
 

Vilém Veverka 
& Ensemble Opera Diversa 

 

Prvním orchestrálním koncertem v roce 2020 představuje Ensemble Opera Diversa pod taktovkou 

dirigenta Roberta Kružíka tvorbu pro smyčce Kyjevské avantgardy (Silvestrov, Karabic). Spolu 

s předním českým hobojistou Vilémem Veverkou soubor uvede Querellovy písně Vojtěcha Dlaska ve 

světové premiéře a úpravu pro obsazení hoboje a smyčců Suity Pavla Haase z roku 1939 od kmenového 

skladatele EOD Ondřeje Kyase. 

4. března 2020 v 19.00, Reduta (Mozartův sál), Brno 

Tisková zpráva 12. 2. 2020, Brno 

 

Podmanivé melodie Tiché hudby Valentina Silvestrova (*1937), sdělné emoce v průzračné 

kompoziční technice, metaforická hudba vzpomínání a reminiscencí  | Subverzivita posvátného, 

oscilování mezi ostnem vysokého a nezbytností nízkého jako téma hudby, do níž se otiskl (pod)text 

francouzského románu Querelle z Brestu Jeana Geneta. První uvedení Querellových písní Vojtěcha 

Dlaska (*1979), z nichž zní polyrytmika a makarónská melodika | Představitel Kyjevské hudební 

avantgardy a syntetický symfonik Ivan Karabic (1945–2002) a jeho transkripce pro smyčcový 

orchestr 24 preludií pro klavír z roku 1976 | Česká meziválečná avantgarda v osobě významného 

Janáčkova žáka Pavla Haase (1899–1944). Suita pro hoboj a klavír, op. 17, vzniklá v období okupace 

a citující svatováclavský chorál a píseň Ktož jsú Boží, v nové instrumentaci Ondřeje Kyase pro hoboj 

a smyčcový orchestr 

 

PROGRAM 

Valentin Silvestrov: Silent music pro smyčcový orchestr (2002) 11’ ČESKÁ PREMIÉRA 
I. Waltz of Moments – II. Evening Serenade – III. Moment of Serenade 

Vojtěch Dlask: Querellovy písně pro hoboj a smyčce (2020) 22’ PREMIÉRA 
I. Femme fatale, valse – choral – valse – II. Occident—Syrta – III. “Úsměv může přivolat strach... ” – 

IV. I love you 

přestávka 

Ivan Karabic: Sedm preludií pro smyčce (1997) 14′ ČESKÁ PREMIÉRA 
I. Andante – II. Pesante – III. Moderato – IV. Moderato e capriccioso – V. Andantino – VI. Lento 
espressivo – VII. Vivo 

Pavel Haas: Suita v úpravě Ondřeje Kyase pro hoboj a smyčce (1939/2015) 18’ 
Furioso – Con fuoco – Moderato 

 

 

http://www.robertkruzik.cz/
http://vilemveverka.cz/


OBSAZENÍ 

hoboj Vilém Veverka 

orchestr Ensemble Opera Diversa, koncertní mistr Jan Bělohlávek 

diriguje Robert Kružík 

 
O AUTORECH 

 
Valentin Silvestrov (*1937) spolu se svými vrstevníky patřil k tvůrcům ukrajinské hudební 

avantgardy (na západě dostala přízvisko „kyjevská“), která podněty Nové hudby vstřebávala v dobách 

stalinismu skrze historiky i geograficky blízké Polsko a tamější proslulý festival Varšavská jeseň. Sám 

Silvestrov hudebně vycházel z podnětů druhé vídeňské školy, Karlheinze Stockhausena nebo György 

Ligetiho. Přes racionální přístupy a techniky dodekafonie, serialismu, pointilismu a aleatoriky však 

Silvestrov stále více tíhnul ke klasickým formám s prvky neoromantismu. Se sedmdesátými lety 

nastupuje u Silvestrova, jako například ve stejné době u Alfreda Schnittkeho, postmoderna se svou 

polystylovostí, obnovenou expresivitou i rehabilitovanou jednoznačnou emocí. Narozdíl od ostatních 

skladatelů tvořících v ovzduší postmoderny lze však v Silvestrovově tvorbě sledovat odlišný přístup 

k materiálu hudby jiných stylových epoch, které vnímá jako stále přítomný (a nikdy nezmizevší!) 

rezervoár hudebního výrazu a uměleckých postupů a hovoří zde o jakémsi „sjednocení textu a kontextu“. 

Charakteristická je pro Silvestrova minimalizace prostředků: jak na rovině dynamiky, tak v kompoziční 

technice (Kýčová hudba (1977), Prosté písně (1981) a Tiché písně (1977)).  

Třívětou skladbu pro smyčcový orchestr Silent Music věnoval Silvestrov Manfredu Eicherovi, 

který skladatelovo dílo zprostředkovává širokému publiku svým prestižním hudebním vydavatelstvím 

ECM. Ve třetí větě díla prodchnutého sugestivní melodikou a mírným tempem zaznívá reminiscence 

Mahlerova slavného Adagietta.  

