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K PROGRAMU
Zářijovým koncertem se Ensemble Opera Diversa vrací
do Káznice na brněnském Cejlu, přímo do fascinujících
prostor tamní kaple, kde v listopadu 2016 soubor uvedl
Šostakovičovu 14. symfonii.
Samotná kaple tentokrát inspirovala i program v pořadí
druhé diversní inventury, tedy formátu, který je soustředěn na uvádění nových či málo známých děl. Spíše křehké skladby Miloslava Ištvana a Ondřeje Šárka pro smyčcový orchestr se střídají se středověkými chorálními zpěvy.
Fascinující Dialog Milosrdenství a Spravedlnosti pochází
ze znovuobjeveného Rajhradského rukopisu, výjimečné
českojazyčné památky z 15. století, která svým repertoárem navazuje na zpěvy pro Svatý týden z Jistebnického
kancionálu. Jednoduchá struktura chorálního kantika Benedictus pak poslouží jako základ pro improvizaci v podání Ivy Bittové.
V závěru spojí síly sólisté i orchestr k premiérovému uvedení orchestrální verze skladby Vlny podle Karla Miloty od
Vojtěcha Dlaska, která vznikla na podnět Ensemble Opera
Diversa.
Miloslav Ištvan (1928–1990) byl klíčovou osobností
brněnské skladatelské školy druhé poloviny 20. století.
Hudební vzdělání získával od dětství, kdy navštěvoval
hodiny hry na housle a klavír. V gymnaziálních letech
komponoval jako samouk, později skladbu studoval
soukromě u Františka Suchého a Viléma Petrželky. Roku
1948 byl přijat na Janáčkovu akademii múzických umění
do třídy Jaroslava Kvapila. Na škole setrval a působil zde

jako odborný asistent, následně jako docent a v letech
1970–1971 zastával funkci prorektora. V osmdesátých letech se podílel na vzniku uskupení hudebních skladatelů
a hudebních vědců Camerata Brno. K Ištvanovým žákům
patřili mimo jiné František Gregor Emmert, syn Radomír
Ištvan, Vít Zouhar, Miloš Štědroň nebo Pavel Slezák.
Dílo Miloslava Ištvana nese stopy skladatelova širokého rozhledu a vzdělání napříč různými hudebními styly
a epochami. S oblibou využíval, vedle jiných pestrých
nástrojových obsazení, především bicích nástrojů a prvků elektroakustické, populární a mimoevropské hudby.
Vypracoval svůj vlastní kompoziční systém, který shrnul
v publikaci Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě,
a do české hudební teorie uvedl pojem montáže a hudebního objektu.
Technikou montáže je zčásti vytvořeno i Solitudo pro 11
smyčcových nástrojů, které vzniklo v roce 1989 a pochází
tak ze skladatelova posledního tvůrčího období. Vnitřně
je skladba rozčleněna do čtyř částí, které však nejsou při
poslechu patrné – pouze třetí a čtvrtá část jsou odděleny krátkou pauzou. V první části jsou permutačně exponovány tři různé hudební objekty-témata, v druhé části
jsou exponovány a následně opakovány objekty dva.
Třetí část přináší reprízu objektů z prvního dílu. V pravděpodobném vrcholu skladby, v druhé části čtvrtého
dílu, zazní střídavě již reprízovaný a zcela nový materiál,
který tvoří dvě současně znějící, metricky rozdílná pásma.
V polytempové struktuře lze zaslechnout od čtyř do devíti barevně a rytmicky odlišených orchestrálních hlasů.

„Samota je prázdno po blízkém člověku. Je to ale též osamění mezi lidmi vůbec a osamění vůči neživé, lhostejné, neúčastné přírodě. Je to úděl dnešního člověka a plodí zoufalství a děs. Drsné, siré skutečnosti dnešního světa je však také
možno čelit, je možné dobírat se nadhledu, rovnováhy, ba
i jistého jasu. O to vše by se chtěla skladba s trpělivým posluchačem podělit.“ (Miloslav Ištvan)
Ondřej Šárek (*1979) pochází z Brna, kde na Janáčkově
akademii múzických umění vystudoval skladbu u Františka Gregora Emmerta a současně hudební vědu na Masarykově univerzitě. K jeho různorodé tvorbě patří vedle kompozic pro komorní soubory, symfonický orchestr
nebo sbor také hudba pro film a televizi, hudba k sedmi
divadelním inscenacím (Polapená nevěra a Kabaret na lince 6 v divadle Čára), dále šansony, instrumentální skladby
pro rockový soubor a tři miniopery. Je nehrajícím členem
uskupení Šárek band, které se zaměřuje na interpretaci
jeho tvorby (Tucet popěvků bez textu, Tucet písní bez textu).
O úspěchu jeho skladeb svědčí mnohá provedení v Česku
i v zahraničí, stejně jako jejich zahraniční vydání.
Kromě komponování se věnuje hře na lidové nástroje
jako jsou ukulele, mandola, irské bouzouki a kalimba.
Jeho záliba vyústila v napsání a zaranžování mnoha knih
a učebnic, mezi nimi první školy hry na ukulele v českém
prostředí.
Skladba Tři věty vznikla v roce 2001 jako absolventská
práce Ondřeje Šárka v době jeho studií na JAMU. Získala
ocenění sólistů Sofijského komorního orchestru v soutěži Sofia 2009 International Composition Competition

