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Chtít zpívat nově znamená u lidu skládat.
Nově skládat se nemůže jen chtít, aby se podařilo.
V lidovém skládání jest mnoho stupňů.
Nové jest již ve variantu, nové i v typu.
Ze všeho nového vůbec zrodí se snad typ.
Nové znamená: protivit se bezduchosti hudebních forem; znamená:
mít tak živou náladu a dědičně bohatě založenou, že nestrpí
stejného výrazu na žádném místě.
Autoritě cizího výrazu se nepodkloní.
Nově a krásně jest ovšem ještě druhý požadavek: o něm můžeme říci,
že podaří-li se – podaří, nepodaří – nepodaří.
Jsme bezmocni v té příčině. Snésti musím svůj projev a plně mne musí
uspokojit. Jíti úmyslně za lahodou hudební, jejíž vzory hromadami
natištěny, nebo za disonancemi – oboje jest zahrávání.
Co složeno, musí být plamenem rozkoše skladatelské.
Jednou nezastavíte proud myšlenek, jindy těžko se vzbudí; přestali
byste věřit již ve své nadání!
Leoš Janáček – z Doslovu článku Rozhraní mluvy a zpěvu
(1906, Hlídka 23, č. 4)

7. mezinárodní
operní a hudební
festival
ČESTNÁ RADA FESTIVALU

UMĚLECKÁ RADA FESTIVALU

Astrid Koblanck – ředitelka Universal Edition Wien
Robert Carsen – režisér
Tomáš Hanus – dirigent
Jakub Hrůša – dirigent
Tomáš Netopil – dirigent
Miloš Štědroň – muzikolog

Patricie Částková – dramaturg souboru Janáčkovy opery NdB
Ludmila Němcová – ředitelka Nadace Leoše Janáčka
Marek Fišer – člen Rady města Brna pro oblast kultury
Martin Glaser – ředitel Národního divadla Brno
Jiří Heřman – umělecký šéf souboru Janáčkovy opery NdB
Josef Herman – šéfredaktor Divadelních novin
Jan Hlaváč – hudební redaktor Českého rozhlasu
Matěj Hollan – muzikolog
Marko Ivanović – šéfdirigent souboru Janáčkovy opery NdB
Jakub Kořínekk – režisér
Ivo Medekk – prorektor Janáčkovy akademie múzických umění
Vítězslav Mikeš – dramaturg Filharmonie Brno
Jan Špačekk – muzikolog
Jiří Zahrádka – muzikolog

FESTIVAL SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
Lubomír Zaorálekk – ministr kultury České republiky
Markéta Vaňková – primátorka statutárního města Brna
Bohumil Šimekk – hejtman Jihomoravského kraje
Nick Archer – velvyslanec Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska v České republice
Miklós Boros – velvyslanec Maďarska v České republice
Christoph Israng – velvyslanec Spolkové republiky Německo
v České republice

Chtít zpívat nově
Nečekaná epidemie koronaviru ukončila na několik měsíců nejen kulturní život po celém světě, o to více nás těší, že můžeme pokračovat v přípravách festivalu Janáček Brno a podařilo se nám z velké části zachovat
avizovaný program. Jestliže 6. ročník festivalu představil Janáčkovo
jevištní dílo v celé jeho šíři, letošní Janáček Brno se vydá po stopách
překotného vývoje v hudbě a umění vůbec – oné smršti idejí a nových,
dosud neprozkoumaných možností, jež přinesl přelom 19. a 20. století.
Festival zahájí Janáčkova čtvrtá opera Osud. Spolu s Její pastorkyní tak nabídne jedinečné nahlédnutí do skladatelovy tvůrčí dílny.
Po Jenůfě s novátorským libretem na prozaický text G. Preissové byl
Janáčkovi Osud dalším krokem na jeho osobité cestě za moderní
operou. Dílo přivádějící na jeviště tehdejší lázeňskou společnost,
autobiograﬁcké momenty, hlubší využití nápěvků mluvy i posun v hudebním jazyce se tak stalo v jeho tvorbě něčím mnohem více než
jen „luhačovským románem“. Richard Strauss je autorem, který se
vydal jiným směrem, ale stejně jako Janáček patří k těm, co zásadně
utvářeli hudební jazyk nového století. Jeho opera Salome vznikající
ve stejné době jako Osud je skvělým příkladem zcela jiného přístupu
k hledání společného cíle – vyprávět příběh dramaticky pravdivým
způsobem. I koncertní řada nabídne pohled do umělecky bouřlivých
prvních let 20. století a jejich kontrastů v dílech Janáčka, Strausse,
Schönberga, Stravinského, Debussyho a mnoha dalších. Operní nabídku oproti původnímu programu rozšíří kvůli koronaviru odložená
premiéra Řeckých pašijí Bohuslava Martinů, skladatele, jehož rané
dílo se potkalo právě na jevišti brněnského divadla s vrcholnými operami Leoše Janáčka.

Letošní ročník přináší jedinečnou událost v podobě návratu vynikajícího režiséra Roberta Carsena, který zde naváže na svůj slavný
janáčkovský cyklus již šestou operou, inscenací Osudu vytvořenou
přímo pro brněnský soubor. Přípravy ohlášených inscenací Její pastorkyně z Brém a Londýna bohužel přerušila pandemie. Na festivalu
je nahradí brněnská inscenace Její pastorkyně v režii Martina Glasera
a v hudebním nastudování Marko Ivanoviće. Jako Kostelničku přivítáme jedinečnou interpretku janáčkovských rolí, ﬁnskou sopranistku
Karitu Mattilu.
Tři týdny a dvacet devět festivalových akcí v podání výjimečných
umělců, jako jsou Jan Bartoš, Pavol Breslik, Karita Mattila, a souborů
Pavel Haas Quartet, Arnold Schoenberg Chor, Maďarská státní opera, PhilHarmonia Octet Prague či Zemlinsky Quartet slibují jedinečný
zážitek. Onou příslovečnou třešničkou na dortu pak bezpochyby
bude závěrečný koncert v podání Bamberských symfoniků pod
vedením Jakuba Hrůši. Český malíř Zdenek Seydl předpovídal, že
„chaos bude terminologie pro umění 20. století“, ale z chaosu vzešla
řada průzračných tónů, které ukázaly cestu dalším generacím umělců. A to je i cílem 7. ročníku festivalu Janáček Brno.

Patricie Částková
dramaturg
Janáčkovy opery NdB

Jiří Heřman
umělecký šéf
Janáčkovy opery NdB
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Janáček Brno 2020 – program
Leoš Janáček – Osud / Janáčkova opera NdB
Bamberští symfonikové
Leoš Janáček – Její pastorkyňa / Janáčkova opera NdB
Rozhovor s Karitou Mattilou
Bohuslav Martinů – Řecké pašije / Janáčkova opera NdB
Rozhovor s režisérem Jiřím Heřmanem
a dramaturgyní Patricií Částkovou
Glagolská mše a Věčné evangelium
Filharmonie Brno a sbor Janáčkovy opery NdB
Rozhovor s Dennisem Russellem Daviesem
Dětský sbor Brno
Richard Strauss – Salome / Maďarská státní opera
Pavol Breslik a Róbert Pechanec
Tomáš Král a Matan Porat
Brno Contemporary Orchestra
Sborové koncerty na festivalu Janáček Brno 2020
Leoš Janáček – Příhody lišky Bystroušky / Divadlo F. X. Šaldy
Liberec
PhilHarmonia Octet Prague
Klavírní recitál – Jan Bartoš
Přední komorní soubory se zásadními díly počátku minulého století
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
na festivalu Janáček Brno 2020
Klavírní recitál – Jan Jiraský
Kostelní písně ze Znorov – Magdalena Múčková,
strážnická cimbálová muzika Danaj a hosté
Den s Janáčkem
Mapa, informace
Off program

2–3

28/9 – 16/10
Operní produkce
28. 9.

Koncerty, recitály, komorní řada

19 h, Janáčkovo divadlo
Slavnostní zahájení festivalu

LEOŠ JANÁČEK – OSUD

30. 9.

premiéra

dirigent: Marko Ivanović, režie: Robert Carsen
Míla Válková: Alžběta Poláčková / Matka Mílina: Szilvia Rálik /
Živný: Enrico Casari, Philip Sheffield
Janáčkova opera NdB

29. 9. 14. 10.

repríza
a
, 19 h
ozvěny festivalu 28. 11. a 29. 11., 17 h

19 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)

ARNOLD SCHOENBERG CHOR

představení 14. 10. bude přenášeno
v rámci platformy OperaVision

ARNOLD SCHÖNBERG: VOLKSLIEDSÄTZE výběr
ARVO PÄRT: NUNC DIMITTIS
JOSEF SUK: DESET ZPĚVŮ PRO ŽENSKÝ SBOR
JAN NEPOMUK DAVID: VOLKSLIEDSÄTZE výběr
ARVO PÄRT: VIRGENCITA
JOHANNES BRAHMS: LIEBESLIEDER-WALZER

sbormistr: Erwin Ortner

1. 10.

19 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)

premiéra uvedení díla
dle scénických poznámek autora

LEOŠ JANÁČEK – ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO

3. 10.

tenor: Pavol Breslik / alt: Štěpánka Pučálková
klavír: Róbert Pechanec

KLAVÍRNÍ RECITÁL JANA JIRASKÉHO

v první polovině večera bude uveden
KLAVÍRNÍ RECITÁL JANA JIRASKÉHO
Leoš Janáček – V mlhách, Béla Bartók – Allegro barbaro,
Kryštof Mařatka – Onyrik – příběhy budoucí a cizokrajné pro jinak
temperovaný klavír, Igor Fjodorovič Stravinskij – Piano Rag Music

2. 10.

19 h, Mahenovo divadlo

LEOŠ JANÁČEK – PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
dirigent: Martin Doubravský, režie: Linda Keprtová
Divadlo F. X. Šaldy Liberec

3. 10.

19 h, Janáčkovo divadlo

LEOŠ JANÁČEK – JEJÍ PASTORKYŇA
dirigent: Marko Ivanović, režie: Martin Glaser
Kostelnička: Karita Mattila / Jenůfa: Pavla Vykopalová /
Laca: Jaroslav Březina
Janáčkova opera NdB
repríza

7. 10.

5. 10., 19 h

19 h, Janáčkovo divadlo

11 h a 13 h, Památník Leoše Janáčka

LEOŠ JANÁČEK – PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU
(PRVNÍ ŘADA), V MLHÁCH

3. 10.

15 h, Vila Löw-Beer

ZEMLINSKY QUARTET
LEOŠ JANÁČEK – MLÁDÍ
(TRANSKRIPCE OD KRYŠTOFA MAŘATKY)
JOSEF SUK – SMYČCOVÝ KVARTET Č. 1
ALEXANDER ZEMLINSKY – SMYČCOVÝ KVARTET Č. 1

4. 10.

11 h, Památník Leoše Janáčka

MATINÉ POSLUCHAČŮ
HUDEBNÍ FAKULTY JAMU V BRNĚ
LEOŠ JANÁČEK – PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU (1. ŘADA)
RICHARD STRAUSS – ANDANTE PRO LESNÍ ROH A KLAVÍR
CLAUDE DEBUSSY – PREMIÈRE RHAPSODIE
PRO KLARINET A KLAVÍR
LEOŠ JANÁČEK – SONÁTA PRO HOUSLE A KLAVÍR

4. 10.

15 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)

BOHUSLAV MARTINŮ – ŘECKÉ PAŠIJE

JOSEF SUK PIANO QUARTET

dirigent: Robert Kružík, režie: Jiří Heřman
Manolios: Peter Berger / Kateřina: Pavla Vykopalová
Janáčkova opera NdB

GUSTAV MAHLER – KLAVÍRNÍ KVARTET A MOLL
LEOŠ JANÁČEK – KLAVÍRNÍ TRIO (REKONSTRUKCE
MILOŠ ŠTĚDROŇ)
JOSEF SUK – KVARTET A MOLL PRO KLAVÍR, HOUSLE,
VIOLU A VIOLONCELLO
ALFRED SCHNITTKE – KLAVÍRNÍ KVARTET

10. 10.

19 h, Janáčkovo divadlo

RICHARD STRAUSS – SALOME
dirigent: Balázs Kocsár, režie: Zoltán Rátóti
Salome: Annemarie Kremer
Maďarská státní opera (Budapešť)

12. 10.

19 h, Janáčkovo divadlo

KROK ZA OPONU K OPEŘE OSUD

15. 10.

19 h, Divadlo na Orlí

DANIEL ŠIMEK /
premiéra
OTTO KAUPPINEN – S. A. M. P. O.
dirigent: Daniel Šimek, režie: Kateřina Křivánková
Komorní opera Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
repríza

16. 10., 17 h

4. 10.

19 h, Besední dům

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
LEOŠ JANÁČEK, JOSEF BOHUSLAV FOERSTER,
VÍTĚZSLAV NOVÁK – VÝBĚR ZE SBOROVÉ TVORBY
IGOR FJODOROVIČ STRAVINSKIJ – SVATBA PRO SÓLA,
SMÍŠENÝ SBOR, ČTYŘI KLAVÍRY A BICÍ

sbormistr: Lukáš Vasilek
sólisté: Jana Hrochová, Jiří Brückler, Martin Slavík

7. mezinárodní
operní a hudební
festival

6. 10.

19 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)

11. 10.

15 h, Vila Tugendhat

RECITÁL PAVOL BRESLIK
A RÓBERT PECHANEC

RECITÁL TOMÁŠE KRÁLE
A MATANA PORATA

VÝBĚR Z PÍSŇOVÉ TVORBY – CLAUDE DEBUSSY, RICHARD
STRAUSS, ALBAN BERG, LEOŠ JANÁČEK, JOAQUÍN TURINA

LEOŠ JANÁČEK – SLEZSKÉ PÍSNĚ, MORAVSKÁ LIDOVÁ
POEZIE V PÍSNÍCH (VÝBĚR),
1. X. 1905 (Z ULICE DNE 1. ŘÍJNA 1905)
CLAUDE DEBUSSY, GUSTAV MAHLER – VÝBĚR
Z PÍSŇOVÉ TVORBY

tenor: Pavol Breslik
klavír: Róbert Pechanec

7. 10.

19 h, Červený kostel
(Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského)

FOLKLORNÍ KONCERT –
MAGDALENA MÚČKOVÁ, STRÁŽNICKÁ
CIMBÁLOVÁ MUZIKA DANAJ A HOSTÉ
KOSTELNÍ PÍSNĚ ZE ZNOROV premiéra koncertního pořadu pro festival

8. 10.

19 h, Mahenovo divadlo

baryton: Tomáš Král
klavír: Matan Porat

11. 10.

19 h, bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Staré Brno)

FILHARMONIE BRNO A SBOR
JANÁČKOVY OPERY NDB
LEOŠ JANÁČEK – VĚČNÉ EVANGELIUM
LEOŠ JANÁČEK – GLAGOLSKÁ MŠE

BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA

dirigent: Dennis Russell Davies, sbormistr: Pavel Koňárek
sólisté: Jana Šrejma Kačírková, Jana Hrochová, Peter Berger, Jiří Sulženko

ARNOLD SCHÖNBERG – PIERROT LUNAIRE
LEOŠ JANÁČEK – CONCERTINO
IGOR FJODOROVIČ STRAVINSKIJ – PULCINELLA

13. 10.

dirigent: Pavel Šnajdr
klavír: Pavel Zemen
solisté: Gun-Brit Barkmin, Václava Krejčí Housková Jan Hájek, Lukáš Bařák

9. 10.

KLAVÍRNÍ RECITÁL JANA BARTOŠE
LEOŠ JANÁČEK – 1. X. 1905 (Z ULICE DNE 1. ŘÍJNA 1905),
PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU, TEMA CON VARIAZIONI,
VZPOMÍNKA, V MLHÁCH

19 h, Mahenovo divadlo

PHILHARMONIA OCTET PRAGUE
LEOŠ JANÁČEK – SUITA Z OPERY Z MRTVÉHO DOMU
(ÚPRAVA TOMÁŠ ILLE) světová premiéra
GUSTAV MAHLER – PÍSNĚ ZE SBÍRKY CHLAPCŮV
KOUZELNÝ ROH
ISANG YUN – OCTET

kontrabas: Petr Ries, baryton: Christoph Pohl

10. 10.

19 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)

16. 10.

19 h, Janáčkovo divadlo
Slavnostní závěr festivalu

BAMBERŠTÍ SYMFONIKOVÉ
LEOŠ JANÁČEK – VELKÁ SUITA Z OPERY PŘÍHODY LIŠKY
BYSTROUŠKY (ÚPRAVA JAKUB HRŮŠA)
RICHARD STRAUSS – ALPSKÁ SYMFONIE

dirigent: Jakub Hrůša

11 h, Hudební fakulta JAMU

KOMPONOVANÝ POŘAD POSLUCHAČŮ
HUDEBNÍ FAKULTY JAMU V BRNĚ

10. 10.

15 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)

DĚTSKÝ SBOR BRNO
LEOŠ JANÁČEK – ŘÍKADLA
BOHUSLAV MARTINŮ – OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
HANS KRÁSA – BRUNDIBÁR

sbormistryně: Valeria Maťašová
sólisté: Andrea Široká, Jana Hrochová, Jiří Hájek, Ondřej Koplík
recitátor: Alois Švehlík

11. 10.

Změna programu festivalu vyhrazena.
11 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)

PAVEL HAAS QUARTET

Hlavní prodejní místa: Zákaznické centrum NdB, Dvořákova 11, Brno,
tel.: +420 542 158 120, e-mail: obchodni@ndbrno.cz

LEOŠ JANÁČEK – SMYČCOVÝ KVARTET Č. 1
Z PODNĚTU TOLSTÉHO „KREUTZEROVY SONÁTY“
BOHUSLAV MARTINŮ – SMYČCOVÝ KVARTET Č. 2
ANTONÍN DVOŘÁK – SMYČCOVÝ KVINTET Č. 3

Aktuální informace , doprovodný program a předprodej on-line:
www.janacek-brno.cz

viola: Pavel Nikl
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LEOŠ JANÁČEK

OSUD

28. 9.
29. 9. a 14. 10.

