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program

Jaroslav Ježek: Rapsodie pro klavír (1938) 8′

Charles Koechlin: Nouvelles Sonatines pro klavír op. 87 (1923—1924)
N° 1:  I. Moderato sans lenteur — II. Andante moderato — III. Bien allant,  
gai et doux — VI. Final: Allegro con moto 5′ 
N° 2: I. Andante — II. Andante espressivo — III. Menuet — VI. Allegro 7′ 

Federico Mompou: Paisajes pro klavír (1942—1960) 12′
I. La Fuente y la campana — II. El lago — III. Carros de Galicia

Bohuslav Martinů: Sonáta pro klavír H. 350 (1954) 22′
I. Poco allegro — II. Moderato — III. Adagio — Poco allegro

obsazení 

klavír 
Kristýna Znamenáčková

produkce
Jiří Čevela
Eva Křižková
Lubor Pokluda
Lenka Zlámalová

text
Eva Křižková
Kristýna Znamenáčková

fotografie
Kristýna Znamenáčková

grafika
Jakub Rejlek



Ensemble Opera Diversa pořádá poslední předprázdninový koncert, 
klavírní recitál Kristýny Znamenáčkové s díly autorů 20. století v ko-
morním prostoru Křišťálového sálu Staré radnice. Program předsta-
vuje hudbu od ozvěn impresionistických nálad přes dravé vlivy jazzu 
a moderny až k očištěnému hudebnímu jazyku experimentálních 60. 
let dvacátého století. Pojítkem uváděných autorů je pro první polo-
vinu dvacátého století příznačná a klíčová Paříž – v jejích kavárnách 
a školách se setkali Ježek s Martinů, Mompou a Koechlin. Klavírní 
Rapsodie Jaroslava Ježka zastupuje Ježkovu málo známou a zřídka 
hranou artificiální tvorbu. Za interpretaci Martinů Sonáty pro klavír 
obdržela Kristýna Znamenáčková v roce 2015 cenu na soutěži Nadace 
Bohuslava Martinů.



K programU  

Jaroslav Ježek (1906, Praha — 1942, New York), známý především 
pro svou tvorbu populárních písní a scénické hudby pro Osvobozené 
divadlo (1925–1938), studoval na pražské konzervatoři skladbu u Karla 
Boleslava Jiráka a hru na klavír u Albína Šímy. Vynikal jako zdatný 
improvizátor. Ve studiu pokračoval na mistrovské škole u Josefa Suka 
v letech 1927 až 1929, zde se jako žák setkal také s Josefem Bohuslavem 
Foersterem. Díky stipendiu studoval od prosince 1927 do června 1928 
v Paříži, kde se seznámil s hudbou Erica Satieho, Daria Milhauda, 
George Gershwina a samozřejmě také s jazzem, jehož prvky pak Jaroslav 
Ježek ve své tvorbě využíval od svých skladatelských začátků. V kavárně 
Café de la Rotonde se potkal s Bohuslavem Martinů. Vděčně vstřebával 
podněty moderního umění, vedle hudby Igora Stravinského (silně 
na Ježka zapůsobily jeho skladby Ragtime a Piano-Rag-Music) třeba 
myšlenky výtvarné avantgardy a surrealismu. V oblasti artificiální 
hudby (která nebyla určená k provádění na divadle nebo k tanci) 
sklízel Jaroslav Ježek od počátku mnohé úspěchy: Česká filharmonie 
provedla například jeho Houslový koncert a Houslovou sonátu, vzniklé 
z podnětu koncertního mistra filharmonie, nebo odvážný a novátorský 
absolventský Klavírní koncert. K Ježkově tvorbě pro klavír patří vedle 
Rapsodie např. Toccata, Sonáta pro klavír, Etuda, Bagately, Sonatina 
nebo En Caffé a Place Bastille, skladba zkomponovaná v prvních dnech 
Ježkova pobytu v Paříži.

Klavírní Rapsodie (1938, v autografu nadepsána „Rhapsody for 
the piano“), první Ježkova rozsáhlejší kompozice pro sólový klavír, 
vznikala v období, kdy byl Jaroslav Ježek již plně vytížen prací pro 
Osvobozené divadlo. Byla také poslední Ježkovou skladbou napsanou 
před odchodem do Spojených států, kam společně s Voskovcem a We-
richem emigroval v roce 1939. Jednovětá skladba volné formy prochází 
několika kontrastními místy jednohlasého zklidnění, vesměs však 
převládají motorický toccatový pohyb, až frenetické energické běhy 
a trylky. Zvukový dojem tvoří časté unisono, akordická sazba nebo 
paralelní pohyb dvou hlasů. Sdělným prostředkem je zde především 



členitý a proměnlivý rytmus, tvarovaný mnoha přízvuky a ráznými 
plnými akordy.

