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Choral. Langsamer Marsch
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Hudební inventura je tradičně věnována málo známým 
dílům nejen českých skladatelů, tentokráte s připomín-
kou výročí let 1939/1969. V diversní premiéře zazní Con-
centus biiugis Jana Nováka i juvenilie Františka Gregora 
Emmerta  Tamango.  Elegia  Evžena Zámečníka připo-
mene památku Jana Palacha, zesnulého v lednu 1969.  
Ke smutnému výročí německé okupace pak odkazuje po-
zoruhodný žalozpěv K. A. Hartmanna, v němž zaznívají 
citace husitské písně Ktož jsú boží bojovníci. (Z podobné-
ho podnětu vzniklé a obdobně silné dílo Pavla Haase je 
pak zařazeno na poslední diversní koncert roku 2019).  

K PROGRAMU

Evžen Zámečník (1939–2018) studoval na brněnské 
konzervatoři housle u Josefa Holuba a Aloise Melezinka 
a skladbu u Zdeňka Blažka. Ve studiu skladby pokračoval 
na Janáčkově akademii múzických umění u Jana Kapra. 
Teoretickou část studia na JAMU ukončil magisterskou di-
plomovou prací Rytmus v hudbě 20. století, jejímž vedou-
cím byl Miloslav Ištvan. Dále studoval kompozici při sti-
pendijním pobytu na Hochschule für Musik v Mnichově  
u Güntera Bialase, kde jeho vývoj ovlivnili skladatelé 
Arthur Honegger a Karl Amadeus Hartmann. Během mni-
chovského pobytu se také setkal se svým dávným příte-
lem Janem Novákem, žijícím tou dobou v emigraci. 

V roce 1982 založil soubor Brno Brass Band (10 žes-
ťových nástrojů a bicí), pro který komponoval skladby 
s optimistickým, mnohdy i humorným laděním. Humor 
má dále významné místo zejména v Zámečníkově operní 



tvorbě, ke které se řadí trvale úspěšná jednoaktová  
buffo opera Fraška o kádi a dětské opery Ferda Mravenec  
a Brouk Pytlík. Řadu hudebně dramatických děl Evžena 
Zámečníka uzavírá muzikál Rychlé šípy.

Zámečníkův kompoziční styl byl zprvu blízký neokla-
sicismu, později se obohacoval o soudobé skladebné 
techniky. Převažuje v něm tendence k bezprostřednímu 
výrazu hudební řeči a zjevná radost z melodické inven-
ce. Jeho profese houslisty ho vedla k vytvoření velkého 
počtu skladeb pro sólové smyčcové nástroje, mezi nimiž 
je například unikátní sbírka 12 etud pro sólové housle, 
napomáhající ke zvládnutí technických nároků soudobé 
hudby. Další kapitolou v životě Evžena Zámečníka byla 
činnost dramaturga Národního divadla v Brně (1989–
1994). S odstupem času byl ve své práci dramaturga hrdý 
především na prosazení latinské opery Dulcitius a baletu 
Aesopia Jana Nováka v roce 1990.

Elegia per Jan Palach vznikla v průběhu Zámečníko-
vých studií v Mnichově. Skladba byla napsána na druhý 
den po pohřbu Jana Palacha a zařadila se tak do řady dal-
ších děl brněnských skladatelů bezprostředně reagujících  
na události ledna 1969 (Ignis pro Ioanne Jana Nováka, 
Tryzna za Jana Palacha Josefa Berga, 16. leden 1969 Aloise 
Piňose). 

Ústředním nástrojem jsou ve skladbě housle. Po me-
ditativním úvodu senza vibrato v rozmezí několika málo 
intervalů se přihlašují o slovo další smyčcové nástroje – 
violy, violoncella a kontrabas, jež vpadají do houslového 
partu čím dál výrazněji. Skladba tak ascendentně gradu-
je, až naroste k vrcholu. Elegia per Jan Palach je završena 



chorálem a klidným vyzněním sólových houslí. Po strán-
ce formy dílo naplňuje dynamická a výrazová gradace. 
Hudební jazyk je v nejširším smyslu tonální, v důsledku 
vedení diatonických linií dochází k disonantním střetům. 
Pro výrazové působení skladby má velký význam diferen-
covaná a přesně předepisovaná artikulace hry smyčco-
vých nástrojů.