19 h, Janáčkovo divadlo
repríza

Ozvěny festivalu 28. a 29. 11., 17 h

foto: Ivan Pinkava

19 h, Janáčkovo divadlo
premiéra – slavnostní zahájení festivalu

DIRIGENT: MARKO IVANOVIĆ
REŽIE: ROBERT CARSEN
JANÁČKOVA OPERA NdB
A byla jedna z nejkrásnějších paní. Hlas její byl jako violy d’amour.
Slanice luhačovská byla v úpalu srpnového slunce.
Proč chodila s třemi ohnivými růžemi a proč vykládala svůj mladý román?
A proč byl tak divný jeho konec?
Proč zmizel její milenec, jak by ho zem pohltila? Nezvěstný vůbec.
Proč druhému je taktovka spíše dýkou?
Leoš Janáček, fejeton Moje Luhačovice

A dílo lkavé jen tónem,
slovem jen ženské,
nazváno Osud – Fatum.
Světoznámý režisér
Robert Carsen opět v Brně
Je festivalovou tradicí, že slavnostní zahájení patří souboru Janáčkovy opery NdB a jeho nové inscenaci některého z děl Leoše Janáčka.
Středobodem letošního festivalového ročníku je překotný vývoj
v hudbě a umění vůbec v prvních letech 20. století. I Janáček v té
době hledal cestu, jak přenést na divadelní jeviště pravdivě, a zároveň
moderně lidský příběh a v něm skryté emoce. Jedním z takových
přelomových děl na jeho cestě za jedinečným hudebním jazykem je
i opera Osud. Právě na ni připadla letos čest zahájit festival a půjde
o událost o to významnější, že se do brněnského divadla při této příležitosti vrací jeden z nejlepších operních režisérů Robert Carsen. Brněnské publikum mělo možnost vidět jeho inscenaci Věci Makropulos
na festivalu Janáček Brno 2012 v provedení norimberského operního
souboru a ročník 2016 zahájil brněnský soubor jeho inscenací Káti
Kabanové, která vznikla původně pro Vlámskou operu. Nyní Robert
Carsen vytvoří inscenaci své šesté Janáčkovy opery přímo pro Brno
a jeho operní soubor jako pokračování svého mimořádného janáčkovského cyklu, který začal před mnoha lety inscenací Její pastorkyně
pro Vlámskou operu.
Původem Kanaďan Robert Carsen dnes patří k režisérské elitě
ve světě opery. Jeho produkce náleží již mnoho let k úspěšným inscenacím nejvýznamnějších operních domů, ať už se jedná o milánskou
La Scalu, Metropolitní operu v New Yorku, festival v anglickém Glyndebourne nebo Royal Opera House Covent Garden a další. Jeho inscenace mají osobitou poetiku, promyšlenou dramaturgii, ale především
jsou emotivním, detailně rozehraným a nesmírně působivým divadlem.

foto: Marek Olbrzymek

Text: Patricie Částková

Robert Carsen

Hudba je pro něj vždy nedůležitějším vodítkem: „Hudba je pro mě vášní,
když dělám operu, velmi mi záleží na partituře – jinak by tu pro mě nebyl žádný důvod režírovat operu. Hudba naprosto tvaruje to, jak je příběh vyprávěn. To, jak vnímáte dílo emocionálně, je vyjádřeno hudbou.“
Leoš Janáček patří mezi Carsenovy nejoblíbenější skladatele –
na svém kontě má režisér vysoce ceněné inscenace Její pastorkyně,
Z mrtvého domu, Káti Kabanové, Věci Makropulos a Příhod lišky Bystroušky, které se hrály v divadlech takřka po celém světě.
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„Janáček je hudební školou sám o sobě, nemůžete ho přirovnat
k nikomu a nevzešel z něčeho způsobem, jaký si můžete představit třeba u Pucciniho vycházejícího z Verdiho apod., není tu nic, s čím by bylo
možné ho srovnat. Co je tak unikátního ve všech dílech, je jeho jedinečná schopnost, a o tom opera nakonec vždycky je, alchymie, kdy intelektuálnost slova je mírněna emocionalitou hudby, a Janáček měl k tomu
naprosto jedinečný přístup. Janáček si často sám upravoval libreta
a radikálně v nich škrtal, to je další věc, která je úžasná na jeho dílech.
Jeho opery jsou poměrně krátké, dokonce i ty tříaktové, a neuvěřitelně
silné. Nezáleží mu na tom, jestli to je vždycky srozumitelné. Například
v Makropulos jako by ani nebylo míněno, aby první jednání bylo srozumitelné, protože nemůžete napodobit celý právní proces, a to Janáček
ani nechce, abychom dělali. Svět, který vytvořil, je úžasný. Díky svým
schopnostem skladatele dokáže vtáhnout publikum okamžitě do světa,
do kterého chce jít. Není tu žádný jemný úvod, prostě se otevřou dveře a vy jste tam. A je to vždycky naprosto strhující. Pro mě je tu hudba
a divadlo v téměř zázračné rovnováze. Je to různá energie a jiný
případ v každém díle, alespoň v dílech, na kterých jsem měl možnost
pracovat, ale je tu vždycky ten úžasný, nekompromisní, neuhlazený
přístup ke kompozici. Je to emotivní a intelektuálně velmi silná reakce
na situaci a to je důvod, proč mám Janáčka tak rád,“ říká režisér.
K prvnímu setkání Roberta Carsena s Janáčkovým dílem došlo
vlastně náhodou: „Když jsem přišel do Anglie ještě jako herec, chtěl
jsem vidět, jak vypadá Covent Garden. Přijel jsem z Bristolu do Londýna a hráli podivnou věc, o které jsem nikdy neslyšel, s názvem Její
pastorkyňa. Rozhodl jsem se vidět, jak divadlo vypadá uvnitř, tak jsem
koupil lístek a šel na představení a byl jsem naprosto ohromen tím,
co jsem slyšel. To, jak překvapivě silný ten kus byl – jako hudba, jako
divadlo, byl pro mě velký šok a rozhodl jsem se zjistit o Janáčkovi víc.
Rychle jsem si uvědomil, že to je skladatel, jehož dílo bych chtěl inscenovat. Pro mě je Janáček rozhodně jeden ze tří mých top operních
skladatelů. Jeho divadlo je tak zhuštěné a tak poetické zároveň – je to
skutečně zázračné.

Jedním z důvodů, proč jsou Janáčkovy opery tak silné, je to, že
vás intelektuálně a emocionálně uspokojí. Jsou to intelektuální díla,
kdy musíte přemýšlet, o co v nich jde a o způsobu, kterým se Janáček
ptá, co to je lidská bytost, co jsou naše tužby a ztráty a pocity marnosti. Janáčkovo divadelní dílo vyvolává pochybnosti o tom, co činí
člověka člověkem, a o tom, jak je těžké být šťastný. A samozřejmě má
jeho hudba velkou sílu. Zcela vás pohltí a má na vás přímý emocionální
dopad.“

foto: Janáčkův archiv, Moravské zemské muzeum

Osud – román dítěte času našeho

Autograf Osudu

Jestliže první dekády 20. století charakterizovalo hledání nových výrazových cest a vyjadřovacích prostředků v umění, pro operu to platilo dvojnásob. Janáček vykročil razantně touto cestou již v Její pastorkyni a jeho čtvrtá opera Osud představuje hudební i dramaturgický
výboj do další oblasti. Paradoxně úvahy o nové opeře začaly v době
pro Janáčka poznamenané krutou ránou jak v osobním, tak v pracovním životě. V únoru 1903 zemřela jeho milovaná dcera Olga a jen
o dva měsíce později přišla zpráva z pražského Národního divadla,
že nepřijali Její pastorkyni k provozování. Zdenka Janáčková později
vzpomínala: „Muž seděl u psacího stolu. Chytil se za hlavu a dal se
do strašného pláče. V prudkém návalu deprese se obviňoval, že nic
neumí.“ Přesto Janáček začal hledat námět nového díla a po úvahách
nad několika možnými náměty mu osud přivedl do cesty nečekanou inspiraci. V půli srpna Janáček odjel z Hukvald, kde trávil léto,
do Luhačovic. Byla to jedna z jeho prvních návštěv lázní, které se staly
místem jeho pravidelných pobytů. Janáček zde nejen odpočíval, ale
se zápisníkem v ruce zaznamenával nápěvky mluvy, písničky hudců,
smlouvání s domácí i veselé volání výletnic. Osud měl podobu půvabné Kamily Urválkové, s níž se skladatel v lázních seznámil. Nemohla
prý snést, když viděla Janáčka smutného a osamělého, a poslala
mu ke stolu kytici rudých růží. A onen záhadný mladý román paní
Kamily, který se stal Janáčkovi inspirací k opeře? Šlo o její dřívější
poměr s Ludvíkem Čelanským, dirigentem a skladatelem, jehož dílo
je dnes již zapomenuto. V letech 1897–99 však byla v Praze hrána
jeho jednoaktovka Kamila prezentující hlavní hrdinku jako povrchní
dámu. Považovala Urválková ono dílo za osobní útok a nadnesla před
Janáčkem, že by ji měl novou operou očistit? Možná ano, každopádně
Janáček propadl Kamilinu kouzlu a luhačovický román pokračoval
po návratu alespoň v korespondenci. Myšlenka na nové dílo začala
nabírat obrysy a v dopise svému spolupracovníku Bartošovi skladatel píše: „Teď bych si přál libreto svěží, moderní, překypující životem
a elegancí – tak „román dítěte“ času našeho. Ach, kdo mi ho napíše.
Tak bych měl plno detailů: povídají, že umím pérem vládnout – ale
bojím se mezi literáty.“ Povzdech nad obtížností obstarat libreto podle
jeho představ byl oprávněný, nakonec o spolupráci požádal Fedoru
Bartošovou, mladinkou devatenáctiletou učitelku a přítelkyni zesnulé
dcery Olgy. Osud pak nazval nikoliv operou, ale „třemi epizodami
románovými“, kdy se divák ocitá ve zcela jiném prostředí než ve skladatelových dřívějších operách. Již první tóny orchestrálního valčíku
nás zavádějí mezi noblesní lázeňskou společnost a prostou přirozenou prózu nahrazuje veršovaný jazyk ve stylu dekadentních básníků.
I zde však Janáček stejně jako v dalších operách bohatě čerpal ze
svých zápisků mluvy čítajících i Kamilina pětiletého synka.
Janáček skutečně v Osudu vytvořil operu, která hudebně znamená velký krok na jeho cestě a mimo nepopiratelné kvality hudební
v sobě nese jistě řadu autobiografických momentů. Slabinou Osudu
je libreto nezkušené mladé básnířky. Skladatel se premiéry nikdy
nedočkal, na jevišti byl Osud poprvé uveden až v roce 1958 v Brně
v úpravě Václava Noska. Přesto má tato opera v Janáčkově skladatelském vývoji nezastupitelné místo a její nastudování je výzvou v tom
nejlepším slova smyslu. Právě proto se ho v Brně ujme režisér, jako je
Robert Carsen: „Osud je záludná opera. Není to jednoduché dílo díky
libretu, které je velmi zvláštně psáno a je místy poněkud neobratné.
První dějství se odehrává patnáct let v minulosti, ale od jakého bodu
v minulosti, je otázkou. Je to však patnáct let před třetím jednáním,
které má být v opeře přítomností. Jednou z cest, jak toto vyřešit
a jak usnadnit publiku pochopení minulosti, je skrze dva zpěváky,

foto: Ilona Sochorová

foto: archiv P. Sheffield

foto: archiv E. Casari

Enrico Casari

Philip Sheffield

kteří ztvární roli skladatele. Staršího, jenž si vzpomíná na celý příběh,
a mladšího, který hraje své mladé já. Starší Živný komponuje svou
operu, což by skutečně měl během opery v každém případě dělat,
a z jeho vzpomínek se vynořují jeho mladší já, jeho mladá manželka,
matka a všichni ostatní. To mě přivedlo k myšlence, že místem, kde
se vše odehrává, může být konzervatoř, kde skladatel pracuje, učí
a komponuje.“
Ani šéfdirigent brněnského souboru Marko Ivanović se nesetkává s Janáčkovým dílem poprvé. Má již za sebou úspěšné nastudování
Věci Makropulos, Její pastorkyně i Příhod lišky Bystroušky: „Osud je
podivná opera. Realistická, a přesto připomínající noční můru. Postavy promlouvají zvláštním, šroubovaným, stylizovaným jazykem.
Chvílemi jednají naprosto realisticky, a vzápětí se rozhodují zcela iracionálně. Klíčem k pochopení je hudba. Typicky janáčkovská mluva,
která je ovšem v mnoha ohledech experimentální, hledačská, nás
uvádí do autorova záměru zobrazit ‚operu v opeře‘ a proniknout do rozervané duše skladatele Živného – tohoto zvláštního hrdiny-antihrdiny. Janáček své dílo nikdy neslyšel. Škoda. Určitě by (podobně jako
u jiných svých oper) řadu míst následně změnil, zpřesnil a celkové
vyznění lépe vysvětlil. O to víc leží dnes odpovědnost za účinek tohoto díla na dirigentovi. Dát přednost škrtům z roku 1914, či se držet původní skladatelovy verze? Striktně se držet tempových údajů, či dát
přednost latentnímu lyrizmu, kterým jsou Živného i Míliny árie doslova
nabité? A to ani nemluvím o technických problémech partitury: náhlé
nasazování dusítka u houslí, dynamická vyváženost apod. Jsem velmi
rád, že díky Jiřímu Zahrádkovi mají dnes interpreti k dispozici kriticky
zrevidovanou partituru, jejíž krása není sice úplně samozřejmá, ale
která vybízí a provokuje k přemýšlení a hledání. Dirigovat Janáčka je
vždycky výzvou. Věřím, že i tentokrát spolu s režisérem nalezneme
klíč k přesvědčivé interpretaci tohoto pozoruhodného a ojedinělého
skvostu evropské operní literatury.“

V hlavních rolích
Obou podob skladatele Živného se ujmou dva přední zahraniční pěvci, kteří ale nejsou v janáčkovském repertoáru žádnými nováčky. Italský tenorista Enrico Casari se od svého operního debutu v roce 2006
stal pravidelným hostem významných evropských divadel, jako jsou
Teatro La Fenice, Opéra Royal de Wallonie, Opéra de Monte-Carlo,
Théâtre des Champs-Élysées, Opéra national du Rhin či Teatro Regio Turin, kde ztvárnil tenorové party v operách italského i světového
repertoáru (Lucia di Lammermoor, Carmen, Komedianti, I Puritani,
Adriana Lecouvreur, Manon Lescaut, Salome). S Janáčkovým operním
dílem v režii Roberta Carsena se nesetkává poprvé, vystupoval v roli
Janka v Carsenově inscenaci Věci Makropulos v Opéra national du
Rhin a Teatro La Fenice a v roli Kudrjáše v Kátě Kabanové v Opéra
national du Rhin a Teatro Regio Turin.

Alžběta Poláčková

Již čtvrtstoletí trvající úspěšná kariéra zavedla britského tenoristu Philipa Sheffielda do operních domů od Buenos Aires přes New
York až po Tokio a do řady významných evropských souborů (Opéra
Comique v Paříži, Opéra national du Rhin, La Monnaie De Munt, Teatro Olimpico Řím, Opera Vlaanderen, Teatro alla Scala, English National Opera ad.). Z Janáčkových postav má na svém repertoáru hned
několik rolí – pro Teatro Colón nastudoval Tichona v Kátě Kabanové,
pro Opera North Broučka ve Výletech páně Broučkových, ztvárnil
také Rechtora v Příhodách lišky Bystroušky a dvojroli Čerevin / Šapkin
v opeře Z mrtvého domu. S Robertem Carsenem spolupracoval na inscenaci Bernsteinova Candida (English National Opera, Théâtre du
Châtelet, Teatro alla Scala, Tokio a Ósaka).
Jejich osudovou láskou Mílou Válkovou bude vynikající česká sopranistka Alžběta Poláčková. Brněnské publikum ji již mělo možnost
poznat jako znamenitou Krasavu (Libuše) a Maršálku (Růžový kavalír).
Alžběta Poláčková je od roku 2003 sólistkou ND, kde nastudovala
řadu rolí – např. Pamina (Kouzelná flétna), Hraběnka (Figarova svatba),
Mařenka (Prodaná nevěsta), Rusalka, Kristina (Věc Makropulos), Bystrouška (Příhody lišky Bystroušky), Jenůfa (Její pastorkyňa), Málinka/
Etherea/Kunka (Výlety páně Broučkovy). V roce 2015 debutovala
v Opéra national de Paris v inscenaci Carsenovy Rusalky. Na festivalu
v Glyndebourne účinkovala v roce 2016 jako Lišák v Janáčkových Příhodách lišky Bystroušky. Spolu s ArteMiss triem natočila na CD
Vokálně instrumentální suitu Dmitrije Šostakoviče na slova A. Bloka.
Sopránovým sólem se podílela na nahrávce Janáčkova Věčného
evangelia s dirigentem Tomášem Netopilem (Supraphon, 2014).

Vysíláme živě do celého světa.
Buďte u toho s námi!
Představení Janáčkova Osudu 14. 10. v 19 h bude již naším třetím
živým přenosem v rámci projektu OperaVision. Národní divadlo
Brno se stalo součástí OperaVision v roce 2018 a naše dva živé
přenosy janáčkovských inscenací Příhody lišky Bystroušky (2018)
a Její pastorkyňa (2019) zhlédlo přes 35 tisíc diváků po celém světě.
Během přenosů a dalších šesti měsíců v záznamu na OperaVision
jsme dostali řadu krásných ohlasů nejen z České republiky, ale třeba
z USA, Jižní Koreje, Mexika, Japonska a dalších zemí. Partnerem
přenosu bude opět Česká televize, která představení i zaznamená
pro ČT ART.
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BAMBERŠTÍ
SYMFONIKOVÉ
Slavnostní zakončení festivalu Janáček Brno svede s Leošem Janáčkem
do jednoho programu také Richarda Strausse. Jak říká dirigent závěrečného
koncertu Jakub Hrůša, sotva lze najít něco, co by ještě prohloubilo odlišnost
jejich hudby i osobností. Hrůšova Velká suita z opery Příhody lišky Bystroušky
a Straussova Alpská symfonie mají kromě přírodní inspirace jen málo
společného, ale dohromady tvoří dokonalý příklad širokého a mnohotvárného
proudu, do nějž se začala hudba na začátku 20. století rozlévat.

Obdivuhodný Janáček
a nenahraditelná německá tradice
Text: Boris Klepal

Příhody lišky Bystroušky
pro koncertní pódia
„Jednou z hlavních motivací pro vytvoření nové suity z Příhod lišky Bystroušky pro mě byla láska k té opeře a vědomí, že obsahuje
spoustu symfonické hudby, která zůstala nepovšimnutá,“ vysvětluje
Hrůša a připomíná, že dvě suity z Bystroušky už existují. Jednu z nich
vytvořil Václav Talich a významně ji revidoval Charles Mackerras,
autorem druhé je František Jílek. „Když jsem připravoval Příhody lišky
Bystroušky pro operní festival v Glyndebourne, napadlo mě obě dvě
existující suity spojit. Podíval jsem se ale na celou věc z gruntu, vytvořil úplně novou následnost a tím vznikla nová autonomní skladba,“
popisuje Hrůša genezi Velké suity. „Obrovskou úlohu při vzniku mé
suity hrála práce dirigenta Charlese Mackerrase a muzikologa Jiřího
Zahrádky, kteří připravili novou edici celé opery. Mohl jsem tedy využít
naprosto věrný tvar Janáčkova díla.“
Bystrouška patří k nejoblíbenějším Janáčkovým operám, dirigent
Franz Welser-Möst dokonce tvrdí, že se jedná o „Janáčkova Parsifala“.
Podle Hrůši je obliba Bystroušky logická, i když se určitě najdou lidé,
kteří upřednostňují díla jiného emocionálního rázu. „Rád všude zdůrazňuji, že Bystrouška se odehrává v okolí Líšně, kde jsem vyrůstal,“
vyznává se z osobního vztahu k Bystroušce dirigent a dodává, že
u Janáčka je tato opera nebývale pozoruhodná tím, jak se v ní podařilo
spojit polohu humornou a lehčí s polohou velmi hlubokou, předkládanou bez sentimentu. Je to dílo, které nemá ostré hrany, ale přesto
zasáhne jak ve smyslu potěšení, tak ve smyslu hloubky výpovědi.
Janáček bývá označován za „nezařaditelného“ skladatele, přesto se podle Hrůši celkem dobře kombinuje s jinou hudbou. Při uvádění

na koncertní jeviště ale pořád přetrvává manko v jeho popularitě u širokého obecenstva. „Trvá to i u nás, což je mi nepříjemné,“ přiznává
Hrůša. „Sním o tom, že v České republice bude Janáček mezi nejpopulárnějšími autory. Podobně jako každý mám spoustu vysvětlení,
proč tomu tak není, ale stejně mi nad tím zůstává rozum stát.“
„Důležité je vyvracet domněnku, že se Janáček se svojí originalitou objevil zničehonic a odnikud, jako by spadl z nebe,“ uvažuje Hrůša
a připomíná, že tak tomu v žádném případě nebylo a Janáčkova jurodivost má i druhou stránku – tou je neskutečně dlouhý vývoj, ke kterému patří i velká sebekritika. „Janáček napsal spoustu příležitostných
skladeb, jejichž styl by mohl dál rozvíjet, ale nebyl zřejmě ochoten připustit, že tohle je jeho cesta,“ vysvětluje Hrůša. „Potřeboval výpověď
hlubší, silnější, přímočařejší i novější, kterou dlouho a úpěnlivě hledal.
Až díky životním otřesům, prohloubením a také díky jeho osamocení
se Janáčkovi podařilo svou životní cestu nalézt.“ Janáček přitom podle Hrůši patřil k nejobeznámenějším a tradici nejvíce znalým skladatelům, i když ji také překrucoval. Byl samorost a svéráz, ale velmi tkvící
právě v tradici, kterou posunoval dál.