 

Vojtěch Dlask (*1979) je brněnský skladatel, hudební dramaturg, režisér, publicista a pedagog. Ve své 

tvorbě se zabývá vztahy a nejednoznačností vysokého a nízkého, často se zde střetává duchovní rovina 

s podvratným myšlením. V jeho skladbách se vyskytují žánrové přerody, kompozice často vycházejí 

z literární předlohy, Dlask se cíleně vyhýbá názvukům na tzv. Novou hudbu. Styl jeho hudby bývá 

naopak ovlivněn jeho pracemi pro divadlo. Výběr z kompozic: Ash Wednesday II, komorní kantáta 

pro dechové kvinteto, dvě harfy a vokální kvarteto na verše T. S. Eliota (2004); Nístěj peci, dvojí 

symfonické přiložení lopatou do ohně, diptych pro symfonický orchestr a dětský sbor (2005), Missa 

parodia, scénická kantáta pro tři zpěváky a instrumentální soubor na texty M. Duras a H. Brocha 

(2007), Kurví kusy, klavírní cyklus s obligátním barytonovým sólem (2010), Prasklá kde duha se 

klene…, kantáta pro sbor a instrumentální soubor na slova R. Weinera (2013), Za bukem, smyčcový 

kvartet s variantou altového sóla (2014). 

Pavel Haas (1899–1944), skladatel umělecky spjatý s Brnem, je patrně nejvýznamnějším žákem Leoše 

Janáčka. Jeho skladby spojují prvky moravského folklóru a židovské melodiky s kompozičními postupy 

meziválečné hudební avantgardy. Jeho život poznamenala deportace do terezínského ghetta a později 

do koncentračního tábora Osvětim. S jeho násilnou smrtí byla ztracena nejsilnější a nejoriginálnější 

janáčkovská linie. Skladby z terezínského období v sobě nesou prvky moravského folklóru, skladatel se 

inspiroval také svatováclavským chorálem či husitskou písní. V Terezíně realizoval několik svých 

kompozic, s největším ohlasem se setkaly Čtyři písně na slova čínské poezie (1944) a Studie pro smyčce 

z téhož roku. Zatímco jeho komorní a písňová tvorba už patří ke kmenovému repertoáru mnoha českých 

a světových souborů, opera Šarlatán (premiéra 1938 v Brně) na své novodobé uvedení v českých zemích 

stále čeká.  

 

 

 

 

 

 



Ivan Karabic (1945–2002) studoval na Kyjevské konzervatoři u Borise Ljatošinského a Myroslava 

Skorika. Po dosažení ukrajinské nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991 se stal klíčovou osobností 

pro hudební dění v novém státě: založil nejvýznamnější ukrajinský festival současné hudby Kyjev Music 

Fest a jako jeho umělecký vedoucí působil až do své smrti, jako profesor na Kyjevské hudební akademii 

ovlivnil novou generaci ukrajinských skladatelů. Hudba Ivana Karabice vychází z tradice Gustava 

Mahlera, Dimitrije Šostakoviče a lidové hudby. Skladatelův odkaz čítá tři symfonie, tři klavírní koncerty 

a díla pro smyčcový orchestr, vedle té koncertní komponoval také filmovou, chorální i oratorní hudbu. 

V jeho komorní literatuře nalezneme violoncellové sonáty, concertino a 24 preludií pro klavír (1976), 

jejichž transkripcí vzniklo v roce 1997 Sedm preludií pro smyčce. 

 

Ondřej Kyas (*1979) je hudebník, autor instrumentálních a vokálně-instrumentálních kompozic a 

dvorní skladatel Ensemble Opera Diversa. Ve spolupráci s libretistou Pavlem Drábkem pro něj vytvořil 

čtyři celovečerní opery a dvě desítky minioper. Nepřehlédnutelná či spíše nepřeslechnutelná je jeho 

kompoziční zkušenost a dovednost ve zhudebnění jakéhokoli textu. Jakkoliv je Kyasova tvorba zcela 

současná, zůstává přístupná, srozumitelná a nezříká se emotivní roviny. Klíčovým autorovým dílem je 

v tomto směru jeho zhudebnění středověké sekvence Stabat Mater pro orchestr, varhany, sóla a dva 

sbory s využitím prostorového uspořádání těles i pohybu instrumentalistů v chrámové lodi. V menším 

obsazení pro sbor a smyčce zhudebnil kantikum Magnificat a hymnus Te Deum laudamus, k nimž se 

jako jejich prolog přimyká Introitus (2013) pro smyčcový orchestr. Skládá hudbu pro rozhlasové 

hry (Modrý medvěd aj.), hraje a autorsky působí v alternativních kapelách Květy a Mucha. Momentálně 

dokončuje operu Druhé město na vlastní libreto podle románu Michala Ajvaze, kterou Ensemble Opera 

Diversa uvede na podzim roku 2020.  

O INTERPRETECH 

Vilém Veverka (*1978) je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou 

konzervatoř a Akademii múzických umění, navštěvoval kurzy významného hobojisty Jeana-Louise 

Capezzaliho. Důležitým impulsem pro něj bylo účinkování v Gustav Mahler Jugendorchester a studium 

u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v 

Berlíně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské filharmonii (Karajan Stiftung). 