Charles Koechlin (1867, Paříž — 1950, Rayol-Canadel-sur-Mer, Var) 
byl francouzský skladatel mnoha inspirací, směrů a stylů, k žádnému 
však není jednoznačně zařaditelný. Ve skladatelských začátcích tíhl 
k osobitému impresionismu ovlivněnému Gabrielem Fauré, jehož 
žákem byl na pařížské konzervatoři, a Hectorem Berliozem. Podobně 
jako Berlioz byl Koechlin mistrem instrumentace — na přání Clauda 
Debussyho dokončil orchestraci jeho baletu Khamma, pro Gabriela 
Faurého instrumentoval suitu ze scénické hudby Pelléas et Mélisande. 
Zatímco byly v hudebním světě populární komorní soubory a umírněný 
neoklasicismus, tvořil Koechlin množství symfonických básní a písní 
s doprovodem orchestru, z nichž většina je inspirovaná Knihou džunglí 
Rudyarda Kiplinga. Vedle soudobé hudby čerpal Koechlin podněty 
ke své tvorbě z barokního kontrapunktu nebo modální polyfonie, 
kterou po několik let vyučoval na pařížské Schola Cantorum.   

Cyklus čtyř sonát Nouvelles Sonatines (Nové sonáty), který zkom-
ponoval Charles Koechlin v letech 1923 až 1924, patří ke skladatelově 
nejhranější tvorbě a na dnešním programu zazní první dvě části cyklu, 
sonáty č. 1 a č. 2. Toto dílo je v kontextu Koechlinovy tvorby dílem 
skromnějším, formová schémata jsou zde pojímána volněji a chybí 
bohatý orchestrální zvuk. Nouvelles Sonatines jsou půvabnými drob-
nými kusy, které i na malém prostoru oplývají melodicko-rytmickou 
invencí a paletou nálad, od rozverných melodií Chanson populaire 
po kontrapunktické Andante espressivo. Volně plynoucí hudba bez 
taktových označení je jen sem tam podepřená několika taktovými 
čarami (výjimkou je trojdobý Menuet sonáty č. 2), interpretaci naopak 
usměrňuje množství výrazových i tempových pokynů.

Federico Mompou (1893, Barcelona — 1987, Barcelona) byl katalánským 
hudebním skladatelem. Hudbu studoval v Barceloně a na pařížské 
konzervatoři a podobně jako Koechlin byl v Paříži velmi oblíbeným 
hudebníkem, některými dokonce nazýván pokračovatelem Debussyho. 



Z Paříže byl však nucen dvakrát uprchnout, nejprve v roce 1917 a poté 
za okupace města v roce 1941. Tvořil dílo především klavírní a vokální, 
které vychází z hudebního impresionismu a vlivů Erika Satieho nebo 
Gabriela Faurého. Hudba Federica Mompou je nadto ovlivněna mini-
malismem — místo rozvíjení hudební myšlenky se soustředí na výraz, 
často sevřený v útlé formě. Do Mompouovy hudby pronikají zvuky 
ze skladatelova každodenního života: zpěv racků, lidové písně, děti 
hrající si na ulici a v neposlední řadě zvuky zvonů, s nimiž byl Mompou 
celoživotně spjat, pocházeje ze zvonařské rodiny.  

Cyklus tří klavírních vět Paisajes (Krajiny) vznikal v rozpětí let 
1942 až 1960. První část La Fuente y la campana (Fontána a zvon, 1942) 
je věnována skladatelově budoucí choti, klavíristce Carmen Bravo, 
a popisuje chvíle strávené na nádvoří v okouzlující barcelonské gotické 
čtvrti Barri Gòtic. Federico Mompou skladbu zkomponoval po návratu 
do Barcelony z dvacetiletého exilu v Paříži a po desetileté tvůrčí odmlce. 
Větu otevírá melodie, později smíšená se zvukem padající vody, která 
se opět navrací v závěru. Půlnoční zvon symbolizuje ostinátní tón G. 
Druhá část El lago (Jezero, 1947) se taktéž vztahuje ke skladatelovu 
rodnému městu, tentokrát k jezeru v parku Montjuïc v Barceloně. Jasné 
kresebné kontury se v El lago pomalu rozpíjejí, hudba se vypořádává 
s vodou v několika jejích podobách: těkavá, tajemná, rozvlněná, tekoucí. 
Repetitivní probublávání s akcentovanými jednotlivými tóny místy 
připomene skladebné postupy Debussyho. Třetí věta Carros de Galicia 
(Galicijské vozy, 1960) je prototypem skladatelova pozdního stylu a jde 
o experimentální a téměř atonální hudbu. Na tradiční galicijské povozy 
z názvu věty odkazují zahuštěné akordy (clustery). 