Na opačných pólech
hudby i života
Autor Alpské symfonie Richard Strauss představoval podle Hrůši
přesný Janáčkův opak už v tom, že vyzrál velmi brzy. Byl také celebrita, úspěšný člověk, a navíc ještě součást německého živlu – ten
byl Janáčkovi vždy výzvou, nebo dokonce trnem v oku a vždy se proti
němu snažil kulturně postavit. Janáček si ale zároveň Strausse vážil,
nebo ho přinejmenším respektoval a pozorně sledoval. „Strauss byl

foto: Andreas Herzau

JAKUB HRŮŠA (*1981, Brno) je v současné
době šéfdirigentem Bamberských symfoniků,
dále pak hlavním hostujícím dirigentem londýnského Philharmonia Orchestra a České
ﬁlharmonie. Pravidelně hostuje u New York
Philharmonic, orchestru Concertgebouw,
Orchestre Philharmonique de Radio France
a dalších významných těles. Má za sebou také
úspěšná vystoupení s Berlínskými i Vídeňskými ﬁlharmoniky. Je stálým spolupracovníkem
operního festivalu v Glyndebourne, v roce 2015
nastudoval první uvedení Janáčkovy opery
Věc Makropulos ve Vídeňské státní opeře.
Orchestr BAMBERGER SYMPHONIKER
vznikl v roce 1946. Jeho velkou část tehdy
tvořili němečtí hudebníci, kteří museli po roce
1945 opustit Prahu. Orchestr, jehož prvním
šéfdirigentem byl Joseph Keilberth, si dodnes
zakládá na „české stopě“ ve svém zvuku. Jakub Hrůša je šestým šéfdirigentem v historii
orchestru, čestným dirigentem je Herbert
Blomstedt. Nahrávka klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů, kterou
orchestr natočil s Ivem Kahánkem a Jakubem
Hrůšou, získala nominaci na ocenění „Nahrávka roku 2019“ podle BBC Music Magazine.

19 h, Janáčkovo divadlo

16. 10. Slavnostní závěr festivalu
součástí tradice jdoucí od Beethovena přes Wagnera, a právě vůči
této hudbě i tradici se Janáček vědomě vymezoval,“ přibližuje Hrůša
rozdíly mezi oběma skladateli a dodává: „Jsem si jist, že tomu tak bylo
i v případě, kdy komponoval skladbu, která se týkala přírody.“
Německé tradice byly v Janáčkových očích příliš zbytnělé,
vyvíjející se až moc mechanicky a bez originálního vkladu. Propojit
Bystroušku s Alpskou symfonií je podle Hrůši mimořádně podnětné
a publikum si může uvědomit, co je obdivuhodného na Janáčkovi, a co
je naopak nenahraditelné v plynule se vyvíjející německé tradici.
Hrůša dále zdůrazňuje, jak důležitá byla pro Janáčka otázka
vkusu, a přiznává, že u Alpské symfonie se právě tento typ otázky pohybuje na tenkém ledě: „Je to skladba přepjatá, Strauss se v ní svým
způsobem předvádí a přináší svoje kvality hezky zabalené na zlatém
podnose. Tomu Janáček jako ryzí umělec nikdy nepřitakal. Myslím
si, že bude zajímavé pozorovat i rozdílný zvukový svět Janáčkova
a Straussova orchestru, i když jej oba dva používali v plné šíři výrazu.“
Alpská symfonie představuje pro Hrůšu i začátek nové cesty
s Bamberskými symfoniky, s nimiž kromě jedné písně ještě nic
od Strausse nedirigoval: „Dělali jsme spolu obrovské množství německé hudby od Mozarta přes Beethovena až po Schuberta, Brahmse
i Wagnera, hodně intenzivně také Mahlera a Brucknera. Strauss je nyní
úloha, kterou chceme v nejbližších sezónách společně objevovat.“
Hrůša také připomíná, že orchestrální hudebníci – přinejmenším v Německu – hrají Strausse velmi rádi, protože uměl psát přesně
„do ruky“ a je to pro hráče skvělé vyžití. V tom podle Hrůši spočívá
i další rozdíl proti Janáčkovi, který nejde do ruky vůbec. „Nemám absolutně žádnou pochybnost o tom, že Bamberk je jedno z nejlepších
těles, které může mít dirigent pro interpretaci Strausse k dispozici,

takže se na to hrozně těším,“ poznamenává Hrůša. „Myslím, že v tom
zúročíme všechno, co jsme společně v německé hudbě poznali.“
Mimo Bamberk má ovšem dirigent se Straussovou hudbou
bohaté zkušenosti. Uváděl ji při svých hostováních v Evropě,
v Americe i v Japonsku, kde Alpskou symfonii natočil na CD. „Strausse
jsem dával opakovaně i často a mám na něj svůj osobitý názor,“ upřesňuje Hrůša. „Nesnáším jeho hudbu hranou bez vytříbenosti a struktury, se spoustou ‚oleje’ a ‚omáčky’. Vždy se pokouším o ‚pročištění’
Strausse a jsme v tom s Bamberskými symfoniky zajedno.“
Strauss je pro Bamberské symfoniky domácí autor, ale vcelku
pravidelně hrávali s Hrůšovým předchůdcem Jonathanem Nottem
také Janáčka. „Já jsem s nimi Janáčkových věcí zatím nedělal tolik,
i když je to spíš shoda okolností než záměr,“ dodává Hrůša. „Z české
hudby jsme ale natočili Dvořáka, Martinů, byli jsme na turné s hudbou
Bedřicha Smetany… není samozřejmě možné zvládnout všechno
najednou.“
Na závěr Hrůša zdůrazňuje, že Janáčkova hudba potřebuje vždy
větší péči než jiná. „Janáček se nepoddává snadno, ale pokud se orchestru poskytne dostatečná příprava, Bamberk nikdy nic neodbývá
a chystá Janáčka stejně pečlivě jako kteroukoli jinou partituru,“ uzavírá Hrůša. „Mým úkolem je pak dodat provedení patřičný a specifický říz, aby nepůsobilo ‚mazlavě‘, jak říkal s despektem sám Janáček.“
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LEOŠ JANÁČEK
foto: Patrik Borecký

JEJÍ PASTORKYŇA

3. 10.

19 h, Janáčkovo divadlo

5. 10.

repríza
19 h, Janáčkovo divadlo

DIRIGENT: MARKO IVANOVIĆ
REŽIE: MARTIN GLASER
JANÁČKOVA OPERA NdB
Text: Patricie Částková

Je řada vynikajících pěvců, ale někteří se stanou skutečným fenoménem.
Mezi takové patří i finská sopranistka Karita Mattila. Nejen krása jejího
hlasu, ale i vrozený cit pro divadlo a schopnost prožitku z ní činí jednu
z nejvyhledávanějších pěvkyň světa a držitelku řady cen jak za jevištní
ztvárnění postav, tak za nahrávky (např. Grammy Awards 1998 Best Opera
Recording – Mistři pěvci norimberští a Grammy Awards 2004 Best Opera
Recording – Její pastorkyňa). Vedle světových titulů jako Salome, Don Carlos,
Fidelio, Tosca, Manon Lescaut, Mistři pěvci norimberští a další jsou důležitou
součástí jejího repertoáru české opery a dílo Leoše Janáčka především.

Miluji Janáčkův styl
Co vás přivedlo k rozhodnutí zvolit
si kariéru operní pěvkyně? Kdo a co
mělo největší vliv na vaši práci a hudební život?
Já jsem si kariéru operního pěvce nevybrala,
prostě se to stalo. Soutěže, které jsem vyhrála
v počátcích své dráhy, mně dodaly důvěru, že
to může být mým povoláním. Také moji učitelé
zpěvu mě velmi podporovali a povzbuzovali.
Během vaší kariéry jste zpívala rozsáhlý repertoár, od Verdiho a Mozartových
děl přes Wagnerovy a Straussovy
opery až po současné skladatele, jako
je Kaia Saariaho, která vám věnovala
jednu ze svých oper. Ale důležitou částí jsou i díla českých skladatelů – na jevišti jste ztvárnila postavy Cizí kněžny
ve Dvořákově Rusalce, Janáčkovu
Elinu Makropulos, Káťu Kabanovou,
Jenůfu, Kostelničku. Jak jste se dostala k českým operám a čím vás zaujaly?
Moje učitelka zpěvu Vera Rósza se zmínila,
že Jenůfa by pro mě byla výborná role. A já se
do té hudby okamžitě zamilovala. Také jsem
objevila, že Janáčkovy příběhy – ty, které
použil pro své opery – jsou velmi přitažlivé
a nadčasové. Zkrátka miluji Janáčkův styl –
například jeho unikátní způsob použití rytmu.
Je plný barev, plný náhlých změn.
Máte ráda postavy, které zpíváte? Jsou
vám některé z nich bližší než jiné?
Mám tendenci se zamilovat do všech svých
rolí a postav. Vždycky k nim najdu lásku, nebo
alespoň hlubokou sympatii, dokonce i když
to nejsou postavy sympatické publiku – jako
Manon Lescaut nebo Kostelnička. Obvykle
se to stane zcela přirozeně během studia
partu a při práci na inscenaci s režisérem a dirigentem.
Když jste na jevišti, hrajete svou postavu, nebo se do ní převtělíte? Jak se
připravujete na role a co je pro vás důležité při práci s dirigentem a režisérem?
Jako vyškolená profesionální operní zpěvačka vím, jak vybalancovat herectví a zpěv. Mým
cílem je ovládnout roli, ne se stát někým jiným.
Jsem to vždy já, kdo tu roli hraje, takže mým
záměrem je, aby to fungovalo tím nejlepším
způsobem, abych sloužila své roli, postavě
v souladu s režisérovou koncepcí a naší spoluprací. Nejdůležitější částí práce s režisérem
a dirigentem tak je najít tu správnou rovnováhu mezi zpěvem a hraním a sloužit společnému cíli. Jsme přece jeden tým.

foto: Marica Rosengård

Hvězda světových operních domů Karita Mattila na brněnském jevišti jako Kostelnička

Karita Mattila

Součástí práce operního pěvce je
zpěv v různých jazycích, ale čeština
nepatří mezi ty nejobvyklejší. Našla
jste si k ní cestu a rozumíte alespoň
trochu?
Utratila jsem „slušnou část“ peněz za najímání vynikajících koučů českého jazyka, se
kterými jsem studovala všechny moje české
role. A vždy to stálo za tu námahu. Je pravda,
že po tolika nastudovaných rolích v češtině
už mám představu o pravidlech výslovnosti
a naučila jsem se i několik českých slov, ale
samozřejmě česky neumím.
Janáčkova Jenůfa je jednou z vašich
slavných rolí. Mnohokrát jste prožila
její osud na jevišti, jak to ovlivnilo to,
jak vidíte postavu Kostelničky?
Jenůfa a Kostelnička jsou naprosto rozdílné,
a to nejen charakterově, ale i hudebně. Ten
styl je úplně jiný. Titulní postavu jsem zpívala
tolikrát, že celá opera je mi důvěrně známá,
a vystupovala jsem s tolika vynikajícími Kostelničkami! Ale studium role Kostelničky byla
jedinečná zkušenost – mnohem obtížnější,
než jsem předpokládala, netušila jsem, jaké
bude třeba množství práce, abych ji ovládla.
Jeden z důvodů, proč mám tak ráda
Janáčka, je, že jeho postavy nikdy
nejsou černobílé – Elina není bezcitné
monstrum a Kostelnička chladnokrev-

ná vražedkyně. Jak vnímáte Janáčkovy postavy, a především Kostelničku?
Kostelnička je, stejně jako každá postava Janáčkových oper, lidská bytost z masa a kostí,
která chybuje jako normální smrtelník. A nese
za to následky. Je to naprosto fascinující role,
jedna z mých nejoblíbenějších v celé operní
literatuře.
Co vám na vaší práci přináší největší
radost?
Největší radost mé práce je zpívat, tvořit
hudbu. Miluji na tom všechno: práci u klavíru,
s orchestrem, sborem. Zpívání spolu s mými
kolegy na jevišti. A taky miluji ten proces: práci
s režisérem, rozebírání role. Práci s dirigenty,
kteří mají rádi své spolupracovníky a respektují všechny muzikanty.
Teď jsme zažili odloučení od divadel
a koncertních sálů delší, než jsme si
kdy přáli. Jak trávíte volný čas, než se
vše vrátí (doufejme brzy) do normálních kolejí?
Co nemám moc ráda, je cestování a život
daleko od domova. Ale jsem šťastná, že mám
dům na Floridě, kam se mohu vždycky vrátit – ne moc často, ale naštěstí mám domov,
po kterém se mi může stýskat.
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BOHUSLAV MARTINŮ
foto: Dragan Stojčevski

ŘECKÉ PAŠIJE

7. 10.

19 h, Janáčkovo divadlo

DIRIGENT: ROBERT KRUŽÍK
REŽIE: JIŘÍ HEŘMAN
JANÁČKOVA OPERA NdB
Text: Patricie Částková

S brněnskou operou je spojováno především dílo Leoše Janáčka, své
nezastupitelné místo tu má ale ještě jeden český skladatel 20. století –
Bohuslav Martinů. Vedení brněnského divadla si jej povšimlo ještě jako
začínajícího umělce a postupně zde zaznělo ve světových premiérách
osm jeho jevištních děl. To první, balet Kdo je na světě nejmocnější, se na
jevišti dokonce potkalo v jednom večeru s Janáčkovou Liškou Bystrouškou.
Proto, ač původně neplánovaně, bude krásné mít možnost porovnat zase
na oplátku jednu z Janáčkových prvních oper Osud se zralým, a bohužel
posledním operním dílem Bohuslava Martinů Řecké pašije.

Světlo i temnota duše
Rozhovor s režisérem Jiřím Heřmanem a dramaturgyní Patricií Částkovou
P. Č. : Hry o Marii, Řecké pašije, Epos o Gilgamešovi – dílo Bohuslava Martinů je ve tvé
práci režiséra zastoupeno více než díla jiných
skladatelů. Je to souhra okolností, nebo tě
Martinů tak přitahuje?
J. H .: Hudba Bohuslava Martinů je hudbou
mého srdce, nacházím se v ní. Je odrazem
nejenom člověka, ale i přírody. Konkrétně
v Řeckých pašijích dokázal oživit pašijové hry
v životě současného člověka. Toto hudební
pašijové drama je prodchnuté hudbou, která
souzní s přírodou. Hudba evokující pramen
svatého Vasila vás očistí při samotném
poslechu, stejně jako velká scéna v olivovém
háji, v níž se probouzí stálé vědomí jedinečnosti stvoření a boží přítomnosti v nás všech
a ve všem kolem nás. Hudba Martinů mě
inspiruje svou průzračností, která má sílu
očistit. V Eposu o Gilgamešovi tento okamžik
najdeme ve scéně zjevení Enkidua, v Mariích
například v Narození Páně nebo Sestře Paskalině. Martinů mě často uvádí k hlubokému
zamyšlení nad naší existencí, to byl hlavní
důvod, proč jsem se rozhodl inscenovat Epos
o Gilgamešovi, byla to inscenace, jejíž koncepce vzešla jen a jen z hudby. Dílo Bohuslava
Martinů neinscenuji náhodně, baví mě objevovat v jeho hudbě světlo a temnotu lidské duše.
Čím oslovuje jeho hudba tebe?
P. Č. : Pro mě byl Martinů láska na první
poslech v gymnazijních dobách, když jsem
v divadle poprvé viděla Hry o Marii. Mám řadu
oblíbených skladatelů, ale v hudbě Martinů
je něco, co je jakousi podvědomou součástí
mě samé. Baví mě rozmanitost jeho oper,
jsou hravé, snivé, smutné… ale vždy mluví
o nás, o věcech skrytých v lidech, dobrých
i špatných, a kladou otázky. Nejkrásnější věc
je, že to Martinů dělá jakoby mimoděk – je to,
jak říká Manolios v Řeckých pašijích: „Bůh pracuje tiše…“ – a takový je i Martinů a jeho hudba.
Promlouvá ke mně bez velkých gest a proklamací, ale o to naléhavěji. Řekla bych, že je to
krásně vidět i na tom, jak zpracoval do operního libreta Kazantzakisův román Kristus znovu
ukřižovaný. Ty se k Řeckým pašijím s odstupem
několika málo let vracíš podruhé. Co bylo
na začátku – Martinů, nebo Kazantzakis?
J. H. : Na začátku byl Martinů. Své první Pašije
jsem si prožil v plzeňské opeře, za svých studií
jsem zpíval ve sboru a pamatuji si na závěrečnou sborovou scénu, po které jsme byli všichni – včetně diváků – vždycky zasaženi a přáli
jsme si v ní zůstat co nejdéle. Hudba Martinů
je přímá a věřím, že zasáhne každé srdce, i to
nejtvrdší. Ke Kazantzakisovi jsem se dostal
následně, když jsem připravoval svoji kon-

cepci Řeckých pašijí na své první přijímací
zkoušky na operní režii. U přijímacího řízení
volba nepadla na Pašije, ale na další připravený titul Tosca. Tak jsme se u přijímacího řízení
dohádali, že jsem odešel v mladickém rozhořčení z neporozumění mému uměleckému
egu. To je tak, když jeden nechce naslouchat
a porozumět druhému. Kdybych prezentoval
Pašije, myslím, že bych prošel bez tržných ran
na mé představivosti. Kazantzakisův román
je pro mne krásným materiálem ke studiu
jednotlivých charakterů pašijových her, např.
životního osudu hlavní postavy Kateřiny, která
představuje Máří Magdalénu. U Kazantzakise
je její osud zpečetěn smrtí, u Martinů pak povýšen na proměnu ženy, která nese ve svém
srdci poselství bezpodmínečné lásky a soucitu. Vůbec všechny postavy v Kazantzakisově
románu, i ty na první pohled negativní, mají
vždy něco z dobra, jenom na své cestě životem zhrubly a přestaly vnímat jedna druhou,
uzavřely se pouze do sebe sama a svých
potřeb. Řecké pašije jsou pro mne návratem
k lidskému porozumění a soucitu. Příběh se
odehrává v Řecku, jaké tradice zdejšího kraje
se prolínají do opery Martinů?
P. Č. : Martinů se už během práce na Pašijích
shodl s Kazantzakisem, že to nemá být folkloristická opera, ale i tak studoval řeckou hudbu
a vyptával se Kazantzakise např. na detaily
řeckého svatebního obřadu. Už knihou se
prolínají, stejně jako i v dalších Kazantzakisových dílech, spisovatelovy vzpomínky z dětství na Krétě, v té době ještě pod nadvládou
Turků. Ale tureckou část příběhu Martinů úplně vynechal. S řeckými tradicemi se pojí moment, který celý příběh rozehrává. Je to chvíle, kdy na Velikonoční neděli starší vesnice
vybírají představitele příštích pašijových her.
Zajímavé je, že když jsem pátrala po dalších
informacích, zjistila jsem, že v pravoslavném
Řecku se pašijové hry nehrají, ale Kazantzakisova rodná Kréta byla v tomto víc pod západním vlivem a tato tradice tu existovala. A i když
Martinů nechtěl folklorní kostýmy, v hudbě je
např. slyšet – především ve sborech uprchlíků – ohlas pravoslavných chorálů. Řecké
Velikonoce mají řadu krásných tradic, které se
mohou v opeře objevit – načerveno obarvená
vajíčka, zapalování nového světla s Kristovým
zmrtvýchvstáním… Nakolik jsi hledal inspiraci
v Řecku a odráží se i ve výtvarném pojetí?
J. H. : Hlavní inspirace přichází z Kazantzakisova románu, krásně zde vystihuje řecké prostředí a zvyky. Tu další jsem čerpal z rozhovorů se scénografem Draganem Stojčevskim,
který pochází z Makedonie a řecké prostředí
zná velmi dobře. Vůně rozmarýnu se prolnula

i do hlediště při našem posledním provedení
v Essenu, kde pro nás byla hlavním motivem
nekonečná zeď jako symbol stavění hranic
mezi lidmi. Vůni rozmarýnu ponecháme
i v naší brněnské inscenaci, tentokrát ale hlavním motivem bude prostor řeckého chrámu,
který v sobě nese všechna prostředí evokující
krásy řecké přírody a vesnic, a zároveň i znaky jižanské pohody, chudoby a lenosti, která
se zrcadlí např. v nedokončené práci na tomto
chrámu. Pro mne osobně je tento chrám
prostorem naší duše, ve které se odehrává
Kazantzakisovo věčné téma vnitřního boje
člověka s Bohem. Ale není to jen boj, v podání
Martinů je to zároveň krásná a dojemná inspirativní cesta k vnitřnímu poznání smyslu našeho bytí. Martinů vytvořil dvě verze této opery,
my připravujeme verzi druhou, která má spojitost i s českou premiérou. V čem je jiná?
P. Č. : Původně byla premiéra Řeckých pašijí
plánována do Londýna, kde tehdy působil
jako dirigent Rafael Kubelík. Nakonec z ní
sešlo a zájem o operu projevil Curych, podmínkou ale byly úpravy, díky kterým máme
dnes vlastně dvě rovnoprávné verze. Ta první
nazývaná londýnská, kterou zrekonstruoval
muzikolog Aleš Březina, je o něco delší. Je v ní
vypravěč spojující jednotlivá dějství a opera
nekončí smrtí Manolia, ale pokračuje ještě
další scénou na Sarakině. Ve druhé, tzv. curyšské verzi Martinů vyškrtl některé postavy
včetně vypravěče a opera skončí odchodem
uprchlíků bezprostředně po zabití Manolia.
Osobně mám ráda obě podoby Řeckých
pašijí, obě jsou hudebně nádherné, každá
trochu jinak – ta druhá je sevřenější, dramatičtější, londýnská verze zase dává větší prostor
pro vývoj postav. Stejně je obdivuhodné, jak
Martinů dokázal dějem nabitý román přetvořit
v libreto 120 minut trvající opery. Vím, že máš
Řecké pašije rád celé, ale kdybys měl vybrat
jedno jediné místo, kvůli němuž by je měli
všichni vidět, které by to bylo?
J. H. : Je to závěrečná scéna po smrti Manolia, ale i závěr třetího jednání. Jsou to pro mě
nejsilnější okamžiky celé opery, které chci
sdílet dál. A pro tebe?
P. Č. : To se těžko vybírá. Závěr třetího jednání, Martinů vykouzlil překrásnou atmosféru
letního večera, a zároveň je to takové zklidnění před bouří, která přijde. A Manoliova poslední scéna. To je místo, které myslím přesně
vystihuje, jak Martinů dokáže velmi prostě říct
nesmírně důležité věci.
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Glagolská mše
a Věčné evangelium

FILHARMONIE BRNO
A SBOR JANÁČKOVY OPERY NdB
S kůrem baziliky Nanebevzetí Panny Marie při augustiniánském klášteře
sv. Tomáše na Starém Brně je úzce spjato nejen jméno světově proslulého
skladatele Leoše Janáčka, ale také jméno jeho prvního učitele, skladatele Pavla
Křížkovského. Letos si připomínáme výročí 200 let od jeho narození. Jak se
do Brna tyto dvě osobnosti původem ze severní Moravy vlastně dostaly?