a v roce 2014 část skladby využil režisér Petr Marek v rozhlasové hře Duch doby.
Ondřej Šárek o Třech větách
Skladba, kterou dnes uslyšíte, má motto: “Vždyť víte, jak
se v tom století psalo... Ti lidé neměli ducha.“ (Umberto
Eco: Ostrov včerejšího dne). V bakalářském ročníku jsme
byli čtyři a bylo nám řečeno, že budeme psát skladbu pro
smyčcový orchestr. Když jsme měli nahlásit název skladby, ještě jsem nic neměl složeného ani napsaného, a tak
jsem použil velmi otevřený název „Tři věty“. A proč jsem
vybral ono motto? Tehdy jsem pro sebe objevil spisovatele Umberta Eca a přečetl, co v té době vyšlo. Motto skladby je zapsáno úplně na konci románu Ostrov včerejšího
dne. Tenkrát mě hodně oslovilo, ale dnes nezáleží, zda si
ho při poslechu skladby budeme vykládat v intencích románu nebo úplně opačně. Či se skrz motto popasujeme
s historií nebo naopak se současností. Anebo se zaměříme jen na hudbu.
Snažil jsem se přistoupit ke smyčcovému orchestru trošku jinak, ale současně vyjít z podstaty těchto nástrojů.
Všechny smyčcové nástroje jsou kromě kontrabasu dělené. Chtěl jsem věty odlišit tím, že v první větě použiji první
a druhé housle. V druhé větě jsem druhé housle vynechal
a až poslední věta je určena pro celý orchestr. Zároveň využívám krásu dlouhých tónů u smyčců, proto je rytmická
složka redukována na sedm hodnot. Ale je vyvážena polyfonickým pohybem všech hlasů. Z hlediska hudebního
terénu jsem si vystačil s rozšířenou modalitou, do které
jsou vmontované chromatické refrény. Z pohledu formy

jsem každou větu ozvláštnil posunutím vrcholu skladby
na jiné místo.
Vojtěch Dlask (*1979) pochází z Mladé Boleslavi. Vyrůstal a své hudební vzdělání započal v Praze, kde navštěvoval na Gymnáziu Jana Nerudy obory klavír a skladba
u Jiřího Smutného. Po absolvování dvou semestrů hudební teorie na AMU pod vedením Vladimíra Tichého byl
v roce 2000 přijat ke studiu skladby do Brna. Studoval zde
u Františka Gregora Emmerta, jehož symfonickému dílu
věnoval svou diplomovou práci. Postgraduální studium
na JAMU zakončil prací Meze a možnosti hudebního symbolizování, symbolismus v hudbě. Během studijních stáží
v Litvě a Estonsku měl možnost konzultovat své dílo s
Rytisem Mažulisem, Tõnu Kõrvitsem a se skladateli druhé
litevské avantgardy Osvaldasem Balakauskasem a Broniusem Kutavičiusem. Pedagogicko-studijní stáž v Banské
Bystrici v letech 2008-2009 absolvoval pod vedením Ladislava Burlase staršího. Jako klavírista byl členem uskupení
Koistinen, jako notograf se podílel na druhém dílu sebraného teoretického díla Leoše Janáčka.
V současné době žije v Brně, kde působí mimo jiné jako
pedagog (Gymnázium Pavla Křížkovského), dramaturg,
orchestrální hráč na klávesové nástroje a aranžér. Spolupracuje s JAMU, brněnskými divadly BuranTeatr a Divadlem Na Orlí nebo uherskohradišťským Slováckým divadlem a Divadlem Antonína Dvořáka v Příbrami.
Vojtěch Dlask o Vlnách
Průvodní slova skladatelů k vlastním skladbám bývají