Jan Novák (1921–1984) byl jedním z nejvýraznějších čes-
kých skladatelů druhé poloviny 20. století. Vedle skladby 
se intenzivně věnoval studiu středověké latiny a antické 
literatury, což se ve velké míře promítlo v jeho kompozi-
cích. Humanitního vzdělání se mu dostalo na jezuitském 
gymnáziu ve Velehradě a klasickém gymnáziu v Brně. 
Od dětství hrál na housle, klavír a varhany. Jeho zájem 
o skladbu ho přivedl na brněnskou konzervatoř do třídy 
Viléma Petrželky, paralelně vystudoval také obor hra na 
klavír u Františka Schäfera. Za války pobýval dva roky na 
nucených pracích v Německu, po jejím skončení absol-
voval Smyčcovým kvartetem a orchestrální Taneční suitou 
(1946). Ve studiích pokračoval na AMU u Pavla Bořkovce  
a vrátil se také k Vilému Petrželkovi, který začal působit na 
JAMU. Poté odjel na stipendijní pobyt do USA, kde krátce 
studoval u Aarona Coplanda na Berkshire Music Centre  
a soukromě u Bohuslava Martinů, který jeho skladatelské 
myšlení výrazně posunul. Po návratu do vlasti (25. úno-
ra 1948) se živil jako skladatel ve svobodném povolání. 
Byl respektován pro svou technickou vyspělost, melodi-
ku, živelný rytmus a smysl pro formální výstavbu. V no-
vém režimu však Novák odmítal přijmout dobový diktát  



socialistického realismu. Velkou inspirací a útěchou se mu 
staly latinské texty, využíval klasickou metriku a rytmus. 
Komponoval také v dodekafonickém a jazzovém stylu, 
proslul jako autor filmové a scénické hudby. Po okupaci 
Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 
zůstal v zahraničí a do vlasti se už nevrátil. V roce 1977 
se usadil v německém Ulmu a od roku 1982 vyučoval na 
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
ve Stuttgartu. Zemřel 17. listopadu 1984 ve svém domě  
v Neu-Ulmu. Jeho hudba byla v tehdejším Českosloven-
sku zapovězena. Nepochopitelnou mezeru v provozo-
vání i nahrávání jedinečného a zároveň přístupného díla 
Jana Nováka po roce 1989 pak Ensemble Opera Diversa 
postupně zaplňuje dalšími koncertními projekty i nahráv-
kami. V roce 2019 připravuje třetí album se skladbami 
Jana Nováka Concentus biiugis a Concentus Eurydicae.

V dopisu Evženu Zámečníkovi z 22.10. 1980 skladatel 
píše: „Slyšel jsme teď zase nějaký Martinů z poslední doby, 
který jsme neznal. Hrome, to už ani není muzika, to už je 
božská hudba. Tak se asi člověk musí dřít a strádat celej ži-
vot, aby pak na konci zplodil věci, o který se asi všichni upo-
cení snažíme a který se nám v dálce třepotají jako nedostiž-
nej ideál. To ti píšu proto, abys nehleděl napravo ani nalevo 
a psal, neb je to v tobě a jenom po dlouhým psaní přijde pak 
to pravý. Platí to i pro mě, ale už jsem ztratil moc času svět-
skejma zábavama a těžko to už dohoním. Ale pokud žijem, 
můžem doufat a hlavně se furt musíme snažit a smažit.”