Leoš Janáček a bazilika
Nanebevzetí Panny Marie
na Starém Brně
foto: AMB, U 5 Sbírka fotografií, sign. Xa 6

Text: Jiří Zahrádka

Pohled na Mendlovo nám. z ulice Křížové,
foto Josef Kunzfeld 1896

Na počátku příběhu stojí jméno učitele Jiřího Janáčka, Leošova otce.
Ten na podzim roku 1831 nastoupil na své první místo výpomocného
učitele v Neplachovicích u Opavy. Tam si povšimnul odstrkovaného
chlapce jménem Karel Křížkovský, nemanželského dítěte vesnické
děvečky. Jiří Janáček rozpoznal chlapcovo obrovské hudební nadání
a postaral se o jeho rozvoj. Malého Křížkovského tak přijali jako fundatistu a vokalistu farního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.
Po gymnazijních, filozofických a bohosloveckých studiích se stal

v roce 1845 novicem augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Brně.
Přišel tam v době, kdy byl klášter v čele s osvíceným opatem Cyrilem
Nappem duchovním centrem Moravy. Působil zde literární vědec
a spisovatel František Tomáš Bratránek, básník, filozof a novinář
František Matouš Klácel či zakladatel genetiky Gregor Mendel. Zde
také Karel Křížkovský přijal jméno Pavel. Po vysvěcení v roce 1850 se
stal kooperátorem starobrněnské klášterní fary a staral se o hudbu;
byl ředitelem hudební produkce v bazilice, v klášteře vyučoval hudbu
malé fundatisty a za branami kláštera dokonce spoluzakládal a vedl
sbor Beseda brněnská. Ke všem těmto aktivitám přibyla ještě činnost
skladatelská. A právě Křížkovský měl lví podíl na tom, že malý Leoš
Janáček přišel v jedenácti letech do Brna. Nelehká rodinná finanční
situace donutila hukvaldského kantora Jiřího Janáčka oslovit Křížkovského, zda by hudebně nadaného chlapce nevzal pod svá křídla
do fundace na Starém Brně. Malý Leoš byl nejen přijat, ale Křížkovský
nad ním držel nadále ochrannou ruku. Tak splatil Jiřímu Janáčkovi
jeho dávnou pomoc. Malý Leoš v rámci svých povinností fundatisty
spoluúčinkoval na kůru baziliky a pod vedením Křížkovského ještě
zažil velké figurální mše. Když byl později Křížkovský v roce 1872 povolán do Olomouce, mladý Janáček, vynikající varhaník, jej zastupoval
ve funkci ředitele starobrněnského kůru. Když byly v bazilice na Starém Brně instalovány nové Steinmeyerovy varhany, Janáček na ně při
slavnostním předání 30. srpna 1876 zahrál Bachovu Toccatu a fugu
C dur BWV 564, a protože nástroj důkladně znal, vydal ještě v září téhož roku jeho podrobný popis v článku Nové varhany v Králové-klášteře na Starém Brně. Janáček ukončil svou činnost v bazilice na Starém
Brně někdy počátkem 90. let 19. století.
Se Starým Brnem a jeho klášterem má souvislost také skladatelova Glagolská mše. Fakt, že Janáček zvolil pro kompozici mše církevněslovanský text, není v překvapující. Když jako malý chlapec
nastoupil v roce 1865 do fundace starobrněnského kláštera, ocitl se
přímo v centru cyrilometodějského hnutí, které bylo pochopitelně
prodchnuto také národně-obrozeneckými snahami. Sám prelát Cyril
Napp byl členem výboru Matice velehradské, a Pavel Křížkovský

foto: Janáčkův archiv, Moravské zemské muzeum

Autograf Glagolské mše

foto: Marek Olbrzymek

dokonce napsal kantátu Sv. Cyrill a Methoděj. Mladý Leoš byl tímto
ovzduším silně ovlivněn, a to především v posledním roce ve fundaci.
Do roku 1869 spadají slavnosti na počest tisícího výročí úmrtí jednoho
ze dvou „slovanských apoštolů“ – sv. Cyrila. Na počátku toho roku se
Janáček spolu s ostatními fundatisty účastnil oslav v Brně u dominikánů a na Petrově. Následně bylo rozhodnuto, že velehradských slavností se po hudební stránce ujme Pavel Křížkovský a starobrněnští
fundatisté: na Velehradě Janáček pobýval od 3. do 12. července 1869.
Jak silně působila na patnáctiletého Leoše tato duchovní a zároveň
také obrozenecká událost, je zřejmé z dopisu strýci Janu Janáčkovi
z 26. května 1869: „Milý Ujče, bude Vám již známo, že na Velehradě
jest letos velká slavnost a co ředitel zpěvu p. P. Křížkovský jmenován
byl, který to přijal, kdežto 20 zpěváků dne 5. června [sic] na Velehrad
z Brna, mezi nimiž já, jako celá fundace, odjede. Cestu, stravu, obydlí
má platit velebný p. arcikníže olomoucký. A vy nevíte, jak já se těším,
až já tu posvátnu pudu, kde jedenkráte velký Svatopluk a slovanšti
apoštolové Cyril a Metod jejich stanoviště měli, viděti budu, šlapat
po ní nejsem hoden. Jednu prosbu mám na Vás, nejmilejší Ujče: Prosím Vás, kupte mi slovanský šat.”
Řadu let poté v roce 1920 byl Janáček pozdějším olomouckým
arcibiskupem Leopoldem Prečanem vyzván, aby zkomponoval mši.

Tehdy stála u nás církevněslovanská liturgie opět v centru zájmu,
protože toho roku bylo pátým bodem dekretu posvátné kongregace
obřadů povoleno užívat církevněslovanský jazyk v liturgii. To také
přineslo zvýšený zájem o církevněslovanské liturgické texty, které
vycházely nejprve v časopisech a drobných edicích, později, v roce
1927, byly publikovány ve slovanském misálu ve Vatikánu.
Janáček začal s kompozicí mše, ale práci přerušil a vrátil se k ní
až o šest let později, kdy v roce 1926 během deštivého lázeňského
pobytu v Luhačovicích dílo zkomponoval a nazval jej Mša glagolskaja. Dílo velkoryse koncipované pro sóla, sbor, orchestr a varhany
uvedla v premiéře Beseda brněnská s orchestrem Národního divadla
v Brně 5. prosince 1927 pod taktovkou Jaroslava Kvapila. Dílo patří
ve světě k nejhranějším duchovním skladbám 20. století a dodnes
udivuje a okouzluje svou novostí a energií. Ačkoliv Janáček věnoval
tuto skladbu vysokému hodnostáři katolické církve, arcibiskupovi
olomouckému Leopoldu Prečanovi, duchovní rozměr díla přesahuje
katolickou doktrínu a směřuje někam k janáčkovskému panteismu.
I v případě další kompozice skladatel zvolil námět, který mu byl
duchovně blízký. Veršovaná legenda nazvaná Věčné evangelium –
Legenda 1240 z pera Jaroslava Vrchlického ze sbírky Fresky a gobelíny, vydané v roce 1891, je inspirovaná učením středověkého mnicha
Joachima z Fiore (1132–1202), jenž výklad dějin završil obdobím
Ducha Svatého, tedy láskou veškerého lidstva ke všemu tvorstvu. Je
jaksi symbolické, že Janáček zhudebnil toto poselství krátce před
propuknutím 1. světové války. Nevíme, kdy přesně kompozice vznikla,
ale první doklad potvrzující existenci již dokončené skladby pochází
z května 1914. V Janáčkově Věčném evangeliu je proroctví Joachima
z Fiore rozděleno do čtyř částí s důrazem na tenorový part a sbor.
Nejen po instrumentační stránce je Evangelium hudebně úzce spjaté
s operou Výlety páně Broučkovy. Premiéra se konala až 5. února 1917
v nastudování pražského zpěváckého spolku Hlahol a orchestru České filharmonie pod vedením dirigenta Jaroslava Křičky.
Tato dvě významná Janáčkova díla zazní v prostředí vpravdě
autentickém; v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Provedení se ujme Filharmonie Brno spolu se sborem Janáčkovy opery
NdB. Jako sólisté zde vedle Jany Šrejma Kačírkové a Petera Bergera
vystoupí také Jana Hrochová a Jiří Sulženko. Koncert bude řídit šéfdirigent Filharmonie Brno Dennis Russell Davies.

11. 10.

19 h, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
(Staré Brno)

Sbor Janáčkovy opery NdB
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Dennis Russell Davies, který má za sebou dvě sezony v roli šéfdirigenta
a uměleckého ředitele Filharmonie Brno, se se „svým“ orchestrem
v Brně poprvé představil – tehdy ještě jako designovaný šéfdirigent –
na Velikonočním festivalu duchovní hudby 2018, a to na koncertě
v bazilice na Starém Brně, kde dirigoval mj. Janáčkovu Glagolskou mši.
S touto skladbou (a navíc s Janáčkovým Věčným evangeliem) se na stejné
místo a s týmž tělesem vrátí při příležitosti festivalu Janáček Brno 2020.
S Janáčkovou hudbou ovšem žije už od studijních let…

Cítím, že se brněnští posluchači
s Janáčkovou hudbou silně ztotožňují
foto: Andreas H. Bitesnich

Text: Vítězslav Mikeš

Dennis Russell Davies

Nemýlím-li se, vaší první zkušeností
s dirigováním hudby Leoše Janáčka
byla ještě za vašich studijních let
na Juilliard School Sinfonietta. Je to
tak? Jaké na to máte vzpomínky?
Jako mladému studentovi dirigování na Juilliard School ve třídě Jeana Morela (kde v těch
letech dále studovali Leonard Slatkin, James
Levine, James Conlon, John Nelson nebo
Yoav Talmi) mi byl svěřen Juilliard Repertory
Orchestra. A protože škola měla vynikající
hráče na žesťové nástroje, bylo možné uvést
Sinfoniettu, která pro nás všechny představovala skvělou zkušenost. K této skladbě
jsem se pak vracel mnohokrát. Velkou poctou
pro mě bylo, když jsem s ní před nějakou
dobou spolu s Brucknerovým orchestrem

Linec zahajoval festival Janáček Brno. Mimochodem, ze svých studijních let na Juilliard
School si vybavuji ještě jeden zážitek spjatý
s Janáčkem, a to několikerou možnost slyšet
provedení Janáčkova Concertina Rudolfem
Firkušným. To bylo nezapomenutelné!
Která další Janáčkova díla jste dirigoval během své následující dirigentské
kariéry? Jaké máte zkušenosti s přijetím Janáčkovy hudby?
Předtím, než jsem přišel do Brna, dirigoval
jsem významné inscenace Jenůfy (Jurij Ljubimov a David Alden), Příhod lišky Bystroušky
(André Engle, Matthias Davids) v Pařížské
národní opeře (Bastille), v Houstonské velké
opeře, Bonnské opeře a v Zemském divadle
v Linci. Se Stuttgartským komorním orchestrem jsem často uváděl svou vlastní úpravu
Janáčkova Prvního smyčcového kvartetu
z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty. Orchestrální hráči, zpěváci a režiséři byli pokaždé zaujati a motivováni krásou i technickými
výzvami těchto velkolepých partitur.
Glagolskou mši, kterou provedete
v rámci festivalu Janáček Brno, jste
s brněnskými filharmoniky uvedl
v bazilice na Starém Brně před více
než dvěma lety. Plánujete na základě
této zkušenosti (z hlediska akustiky
baziliky apod.) pozměnit svůj přístup
ke Glagolské mši? Měl jste již možnost
dirigovat dříve Věčné evangelium, které zazní spolu s Glagolskou?
Zmíněné provedení bylo zároveň mým prvním
provedením Glagolské mše. Teď, když mám
představu o samotné hudbě a o akustice baziliky, na nové nastudování tohoto krásného
díla se těším o to víc. Věčné evangelium budu
dirigovat poprvé, bude to vzrušující.

Janáčkovy partitury jsou z mnoha
důvodů problematické a otázka, zda
má být provozována ta či ona edice,
je mezi hudebníky a muzikology neustále diskutována. Čím se při rozhodování v této věci řídíte? Jako bývalý
šéfdirigent lineckého Brucknerova
orchestru jste byl jistě konfrontován
s podobnou otázkou v případě symfonií Antona Brucknera…
Problematika týkající se hudebního zápisu
je velmi složitá. Během své kariéry jsem dirigoval a uvedl doslova stovky nových nebo
relativně nových děl skladatelů známých
i neznámých a pochopil jsem, jak obtížné
může pro skladatele být převedení zvuků,
které slyší ve své mysli a ve svém srdci, na papír. Novým trendem v publikování je snaha
poskytnout skladatelův nejpůvodnější zápis
bez redakčních zásahů jiných hudebníků. To
je užitečné pro ty z nás, kteří vnímají tradice
a kontext, ve kterém byla hudba vytvořena,
ale to není celý příběh té hudby, v něm je toho
vždycky víc. Archiv a knihovna Filharmonie
Brno obsahují bohatou sbírku partitur používaných mými předchůdci, jako byli Břetislav
Bakala a František Jílek; ty partitury obsahují
poznámky a komentáře zahrnující podněty,
opravy či reﬂexe sahající až k samotnému Janáčkovi. Místní orchestr tuto tradici vnímá, ctí
ji při zkouškách a koncertech. To mi velmi pomáhá, když značnou část tohoto velkolepého
repertoáru studuji poprvé. Také cítím, že se
brněnští posluchači s Janáčkem a jeho hudbou silně ztotožňují, rozumějí mu a jsou na něj
hrdí. To je pro mě velmi inspirativní.

DĚTSKÝ SBOR
BRNO
Janáčkovský festival myslí i na své malé posluchače. To, že je nejlépe se jim
přiblížit právě prostřednictvím jejich vrstevníků v roli interpretů, dokazuje již na
několikátém ročníku se svým programem Dětský sbor Brno.

Frantíku, Frantíku,
dobrá kaša na mlíku
foto: Marek Olbrzymek

Text: Patricie Částková

10. 10.

15 h, divadlo Reduta
(Mozartův sál)

Dětský sbor Brno

Sbor, který vznikl v roce 2004, si dal za poslání vychovávat děti k lásce
a úctě k hudbě. Že se to sbormistryni Valerii Maťašové daří a zároveň
dokáže, aby hudba byla pro malé zpěváky i zábavou, o tom svědčí
vynikající výkony, které její sborové děti podávají i v řadě inscenací Janáčkovy opery NdB. Nezáleží na tom, jestli jsou spořádanými pionýry
v soudobé opeře Monument, drzými dětmi v Carmen nebo partou sympatických rošťáků v Janáčkových Příhodách lišky Bystroušky. Vždy je to
s plným nasazením pěveckým i hereckým a profesionalitou, za kterou
by se nemuseli stydět dospělí zpěváci. Malí sboristé samozřejmě nevystupují jen na operním jevišti. Pravidelně účinkují nejen na koncertech
festivalu Janáček Brno, ale i na Smetanově Litomyšli, Bachově varhanním podzimu a dalších akcích. Úspěchy také sklízejí na mezinárodních
soutěžích, kdy hned ve třetím roce své existence získali stříbrnou medaili v absolutním pořadí na mezinárodní soutěži sborového zpěvu (8.
Internationaler Chorwettbewerb) v rakouském Bad Ischlu. Následovaly
další úspěchy v Polsku, Rakousku a nejnověji v roce 2018 v belgickém
Neerpeltu na 66. ročníku Evropské mezinárodní soutěže, kde získali
hned dvě zlaté medaile. Podíleli se na vzniku několika CD, např. v minulém roce spolupracovali s Miloslav Ištvan Quartett, kdy pro Český
rozhlas Brno natočili České písně Františka Domažlického, op. 17 pro
dětský sbor a smyčcové kvarteto.

Kouzlo Janáčkovy hudby mohou malí posluchači nejsnáze objevovat při poslechu jeho veselých a rozpustilých Říkadel, která patří k dílům inspirovaným Lidovými novinami – v tomto případě dětskou přílohou, kde vycházely prostonárodní říkanky s kresbami Ondřeje Sekory,
Josefa Lady a Jana Hály. Janáček původně o prázdninách roku 1925
zhudebnil jen osm textů do podoby pro tři ženské hlasy, klarinet, klavír
a bubínek, ale o rok později jich bylo už osmnáct a rozrostl se i počet
zpěváků a instrumentalistů. Janáčkův záměr byl, aby se spolu s hudebními Říkadly promítaly i původní obrázky, to se však podařilo až v roce
1948 díky kreslenému ﬁlmu Josefa Lady a režiséra Eduarda Hofmana.
Tento ﬁlm je připraven i pro posluchače festivalového koncertu. Inspirace lidovými zvyky spojenými s vítáním jara stála i za vznikem jedné
z nejkrásnějších kantát Bohuslava Martinů Otvírání studánek, ve které
se k Dětskému sboru připojí sólisté Jana Hrochová, Andrea Široká, Jiří
Hájek a herec Alois Švehlík. Z tvorby určené přímo pro dětské interprety na koncertě zazní dětská opera Brundibár Hanse Krásy.
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RICHARD STRAUSS

SALOME

10. 10.

19 h, Janáčkovo divadlo

DIRIGENT: BALÁZS KOCSÁR
REŽIE: ZOLTÁN RÁTÓTI
MAĎARSKÁ STÁTNÍ OPERA
Ta Salome mne vzrušila. Zprvu jsem nemohl rozeznati skoro ničeho
v proudu orchestru, ale po chvíli jsem bezpečně sledoval markantní motivy
melodické, kupř. motiv vojenský, jichž ostatně v opeře nemnoho… Hudební
část tance Salomeina. Ten je z celé partitury nejznamenitější. A pak
vzpomínám hudební ilustrace k tragickému skonu Janovu. Působila na mne
nepopsatelným dojmem.
Leoš Janáček o Straussově Salome, kterou viděl 22. května 1906 v pražském ND (rozhovor pro časopis Dalibor)

Říká se, že láska je tak hořká…
Text: Patricie Částková

Jestliže tématem letošního festivalu Janáček Brno je překotný vývoj
a hledání nových cest a podob pro operu, pak možnost srovnání
díla Leoše Janáčka a Richarda Strausse představuje ideální ukázku
různých přístupů. Ač si Janáček i Strauss byli generačně blízko – Janáček se narodil o deset let dříve – jejich zázemí i kariéra nemohly být
odlišnější. Strauss, uznávaný pokračovatel německé školy, skladatel

dirigující své dílo po celém světě s předními orchestry, a Janáček,
osobitý průkopník zcela originálního stylu, jenž na uznání svého díla
a největší tvůrčí rozkvět čekal většinu svého života. Dvě významné
osobnosti hudební moderny, a přece dva tak odlišné pohledy na hudební jazyk a dramatickou koncepci jevištních děl – jeden expresivní
a dekadentní až na samou hranici a druhý vycházející z realismu.