Zvítězil v prestižní hobojové soutěži Tokyo/Sony Music Foundation (2003). Jako sólista vystupuje s 

předními českými i zahraničními orchestry, nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných 

skladeb druhé poloviny 20. století. V roce 2009 mu vyšlo společně s Kateřinou Englichovou (harfa) a 

Ivo Kahánkem (klavír) debutové CD Risonanza u Supraphonu, v témže roce sólová nahrávka Martinů 

Hobojového koncertu u vydavatelství Arco Diva. Je sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem 

souboru PhilHarmonia Octet Prague a oficiálním hráčem francouzské firmy Buffet Crampon. Pro rok 

2014 byl Vilém Veverka vybrán jako „Artist in residence“ na Festivalu Mitte Europa. Spolupráci s 

Ensemble Opera Diversa započal v roce 2014 premiérovým uvedením Haasovy Suity a skladbou 

Ondřeje Štochla pro P.A.S.ti. (více na vilemveverka.cz) 

 

Robert Kružík (*1990) patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Od ledna 2016 působí jako stálý 

dirigent Janáčkovy opery Národního divadla Brno a zároveň Národního divadla moravskoslezského v 

Ostravě (od září 2016). Od sezóny 2018/2019 je stálým hostujícím dirigentem Filharmonie Brno. Mimo 

operní jeviště spolupracuje s mnoha českými orchestry, jako jsou Filharmonie Brno, PKF – Prague 

Philharmonia, Janáčkova filharmonie Ostrava, Pražský komorní orchestr, Moravská filharmonie 

Olomouc, Jihočeská komorní filharmonie, Czech Virtuosi a Ensemble Opera Diversa a Filharmonie 

Bohuslava Martinů Zlín. Jako dirigent vystoupil na festivalu Mladá Praha a na Svatováclavském 

hudebním festivalu v Ostravě. Absolvoval Konzervatoř Brno, kde se kromě hry na violoncello (u 

Miroslava Zichy) věnoval rovněž oboru dirigování (u Stanislava Kummera).  

  

http://www.vilemveverka.cz/


Ve studiu pokračoval na pražské AMU, kde jeho pedagogy byli Leoš Svárovský, Charles Olivieri-Munroe 

a Lubomír Mátl v dirigování a Miroslav Petráš ve hře na violoncello. V akademickém roce 2012/2013 

byl na studijní stáži na Zürcher Hochschule der Künste ve Švýcarsku, kde se zaměřil na oba obory. Svoje 

znalosti a zkušenosti rozšiřoval na mistrovských kurzech, ve hře na violoncello to bylo u Jiřího Bárty, 

Michaely Fukačové a Raphaela Wallfische, v dirigování u Norberta Baxy, Johannesa Schlaefliho a 

Davida Zinmana. (více na robertkruzik.cz) 

 

Ensemble Opera Diversa je nezávislý soubor profesionálních hudebníků a zpěváků, kteří se 

soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Vedle klasické tvorby je jádrem činnosti původní 

komorní hudba a opery z dílny Ondřeje Kyase a Pavla Drábka. Od počátků (1999) se ze souboru 

vyvinula hudební společnost, která uskutečňuje kolem dvaceti vystoupení a představení ročně. Na svém 

kontě má sedm celovečerních oper, dvě desítky autorských minioper, desítku původních orchestrálních 

skladeb a velké množství klasického repertoáru. 

Komorní orchestr vznikl v roce 2005, od počátku jej vede koncertní mistr Jan Bělohlávek. 

Ensemble Opera Diversa uvádí ve vlastní produkci obvykle tři až pět tematických koncertních projektů. 

Jednotlivé programy propojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými, především díly kmenového 

autora Ensemble Opera Diversa Ondřeje Kyase a spřízněných autorů. Ve smyslu hledání a formulace 

vlastní poetiky soubor usiluje o vytváření posluchačsky objevných programů – nepřináší banální nebo 

notoricky známé kusy, vyhýbá se ale i úzkému vřazení do proudu soudobé vážné hudby. Svou 

dramaturgií i interpretačním nasazením usiluje o dialog s otevřeným posluchačem. 

 
 

www.operadiversa.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupenky k dostání v předprodeji Národního divadla Brno  (plné vstupné 250,- / snížené 175,-) 
 

 
 

Kontakt: 
Jiří Čevela 

produkce Ensemble Opera Diversa 
mobil: +420 774 524 962 

e-mail: cevela.jirka@seznam.cz 

www.robertkruzik.cz
http://www.operadiversa.cz/koncert-s-vilemem-veverkou/
https://tickets.colosseum.eu/ndbrno/standard/Hall/Index/475829/HLRPU9gylFAbDaGtNnCGlA_rov__rov__xcodex_AGA1gFbU4wia_com_8IZxqUwSI71EFs4UGTZ2ttGCg__?
mailto:cevela.jirka@seznam.cz