děsivá – lze skrz ně často zahlédnout obří ega (můj vývoj, mé významné skladby, mé modré období). Vnímám
vždycky, jak je najednou nadobro pryč to hlavní, jediné,
a jak jsme prozrazeni coby bloudi.
Zdá se, že všichni bloudíme. Někteří s pevným vědomím
svých úspěchů a s jasnou cestou před sebou. Ta jediná
cesta má mnoho podob. Leckterá dřívější slepá odbočka
se v porovnání se současnou pozicí stává ždanou. Karel
Milota (1937–2002) ohledával ve svých textech horizonty
podobných odpovědí zvlášť pečlivě. Nejsem si už dnes
jistý tím, že „musím-li, tedy jsem“. Je to 15 let a přibylo
dost skepse. A Milota rozčeřuje výraz takovým výkonem
intelektu! – a výsledek bývá tak často temný a skeptický.
…anebo je to temnota a skepse ve mně a neumím si Milotovy verše otočit do radosti? Vlny to odmývají.
Hudba tehdy vznikla jako komentář k této skepsi. Neopakuje strukturu veršů a neopakuje ani žádné ze slov veršů.
Milotovy výroky jsou zhudebněny jako nadpisy nad hudbou. Deklamace textu je sošná a jde leckde i proti spádu
řeči. Ne vždy se zpívá „vysoce o vysokém“, ne vždy jde
o duchovno – bojím se, že když se začne příliš tlačit na
pilu duchovna, objeví se v tom slově mezi c a h malá legrační pomlčka…
To, čím jsem v letech při zhudebňování spolu s Milotovými tázáními procházel, bylo jistě blouděním. Estetickým,
sémantickým. Maurice Blanchot vlévá ve svých esejích
o literatuře bloudícím odvahu do žil: „Postup bloudění je,
jako všechno, co je svázáno s vnějškem, s „vnějšími“ temnotami, do nichž je člověk vyvržen silou vypovězení, postup, při
němž, zůstává-li nějaká naděje, zůstává pro toho, kdo po-

stupuje nikoli proti proudu, kladením neplodného odporu,
ale ve směru bloudění samého...“
Dnes, zabloudiv už zcela a nevratně, potkávám ve Vlnách
podle Karla Miloty řadu fantomů, s nimiž mám tu čest dodnes – nepřívětivě germánskou komplexicitu, akutnost
a forzi způsobovanou obtížností pro hráče, barvu až jako
druhotný prvek… A jsou zde i věci, které shledávám bez
uhnutí – makaronismy: portrét vnějšku, který je třeba láskou zniternit. Hledání vnějšku, skrze který by se příměji ozřejmil vnitřek. Chuť hovořit za každou cenu za sebe
sama.
A je tu ten text: chvílemi s ním rozporovat, chvílemi s ním
plakat, chvílemi se s ním smát a cítit na ramenou mrazení,
že ten smích bolí.
O INTERPRETECH
Zpěvačka, houslistka, skladatelka
a herečka Iva Bittová (*1958) vystudovala brněnskou konzervatoř.
Od roku 1978 působila v Divadle
na provázku (dnes Husa na provázku), kde také dostala roli Eržiky v Baladě pro banditu, která ji –
i díky filmové adaptaci – proslavila.
Po několikaleté herecké zkušenosti se však Bittová vrátila k houslím
a soustředila se na dráhu hudební.
Housle se staly mým životním motorem a důležitým průvodcem mou cestou životem, říká, neboť stejně jako hra na

tento úžasný nástroj vyžaduje přísný řád, tak i mé hledání a
přístup k práci vyžaduje maximální píli. Má komunikace je
založena na vibraci a rezonanci zvuku houslí a hlasu. Jejich
souznění mne vede k dokonalosti, i když vím, že cesta k ní je
nekonečná.
Její velkou devízou je schopnost přecházení z jednoho
žánru do druhého (alternativa, jazz, rock i klasická hudba,
v roce 2004 účinkovala dokonce v newyorské Carnegie
Hall jako Elvíra v Mozartově opeře Don Giovanni), přičemž
všude je snadno rozpoznatelný její těžko popsatelný originální projev.
Bittová spolupracovala s řadou významných českých
i zahraničních osobností z různých hudebních odvětví:
Pavlem Fajtem, Vladimírem Václavkem, se svou sestrou
Idou Kelarovou, bratry Ebenovými, Richardem Müllerem,
Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým, Škampovým kvartetem, Vladimírem Godárem, Milošem Štědroněm, Fredem
Firthem, Bobbym McFerrinem, Philem Miltonem, Davidem Mossem, formací Bang On A Can All Stars atd.
V současné době žije převážně ve spojených státech,
ale do Evropy se často vrací s nejrůznějšími projekty na
koncertní turné. Přijala nabídky účinkování v úspěšných
filmových snímcích Želary, Tajnosti a v pohádce Tři bratři.
Vydala více jak tři desítky alb a na mnoha dalších se podílela.
Na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2015 absolvovala bakalářské studium v oboru teorie a provozovací
praxe staré hudby a letos magisterské studium v oboru
hudební věda.