Režisérem inscenace je přední maďarský herec Zoltán Rátóti.
Po hereckém angažmá v divadlech v Kaposváru, Szolnoku a v Národním divadle v Budapešti se od sezony 2010/2011 stal ředitelem
divadla Kaposvári Csiky Gergely Színház v Kaposváru. Mimo divadlo
se také věnuje filmovému herectví a dabingu, na svém kontě má přes
třicet filmů a třicet pět televizních rolí. Činoherní režii se začal věnovat
v roce 2000, Straussova Salome je jeho první operní inscenací.
Inspirací k nové inscenaci Salome se stala mnoholetá práce týmu
maďarských archeologů pod vedením prof. Győző Vöröse na vykopávkách pevnosti Machareus v Jordánu, která byla kolem roku 30 př. n. l.
Herodovým palácem. Zde se podle historických pramenů měla
odehrát narozeninová oslava tetrarchy Heroda Antipase, kde tančila
princezna Salome a sv. Jan Křtitel přišel o hlavu. Jméno Machareus
znamená v řečtině meč a unikátní umístění pevnosti na kopci nabízí
pohled na Jeruzalém, Masadu, Jericho až po Alexandreion.
Díky Vöröseovým vykopávkám tak můžeme konečně vidět, jak
Herodův palác vypadal. A kde lépe vyprávět příběh Salome než přímo
na původním místě? Architekt a scénograf Tamás Dobrosi nejen vytvořil scénu inscenace, ale poprvé v historii odkryl detail legendárního
paláce. Autorkou kostýmů je výtvarnice Hajnal Tordai, která s operou
spolupracuje již 55 let a podílela se na více než 500 produkcích.
Titulní role Salome se ujme holandská sopranistka Annemarie
Kremer. Její pěvecké i herecké schopnosti byly mnohokrát oceněny
převedším při ztvárňování komplexních ženských postav. Za svou
interpretaci Normy byla nominována časopisem Opernwelt na Pěvce roku 2012. V nedávné době s úspěchem vystoupila jako Manon
Lescaut v Deutsche Oper Berlin pod taktovkou Simona Rattla, Turandot v Theatro Municipal v São Paulu, Isolda v Tristanovi a Isoldě v Linzi,
Ursula v Hindemithově Malíři Mathisovi v drážďanské Semperoper
či Alžběta v Tannhäuserovi v Opéra de Monte-Carlo. S rolí Salome se
nesetkává poprvé, patří k těm, s nimiž slaví úspěchy v řadě divadel,
např. v Moskvě, São Paulu a Bélèmu v Brazílii, Hongkongu, Neapoli
či Hannoveru. Další role jsou rozděleny mezi přední pěvce Maďarské
státní opery – Attilu Fekete, Károla Szemerédyho a Gyöngyia Lukáce.

foto: Isabel Abel

Symfonické i operní dílo Richarda Strausse rozhodně bylo
na přelomu 19. a 20. století v českých zemích dobře známo. V Brně
se mu věnovala především německá kulturní obec, na jejíchž akcích
Straussova hudba pravidelně zněla, a skladatel Brno v roce 1902
a 1911 i navštívil. Janáček měl možnost Straussovo dílo slyšet také
v Praze, kde jej uváděly Česká filharmonie i Národní divadlo. Zde také
v květnu 1906 viděl představení Straussovy opery Salome.
Richard Strauss se se stejnojmennou hrou Oscara Wildea
zpracovávající novozákonní příběh seznámil poprvé v roce 1902,
kdy mu rakouský básník Anton Linder poslal kopii textu s nabídkou,
že pro Strausse přepíše hru do podoby operního libreta. V listopadu
1902 ale Strauss navštívil představení v Berlíně. Překlad Hedwigy
Lachmann ho zaujal a usoudil, že by bylo možno zhudebnit přímo
do němčiny přeložený Wildeův text. V prosinci 1905 měla Salome
v Drážďanech světovou premiéru. Zaznamenala obrovský úspěch,
a přestože pohoršená církev poukazovala na nemorálnost opery, dílo
se rychle rozšířilo do ostatních německých divadel. Gustav Mahler
po zhlédnutí představení Salome ve Vídni napsal své ženě: „Je to
rozhodně dílo génia, velmi silné a určitě jedno z nejdůležitějších děl
našich dnů. Vulkán žijící pod hromadou škváry, podzemní oheň – ne
pouze ohňostroj!“ Touto operou se Richard Strauss zařadil mezi
čelné představitele hudební avantgardy. Salome se stala zřetelným
postupem od jeho předchozích jevištních děl. Její řeč je mnohem
dobrodružnější a její charakterizace je strhující: zůstává do dnešních
dnů jedním z mistrovských děl opery dvacátého století.
Janáčka, který v době, kdy Salome viděl, pracoval na opeře
Osud, Straussovo dílo zaujalo. Je to zřejmé nejen z jeho vyjádření
v rozhovoru pro časopis Dalibor, ale i z toho, že si zřejmě v té době pořídil i libreto Salome a výklad opery od Otto Roesseho. Není to ostatně
jediné Straussovo dílo nacházející se v Janáčkově vlastnictví. Ne vše
se mu však na opeře líbilo, o čemž svědčí jeho kritická poznámka
směřující ke značně rozkošatělému počtu hráčů orchestru u Strausse: „Jdou s novým praporem. Vykrojí přímo ze sebe motiv; ukazují
ho neustále v poze trpitele. Ždímají ho ve všech nástrojích hřmotem
neobvyklým. V povýšené, v třesoucí se ruce skrčí se nakonec jako
nestvůrný a vyschlý (Richard Strauss a jiní).“
I Strauss měl možnost seznámit se s Janáčkovým dílem. Při své
návštěvě Prahy v polovině října 1916 navštívil druhou část představení
Její pastorkyně a oba skladatelé se po jeho skončení setkali. O tom,
že Straussova pochvala originality Janáčkova díla byla míněna vážně,
svědčí fakt, že Její pastorkyňu o dva roky později doporučil k uvedení
v berlínské opeře. Ať už oba skladatelé v dílech toho druhého našli
inspiraci, či jen poznání, že pro ně je určena jiná cesta, není to podstatné. Rozdílný pohled na věci a rozmanitost tvoří důležité stavební
kameny umění a oba Mistři ve svých dílech vykročili na novou a pro
další tvorbu 20. století zásadní cestu.
Straussovu Salome festivalovému publiku představí budapešťský operní soubor a půjde skutečně o žhavou novinku, protože
premiéra v jeho domovském divadle proběhne jen dva týdny před
festivalovým provedením.
Je zajímavé, že počátek operního souboru v Budapešti, dnešní
Maďarské státní opery, sahá do stejného období jako začátky českého
divadla v Brně. Roku 1884 byla otevřena honosná budova na Adrássy
út, tehdy Maďarská královská opera, se 34 sólisty, 81 členy sboru a 75
orchestrálními hráči. Od počátku se v ní soustředili významní umělci,
v letech 1888–91 v jejím čele stál např. Gustav Mahler. Dnes tento první
operní dům Maďarska zaměstnává stovky lidí ve třech souborech
včetně dětského sboru a jediného klasického baletního souboru v Maďarsku. Na festival nepřijíždí budapešťský soubor poprvé, v roce 2010
zde s úspěchem prezentoval inscenaci Janáčkovy Její pastorkyně.
Hudební nastudování Salome je dílem hlavního dirigenta souboru
Balázse Kocsára, jehož umělecká kariéra začala v Národním divadle
Szeged a Maďarském státním symfonickém orchestru v roce 1991.
V následujících letech s úspěchem spolupracoval s operními domy
ve Frankfurtu, Miláně, Florencii, Římě, Hamburku, Lipsku, Ženevě
ad. Nastudoval více než 80 operních titulů od děl barokních až
po soudobé opery a podílel se na vzniku řady DVD a CD. V roce 2017
získal titul Zasloužilý umělec.

Annemarie Kremer
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PAVOL BRESLIK
RÓBERT PECHANEC
Tenorista Pavol Breslik je další z řady vynikajících slovenských pěvců,
kteří se etablovali na předních světových scénách. Na festivalu Janáček
Brno 2020 se předvede v té nejintimnější, a zároveň nejobtížnější
pěvecké disciplíně – bude protagonistou hned dvou písňových recitálů.
Na prvním z nich pěvec provede společně s klavíristou Róbertem
Pechancem Janáčkův cyklus Zápisník zmizelého. Ve druhém se
k cyklu Šest národních písní (jež zpívala Gabel Eva) připojí písně Clauda
Debussyho, Joaquína Turiny, Albana Berga a Richarda Strausse. Janáček
se tak představí jak v konfrontaci s mimořádnými milostnými impulsy, tak
v sousedství vynikajících skladatelů své doby.

Ptal jsem se sám sebe,
co jsem si to způsobil
Text: Boris Klepal

Letos jednačtyřicetiletý Breslik uvede v rámci festivalových recitálů
také svoji čerstvou nahrávku – Zápisník zmizelého i Šest národních
písní vydala firma Orfeo letos v lednu. Nebylo to ale první Breslikovo
setkání s Janáčkem a tenorista v rozhovoru k novému CD sám řekl:
„V hudební škole jsem vyrůstal s Janáčkovými úpravami lidových písní, což se nakonec v mém případě vyvinulo až k opeře. V Berlíně jsem
zpíval Kudrjáše v Káti Kabanové a doufám, že nyní můj hlas už vyspěl.“
Skromný postoj k vlastnímu hlasu je v Breslikově případě snad
až přehnaný. Jeho mezinárodní kariéru zahájilo ocenění pro „Nejslibnějšího pěvce roku 2005“ podle časopisu Opernwelt. Vlivný německý
časopis si Breslika všiml už jako člena Berlínské státní opery, kde
zpíval lyrické role jako Tamina v Kouzelné flétně, Dona Ottavia v Donu
Giovannim, ale také Jurodivého v Borisi Godunovovi.
Propojení pěvecké techniky a schopnosti charakterizovat postavu pak Breslik rozvíjel na předních světových scénách včetně Théâtre
de la Monnaie v Bruselu, festivalů v Glyndebourne a Aix-en-Provence,
v Bavorské státní opeře a dalších. Své schopnosti zúročuje také jako
výborný interpret písní. V roce 2019 natočil rovněž pro label Orfeo
Schubertův cyklus Zimní cesta a po velké německé klasice se obrátil
k svéráznému a zcela odlišnému Janáčkovi.
„Ptal jsem se sám sebe, co jsem si to způsobil,“ podotkl k tomu
Breslik s úsměvem. „Některé z těch písní mi připadají napsané jako
klavírní koncert s doprovodem zpěvu. Je skutečně obtížné najít ten
správný interval, když stojíte v blízkosti klavíru, z nějž vychází příval
zvuku. Pěvecký part má proti tomu vlastně jen pár not, a dokud si ne-

jste na sto procent jistí, který z tónů klavíru je ten správný, může to být
hodně složité.“
Osobité zacházení s hudebním materiálem tu rozhodně není samoúčelnou manýrou. Zápisník zmizelého patří k Janáčkovým vrcholným skladbám a je také dokonalou ukázkou toho, jak lze nezvyklými
prostředky přesně vystihnout psychické stavy člověka zmítaného
vášní i nejistotou.
„Myslím, že Janáčkovi bylo šedesát tři let, když se znovu ve svém
životě zamiloval,“ připomíná Breslik okolnosti vzniku Zápisníku zmizelého. „Právě v té době také našel v místních novinách básně, které
ho inspirovaly k vytvoření písňového cyklu. Do hudby se mu podařilo
neuvěřitelným způsobem zapsat, jak se v lidském nitru rozvíjí vášeň,
jak člověk zápasí sám se sebou, co na to říkají jeho rodiče a také jak
se osvobodí.“
O autorovi básní, které Janáček objevil v Lidových novinách
a zhudebnil, se dlouho jen spekulovalo. Dnes už je známá věc, že jím
byl Ozef Kalda (1871–1921), mimo jiné také autor libreta k opeře Ogaři
skladatele Jaroslava Křičky. Kaldův cyklus básní ve valašském nářečí
o lásce vesnického mladíka k cikánce Zefce našel v Janáčkovi dokonalého tlumočníka a střetl se i s jeho čerstvým vzplanutím ke Kamile
Stösslové.
Čistě hudebně Janáček cyklus „zkomplikoval“ tím, že do něj
kromě zásadního tenorového partu připsal i části pro mezzosoprán
a malý ansámbl tří ženských hlasů. Zároveň tím ale posílil dramatický
aspekt, který svádí k divadelnímu ztvárnění cyklu.

foto: Ilona Sochorová

„Můj sen je uvést Zápisník zmizelého scénicky,“ podotkl k tomu
i Breslik. „Nechci, aby se z něj stalo režisérské veledílo, protože pro
mě jako operního zpěváka zůstává hudba alfou a omegou celé věci.
Rád bych ale nabídl publiku i divadelní zážitek.“
O hudebních i scénických kvalitách Zápisníku zmizelého se
budou moci přesvědčit posluchači Breslikova recitálu 1. října 2020
v Redutě – na stejném místě, kde měl Janáčkův cyklus o devadesát
devět let dříve světovou premiéru. Tenorista cyklus provede podle
původních scénických poznámek Leoše Janáčka.
„Slovanský repertoár je neuvěřitelný,“ přidává Breslik na závěr
osobní vyznání. „Moje duše zpívá zároveň se mnou, když tu hudbu
poslouchám nebo sám provádím. Nejdůležitější věcí samozřejmě je
ukázat přitom své vlastní, ryzí emoce.“
V první polovině večera bude scénickému provedení Zápisníku
zmizelého předcházet recitál klavíristy Jana Jiraského. Kromě Janáčkova cyklu V mlhách na něm zazní hudba Bély Bartóka, Kryštofa
Mařatky a Igora Stravinského.
Další Breslikův recitál se koná rovněž v divadle Reduta a jeho
program provede posluchače písňovou tvorbou začátku 20. století.
Společně s tenoristou vystoupí v obou večerech klavírista a vynikající
specialista na spolupráci se zpěváky Róbert Pechanec. V Zápisníku
zmizelého se k Breslikovi připojí znamenitá mezzosopranistka a sólistka drážďanské Semperoper Štěpánka Pučálková.

Štěpánka Pučálková

Kouzlo hlasu lidského! Chvěje se pod přímým tlukotem srdce a zastavuje se tlakem
vůle. V sladké melodii se rozvlní, když se lichotí, hrdě své motivy vypne, když
odpuzuje. Ztichne údivem do šepotu, když duše se poznávají; zaniká slzou a smíchem.

foto: Milan Krupčík

Leoš Janáček, fejeton Moje Luhačovice

1. 10. a 6. 10.

19 h, divadlo Reduta
(Mozartův sál)

Róbert Pechanec a Pavol Breslik
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TOMÁŠ KRÁL
MATAN PORAT
Jestliže je opera velkou mozaikou, pak písně jsou drobnými kamínky měnícími
svou barvu podle toho, jak na ně dopadá světlo. Zachytit a vyjádřit jejich
příběh a všechny v nich ukryté emoce dokáže jen lidský hlas – ne nadarmo
se říká, že písně patří k vrcholům interpretačního umění. Písňové recitály
v jedinečném prostředí vily Tugendhat se již staly krásnou tradicí festivalu
a i tentokrát posluchače čeká vynikající program v podání barytonisty Tomáše
Krále a izraelského klavíristy a skladatele Matana Porata.

Píseň je zrcadlem duše
Text: Patricie Částková

Leoš Janáček, Gustav Mahler a Claude Debussy patří do jedné
generace a jejich díla, která zazní na koncertě, vznikla v rozmezí jen
několika málo let na přelomu 19. a 20. století. Přesto jsou ukázkou obrovské rozmanitosti a hledání vlastního hudebního jazyka. Každé dílo
je z jiného světa, ale pojí je umění vyprávět příběh v onom miniaturním
drahokamu zvaném píseň.
foto: Barbora Dietl

Tomáš Král patří k pěvcům věnujícím se pravidelně interpretaci staré
hudby. Spolupracuje se soubory, jako jsou Collegium 1704, Collegium
Marianum, Musica Florea, Capella Regia, Ensemble Inégal, Ensemble
Baroque, Collegium Vocale Gent, Doulce Mémoire, Musica Aeterna,
Red Herring, L’Aura Soave Cremona, Cinquecento, Vox Luminis,
Holland Baroque orchestra, B’Rock Gent a další. Nevyhýbá se však
ani opernímu jevišti a mimo starou hudbu například ztvárnil roli Stárka
v Janáčkově Její pastorkyni ve francouzském Caen. Pravidelně spolupracuje s rozhlasem (ČRo, France Musique, Radio Clara) a televizí
(Mezzo, Arte, Česká televize). O tom, jak je mu písňová tvorba blízká,
svědčí i vynikající nahrávky písní Bohuslava Martinů a Moravské lidové
poezie v písních Leoše Janáčka, které vznikly ve spolupráci se sopranistkou Martinou Jankovou a klavíristou Ivo Kahánkem.
Sám Tomáš Král říká: „Jako zpěváci jsme ti šťastnější muzikanti,
protože my máme slova a poselství je jasnější než pro ostatní hudebníky.
Instrumentalisti na to vždy žárlí. Skladatel může předat ideu prostřednictvím slov. Snažím se předat i emoce ležící za slovy a učinit to velmi
osobním. Musím to vidět ze své osobní perspektivy, aby i ostatní lidé
mohli vidět ten obraz, nebo si alespoň vytvořit vlastní představu, i když
založenou na naší sdílené lidské zkušenosti a emocích, které obsahuje.“
Recitál představí písňovou tvorbu tří skladatelů, kteří do překotného vývoje hudby na přelomu 19. a 20. století vnesli neopomenutelný
podíl. Mahlerovy Písně o mrtvých dětech (1901–04) vznikly na texty
vybrané ze sbírky Friedricha Rückerta z roku 1833–34, který se v nich
snažil vyrovnat se smrtí svých dvou dětí. Vrcholný cyklus v Mahlerově
písňové tvorbě nesmírně působivě zachycuje škálu emocí od trápení
přes rezignaci až po smíření.
Debussyho Trois Chansons de France vznikly v roce 1904 z lásky
a obdivu ke zpěvačce Emmě Bardac. Skladatel, sám milovník starých
časů, vybral dva texty básníka 15. století Charlese d’Orléans a jeden
ze 17. století od Tristana l’Hermite.
Lidová hudba Janáčka intenzivně zajímala celý život, a tak není
divu, že jeho nejrozsáhlejší písňový cyklus tvoří Moravská lidová
poezie v písních, skladatelův osobitý pohled na naše folklorní dědictví. V rámci koncertu zazní i klavírní skladby – Janáčkova sonáta
1. X. 1905 (Z ulice dne 1. října 1905) a Debussyho Ballade slave v podání Matana Porata.

