teskné 
vyznění.  
 Rachmaninovova Třetí symfonie poprvé zazněla 6. listopadu 1936 
v podání Filadelfského orchestru pod taktovkou Leopolda Stokowské-
ho. Na další světová pódia si hledala cestu dlouho a ani dnes z nich  
nezní – ku škodě nás, posluchačů – příliš často. 

Vítězslav Mikeš



O účinkujících

Milan Paľa, původem slovenský houslista žijící v Brně a jedna z nej-
výraznějších postav dnešní hudební scény, je typem erudovaného a pře-
mýšlivého interpreta, který jde vlastní cestou. Zatímco jiní hudebníci sta-
ví kariéru na několika skladbách, on studuje stále nová díla. Neuvažuje 
přitom v zavádějících kategoriích „velikáni“ a „kleinmeistři“ – všem skla-
datelům přisuzuje stejné právo na to, aby jejich hudba zněla, přistupuje 
k nim s pokorou a odhodláním prokázat účin jejich tvůrčích výpovědí.
 Zásadní vliv na formování Paľova hudebního projevu měla spolu-
práce se skladateli, která vyústila ve vznik množství skladeb „šitých“ 
mu na míru. Jeden z největších impulsů mu dodal umělecký kontakt  
s významným francouzským varhaníkem a skladatelem Jeanem Guillou. 
Dnes je Milan Paľa vyhledávaným interpretem nových děl, který má za 
sebou velké množství premiér skladatelů světových (mj. Guillou, Dusa-
pin, Tüür, Kõrvits, Sirodeau), českých a slovenských (Emmert, Iršai, Leja-
va, Demoč, Kmiťová ad.).
 Přestože je jeho repertoár značně široký a zasahuje do všech 
období od baroka po současnost, jeho doménou zůstává hudba 20.  
a 21. století, kterou prezentuje na prestižních pódiích. V posledních le-

tech vystoupil na festivalech ISCM World New Music Days, Muzički 
Biennale Zagreb, Pražské jaro, Hudební fórum Hradec Králové či bra-
tislavský Melos-Étos, v sálech jako Großes Festspielhaus v Salcburku, 
Narodowe Forum Muzyki ve Vratislavi nebo Saarländische Staatsthea-
ter; spolu s orchestry jako Filharmonie Brno, Symfonický orchestr hl. m. 
Prahy FOK či Slovenská filharmónia pod taktovkou dirigentů jako Den-
nis Russell Davies, Alexander Liebreich, Case Scaglione, Pierre-André 
Valade, Jakub Hrůša, Juraj Valčuha nebo Marián Lejava uvedl houslové 
koncerty autorů jako Edward Elgar, Leoš Janáček, Béla Bartók, Karol 
Szymanowski, Erich Wolfgang Korngold, Alfred Schnittke, Harrison 
Birtwistle, Esa-Pekka Salonen či Pascal Dusapin. Zvláštní pozornost, kte-
rou posledně jmenovanému skladateli Milan Paľa v současnosti věnuje 
(provedení kompletního díla pro housle včetně obou houslových kon-
certů), vyústila v novou skladbu, kterou pro něj Dusapin napsal a kterou 
Paľa premiéroval na Festival Messiaen au Pays de la Meije 2022. 
 Nebývale rozsáhlá, kvantitativně a obsahově unikátní je Paľova 
diskografie vydávaná na značce Pavlík Records. Zahrnuje sonáty pro 
housle (violu) sólo nebo s průvodem klavíru světových skladatelů (např. 
Beethoven, Brahms, Grieg, Bartók, Šostakovič), komplet šesti houslo-
vých sonát Mieczysława Weinberga, natočených živě na festivalu 
Moravský podzim 2019, houslové koncerty Albana Berga, Karola Szy-
manowského či Alfreda Schnittkeho. V době koronavirové pandemie  
a s ní související vynuceně omezené koncertní činnosti (2020/2021) 
Paľa vydal osm alb s hudbou Pascala Dusapina, Samuila Fajnberga, 
Valentina Bibika, Alfreda Schnittkeho, Leoše Janáčka, Adriána Demo-
če a Jany Kmiťové, z nichž většinu natočil se svou uměleckou a život-
ní partnerkou, klavíristkou Katarínou Paľovou. Významné postavení  
v Paľově diskografii zaujímá nahrávka Bachových Sonát a partit BWV 
1001–1006. Za jedinečné počiny lze označit nahrávky kompletní slo-
venské tvorby pro sólové housle (Violin Solo in the Works of Slovak 
Composers I–V), projekt Cantūs Moraviae, zacílený na tvorbu pro 
sólové housle nebo violu moravských skladatelů, a album Milanolo se 
skladbami napsanými pro stejnojmenné pětistrunné housle z Ateliéru 
Bursík, obohacené o spodní violový registr.
 Milan Paľa hraje na housle Omayra z dílny Bronislava a Jana Bur-
síkových.