Z hlediska nástrojového obsazení v tvorbě Jana Nová-
ka převažují nástroje, které důvěrně znal ze své vlastní in-
terpretační činnosti i z nejbližšího okolí. Na prvním místě 



byl klavír, který vystudoval on i jeho žena Eliška. Někte-
ré z klavírních skladeb byly dedikovány také starší dceři 
Doře. Concentus biiugis pro klavír čtyřručně a smyčco-
vý orchestr zkomponoval Jan Novák v německém Ulmu  
v roce 1977. Ve skladatelově pozůstalosti tamtéž je ulo-
ženo pozvání z Jihoněmeckého rozhlasu ve Stuttgartu  
z roku 1978 k provedení a nahrávce této skladby společ-
ně s koncertem Leopolda Koželuha. Se skladbou Concen-
tus biiugis vystoupili Novákovi v březnu 1979 v Århusu  
s Jutským symfonickým orchestrem.

František Gregor Emmert (1940–2015) vystudoval 
kompozici ve třídě Jana Kapra na Janáčkově akademii 
múzických umění, v rámci umělecké aspirantury pak po-
kračoval ve studiu u Miloslava Ištvana. Po dokončení aspi-
rantury vyučoval tamtéž hudební teorii a instrumentaci,  
v letech 1975 až 2012 pak také skladbu. 

V jeho četné tvorbě včetně dnes netypického množ-
ství symfonií (celkem 26, dosud provedeno pouze deset) 
a oratorií se jednoznačně prosazuje duchovní tematika  
v širokém rozpětí od užití biblických a liturgických textů, 
duchovní poezie až k inspiraci v čistě instrumentálních 
kompozicích. Od Sedmé symfonie dále rozvíjel ve svých 
skladbách pozoruhodné skladebné techniky a především 
se dopracoval k mistrovství orchestrace, širokosti dechu  
a k výrazu, který prakticky nemá v současné české hudbě 
obdobu. Emmertova hudba dovede být dravá, intenziv-
ní, hluboká v záběru a na druhé straně melodická, jemná, 
obracející se zpět k harmonii, snad ve stylu nové citovos-
ti. Je to hudba evropské úrovně i formátů. V posledních 
dvaceti letech také jednoznačně vzrůstá zájem o jeho  



skladby, z nichž mnohé vznikají na objednávku konkrét-
ních interpretů nebo ansámblů. K posledním rozsáhlejším 
cyklům patří moteta Nirmal hridaj, premiérovaná v roce 
2014 sbory Vox Iuvenalis a Ensemble Versus a 25. sym-
fonie premiérově provedená Ensemblem Opera Diversa  
v červnu 2017. Velké množství skladeb pro větší provozo-
vací aparát však zůstává dosud neprovedeno.

Tamango  pro smyčce a tympány je skladatelovým 
prvním orchestrálním dílem. Vznikalo během Emmer-
tových studií na Janáčkově akademii múzických umění  
u Jana Kapra v období leden–březen 1962. Premiéra pro-
běhla na jaře následujícího roku v Besedním domě v Brně 
pod vedením Aloise Fialy. 

Karl Amadeus Hartmann (1905–1963) se narodil do ma-
lířské rodiny. Studoval na akademii v Mnichově, kde se 
seznámil s dirigentem Hermannem Scherchenem, který 
se stal jeho celoživotním mentorem. V době, kdy nacis-
té převzali moc, se dobrovolně stáhl do ústraní a odmítl  
v Německu provádět svá díla. Ta se však uváděla s úspě-
chem v zahraničí, např. nacisty odsouzená symfonická 
báseň Miserae (1933–1934). Během druhé světové války 
navštěvoval soukromé lekce u skladatele Antona Weber-
na, který ho naučil řádu a perfekci, i když jejich názory 
na hudbu se rozcházely. Hartmann věřil, že umělec má 
také politickou funkci, je tedy nutné, aby měl i politické 
vize, pokud chce být součástí své doby. Po pádu Hitlero-
va režimu se stal dramaturgem Bavorské státní opery a 
významně se podílel na budování poválečného hudeb-
ního života v Německu. Propagoval také mladé sklada-



tele své doby – Luigiho Nona, Iannise Xenakise, Oliviera 
Messiaena nebo svého současníka Carla Orffa. Zemřel 
roku 1963 a zanechal po sobě nedokončené symfonické 
dílo Gesangsszene. Do širšího povědomí posluchačů se 
zapsala především jeho symfonická hudba, vycházející  
z tradice Gustava Mahlera a Antona Brucknera.