11. 10.
Tomáš Král

15 h, Vila Tugendhat

Stravinskij: Pulcinella
Janáček: Concertino
Schönberg: Pierrot lunaire
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Tři zásadní díla 20. století
foto: Florian Kalotay

Text: Jiří Zahrádka

Jen málo skladeb světového hudebního repertoáru tak výrazně dokladuje, jak obrovská byla
potřeba hledat nové kompoziční cesty v prvních
dvou desetiletích minulého století. Tyto tendence nezabrzdily ani události spojené s první
světovou válkou. Na koncertě zazní dvě reprezentativní díla hudební historie vzniklá v rozmezí
osmi let a tvořící základní protipóly cest, po kterých se hudba 20. století poté ubírala. Třetí
skladba je pak geniálním autonomním dílem,
zcela nezávislým na okolních, tehdy aktuálních
hudebních tendencích.
Pierrot lunaire (Měsíční pierot), op. 21
Arnolda Schönberga na text 21 básní Alberta
Girauda je určen pro recitátora, flétnu (pikolu),
klarinet (basklarinet), housle, violu, violoncello a klavír. Toto vrcholné Schönbergovo
dílo z roku 1912, psané v tonální a harmonické
volnosti za využití klasických forem, patří svou
dramatičností a vypjatostí na samý vrchol expresionistického hudebního projevu. Skladba
je komponována do třikrát sedmi krátkých
19 h, Mahenovo divadlo
„melodramat“ a je psána pro specifický mluGun-Brit Barkmin
vený projev, kdy recitátor má přesně určený
notový záznam a často výrazem osciluje mezi
SOUBOR BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA
zpěvem a mluvou. Není bez zajímavosti, že
vznikl v roce 2011 jakožto těleso zaměřené na interpretaci soudobé
toto interpretačně náročné dílo si překvapivě
hudby. Za devět let existence si vydobyl respektované místo mezi
oblíbil Giacomo Puccini.
evropskými orchestry podobného zaměření. Náročný program nastuduje stálý dirigent BCO Pavel Šnajdr. Klavírní part přednese vynikající
Na opačném pólu stojí Pulcinella Igora Stravinského. Autor
klavírista mladé generace Pavel Zemen, který je nositelem mnoha
proslulého „skandálního a hudebně brutálního“ baletu Svěcení jara
interpretačních cen. V sólových rolích se představí Václava Krejčí
vytvořil ve svém zpívaném baletu Pulcinella naopak nesmírně něžnou
Housková, Jan Hájek, Lukáš Bařák. Pierota ztvární vynikající německá
hudbu. Dílo z roku 1919 vzniklo podobně jako Svěcení jara, Petruška
sopranistka Gun-Brit Barkmin.
či Pták Ohnivák v Paříži na objednávku Ďagilevova Ruského baletu.
Na rozhraní dvacátých let však došlo v Stravinského tvorbě ke změa fagotu, kdy většinu hudby tvoří rozhovor jednoho nástroje s klavíně. Namísto živelně rytmických „barbarských“ partitur se zrodila díla
rem. Jde o přístup na hony vzdálený pozdně romantické okázalosti
s komornějším nástrojovým obsazením, která představují obrat k neoi intelektuálním konceptům 20. století. A téma skladby je ještě poklasicismu. Základ baletu Pulcinella tvoří nedokončené a nevydané
divnější: „V první větě se zlobí ježek, že mu uzavřeli vchod k doupěti
skladby italského mistra 18. století G. B. Pergolesiho. Není divu, že
ve staré lípě. Druhá věta je o veverce, která dřív skákala v korunách
tento balet dodnes patří k nejpůvabnějším dílům neoklasicismu.
stromů a potom tančila v kleci dětem pro radost. Ve třetí větě se
Oba autoři těmito díly zásadně ovlivnili další hudební vývoj. Exnadutě dívají do strun klavíru vyvalené oči sýčka, sovy a ostatní
presionismus a následná dodekafonie Arnolda Schönberga, stejně
noční kritické čeládky a ve čtvrté větě to vypadá, jako by se všichni
jako neoklasicismus Igora Stravinského měly vliv na tvorbu několika
přeli o groš – jako v pohádce.“ Zbývá dodat, že dílo se stalo senzací
dalších generací skladatelů.
na mezinárodních festivalech soudobé hudby, kde Janáček, ač věO generaci starší Janáček takové ambice neměl. Tvořil vlastní
kem nejstarší, tvořil tu nejmladší hudbu.
cestou jedinečnou a těžko napodobitelnou hudbu, jež však svou
originalitou dodnes udivuje. To je také případ Concertina z roku 1925.
Asi nenajdeme v dějinách tak podivný klavírní koncert, který by byl
určen pouze klavíru, dvěma houslím, viole, klarinetu, lesnímu rohu

8. 10.

24–25

ARNOLD
SCHOENBERG CHOR
PRAŽSKÝ
FILHARMONICKÝ SBOR
Janáčkovým dílem nabitý festival doplní a zpestří dva sborové koncerty
mající na programu díla českých i evropských skladatelů převážně 20. století.
Po čtyřech letech se na něj vrátí jak rakouský Arnold Schoenberg Chor, tak
domácí Pražský filharmonický sbor. Mozartův sál Reduty a sál Besedního domu
tak rozezní mužské i ženské hlasy ve vzájemné harmonii a osobitém projevu,
který je oběma tělesům vlastní.

Sborové koncerty na festivalu
Janáček Brno 2020
Text: Dominika Volfová

Arnold Schoenberg Chor
Prestižnímu smíšenému Arnold Schoenberg Chor, působícímu
ve Vídni, není cizí hudba od renesance až po současnost. Pro festivalový večer sestavil repertoár s těžištěm ve tvorbě 20. století, avšak
s přesahem do obou století sousedních. Večer zahájí příznačně výběr
z cyklu Drei Volksliedsätze Arnolda Schoenberga (1874–1951). Tyto tři
lidové písně dokončil skladatel v roce 1948, jde tak o jedno z jeho posledních sborových děl, zkomponovaných v závěrečném období rozšířené tonality. Tato skutečnost spolu s inspirací modální melodikou
15. a 16. století odlišuje harmonicky líbivé polyfonní sbory od atonality
a dodekafonie, kterou se většina Schoenbergových děl vyznačuje.
Dvě díla zazní od jednoho z nejvýznamnějších skladatelů
současnosti, Estonce Arvo Pärta (1935). Jeho tvorbu, procházející
od neoklasicistního stylu přes serialismus a aleatoriku až
ke spirituálnímu minimalismu, tvoří ve velké míře právě skladby sborové. Nunc dimittis je skladbou na latinský text pro sbor a cappella,
dokončenou v roce 2001. Simeonův chvalozpěv, přeložený jako
„Nyní propouštíš“, můžeme najít v Novém zákoně, konkrétně pak
v Lukášově evangeliu jako jeden ze tří novozákonních chvalozpěvů
(spolu s Magnificat a Benedictus). Duchovní náboj postupně se rozvíjející minimalistické kompozice v bohatých harmonických souzvucích doplňují také náznaky rétorických figur – příkladem může být
climax, vzestupná melodie, zde konkrétně vystihující text „lumen ad
revelationem“, tedy „světlo k osvícení“. Druhou Pärtovou skladbou je
pak Virgencita, rozvážná a cappella kompozice, která vznikla v roce
2012 pro mexický lid a inspirována byla pozváním na významný
mezinárodní festival do Mexika. Naléhavě gradující a sekundovými
souzvuky zahuštěná skladba zaznívá na vybrané verše modliteb
ve španělštině věnovaných Panně Marii Guadalupské, svaté patronce Mexika.

Dámská část sboru provede cyklus Deset zpěvů pro ženský sbor
českého skladatele Josefa Suka (1874–1935). Poetické skladbičky
nesoucí podtitul „na slova lidových písní slovanských“ obsahují texty
moravské, slezské, polské, slovenské, srbské i kašubské a doprovází
je nelehký, avšak efektní part čtyřručního klavíru. Patrné jsou rovněž
reminiscence úspěšné scénické hudby Radúz a Mahulena, jejíž suitu
Suk v té době komponoval.
U nás nepříliš známého rakouského skladatele Johanna
Nepomuka Davida (1895–1977) představí těleso výběrem z jeho cyklu
Zehn Volksliedsätze. Je znám především pro svá varhanní díla pramenící z jeho zkušeností na pozici varhaníka. Mimoto je ale také autorem
osmi symfonií a dalších instrumentálních skladeb, mezi sborovými díly
pak vyniká právě cyklus lidových písní dokončený v roce 1949.
Valčíkové milostné písně Liebeslieder Walzer tvoří první ze dvou
opusových čísel, do kterých Johannes Brahms (1833–1897) své Liebeslieder rozdělil. Valčíkům s doprovodem čtyřručního klavíru nechybí Brahmsova skladatelská komplexnost a populární styl, a přestože
jsou dnes běžným kusem sborového repertoáru, skladatel je původně
zamýšlel spíše na domácí setkání do salónků než do koncertních sálů.
Sbor se představí pod vedením svého zakladatele a sbormistra
Erwina Ortnera, se kterým od svého vzniku v roce 1972 nastudoval
významná sborová i operní díla a vyhrál mnohá ocenění. Mezi nimi
se vyjímá zejména cena Grammy z roku 2002 získaná za nahrávku
Matoušových pašijí J. S. Bacha ve spolupráci s dirigentem Nikolausem
Harnoncourtem.

Pražský filharmonický sbor
Díla Leoše Janáčka a dvou jeho českých současníků korunovaná Svatbou Igora Stravinského pak chystá Pražský filharmonický sbor. Těleso s pětaosmdesátiletou tradicí, spolupracující s významnými (nejen)

a cappella pak vznikl v Janáčkově vrcholném poválečném období,
např. spolu se Sinfoniettou nebo Glagolskou mší. Skladatel se inspiroval básní indického básníka a filozofa Rabíndranátha Thákura, jehož
slyšel předčítat a jeho dílo jej poznamenalo. Skladba je zamyšlením
a ohlédnutím se zpět za těžce vyšlapávanou cestou životem.
Třetím z představitelů české moderny je Vítězslav Novák
(1870–1949), zprvu komponující pod vlivem svého učitele Antonína
Dvořáka, později poznamenaný valašským a slovenským
folklorismem, který jeho vrcholná díla charakterizuje. Čtyři básně
Otokara Březiny pro smíšený sbor však spadají do skladatelovy rané
sborové tvorby a řadí se mezi jeho nejpozoruhodnější sborová díla.
V kontrastu k české moderně v závěru zazní proslulá, ne však
často uváděná Svatba Igora Stravinského (1882–1971). Původem
ruský skladatel se prosadil spíše v Evropě, zejména v Paříži, kde také
bylo dílo po několikaletém odstupu premiérováno (1923). Ve scénické
taneční podobě se prostřednictvím ruských říkadel a popěvků odehrává tradiční ruská venkovská svatba. Patrná je podobnost s nejvýznamnějším autorovým dílem Svěcení jara – skladby vznikaly současně a pojí je zejména nepřirozeně vyznívající práce s rytmem a akcenty.
Oba pestře stavěné koncerty divákům festivalu nabídnou
komorněji laděný program v kontrastu s operními produkcemi, pestrý
průřez sborovou tvorbou českou i zahraniční a kvalitní hostující
interprety.

foto: Marek Olbrzymek

evropskými orchestry a dirigenty, se zaměřuje především na a cappellovou, kantátovou a oratorní tvorbu od klasicismu po současnost.
Na koncertě v Besedním domě však pod vedením Lukáše Vasilka představí především českou hudební modernu, autory, kteří výrazně posouvali české a moravské sborové umění na počátku 20. století.
Josef Bohuslav Foerster (1859–1951), považovaný někdy spíše
za předchůdce moderny, zanechal ve svém odkazu rozsáhlé dílo
vokální i instrumentální, z něhož téměř třetinu tvoří písně a sbory.
Die Weihe der Nacht (Posvěcení noci) je skladbou pro ženský sbor
a orchestr, případně klavír, jak tomu bude u brněnského provedení.
Abendlied (Večerní píseň), tentokrát pro mužský sbor, vznikla jen
o něco málo později, liší se o dvě opusová čísla (op. 87 a op. 89). Německý text je pak důsledkem autorova života v Hamburku a ve Vídni,
díky čemuž také oba sbory vyšly v prestižním nakladatelství Universal Edition.
Také od Leoše Janáčka (1854–1928) zazní dvě díla v rozdělení
ženské a mužské části sboru. Vlčí stopa pro soprán a tenor sólo, ženský sbor a klavír na text Jaroslava Vrchlického je spolu s dalšími sbory
z válečného období lyrickým protějškem ke zhudebnění dramatičtějších Bezručových básní. Určení ženským sborům v této době má
ryze praktické vysvětlení – po odchodu mužů na frontu jich pro zpěv
zůstal nedostatek, a bylo proto zapotřebí rozšířit tvorbu pro ženské
sbory. Potulný šílenec pro soprán, tenor a baryton sólo a mužský sbor

30. 9.

19 h, divadlo Reduta
(Mozartův sál)
foto: Marek Olbrzymek

Arnold Schoenberg Chor

Arnold Schoenberg Chor
Schönberg: Drei Volksliedsätze Op. 49
Pärt: Nunc dimittis
Pärt: Virgencita
Pražský filharmonický sbor
Janáček: Vlčí stopou, Potulný šílenec
Stravinskij: Svatba

4. 10.

19 h, Besední dům

Pražský filharmonický sbor
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LEOŠ JANÁČEK

foto: Karel Kašák

PŘÍHODY LIŠKY
BYSTROUŠKY

2. 10.

19 h, Mahenovo divadlo

DIRIGENT: MARTIN DOUBRAVSKÝ
REŽIE: LINDA KEPRTOVÁ
DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC
„V Lišce se musíte prokousat vrstvami, tématy, a hlavně – Liška se od jiných
oper, ale snad je to i typický znak pro Janáčka, vyznačuje tím, že nezpracovává
velké, monumentální téma, často málo pravděpodobné. Liška mluví
o „obyčejných věcech člověka“. A když říkám „obyčejné“, myslím
tím „důležité“ věci člověka. A to je na Lišce to podstatné, důležité a pro mě
osobně dojemné. Když jsem s ní každý den, stále a intenzivně, připadá mi, jako
kdyby nám Janáček dopřával v Lišce Bystroušce jakýsi druh terapie.“
Linda Keprtová v rozhovoru pro KlasikaPlus

O obyčejných věcech člověka
Každá Janáčkova opera je originálem a nejinak tomu je v případě Příhod lišky Bystroušky, kde se na jevišti prolíná svět lidský s tím zvířecím.
Jsou lyrické a melodické, jiskří humorem, vlídným a trošku janáčkovsky pichlavým zároveň a zaujmou zemitostí a laskavou životní ﬁlozoﬁí
o věčném koloběhu života. Na počátku příběhu o mazané lišce stálo
rozhodnutí brněnské redakce Lidových novin pravidelně přinášet svým
čtenářům kreslené obrázky malíře Stanislava Lolka s texty spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka. Domácnost u Janáčků patřila
k pravidelným čtenářům Lidových novin a skladatele kreslené příběhy
zaujaly. O prázdninách roku 1921 si začal dělat náčrt scénáře nové opery o Bystroušce a pracovat na libretu. Těsnohlídkovo vyprávění končí
svatbou Bystroušky a Zlatohřbítka, Janáček se však oproti původní
předloze odhodlal k závažné změně a nechal hlavní postavu zemřít,
neboť jako pravý dramatik cítil potřebu katarze. Z půvabného obrázku
prvorepublikového života tak posunul příběh k zamyšlení nad věčným
koloběhem života.
Ač Příhody lišky Bystroušky neodmyslitelně patří k Brnu, na festivalu se tentokrát představí inscenace operního souboru Divadla
F. X. Šaldy Liberec, která měla premiéru v prosinci 2019. Je dílem inscenačního týmu režisérky Lindy Keprtové, šéfdirigenta Martina Doubravského, scénografa Michala Syrového a kostýmního výtvarníka Tomáše
Kypty. Liberecký operní soubor si získal v poslední době pozornost
diváků i kritiky řadou zajímavých inscenací – mimo jiné i Její pastorkyní
(2017), Rossiniho Popelkou (2018) či Foersterovou Evou (2015) – a nejinak tomu bylo i u již zmíněného posledního janáčkovského počinu. Festivaloví diváci se tak mohou těšit na neotřelý pohled mladé režisérky
na jedno z nejoblíbenějších děl Leoše Janáčka.
Linda Keprtová patří mezi vyhledávané umělce mladé generace s osobitým režijním jazykem. Její inscenace dvakrát získaly Cenu
kritiků festivalu Opera – Don Quichotte (2013) a Eva (2015), stejně tak
byla oceněna její práce s košickým operním souborem, kde za inscenaci Dialogy karmelitek (2013) získala cenu DOSKY za nejlepší
režii a za Händelovu Alcinu cenu Nejlepší inscenace operní sezóny
2015/2016 pohledem slovenské kritiky. O svém přístupu k Janáčkově
Lišce Bystroušce říká: „Proč? Protože se v tom stále ještě poznáváme.
Teze, jež se stala výchozím klíčem v mém osobním putování za Liškou
Bystrouškou. V mém osobním hledání, které mě vždy a znovu zaskočí,
protože stále nalézám ‚jen‘ obyčejného člověka, tu největší hodnotu,
kterou máme, nalézám ji v opeře, ve formě tak odtržené od běžných
starostí. Vždy a znovu mě udivuje, jak lehce se může takovým Revírníkem stát každý z nás, kolik takových Rechtorů, lidí zmučených láskou,
lidí, kteří už nemají cesty zpět, běžně a bez povšimnutí potkáváme.
A kolik z nás se nechalo stisknout od nějaké té Lišky, které od začátku
fandíme, držíme jí palce, promítáme do ní vlastní sny a přání, kolik z nás
prosilo jako Revírníková. Janáček píše o obyčejných věcech člověka.
O tématech, která provázejí všední dny našeho bytí a stávají se tak
nevšedními. Píše o řádu, ve kterém nové soupeří se starým, o řádu, kdy
každá z bytostí bojuje za možnost svobodného myšlení, píše o tužbách,
které jsou a budou tou nejsilnější motivací. Píše o nás všech. Píše a nesoudí, protože kdo ví, kým jsme my.“

foto: Karel Kašák

Text: Patricie Částková

„Režisérka nepopisuje, ale předvádí své promyšlené čtení
obrázků Janáčkova operního komiksu v kontextech. Velmi konkrétní čtení, opřené nejen o partituru, ale o možné
souvislosti. (…) Revírník v podání Pavla Vančury je fortelný chlap, už také dávno ví, o čem Janáček operu a jeho
part napsal. Uměřený v projevu, vše podstatné uhraje
do detailů promyšleným pěveckým partem. Oblečený
je ve všedním, jaksi pracovním – vůbec se v inscenaci
nepředvádí nic vizuálně jen efektního či „hezkého“. Právě
to je na ní nejkrásnější. A je třeba na závěr zdůraznit, že to
všechno má především emocionální rozměr, že to všechno evokuje pocity a zážitky každého, kdo si do opery promítne svůj vlastní život.“
O rodinném štěstí,
Divadelní noviny, Josef Herman, 20. 1. 2020
„Linda Keprtová umí vytvořit dramatické situace a dokáže
více než obratně pracovat s herci, zvláště s těmi, kteří už
jsou na ni zvyklí. Bystrouška a Zlatohřbítek jsou mistrnou
kreací Livie Obručník Vénosové a Alžběty Vomáčkové.
Svou spontánní bezprostřednost projeví ve vztahu, který
zraje s časem. Sedmnáct liščat, to už je slušný počet.“
Liberecká Bystrouška – pokus o pochopení,
Harmonie, Olga Janáčková, 23. 12. 2019
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PHILHARMONIA OCTET
PRAGUE
Jedním ze špičkových komorních těles, na něž se můžeme těšit na festivalu
Janáček Brno 2020, je i dechový PhilHarmonia Octet Prague. Jeden z jeho
zakladatelů Vilém Veverka prozradil více o souboru i repertoáru, který na svém
koncertě představí.

Nápad spojit lidský hlas, v tomto případě německého barytonistu Christopha Pohla, se zvukem dechového
oktetu v písních ze sbírky Chlapcův
kouzelný roh Gustava Mahlera je krásný. Co vás k němu přivedlo?
Nabízí se jednoduchá odpověď: má-li hoboj
jako nástroj nejblíže lidskému hlasu, pak
jsme de facto již na půli cesty k naplnění
smělého záměru realizovat cyklus Gustava
Mahlera Chlapcův kouzelný roh ve verzi pro
baryton a dechové okteto. Jen smělé myšlenky posouvají lidské snažení jako takové, to
platí i v umění. Jako soubor se chceme dále
profilovat, hledat a nalézat nové cesty hudby
i interpretace. Chceme se rovněž částečně
vymezit vůči disciplíně, jakou je – původně –
komorní hudba. Naší další ambicí (nejen) jsou
projekty na pomezí komorní a orchestrální
hry. Mahler ve spojení s barytonem a obligátním kontrabasem toto skvěle reprezentuje.
Ptá-li se posluchač proč, pak odpovídám jen
tolik, že máme jasnou potřebu nabídnout více.
Mahler se tak letos stal nedílnou součástí
našeho repertoáru a faktickým vykročením
do další etapy souboru PhilHarmonia Octet.