Sonáta pro klavír H. 350 patří k nejpozoruhodnějším kompozicím pro 
sólový klavír Bohuslava Martinů (1890, Polička — 1959, Liestal). Díky 
fantazijnímu charakteru a atmosféře na pomezí racionality a ex-
trémní emocionality je jak přitažlivou látkou pro zralého klavíristu, 
tak i důvodem k určitým obavám a respektu. Snad i proto nepatří mezi 
nejhranější autorova díla. Bohuslav Martinů napsal Sonátu roku 1954 
a jedná se o jeho poslední rozsáhlou skladbu věnovanou sólovému 



klavíru vůbec. Martinů kompoziční styl byl v té době průsečíkem 
několika základních linií jeho tvorby: významnou roli hrála fantazijní 
a evoluční povaha, která převažovala nad přesně strukturovanou 
formou, dále se začínalo znovu prosazovat dřívější skladatelovo tíh-
nutí k impresionismu. Zároveň však Martinů s oblibou psal v duchu 
neobarokním, využívaje polyfonních technik. Fantazijnost a snovost 
se projevuje i v uvolněné harmonii, polytonalitě a obtížně analyzova-
telných harmonických strukturách. Sonátu Bohuslav Martinů dokončil 
17. prosince 1954 v Nizze, kde už více než rok pobýval po návratu 
z Ameriky, s věnováním svému příteli a pianistovi Rudolfu Serkinovi. 
Ten Sonátu provedl na oficiální premiéře 4. prosince 1957 v Carne-
gie Hall v New Yorku, a přestože kritika v New York Times skladbu 
označila za projev konzervatismu a neutrálního mezinárodního tónu, 
dodávajíc zároveň, že ani Serkinův výkon toho večera nepatřil k jeho 
nejlepším, široká veřejnost ji přijala s nadšením. V Čechách skladbu 
před brněnským publikem poprvé uvedla klavíristka Eliška Nováková, 
manželka skladatele Jana Nováka o den dříve, 3. prosince 1957, světová 
premiéra skladby se tedy odehrála v Besedním domě v Brně. Skladatel 
sám před prvním uvedením manželům Novákovým zaslal rukopis 
Sonáty dopisem, v němž skromně žádal, aby mu obratem odpověděli, 
zda „některé partie klavíru nejsou příliš obtížné, těžké, nebo špatně 
hratelné, které by se daly udělat jinak, šikovněji.“ Dodává: „[...] a to 
bych Tě [J. Nováka] žádal, kdybys mi mohl podat opravu taktů, jež 
jsou nešikovné, a jak bys je opravil, jste oba pianisti, a tak to budete 
vědět lépe a chtěl bych to tedy znáti, než to bude tištěno, aby to bylo 
správné a definitivní.“



o InTerpreTeCH

Kristýna Znamenáčková (roz. Sedláková) pochází z Boskovic. Po ma-
turitě na gymnáziu nastoupila na Konzervatoř Brno, kde studovala 
nejdříve u Evy Horákové, poté u Dagmar Pančochové. Současně vystu-
dovala španělský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity. Po absolutoriu na konzervatoři nastoupila na AMU do Prahy, 
kde pod vedením Františka Malého získala ve hře na klavír bakalářský 
titul. Magisterské studium absolvovala na brněnské JAMU u Aleny 
Vlasákové a Jana Jiraského. V současné době pokračuje tamtéž v dok-
torském studiu zaměřeném na klavírní tvorbu Bohuslava Martinů. 

K podstatným bodům její hudební aktivity patří absolventský 
koncert na konzervatoři, kdy s orchestrem provedla 1. klavírní koncert 
Sergeje Prokofjeva a za svůj výkon byla oceněna Nadací Antonína 
Moravce. Stěžejní bylo vítězství v soutěži Nadace Bohuslava Martinů 



a zvláštní cena za interpretaci Sonáty pro klavír H. 350 v listopadu 
2015. Jako laureátka soutěže Znamenáčková dostala příležitost vy-
stoupit v lednu 2017 v Sukově síni Rudolfina a v rámci Dnů Bohuslava 
Martinů 2017 provést Klavírní kvintet č. 1 ve spolupráci se Stamicovým 
kvartetem, mnohé koncertní výkony odvysílal ČRo Vltava. Svoji alma 
mater reprezentovala na koncertech v Bratislavě a Grazu. 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.