Concerto funebre, původně Musik der Trauer, zkom-
ponoval Hartmann jako tichý protest proti okupaci Čes-
koslovenska na podzim roku 1939. Skladba měla premi-
éru roku 1939 v St. Gallen. V první větě Introdukce (Largo) 
zaznívá v sólových houslích husitský chorál Ktož jsú boží 
bojovníci, orchestr netvoří doprovod, pouze barevný pře-
děl chorálu. Úsporná orchestrace provází i průběh druhé 
věty Adagio, houslový part se stává virtuóznějším. Místy 
hudba připomíná pohřební pochod. Působivá jsou ryt-
micko-melodická unisona orchestru a sólového hlasu. 
Třetí věta, rytmické Allegro di molto, představuje výrazný 
kontrast. Orchestr se naplno rozeznívá, časté využití sex-
tol dodává na hybnosti. Průběh věty přibližně odpovídá 
scherzu, v závěru se objevuje brilantní kadence. Čtvrtá 
věta Choral (Langsammer Marsch) celou skladbu lyricky 
uzavírá. 

Provozovací materiál pro Concerto funebre poskytlo nakla-
datelství Schott Music GmbH.

Text byl zpracován na podkladu prací Evy Nachmilnerové 
(Jan Novák), Karola Frydrycha (Evžen Zámečník) a Martina 
Flašara (Jan Novák).



O INTERPRETECH

Milan Paľa (*1982) je česko-slo-
venským houslistou. Studoval na 
Konzervatóriu J. L. Bellu v Banské 
Bystrici, později pokračoval ve stu-
diu na Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst ve Vídni a na 
Janáčkově akademii múzických 
umění v  Brně. V soukromé třídě 
Semjona Yaroshevicha se obezná-
mil s legendární ruskou školou 
Davida Oistracha a v období studia 

se pravidelně účastnil mezinárodních mistrovských kur-
zů Vladimíra Spivakova v Zurichu. Byla to však spoluprá-
ce se skladateli, která měla zásadní vliv formování jeho 
hudebního projevu. Blízký vztah a tvořivá spolupráce se 
skladateli jako Jean Guillou, Jevgenij Iršai a František Gre-
gor Emmert vedla ke vzniku množství skladeb „šitých na 
míru“ houslistovi, který v průběhu rozšiřoval své interpre-
tační schopnosti až k bodu, kdy jeho hra daleko přesáhla 
běžné limity. Milan Paľa je vyhledávaným interpretem pro 
uvádění nových děl. Má za sebou velké množství premiér 
skladeb současných autorů (vedle již zmíněných jsou jimi 
například Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven 
Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante Knešaurek, 
Adrián Demoč, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova, 
Wolfgang Bauer a ďalší). 

Samostatné místo v Milanově tvorbě zaujímá unikát-
ní sólový nástroj – pětistrunné housle „milanolo“. Tento 



jedinečný nástroj koncertních parametrů obohacený  
o spodní violový rejstřík vznikl v roce 2013 v ateliéru Bur-
sík v Brně. Nástroj se představil na nahrávce MILANOLO 
v dílech evropských skladatelů zkomponovaných speciál-
ně pro tuto příležitost. Jeho další diskografie tvoří již více 
než dvacet titulů. Prozatím jedinečným a nepřekonaným 
projektem na česko-slovenské hudební scéně je antolo-
gie slovenské tvorby pro sólové housle, díky které získal 
Milan Paľa v roce 2009 Cenu Ľudovíta Rajtera. S Ensemble 
Opera Diversa poprvé vystoupil v dubnu 2015 jako sólista 
v Concerto funebre Karla Amadea Hartmanna.