Maximálně naplňovat
možnosti hudby
Text: Patricie Částková

PhilHarmonia Octet na festivalu představí úpravu suity z Janáčkovy opery
Z mrtvého domu, která vznikla přímo
pro vás. Čím vás oslovila, že jste si
zvolili právě ji?
Toto bylo skutečně velké téma, proces uvažování a diskuse, dokonce s mnoha skutečnými
janáčkovskými specialisty. Přiznám se, že neznám všechny partitury Leoše Janáčka natolik, abych mohl sám posoudit vhodnost volby.
Proto jsem se obrátil právě na Jiřího Zahrádku,
respektive přítele dirigenta Jakuba Kleckera.
S nimi jsem věc konzultoval a hudební matérie
Z mrtvého domu se nám zdála pro tuto příležitost jako svého druhu optimum. Suita zazní
v rámci festivalu dokonce ve světové premiéře.
À propos, obě další skladby provedeme v Brně
v premiéře moravské. Je to bez nadsázky program, který snese přívlastek „maximalistický“.
Ale právě to je opravdová filozofie souboru,
maximálně naplňovat možnosti hudby.

Korejský skladatel Isang Yun a jeho
Octet, to je výprava do jiného světa,
nebo v ní nalézáte spojitost s Janáčkovou hudbou?
Mohli bychom jistě spekulovat o tom, zda
a jak moc znal Isang Yun – jeden z absolutně nejvýznamnějších skladatelů
asijského původu, autor, který svým vlivem
zásadně ovlivnil poválečnou evropskou
avantgardu – hudbu Leoše Janáčka. Není
pochyb o tom, že se s hudbou Janáčka
(také proto, že sám byl operním autorem)
setkal. Janáček byl inovátor, který dosáhl
absolutně specifického hudebního jazyka
a vyjadřování. Podobně však můžeme nahlížet dílo Isanga Yuna! Snoubení asijské
hudební estetiky spolu s poválečnými evropskými vlivy přináší jedinečný hudební
styl. Nehledejme primárně spojitost, hledejme podobnost uvažování jako takového,
respektive hudební kontinuitu.
foto: Daniel Havel

Jaký příběh se skrývá za vznikem
PhilHarmonia Octet?
Za formací PhilHarmonia Octet můžeme hledat a najít skutečný příběh. Je to příběh faktického hudebního přátelství, příběh velké touhy
překonávat dosavadní hudební mantinely
i klišé a vytvořit snad cosi, co zde doposud
nebylo. Ukázat, že platforma dechových
nástrojů na půdorysu klasického (či mírně
rozšířeného) okteta má nevídaný hudební
potenciál. Vzájemně jsme se ovlivňovali
během studia a toto nám zůstalo, respektive
cítíme soustavnou potřebu rozvíjet společné
myšlenky, jít dál, neustrnout. PhilHarmonia
Octet je hrdým reprezentantem současné
české, lépe řečeno evropské dechové školy.
Navíc mám pocit, že právě po více než deseti
letech působení ne evropské scéně jdeme
po vlastní, tedy autentické cestě a naplňujeme
kritéria, která jsme si vytyčili. Důkazem toho
budiž např. právě provedení cyklu Gustava
Mahlera, respektive celý program, který
v rámci festivalu Janáček Brno představíme.

9. 10.

19 h, Mahenovo divadlo

PhilHarmonia Octet Prague

JAN
BARTOŠ
Za obrazem nehledám malíře, za dílem hudebním
hledám duši skladatelovu: jejím, zcela jejím a ničeho
více je dílo odleskem.
Leoš Janáček

Janáčkova hudba má
nekonečně mnoho poloh
„Sonáta 1. X. 1905 je jedním z Janáčkových nejodvážnějších a nejpronikavějších děl a Bartoš bezchybně uchopuje jeho bolestnou naléhavost prostřednictvím hry plné strhující zemitosti spojené s impozantní
technikou…“
Europadisc, Disc of the Week

foto: Vojtěch Havlík

Text: Patricie Částková

„Jan Bartoš vás vtáhne do Janáčkova podmanivého světa zvuku
hudbou, která je otevřená, a přece jaksi osobní, jejíž každý řádek i detail je proveden již od samého začátku s představivostí a hlubokou
přemýšlivostí.“
Gramophone
„Jeho klavírní tón je nádherně průzračný, a přesto má v sobě spoustu
vřelosti… Bartošovy běhy v tichých pasážích jsou úchvatné, připomínají šňůru perel. Tento poslední žák Ivana Moravce může snadno
stát vedle Firkušného.“
Leslie Wright, MusicWeb International

Janáčkovo klavírní dílo tvoří nedílnou součást každého festivalového
ročníku. Zní zde v podání předních českých interpretů či zahraničních hvězd, jako jsou Julius Drake nebo Thomas Adès. Letošní ročník
představí Jana Bartoše, výraznou osobnost mezi mladými českými
klavíristy. Dnes již celosvětově uznávaný interpret bývá zahraničním
tiskem označován jako „jeden z nejlepších evropských klavíristů“,
„citlivý a rafinovaný interpret“. Jeho nabitý koncertní program nezahrnuje jen dílo Leoše Janáčka, v letošním roce se například představí
v Rudolfinu jako interpret pěti Beethovenových klavírních koncertů.
Janáčkova tvorba je mu blízká a sám v rozhovoru pro časopis
Harmonie řekl: „Janáčkovu hudbu skutečně v sobě nosím téměř celý
život. Jeho klavírní skladby jsem hrál již jako teenager. Měl jsem také
štěstí, že jsem jeho hudbu mohl studovat se všemi svými pedagogy.
Každý z nich na něj měl odlišný názor. Postupně jsem se seznamoval
i s jeho operami a orchestrálními díly, četl jsem korespondenci, eseje
a fejetony. Trvalo mi docela dlouho, než jsem našel tu správnou rovnováhu mezi živelností a řádem. Janáček občas bývá hrán buď příliš
striktně, nebo naopak příliš rozvolněně. Dalším nebezpečím může
být ostentativní dramatičnost a vášnivost, Janáčkova hudba má ale
nekonečně mnoho poloh – je často introspektivní, zádumčivá až
mysteriózní. Byl nesmírně komplikovanou osobností a jeho hudba je
mnohovrstevnatá.“

13. 10.

19 h, divadlo Reduta
(Mozartův sál)

Jan Bartoš

V loňském roce Jan Bartoš nahrál pro Supraphon kompletní
Janáčkovo klavírní dílo a CD sklidilo okamžitě velký ohlas včetně
prestižního ocenění Editor’s Choice časopisu Gramophone. Se slovy
„český klavírista Jan Bartoš svým vlastním jedinečným hlasem našel
cestu do skladatelovy hlavy“ bylo americkým Národním rozhlasem
zařazeno do seznamu 10 klasických alb dekády.
Na festivalovém klavírním recitálu Jan Bartoš představí průřez
Janáčkovou klavírní tvorbou od rané skladby Thema con variazioni (nebo též Zdenčiny variace), kterou si sám Janáček označil opusovým číslem 1, až po poslední velké klavírní dílo V mlhách z roku
1912. Nebude chybět ani poetický cyklus Po zarostlém chodníčku
a 1. X. 1905 („Z ulice dne 1. října 1905“).
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ZEMLINSKY QUARTET
JOSEF SUK PIANO QUARTET
PAVEL HAAS QUARTET
Koncertní řada festivalu Janáček Brno přinese také komorní koncerty
smyčcových uskupení (kvartet, kvintet). Rovněž pro toto nástrojové obsazení
bylo období konce 19. a počátku 20. století zásadní. Skladatelé na základě
tradičního obsazení hledali nové cesty ve zvukovosti, v technikách, ale i ve sdělení
samotné myšlenky díla. Na koncertech tak lze Janáčkovo dílo vždy konfrontovat
s tvorbou skladatelů, jež Janáček znal a kteří představovali zajímavé možnosti
na pozoruhodné cestě hudebního vývoje. Interprety budou vynikající tělesa jako
Zemlinsky Quartet, Josef Suk Piano Quartet a Pavel Haas Quartet.

Přední komorní soubory
se zásadními díly
počátku minulého století
Text: Jiří Zahrádka

Na koncertě souboru Zemlinsky Quartet zazní skladby Leoše Janáčka, dále Josefa Suka, s nímž se Janáček přátelil a jehož tvorbu obdivoval, a do třetice Alexandra Zemlinského, jednoho z nejrespektovanějších umělců střední Evropy počátku 20. století. Uslyšíme zde raná
díla autorů stejně jako dílo vrcholné, které na mládí upomíná.
Říká se, že „Janáček má jednu obrovskou chybu – totiž tu, že
toho nenapsal více“. Je pravda, že v interpretaci tak výjimečné a nádherné hudby jsme limitováni poměrně nevelkým počtem opusů. Tato
skutečnost pochopitelně vede instrumentalisty, skladatele i dirigenty
k úpravám Janáčkových děl původně určených jinému obsazení.
To je také případ dechového sextetu Mládí zkomponovaného v roce
1924, v němž Janáček vzpomíná na své dětství a který skladatel Kryštof Mařatka upravil pro smyčcové kvarteto. Výsledek je překvapivě
dobrý. Úprava představuje veselého, obsahově nezatíženého
Janáčka ve skladbě pro smyčcové kvarteto – tedy něco zcela nezvyklého a nového.
Ve Smyčcovém kvartetu č. 1 B dur, díle mladého Josefa Suka,
sice ještě pozorujeme vliv milovaného učitele Antonína Dvořáka, ale
zároveň už i Sukův nezaměnitelný skladatelský rukopis.
Také Alexander Zemlinsky vycházel z pozdně romantické tradice, tu však propojoval s některými aspekty 2. vídeňské školy. Smyč-

cový kvartet č. 1 A dur, op. 4 je podobně jako Sukova skladba raným
dílem, přitom je však považován za jednu z nejvýznamnějších kvartetních skladeb daného období, tedy před nástupem 2. vídeňské školy.
Koncert souboru Josef Suk Piano Quartet, významného českého
komorního uskupení, přinese díla předních představitelů hudby přelomu 19. a 20. století a zároveň přiblíží problematiku nedochovaných
děl rekonstruovaných dalšími skladateli. Na koncertu tak zazní Klavírní
kvartet a moll Gustava Mahlera, jediné dochované komorní dílo tohoto
velikána symfonické hudby. Jde o skladbu vypracovanou během
studia na vídeňské konzervatoři, která se zachovala pouze jako torzo.
Není přitom zcela jasné, zda skladba měla při jediných třech provedeních v roce svého vzniku ještě jinou, propracovanější podobu. Toto
torzo o řadu let později (v roce 1988) dokončil skladatel Alfred Schnittke, výrazný tvůrce druhé poloviny 20. století. Na základě dochovaných 24 taktů ze Scherza vytvořil velmi osobitou skladbu, která není
v žádném případě pouhým pokusem o rekonstrukci, nýbrž představuje
jakési „rozvzpomínání na to, co nebylo naplněno“.
Ani Janáčkovo Klavírní trio zkomponované v roce 1908 se nám
do dnešních dnů nedochovalo. Premiéru mělo v brněnském Klubu
přátel umění v roce 1909 a jeho stopa končí provedením v roce 1922.
Je ale téměř jisté, že skladbu zničil sám Janáček, který materiál z Tria

foto: archiv Josef Suk Piano Quartet
foto: Ilona Sochorová

4. 10.

15 h, divadlo Reduta
(Mozartův sál)

3. 10.

15 h, Vila Löw-Beer

Zemlinsky Quartet

později transformoval do podoby smyčcového kvartetu. Tajemství
zmizelé skladby i jistá zvědavost, jak by v tomto obsazení vůbec zněla,
vedla nejednoho tvůrce k rekonstrukci skladby na základě zpětného
převodu z Kvartetu z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“.
Každá úprava přináší jinou vizi, jiný pohled. Na koncertě vyslechneme
úpravu z pera skladatele Miloše Štědroně.
Třetí z koncertů pak bude patřit světově proslulému Pavel Haas
Quartet, který se řadí k rezidenčním souborům festivalu Janáček Brno.
Letos se bude jeho program týkat bez výjimky českých skladatelů.
Prvním nesporně mistrovským dílem Bohuslava Martinů v oblasti komorní tvorby je Smyčcový kvartet č. 2 z roku 1925. V době,
kdy jej tvořil, byl skladatel již ovlivněn svým pobytem v Paříži a hudební kulturou tohoto města. Kvartet v sobě na jedné straně nese
vyrovnání se s romantickou i impresionistickou tradicí, zároveň však
představuje pro skladatelovu komorní tvorbu něco zcela nového,
objektivní věcnost, tak jak ji poznal v Paříži např. v některých Stravinského dílech.
Přesným opakem objektivní věcnosti je emocemi nabitý Kvartet
z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ Leoše Janáčka z roku
1923, kam skladatel vložil materiál ze zmíněného Tria z roku 1908.
Věnoval jej proslulému Českému kvartetu, které 17. října 1924 pro-

foto: Marek Olbrzymek

Josef Suk Piano Quartet

11. 10.

11 h, divadlo Reduta
(Mozartův sál)

Pavel Haas Quartet

vedlo premiéru. Tehdy sedmdesátiletý autor slavil s tímto dílem velké
úspěchy, např. v roce 1925 bylo uvedeno na Mezinárodním festivalu
Společnosti pro soudobou hudbu (ISCM) v Benátkách.
Také další dílo v premiéře zaznělo v podání Českého kvarteta
(a Josefa Suka u violového pultu). Smyčcový kvintet č. 3 Es dur
Antonína Dvořáka, skladatelova vrcholná komorní kompozice,
se bohužel objevuje na koncertních pódiích jen zřídka. Dvořák jej
napsal v roce 1893 během svého působení v Americe. Skladba
vznikla v bezprostřední blízkosti smyčcového kvartetu F dur během
Dvořákova prázdninového pobytu v Spillville. Janáček Dvořákovo dílo
nesmírně obdivoval a byl jeho velkým propagátorem.
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HUDEBNÍ FAKULTA
JAMU
Při již tradiční spolupráci Komorní opery Hudební fakulty JAMU se obdobně jako
na minulém ročníku festivalu představí soudobé operní dílo vytvořené pro tuto
příležitost. Důvěru dostal opět Daniel Šimek, který je současně absolventem oboru
kompozice i studentem dirigování orchestru na JAMU. Svou inscenaci S. A. M. P. O.
letos provede její světovou premiérou nejen jako autor hudby, ale také jako dirigent.

Hudební fakulta Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně
na festivalu Janáček Brno 2020
foto: Marek Olbrzymek

Text: Markéta Ottová

4. 10.
10. 10.

11 h, Památník Leoše Janáčka
Matiné
11 h, Hudební fakulta JAMU
Komponovaný pořad

Opera S. A. M. P. O. neboli „Speciální Anorganické Médium Projektující
Obrazy“ je výsledkem spolupráce již zmíněného Daniela Šimka a libretisty Otty Kauppinena, doktoranda na Divadelní fakultě JAMU.
Ten postavil příběh na podkladě souboru finsko-karelské mytologie
zvaného Kalevala. Zápletka příběhu je ryze současná (či dokonce
současnost trochu předbíhající), nicméně postavy a jejich vzájemné
vztahy čerpají z mytologie, a místy dokonce dochází k prolínání s původním textem severského příběhu.
Opera představuje z celkového hlediska spíše komorní záležitost. Setkáme se zde pouze se čtyřmi postavami: Väinämöinenem,
Louhi, Ilmarim a Aino, členy jedné rozeklané rodiny vědců pracujících
ve farmaceutickém průmyslu. Obsazení instrumentální složky je

neméně pozoruhodné: mezi tradiční nástroje autor hudby zakomponoval také elektroniku. O obsahu opery říká: „Tematicky se naše dílko
zabývá otázkou života v ‚nereálném světě‘ (média obecně), honem
za mocí a penězi a jejich dopady na člověka.“
Příběh opery zrcadlí finský mýtus o bájném mlýnku zvaném
Sampo, „který dokázal pro svého majitele namlít nekonečné množství čehokoliv“ a jejž mohl vytvořit jedině kovář Ilmarinen, prapředek
Ilmariho. Samotný Ilmari je odrazem kováře v současnosti, neboť je
jediným vědcem schopným vyvinout S. A. M. P. O. – nesmírně vzácnou látku, která umí vyjevit člověku jeho autentický pradávný příběh.
Problém však tkví v otázce, zda je člověk na znalost surové pravdy
o své podstatě připraven. S. A. M. P. O. tudíž může být stejně tak ne-

kolega Patrik Červák. Režijně se opery ujala studentka třetího ročníku
operní režie Kateřina Křivánková (roz. Reichová), která má v Komorní
opeře za sebou již několik úspěšných inscenací. O svém novém úkolu
říká: „Fascinuje mě i děsí zároveň, že naše děti (nebo děti našich dětí)
by teoreticky mohly být postavami našeho příběhu. Také jsem nikdy
nepracovala s dramaturgem po boku, což pro mě bude nová, velmi
cenná zkušenost.“
Práce studentů pochopitelně probíhá pod patronátem jejich
vyučujících hlavního oboru. Za těmi všemi pak stojí umělecký vedoucí
Komorní opery Tomáš Krejčí, který řídí veškeré hudební nastudování,
a vedoucí produkce Zdeňka Vlachovská, jež školí studenty hudebního
manažerství, aby dokázali realizovat celý projekt z oné druhé linie.

Matiné JAMU
Ještě před uvedením této premiéry se však studenti Hudební fakulty
JAMU představí festivalovému publiku na dvou matiné, a to 4. a 10. října. Zatímco na prvním z nich se mohou posluchači těšit na dopolední
koncert v prostoru Památníku Leoše Janáčka v Brně, to druhé je
zavede přímo do útrob Hudební fakulty.
O program v Památníku se postarají studenti hry na klavír, lesní
roh, klarinet a housle v doprovodu zkušených korepetitorek a vyučujících JAMU. Tradičně zazní díla Janáčkova: první řadu klavírního cyklu
Po zarostlém chodníčku přednese Adam Závodský, který v loňském
roce získal 3. místo v Soutěži Nadace Bohuslava Martinů, a koncert
uzavře Sonátou pro housle a klavír Miroslava Vážanská v doprovodu
Libuše Pančochové. Mezitím publiku nabídnou studenti dechového
oddělení skladby Richarda Strausse a Clauda Debussyho. Andante
pro lesní roh a klavír prvně zmíněného skladatele zahraje Chisako
Bunya, Debussyho Première Rhapsodie pro klarinet a klavír přednese
Aleš Tvrdík, oba za klavírního doprovodu Jany Goliášové, proděkanky
Hudební fakulty JAMU.
Matiné 10. října bude mít formu jakési hudební exkurze po budově fakulty. Při průchodu budovou se návštěvníci mohou těšit na krátká
hudební vystoupení – v jednotlivých sálech, odborných učebnách
i na chodbách samotných. Tuto formu hudebního zážitku nevolí
Hudební fakulta poprvé a mezi posluchačstvem se akce těší velké
oblibě. I letos se jejího režijního ztvárnění ujme studentka operní režie
Jana Tajovská Krajčovičová, která na posledním ročníku festivalu
Janáček Brno mimořádně zdařile tematicky propojila jednotlivá čísla
skrze četbu dopisů Janáčkově manželce Zdeňce. S čím přijde letos? – Nechte se překvapit!

foto: Marek Olbrzymek

bezpečné jako prospěšné a stane se předmětem soupeření dvou
farmaceutických firem pojmenovaných dle mytických znepřátelených oblastí: Kalevala a Pohjola. Prolínání a podoba příběhu s jeho
mytologickou předlohou jsou s postupujícím dějem stále markantnější a ve finále je lze těžko oddělit.
Otto Kauppinen píše: „Výrazným rysem postav Kalevaly je jejich
nečernobílost – žádný z hrdinů není vyloženě dobrý, jejich rozhodnutí
jsou často motivována negativními emocemi, chtíčem a ziskuchtivostí. Tento fakt činí příběh Kalevaly velmi aktuální pro současnou společnost. Kvůli tomu si opera S. A. M. P. O. bere Kalevalu jako inspirační
zdroj a aktualizuje její některé motivy a postavy do příběhu z blízké
budoucnosti, ve které lze hledat paralely právě se současnou společností.“
Úloha Otty Kauppinena však nekončí u vytvoření libreta. Jakožto absolvent divadelní dramaturgie zastane roli dramaturga i v této
inscenaci, což je v Komorní opeře novinkou. Komorní opera Hudební
fakulty funguje již od roku 1954, její nejnovější podoba se však pojí
s otevřením Divadla na Orlí v roce 2012. Divadlo na Orlí neboli „Hudebně-dramatická laboratoř“ je prostorem pro ryze studentskou
práci. Místní inscenace Hudební fakulty tvoří pochopitelně studenti
zpěvu a nástrojové hry, vedle nich ale také studenti operní režie, dirigování či hudebního manažerství. Divadelní fakulta prostor využívá
zejména pro svá muzikálová představení, není však neobvyklé, pokud
i do opery zavítají její studenti činohry, scénografie či právě muzikálu.
Hudební fakulta produkuje jednu inscenaci v každém semestru.
Veškerý zkušební proces přitom probíhá současně s akademickým
rokem, tudíž studenti zapojení do inscenace musejí zvládnout nastudování za běžného studijního provozu, což je nesmírně náročné.
Podzimní inscenace obvykle mívá premiéru na konci listopadu a celý
zkušební proces od korepetic s jednotlivými zpěváky se rozbíhá před
letními prázdninami. Jelikož se však premiéra S. A. M. P. O. na festivalu
Janáček Brno chystá již na 15. a 16. října, tedy o měsíc a půl dříve, než
je v Komorní opeře běžné, celé nastudování se musí uspíšit. Nezvykle
se tedy uskuteční již ve zbylých jarních měsících, aby se „otevřená generálka“ odehrála 25. června. Letní proluka jistě udělá své v pozitivním
i negativním slova smyslu, od září tudíž proběhne zrychlený „oprašovací“ proces tak, aby v polovině října byla opera připravena na svou
ostrou premiéru na festivalu.
Jak bylo zmíněno, za dirigentský pult se postaví sám autor hudby Daniel Šimek, pro kterého tato inscenace představuje v Komorní
opeře debut na pozici dirigenta. Asistovat mu bude o rok zkušenější

15. 10.
16. 10.

