
 

 

Paprsky světla v brněnských parcích 

 

„Open air happening“, na němž zazní skladba Paprsky světla, premiérovaná prostřednictvím 

online streamu, se z původního deštivého termínu přesouvá na 26. května. Skladba 

brněnského skladatele Martina Wiesnera zazní v podání orchestru Ensemble Opera 

Diversa, který se v tento středeční podvečer vydá na cestu napříč třemi brněnskými parky, aby 

všem kolemjdoucím i aktivně přihlížejícím alespoň částečně vrátil radost z tolik chybějící živé 

hudby – to vše pod širým nebem, bezpečně a distančně. 

Více informací se dozvíte na operadiversa.cz a na Facebookové události. 

 

26. května 2021 v podvečer, Björnsonův sad, Tyršův sad, Lužánky 

Aktualizovaná tisková zpráva 20. 5. 2021 

 

HARMONOGRAM 

 

18:00 – Björnsonův sad 

19:00 – Tyršův sad 

20:00 – Lužánky  

(akce se koná pouze za příznivého počasí!) 

 

PROGRAM 

 
MARTIN WIESNER (*1985): Paprsky světla (2021) 

 

 

 

http://www.operadiversa.cz/paprsky-svetla-v-brnenskych-parcich/
https://www.facebook.com/events/3858462504230042/
https://www.facebook.com/events/3858462504230042/


 

 

Skladba Paprsky světla zkomponovaná mladým brněnským skladatelem Martinem 

Wiesnerem je téměř desetiminutovou kompozicí pro komorní smyčcový orchestr, v níž  

se útržky melodie, tvořené rafinovanými výrazovými prostředky a subtilními disonancemi 

spojují v jeden celek, plynulý tok zvukomalebné hudby. Napříč orchestrem prochází krátké, 

vzestupně i sestupně směřující vlny doplněné o zpestřující trylky, jejichž pestrá a proměnlivá 

dynamika podporuje dojem „vlnění“ světla, objevujícího se vždy jako náznak světelného 

paprsku v celkovém orchestrálním zvuku. 

„Ležím na zádech a pozoruji, jak úzkou štěrbinou mezi závěsy pronikají první sluneční paprsky 

a na zdi mého pokoje vytvářejí prapodivné obrazce, které se neustále proměňují, jemně 

pobleskují, mizí a zase se objevují. Po několika minutách, když se slunce schová zase za mrak, 

je po všem. Přehrávám si scénu ve své hlavě a přemýšlím, jak by to asi znělo…“  

– Martin Wiesner 

 

OBSAZENÍ 

Ensemble Opera Diversa 

Gabriela Tardonová – dirigent  

 

Dirigentka Gabriela Tardonová (rozená Piszkaliková) pochází z Karviné. V roce 1998 

promovala na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v oboru sbormistrovství a poté 

vystudovala dirigování na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Rostislava 

Hališky a Lubomíra Mátla. V letech 2003–2004 studovala v rakouském Grazu na Universität 

für Musik und darstellende Kunst v dirigentské třídě Martina Siegharta. Do velké míry  

se zaměřuje především na uvádění soudobé operní tvorby, působí jako dirigentka orchestru 

Mladí brněnští symfonikové. S Ensemble Opera Diversa pravidelně spolupracuje od roku 

2006; s velkým úspěchem nastudovala také nejnovější diversní inscenace oper Jsem kněžna 

bláznů Lenky Noty a Olgy Sommerové a Šárky (1887) Leoše Janáčka v instrumentaci 

Ondřeje Kyase. V posledních letech působí jako hlavní dirigentka Ensemble Opera Diversa  

i v orchestrálních projektech. 

 

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné hudební  

a divadelní programy. Během více než dvacetiletého působení se ze souboru vyvinula hudební 

společnost, jež ve vlastní produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení ročně, a to 

především v domovském Brně. Jedinečnost souboru je z části způsobena jeho trojjediností – 

autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní koncerty s objevnou dramaturgií  

a koncerty komorního sboru Ensemble Versus. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě 

CD nosičů či rozhlasových nahrávek. Svou dramaturgií, podněcováním nových skladeb  

i interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.  

 

 



 

www.operadiversa.cz 

www.facebook.com/operadiversa    
 

www.instagram.com/operadiversa 
 
 

 

 
 

Kontakt: 
Jiří Čevela 

produkce Ensemble Opera Diversa 
mobil: +420 774 524 962 

e-mail: cevela.jirka@seznam.cz 
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