Lucie Pokorná (*1993) 
se učila hře na klavír  
u Blanky Skálové v Hav- 
líčkově Brodě. S Bárou 
Handzušovou se také od 
raného dětství věnovala 
čtyřruční hře, několikrát 
se staly vítězkami ná-

rodních i mezinárodních soutěží. V roce 2008 byla přijata 
na Konzervatoř Brno, kde studovala pod vedením MgA. 
Evy Horákové. Svůj absolventský výkon předvedla v Be-
sedním domě v Brně v roce 2014. Posluchači si mohli vy-
slechnout Koncert pro klavír a orchestr č. 1 Es dur Franze 
Liszta ve spolupráci s Brněnským symfonickým orches-
trem, pod taktovkou Stanislava Kummera. Lucie se věnu-
je nejen sólové hře, již řadu let hraje s komorními sou-
bory, nejúspěšnější byli s Triem Konzervatoře Brno, když 
dvakrát za sebou vyhráli soutěž Klasicismus a smyčcové 



nástroje. Několikrát se zúčastnila klavírních kurzů Au-
daces fortuna iuvat v Mikulově u prof. Aleny Vlasákové  
a absolvovala také klavírní kurz prof. Ivana Klánského. Ab-
solvovala masterclass s Eugenem Indjicem, Fiammettou 
Facchini, Zuzanou Niederdorfer a dalšími. V akademic-
kém roce 2014/2015 zahájila svá studia klavírní hry na 
hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění  
v Brně pod vedením prof. Aleny Vlasákové. Zde nyní po-
kračuje v navazujícím magisterském studiu – Klavírní in-
terpretace a pedagogika.

Kristýna Znamenáčková (*1988) 
studovala klavír na Konzervatoři 
Brno u Evy Horákové, poté u Dag-
mar Pančochové. Současně vystu-
dovala španělský jazyk a literaturu 
na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity. Po absolutoriu na kon-
zervatoři nastoupila na Akademii 

múzických umění do Prahy, kde pod vedením Františka 
Malého získala ve hře na klavír bakalářský titul. Magister-
ské studium absolvovala na brněnské Janáčkově akade-
mii múzických umění u Aleny Vlasákové a Jana Jiraského. 
V současné době pokračuje tamtéž v doktorském studiu 
zaměřeném na klavírní tvorbu Bohuslava Martinů.

K podstatným bodům její hudební aktivity patří ab-
solventský koncert na konzervatoři, kdy provedla s or-
chestrem 1. klavírní koncert Sergeje Prokofjeva, vítězství 
v soutěži Nadace Bohuslava Martinů a zvláštní cena za 



interpretaci Sonáty pro klavír, H. 350. Repertoárem se za-
měřuje na hudbu 20. století s akcentem právě na tvorbu 
Bohuslava Martinů, spolupracuje se soudobým skladate-
lem Vítem Zouharem. S neskrývaným zájmem o minima-
listickou a témbrovou hudbu se zúčastnila mimořádných 
hudebních projektů (živé provedení 24 hodin trvající 
skladby Erika Satieho v rámci festivalu Moravský pod-
zim, koncertní provedení hudby Arvo Pärta ve spolupráci  
s Petrou Machkovou-Čadovou). V říjnu 2018 vystoupila 
v rámci oslav stého výročí založení Československa se 
samostatným recitálem české hudby v koncertním sále 
National Cheng Kung University na Taiwanu. Je koncert-
ně aktivní jako sólistka i komorní a ansámblová hráčka. 
Spolupráce se sólisty Ivou Bittovou, Markétou Cukrovou, 
s Ensemble Opera Diversa, pěveckým sborem Kantiléna 
nebo činohrou Národního divadla Brno. Podílí se na roz-
voji kulturního života v rodných Boskovicích a okolí, kde 
také pořádá domácí koncerty. Působí jako korepetitorka 
a pedagožka na brněnské konzervatoři.