Repertoárem se zaměřuje na hudbu 20. století s akcentem právě 
na tvorbu Bohuslava Martinů, spolupracuje se soudobým skladatelem 
Vítem Zouharem, s neskrývaným zájmem o minimalistickou a tém-
brovou hudbu se zúčastnila mimořádných hudebních projektů (živé 
provedení 24 hodin trvající skladby Erika Satieho v rámci festivalu 
Moravský podzim, koncertní provedení hudby Arvo Pärta ve spolupráci 
s Petrou Machkovou-Čadovou). Je koncertně aktivní jako sólistka 
i komorní a ansámblová hráčka (spolupráce se sborem Kantiléna 
a Činohrou NdB, se sólisty Janou Krajčovičovou-Tajovskou, Markétou 
Cukrovou, Ivou Bittovou). S Ensemble Opera Diversa a klavíristkami 
Lucií Schinzelovou a Pavlou Markovou nahrála v roce 2019 díla Con-
centus biiugis a Rustica Musa II Jana Nováka.



neJbLIŽŠí KonCerTy a pŘeDsTaVení ensembLe opera 
DIVersa

17. července 2020, 18:00, Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého 
Václava, Znojmo-Louka
17. července 2020, 19:30, Kaple svatého Václava, Znojmo
Ensemble Versus na Hudebním festivalu Znojmo
Chorální zpěvy z Louckého graduálu (1499) v konfrontaci s díly 17. sto-
letí na nesmírně cenné historické varhany bývalého klášterního kostela 
v Louce u Znojma. Program pokračuje ve znojemské kapli sv. Václava, 
kde zazní renesanční moteta Thomase Stoltzera, který se roku 1526 
utopil v Dyji poblíž Znojma, a „knížete hudebníků“ Josquina Desprez 
(z. 1521) v podání vokálního kvintetu, cinku a trombónů.

Ensemble Versus, sbormistr Vladimír Maňas
varhany Ondřej Múčka

25. července 2020, 16:00, Poutní kaple sv. Anny, Pohled (Frantál)
Mariánský poutní koncert s Ensemble Versus
České duchovní písně ve vícehlasých úpravách a mariánská renesanční 
moteta.

Ensemble Versus, sbormistr Vladimír Maňas

12. srpna 2020, 18.00, Zámecké divadlo, Valtice
Grobiáni
Cyklus tří autorských minioper v unikátním prostoru barokního 
divadla valtického zámku. Libretisté Pavel Drábek a Vendula Borůvková 
ve svých poetických textech přetavují drsný humor pouličního stře-
dověkého divadla do komediálně laděných situací, v nichž na malém 
prostoru vynikají charaktery vybraných podfukářů.



Martin Kux a Vendula Borůvková: Prsten 
Mario Buzzi a Vendula Borůvková: Slib 
Ondřej Kyas a Pavel Drábek: Dorotčiny námluvy

hrají Jana Vondrů, Marie Zichová, Aleš Janiga, Pavel Slivka
režie Lukáš Kopecký

21. srpna 2020, 15.00, Festival Líšeň sobě (na Kostelíčku), Brno
Kyas | Drábek: Labské horrorroperry
Minioperní triptych pro hlasy a čtyři nástroje napsali autoři skladatel 
Ondřej Kyas a libretista Pavel Drábek na motivy povídek Huberta Krej-
čího a Aleše Rolečka podle strašidelných legend a pověstí Pardubicka, 
Polabí a zejména tajemné Kunětické hory. 

Mluvící dobytek a tajemné kosti, hororová miniopera pro sedm zpěváků
Smějící se hlava, hororová kantáta pro dvě sóla a malý mužský sbor
Labe, hydrologická árie veletoku pro sólo a malý smíšený sbor

hrají Hana Kuželová, Veronika Chlebková, Jakub Tuček, Vladimír 
Jindra, Zdeněk Nečas, Pavel Slivka, Jiří Žouželka
režie Kateřina Křivánková

15. září 2020, 19.00, Kaple bývalé káznice na Cejlu, Brno
Nejasné obrysy. Koncert s Milanem Paľou
Pavel Zemek Novák: Pocta svatému Františkovi pro smyčce PREMIÉRA
HK Gruber: Houslový koncert č. 2 / Nebelsteinmusik ČESKÁ PREMIÉRA
Pavel Slezák: Jericho pro housle sólo
Pascal Manolios: Lamento pro housle sólo
Gavin Bryars: Jesus’ Blood Never Failed Me Yet pro smyčku a smyčce

housle Milan Paľa
Ensemble Opera Diversa, koncertní mistr Barbara Tolarová
diriguje Gabriela Tardonová



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

Podpořte nás, číslo účtu 205149060/0300. Děkujeme!
www.operadiversa.cz