19 h, Divadlo na Orlí
S. A. M. P. O. premiéra
17 h, Divadlo na Orlí
repríza

Autoři S. A. M. P. O. Otto Kauppinen a Daniel Šimek
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JAN JIRASKÝ

Jan Jiraský a Janáčkův klavír
foto: Marek Olbrzymek

Text: Patricie Částková

prvočísel, různých skrytých šifer, nejrůznějších motivů (například ze Zdenčiných variací), jaká je nesmírná
provázanost všech jeho skladeb. Musím říct, že jsem
objevil řadu věcí, které by mi asi jinak zůstaly utajeny,
kdybych se na Janáčkovo dílo soustředil jen z hlediska
interpretačního, a ne také z hlediska kompozičního.“
Janáčkovské recitály Jana Jiraského na skladatelův klavír jsou pravidelnou součástí festivalu.
19 h, divadlo Reduta (Mozartův sál)
Návštěvníci letošního ročníku se mohou mimo vynikající interpretace těšit i na nově zrestaurovaný
11 h a 13 h,
nástroj, který po rozsáhlých opravách zažil svou
Památník Leoše Janáčka
premiéru na preview koncertu festivalu v listopadu 2019. Náročného restaurování se ujal vídeňský
Klavier-Atelier Gerta Hechera. Během práce se zjistilo, že opravy
provedené v 70. letech 20. století nerespektovaly stáří klavíru ani
Nejen místa spojená s životem a dílem Leoše Janáčka čekají na nájeho vídeňskou mechaniku. Nyní byly všechny části nahrazeny
vštěvníky festivalu. Památník Leoše Janáčka skrývá jedinečný bonus
originálními díly, a klavír se tak vrátil do své původní podoby.
v podobě skladatelova klavíru značky Ehrbar z roku 1876, který JanáJan Jiraský se na festivalu představí nejen v rámci koncertů
ček dostal jako svatební dar od svého tchána. Ne každému klavíristovi
v Památníku Leoše Janáčka, ale i na recitálu, který je součástí
by nástroj s dnes již neužívanou vídeňskou mechanikou přirostl k srdprovedení Janáčkova Zápisníku zmizelého v divadle Reduta.
ci, ale Jan Jiraský v něm našel svůj klavír.
Program složený z Janáčkova cyklu V mlhách, Bartókova AllegVynikající interpret i pedagog Jan Jiraský na sebe upozornil
ro barbaro, Stravinského Piano Rag Music a Mařatkovy skladby
nejen interpretací Janáčkových skladeb, ale i dalšími zajímavými proOnyrik – příběhy budoucí a cizokrajné pro jinak temperovaný klavír
jekty, jako bylo koncertní provedení kompletního Dobře temperovanabídne zajímavý náhled do děl, jejichž východiskem se pro skladateného klavíru J. S. Bacha či kompletních koncertních etud F. Chopina.
le stala lidová hudba.
Jako sólista i komorní hráč vystupuje doma i v zahraničí (Pražské jaro,
Concentus Moraviae, Vídeň, Lisabon, Vincenza, Peking ad.).
V roce 2004 se uskutečnil unikátní projekt Českého rozhlasu,
v rámci nějž Jan Jiraský natočil Janáčkovy sólové klavírní skladby
právě na skladatelův klavír přímo v jeho pracovně. Na vznik nahrávky
vzpomínal v pořadu Telefonotéka: „Atmosféra Janáčkova domku,
vědomí, že vlastně sedíte u klavíru, kde vznikal Zarostlý chodníček, cyklus V mlhách, že si to tam Janáček všechno hrál. Ten zvuk
je úplně jiný – on má velmi blízko k cimbálu, což je vlastně zase
další spojení s janáčkovskou inspirací moravskou lidovou hudbou, kde má cimbál výsadní postavení. V tom klavíru je vlastně
skryto zvukově víc věcí, které člověka inspirují.“
Janáček byl a je stálou součástí nejen jeho repertoáru, ale i muzikologického bádání, protože svou interpretaci opírá o studium historických pramenů a rukopisů. O svém přístupu k interpretaci řekl v pořadu
Klasika D-dur: „Jako interpret, který je tlumočníkem myšlenek
skladatele (a pokud se jedná o tak přemýšlivého skladatele, jakým
byl Leoš Janáček), se snažím vždycky dostat k pramenům jeho
tvorby a to pochopitelně vyžaduje i určitou analýzu jeho děl. Velmi
Gert Hecher a Jan Jiraský
s Janáčkovým klavírem
jsem se divil, když jsem pod drobnohledem zkoumal některé jeho
skladby, kam až se lze dostat, jakým způsobem například využívá

foto: Marek Olbrzymek

1. 10.
3. 10.

MAGDALENA MÚČKOVÁ,
STRÁŽNICKÁ CIMBÁLOVÁ
MUZIKA DANAJ A HOSTÉ
Cimbálová muzika Danaj se svou uměleckou vedoucí Magdalenou Múčkovou
a primášem Janem Gajdou patří mezi soubory, které uchovávají a dnešní generaci
znovu učí poznávat bohatství našeho folklorního dědictví prostřednictvím svých
jedinečných komponovaných projektů. S jedním z nich nazvaným Kvítí milodějné
na minulém festivalu vystoupila spolu s mužským vokálním kvartetem Q VOX, kdy
představili lidové písně ze sběrů Leoše Janáčka.

Kostelní písně ze Znorov
foto: Marek Olbrzymek

Text: Patricie Částková a Magdalena Múčková

Tentokrát se Danaj na festival vrací s novým
pořadem věnovaným kostelním písním
z obce Vnorovy, který byl připraven speciálně pro Janáček Brno 2020. Co stálo
za vznikem projektu, vysvětluje Magdalena
Múčková: „Nedílnou součástí Janáčkova zájmu byly podpora a sběr písní, kterým dnes
říkám posvátné, zlidovělé či lidové duchovní.
Janáček si za spolupracovníka ve výzkumu
lidové písně zvolil mimo jiné také Hynka
Bíma pověřeného mapovat západní Moravu.
Právě Bím zachytil při svých opakovaných
sběrech v obci Vnorovy (tehdy Znorovy)
soubor starých kostelních písní, kterým –
ačkoli tvoří jen nepatrnou část z celkového
počtu písní jím zaznamenaných – věnoval
značnou pozornost (svědčí o tom i šestnáct
19 h, Červený kostel (Českobratrský
dopisů vzájemné korespondence s L. Jaevangelický chrám Jana Amose Komenského)
náčkem, v nichž se tímto tématem zabývá).
Zpěvačky cimbálové muziky Danaj
Ostatně, byly to právě Vnorovy, kde našel
Janáček po předčasné smrti otce roku 1866
útočiště u svého strýce Jana Janáčka (v letech 1870–1878 zde působícího faráře). V dobách, kdy sám Leoš Janáček hrál na vnorovském
Pořad Kostelní písně ze Vnorov (Znorov) alespoň částečně odkůru na varhany, se zde s místními duchovními písněmi pravděpokryje tuto dosud neobjevenou perlu lidové hudební kultury, prozatím
dobně seznámil osobně.
stojící mimo hlavní zájem folklorní veřejnosti. Výběrem písní tak s více
Zaměření písní má přímou vazbu na církevní rok. Část z nich nanež stoletým odstupem nahlédneme do repertoáru pevně zakořenělezneme v kancionálu Jana Josefa Božana Slavíček rájský z roku 1719
ného ve zpěvném a zbožném prostředí zmíněné slovácké obce. Za dopředstavujícím základní srovnávací materiál, který byl ještě v dobách
provodu varhanního či komorního nástrojového, případně a cappella
sběru v r. 1911 ve vnorovské farnosti využíván při bohoslužbách. Bím
se představí vybraní pěvečtí sólisté a sbory ze Vnorov a okolí.“
zaznamenal (a částečně též natočil na fonograf) písně adventní, vánoční, postní, velikonoční, k oslavě svatých a písně vztahující se svým
obsahem k událostem v životě křesťana.

7. 10.
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12. 10. 2020

Den s Janáčkem
Festival může být mnohem víc než jen návštěva operních představení a koncertů.
Vydejte se Brnem po stopách Leoše Janáčka a poznejte místa, kde tvořil a která
ho inspirovala. Nahlédněte do divadelního zákulisí a zažijte operní dům z pohledu,
jaký se vám běžně nenabídne. Prostě zažijte jeden den s Janáčkem!

V Janáčkových stopách Brnem

Otevřený dům s Janáčkem

A začínáme hned ráno, kdy je připravena procházka po místech, kde
Janáček žil a pracoval, prožíval své úspěchy nebo se potkával s přáteli. Součástí procházky s průvodcem budou mimořádně i prohlídky interiéru baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, Památníku
Leoše Janáčka a Mahenova divadla. Trasa: Mendlovo náměstí – Zelný
trh – Česká – Solniční – Žerotínovo náměstí – Smetanova – Malinovského náměstí. Délka cca 3 hodiny, sraz před bazilikou Nanebevzetí
Panny Marie na Starém Brně.
9.30 h česky, průvodce Jiří Zahrádka
10.00 h anglicky, průvodce Jan Špaček

I Janáčkovo divadlo ožije už od rána. Festival je tu i pro děti a studenty
a jim bude dopoledne patřit naše operní budova i hudba Leoše Janáčka. V rámci Otevřeného domu s Janáčkem je pro ně připravena
netradiční prohlídka divadla s programem, na kterém se budou podílet nejen členové operního souboru, ale i studenti Konzervatoře Brno.
Začátky programu:
14.00, 14.30, 15.00 (anglicky) a 15.30
délka trvání cca 60 min.
Vstupenky na www.janacek-brno.cz

foto: archiv TIC Brno

foto: KIVA

Vstupenky si můžete zakoupit na:
ticbrno.cz/predprodej/titul-po-stopach-leose-janacka
ticbrno.cz/predprodej/titul-in-the-footsteps-of-leos-janacek
Kdo bude chtít vyrazit na procházku po Brně samostatně, nepřijde ani
o možnost navštívit Památník Leoše Janáčka, vychutnat si atmosféru
Mistrovy pracovny a prohlédnout si novou expozici, protože v pondělí
12. 10. bude mimořádně otevřeno 9–17 h.
Po procházce je samozřejmě třeba zajít na oběd. Na čem si
pochutnával nejhranější český operní skladatel? Během festivalu
nabídnou vybrané brněnské restaurace a kavárny menu z Mistrových
oblíbených jídel nebo dezert podle receptu Janáčkovy hospodyně.
Sledujte www.janacek-brno.cz a www.leosjanacek.eu.

foto: Janáčkův archiv, Moravské zemské muzeum

foto: Janáčkův archiv, Moravské zemské muzeum

Brno žije Janáčkem
Leoš Janáček v zahradě před svým domkem,
kde se dnes nachází jeho památník.

Krok za oponu s operou L. Janáčka Osud

foto: Marek Olbrzymek

Program celého dne vyvrcholí oblíbeným pořadem Krok za oponu,
který je věnován Janáčkově opeře Osud. Chcete vědět, jak Janáček
přišel k námětu Osudu a proč se 1. dějství odehrává právě v Luhačovicích? Kdo byla Kamila Urválková či jakou roli hrají v opeře rudé
růže? Pak s námi udělejte krok za oponu a vydejte se na interaktivní,
dobrodružnou, a hlavně zábavnou cestu do nitra operní inscenace se
sólisty, sborem a orchestrem Janáčkovy opery NdB. Průvodcem vám
bude náš šéfdirigent Marko Ivanović.
Vstupenky na www.janacek-brno.cz

Po stopách velkého skladatele a brněnského kulturního života se
můžete vydat i další festivalové dny. Nejlepší je začít na webu věnovaném Janáčkovi a jeho dílu. Najdete zde řadu zajímavostí, ale třeba
i přehled brněnských institucí spojených s Janáčkem. Stačí zadat
www.leosjanacek.eu. Teorii je dobré propojit s praxí, a tak vyrazte
před představením nebo koncertem na procházku. TIC Brno připravilo stezku mapující brněnské lokality a budovy, ve kterých Janáček
žil a pracoval. Trasa dlouhá přibližně 5,6 km vám umožní spojit si Janáčkova díla s místy, která je inspirovala a kde tato díla vznikala nebo
zazněla. Více informací naleznete na www.leosjanacek.eu/stezka/
Určitě navštivte Památník Leoše Janáčka – malý domek
na Smetanově 14 v zahradě bývalé varhanické školy, do kterého
se Janáček s manželkou Zdeňkou a hospodyní Marií Stejskalovou nastěhoval v roce 1910 a strávil zde posledních osmnáct let
života. Domeček se tak stal místem vzniku všech Janáčkových
vrcholných děl. Odborné veřejnosti je přístupná badatelna Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v budově bývalé
Janáčkovy varhanické školy, jehož součástí je i Archiv Leoše Janáčka, zapsaný v Paměti světa UNESCO. Zde jsou mimo jiné uloženy rukopisy všech Janáčkových skladeb a libret. Více informací
na www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka/
Augustiniánský klášter na Starém Brně je spojen s Janáčkovým mládím a naleznete zde hned dvě výstavy věnované skladateli.
Výstava Janáček v Brně ve vstupní chodbě Opatství Staré Brno
Řádu sv. Augustina na Mendlově náměstí je přístupná ve všední dny
od 7.00 do 18.30. Leoš Janáček a hudba u brněnských augustiniánů – to je expozice v prostorách Muzea starobrněnského opatství,
která představí historii provozování hudby v brněnském augustiniánském klášteře a hudební skladatele s ním spojené, především
Pavla Křížkovského a Leoše Janáčka. Za Janáčkem můžete vyrazit
i na jednodenní výlet do jeho rodných Hukvald nebo do jeho oblíbených lázní Luhačovice. Výlet včetně dopravy a průvodce lze objednat
u společnosti Brno Day Trips.
Samozřejmě nesmíte vynechat ani světoznámé funkcionalistické
památky jako vilu Tugendhat. Zde, stejně jako ve vile Löw-Beer, se konají i festivalové koncerty. V Brně je toho však k vidění ještě mnohem
více. Ucelenou a přehlednou nabídku najdete na oficiálním turistickém portálu města www.gotobrno.cz. Vše vám usnadní BRNOPAS –
turistická karta nabízející cenově zvýhodněné vstupy do turistických
atraktivit, jejíž součástí je také jízdenka na MHD v Brně.
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Informace
Místa konání

Zákaznické centrum NdB

Janáčkovo divadlo

Dvořákova 11
T: +420 542 158 120
E: obchodni@ndbrno.cz

Rooseveltova 7
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Mahenovo divadlo
Malinovského náměstí 1

Divadlo Reduta

Předprodej online: www.janacek-brno.cz
Prodej vstupenek probíhá rovněž vždy hodinu
před začátkem na místě konání akce.
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Festival Pass MFJB 2020 = výrazná sleva!
Při nákupu 3 a více představení získáváte 25 % slevu,
při nákupu 5 a více představení získáváte 30 % slevu.
Veškeré informace na www.janacek-brno.cz/vstupenky
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OFF PROGRAM
Lektorské úvody
vždy 45 minut před začátkem operního představení,
přednášející prof. Miloš Štědroň a doc. Jiří Zahrádka

Pietní akt u hrobu Leoše Janáčka
11. 10. 2020, 13 h, Ústřední hřbitov Brno
Český akademický sbor, sbormistr Michal Vajda

Mezinárodní hudebněvědné kolokvium:
Hudba a její paměť: péče o hudební prameny
12. – 14. 10. 2020, Masarykova univerzita, Ústav hudební vědy FF MU
Ústav hudební vědy zve na mezinárodní muzikologické kolokvium
„Hudba a její paměť: péče o hudební prameny“, konané u příležitosti
založení Hudebního archivu Moravského zemského muzea (dnes
Oddělení dějin hudby) a 99. výročí ustanovení Semináře pro hudební
vědu Masarykovy univerzity (dnes Ústav hudební vědy).
Konference se zaměří na činnost hudebních muzejních institucí
zabývajících se sběratelskou činností a vědeckým zpracováním sbírkových fondů. Vítány jsou příspěvky z oblasti historie institucí a jejich
úlohy při utváření specifických hudebně-kulturních okruhů. K tomuto
tématu se vztahuje rovněž problematika uložení, evidence či katalogizace hudebních pramenů a památek, jejich zpracování a možnosti
dalšího využití pro hudební praxi (katalogy, kritické edice etc.).

Za ﬁnanční podpory

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Leoš Janáček: Dřevo promluvilo
29. 9. 2020, 17 h, divadlo Reduta
Konzervatoř Brno
Tři příběhy o lásce, životě a smrti vybrané z díla Leoše Janáčka.
Dirigent/hudební nastudování: Tomáš Krejčí
Choreografie: Ladislava Košíková
Režie a dramaturgie: Hana Mikolášková

Výstavy Moravského zemského muzea
v rámci festivalu Janáček Brno 2020
Výstava k opeře L. Janáčka Osud
28. 9. – 16. 10. 2020, foyer Janáčkova divadla
Výstava ve foyeru Janáčkova divadla bude věnována Janáčkově čtvrté opeře Osud. Bude zde k vidění především ikonografický materiál
vztahující se k této opeře, návštěvníci se dozvědí také základní informace k jejímu vzniku a problémům s prvním uvedením. Výstava rovněž
připomene inscenace Osudu na brněnské scéně.
Nová expozice v Památníku Leoše Janáčka
a výstava obrazů Christiana Macketanze
8. 10. – 16. 10. 2020, vernisáž 8. 10. v 17 h
V rámci festivalu bude otevřena nová komorní stálá výstava v Památníku Leoše Janáčka věnovaná skladatelovu dílu a událostem, které
prožil právě v domečku na zahradě varhanické školy, kam se nastěhoval v roce 1910. Expozici doplní krátkodobá výstava předního německého malíře střední generace Christiana Macketanze, který je mimo
jiné známý svými neopakovatelnými portréty významných osobností
světové historie.
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foto: Robert V. Novák

Autorem hlavního vizuálu letošního ročníku festivalu Janáček Brno
je malíř Jakub Špaňhel, který na popud grafika Roberta V. Nováka
vytvořil portrét Leoše Janáčka. Z práce na portrétu vznikl videospot –
oficiální trailer festivalu.

Jakub Špaňhel (*1976, Karviná) je přední český malíř střední
generace. V letech 1995–2002 studoval na Akademii výtvarných
umění v Praze (prof. Jiří David, prof. Milan Knížák). Vystavuje na mnoha samostatných výstavách v Česku i v zahraničí (Národní galerie
Praha; Galerie hlavního města Prahy; Galerie Václava Špály; Galerie
výtvarného umění v Ostravě; Frameless Gallery, Londýn; Bleibtreu
Galerie, Berlín ad.). Zúčastnil se významných přehlídek malby své
generace (např. Galerie Rudolfinum; Wannieck Gallery; Hangar-7,
Salzburg; Power Station of Art, Shanghai; Kunstforum Ostdeutsche
Galerie, Regensburg ad.). Pro kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu
namaloval oltářní obraz a navrhl okna z difuzního skla.