Dirigentka Gabriela Tardonová 
(rozená Piszkaliková) pochází z Kar-
viné. V pěti letech se stala členkou 
výběrového souboru Permoník.  
V roce 1998 promovala na Peda-
gogické fakultě Ostravské univer-
zity v oboru sbormistrovství a poté 
vystudovala dirigování na Janáč-
kově akademii múzických umění 
v Brně ve třídě Rostislava Hališky 



a Lubomíra Mátla. V roce 2002 se zúčastnila soutěžních 
dirigentských kurzů v Ostravě pod vedením Zsolta Nagye 
a stala se jejich vítězkou. V letech 2003–2004 studovala  
v rakouském Grazu na Universität für Musik und dar-
stellende Kunst v dirigentské třídě Martina Siegharta.  
V rámci tohoto stipendijního pobytu byla vybrána  
k aktivní účasti na mezinárodním festivalu International 
Week konaném v Grazu, kde spolupracovala s univerzit-
ním symfonickým orchestrem. Do velké míry se zaměřuje  
na uvádění soudobé operní tvorby (Žirafí opera Markéty 
Dvořákové, MrTvá Markéty Dvořákové a Ivo Medka, opery 
Josefa Berga). Spolu s Tomášem Krejčím působí jako diri-
gentka orchestru Mladí brněnští symfonikové.

Od roku 2006 pravidelně spolupracuje se souborem 
Ensemble Opera Diversa, s nímž vedle koncertních pro-
jektů uvedla v premiéře opery dua Pavel Drábek a Ond-
řej Kyas Dýňový démon ve vegetariánské restauraci (2010), 
Ponava (Zmizelé řeky) (2013) a Čaroděj a jeho sluha (2016).  
V posledních třech letech působí jako hlavní dirigentka 
Ensemble Opera Diversa i v orchestrálních projektech. 
Pod jejím vedením získal ansámbl velmi kompaktní zvuk. 
Ačkoli orchestr nemá z principu stálé zaměstnance, okruh 
jeho členů se postupně proměňuje ve výtečně sehraný 
soubor, který se s energií pouští i do méně obvyklých zá-
koutí hudebního repertoáru 20. a 21. století.



Ensemble Opera Diversa je nezávislý soubor profesio-
nálních hudebníků a zpěváků, kteří se soustředí na ob-
jevné hudební a divadelní programy. Vedle klasické tvor-
by 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 usku-
tečňuje 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 te-
matických koncertních projektů. Jednotlivé programy 
propojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými, pře-
devším 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 vřa-
zení do proudu soudobé vážné hudby. Svou dramaturgií 
i interpretačním nasazením usiluje o dialog s otevřeným 
posluchačem.



NEJBLIŽŠÍ KONCERTY A PŘEDSTAVENÍ
ENSEMBLE OPERA DIVERSA

7. dubna 2019, 19.30
Buranteatr, Brno

Drábek | Kyas: Everyman čili Kdokoli & Leviatan
Dvě komorní hry s písněmi o životě, cestě, touze a smrti. 
Hrají: Jiří Bartoň, Otakar Blaha, Kateřina Veselá, Přemysl 
Hnilička, Tomáš Studený, Jarmila Šraňková – klavír, Iva Ka-
lusová – violoncello, Jiří Rohel – klarinet

9. dubna 2019, 20.00
Sál Konventu Milosrdných bratří, Brno

Ensemble Opera Diversa & Alice Rajnohová
Ne zcela nahodilý průvodce hudbou 20. století: 
Hindemith, Vorlová, Rautavaara, Schnittke.
Alice Rajnohová – klavír, Vít Spilka – basklarinet, diriguje 
Gabriela Tardonová

14. května 2019, 19.00
Sál Konventu Milosrdných bratří, Brno

Recitál Ivany a Jána Rusko
Česko-slovenský program: 
Faix, Haas, Novák, Slavický, Špilák
Ivana Rusko – soprán
Ján Rusko – tenor
Matej Arendarík – klavír



9. června 2019, 19.00
divadelní sál Reduty, Brno

Leoš Janáček: Šárka
(verze z roku 1887 v orchestraci Ondřeje Kyase)
Hrají: Iveta Jiříková, Dušan Růžička, Roman Hoza, 
Pavel Valenta
režie Kristiana Belcredi
diriguje Gabriela Tardonová



Koncert se uskutečňuje za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.

www.operadiversa.cz

Podpořte nás, číslo účtu 205149060/0300. Děkujeme!