Více na www.milanpala.com

© Martina Simkovicova



Kořeny brněnské filharmonie sahají do 70. let 19. století, kdy v Brně 
mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického orchestru. 
Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamnější progra-
movou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho autentic-
kého 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, v Latinské Americe, na Dálném i na Blízkém vý-
chodě. Je pravidelným hostem světových i českých festivalů, kde často 
spojuje umělecké síly s Českým filharmonickým sborem Brno. V sezoně 
2022/2023 uspořádala turné po Velké Británii a Spojených státech 
a navštívila řadu renomovaných pódií (Festival Rheingau, festival Ars 
Electronica v Linci, Grosses Festspielhaus v Salcburku, Gewandhaus  
v Lipsku). 
 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi. 
Kromě realizace nahrávek pro řadu společností zakládá filharmonie  
v roce 2020 svůj vlastní nahrávací label Filharmonie Brno, kde dopo-
sud vydala 6 titulů. Nahrávka 12. symfonie Philipa Glasse byla nomi-
nována v roce 2022 na cenu ICMA.
 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 Filharmo-
nie Brno Dennis Russell Davies.
 Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open air festival na brněn-
ském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelem renomovaných 
festivalů Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby a Ex-
pozice nové hudby. Zaštiťuje mezinárodně proslulý dětský sbor Kantilé-
na, 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, kreativ-
ním lídrem orchestrální dramaturgie a inovativním tvůrcem široké škály 
edukativních programů. Působí v neorenesančním Besedním domě, „br-
něnském Musikvereinu“ z dílny Theophila von Hansena z roku 1873, 
který v této sezoně 2022/2023 slaví 150. výročí. Těší se na nový 
moderní koncertní sál, který navrhuje tým architektů Tomasze Koniora  
a Petra Hrůši a akustika Yasuhisa Toyoty.



Dennis Russell Davies (1944) se narodil ve městě Toledo v Ohiu  
a vystudoval proslulou newyorskou Juilliard School. Soustavně diri-
govat začal jako hudební ředitel komorního orchestru v Saint Paulu  
v Minnesotě (1972–1980), v letech 1977–2002 byl také šéfdirigen-
tem newyorského Orchestru amerických skladatelů a v letech 1991 až 
1996 hudebním ředitelem Brooklynské filharmonie. Od roku 1980 trva-
le žije v Evropě, a to nejprve v Německu jako hudební ředitel Stuttgart-
ské 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 šéfdirigen-
tem 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 Win-
beck, Aaron Copland, Lou Harrison, Laurie Anderson, Arvo Pärt, Hans 
Werner Henze, Kurt Schwertsik, Thomas Larcher, Balduin Sulzer a Man-
fred Trojahn. 
 Jako dirigent nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal Davies 
víc než 80 hojně oceňovaných snímků: kompletní symfonie Brucknero-
vy, 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 klaví-
ry. V roce 2009 byl Dennis Russell Davies zvolen za člena Americké 
akademie umění a věd, v roce 2014 jej francouzské ministerstvo kul-
tury 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 Janáč-
kově akademii múzických umění v Brně.

Více na www.dennisrusselldavies.com

© Andreas H. Bitesnich



Zveme vás na

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY, 2.–16. 4. 2023
Festivalové téma 30. ročníku: Přetváření

NE 2|4, 19.00, katedrála sv. Petra a Pavla
AŤ MÉ SRDCE HOŘÍ
MUSIL Stabat Mater
sólisté a spojené brněnské sbory
Filharmonie Brno, dirigent Tomáš Krejčí

PO 3|4, 19.30, kostel sv. Augustina
ZE VŠECH SIL
CHARPENTIER Méditations pour le Carême
HOŘÍNKA Ze všech sil, premiéra
a další
Cappella Mariana

ÚT 4|4, 20.00, kostel sv. Janů
HLÁSÁM MILOST
J. S. BACH, HANUŠ, HONEGGER
Jan Martiník – bas
L´Armonia Terrena, dirigent Zdeněk Klauda

ST–ČT 5–7|4, 21.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
TEMNÉ HODINKY

ÚT 11|4, 19.00, Červený kostel
ZAJÁSEJTE JIŽ, ZÁSTUPY
FIALA Mysterium paschale, premiéra
sólisté a Kantiléna, sbormistr a dirigent Michal Jančík

ST 12|4, 19.30, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
ROZJÍMÁNÍ O TAJEMSTVÍCH
WIDOR, MESSIAEN, DURUFLÉ
Johannes Zeinler – varhany

NE 16|4, 20.00, kostel sv. Janů
DARUJ NÁM POKOJ
SCHUBERT Mše As dur
DVOŘÁK Te Deum laudamus
sólisté a Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno, dirigent Jaroslav Kyzlink

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

Vydala Filharmonie Brno v roce 2023 nákladem 400 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 3|3|2023

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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