Akordeonistka, improvizátorka
a lektorka Žaneta Vítová se narodila v Pelhřimově. Vystudovala
hru na akordeon na Pražské konzervatoři a odtud pokračovala na
VŠMU do Bratislavy a na Konzervatoř Jaroslava Ježka. Je členkou
brněnské experimentální kapely
Dust in the Groove, uskupení
ConTRIOlogy a tvoří improvizační duo s hlasovou performerkou
Annabelle Plum. S operou Janáčkova divadla nastudovala inscenaci Powder Her Face a s divadlem Reduta divadelní hry O nevyřáděném dědečkovi a Hoří v sadě rodném
květ. Je čtyřnásobnou držitelkou ocenění z mezinárodní
akordeonové soutěže v Chorvatské Pule. Své hudební
vzdělání rozšiřovala mistrovským kurzem s Renzo Ruggierim, hlasovým workshopem s Ivou Bittovou a soukromými hodinami hlasové improvizace. Vedle soukromé výuky
hry na akordeon a klavír působí jako lektorka na ZUŠ Pro
arte viva, soukromé hudební škole Pavla Hokra a na hudebních kurzech Jindřicha Kelíška.
Se souborem Ensemble Opera Diversa se v roce 2017
podílela na premiérovém uvedení opery autorské dvojice
Kyas|Drábek Čaroděj a jeho sluha.

Dirigentka Gabriela Tardonová
(rozená Piszkaliková) pochází
z Karviné. V pěti letech se stala
členkou výběrového souboru Permoník. 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 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 darstellende 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 univerzitním symfonickým orchestrem. Do velké
míry se zaměřuje především na uvádění soudobé operní
tvorby (Žirafí opera Markéty Dvořákové, MrTvá Markéty
Dvořákové a Ivo Medka, opery Josefa Berga). Spolu s Tomášem Krejčím působí jako dirigentka orchestru Mladí
brněnští symfonikové.
Od roku 2006 pravidelně spolupracuje se souborem
Ensemble Opera Diversa, s nímž vedle koncertních projektů uvedla v premiéře opery dua Pavel Drábek a Ondřej 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 zákoutí hudebního repertoáru 20. a 21. století.

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.

Karel Milota – Vlny
Vždycky si kladl otázku po cílech
ale jen někdy po odbočkách
avšak ty zákruty jsou tak klamné a nijak je nelze vyrovnat
Kráčím-li tedy narážím narážím-li tedy padám
padám-li tedy kráčím
Přinést něco anebo snést něco?
žít o něčem anebo žít pro něco?
A je mezi vůlí a zmatkem propast?
neleží mezi nimi krajina zkušenosti?
Zastoupit něco anebo podstoupit něco? otevřít něco,
anebo otevřít se něčemu?
Vždycky si kladl otázku po významech
ale jen někdy po znameních
A je mezi znakem a označovaným propast?
neleží mezi nimi krajina šerosvitů?
Odporuji-li tedy rozumím rozumím-li tedy soucítím
soucítím-li tedy odporuji
avšak ty peripetie jsou tak nespočetné
a nijak je nelze vynechat
Uvěřím-li tedy se zklamu zklamu-li se tedy odejdu
odejdu-li tedy uvěřím
Vydat něco anebo dát něco?
utkat se s něčím anebo setkat se s někým?
avšak ty úvahy jsou tak nesmyslné a nijak je nelze uzavřít
A je mezi obětí a egoismem propast?
neleží mezi nimi krajina stylizace?

vždycky si kladl otázku po věrnosti
ale jen někdy po důvěře
A je mezi pochybováním a slepotou propast?
neleží mezi nimi krajina lásky?
Mám-li tedy riskuji riskuji-li tedy ztrácím
ztrácím-li tedy mám
Vždycky si kladl otázku po měřítku
ale jen někdy po přiměřenosti
avšak ty proporce jsou tak nezachytitelné
a nijak je nelze popsat
Vytvořit něco anebo přetvořit něco?
dospět k něčemu anebo dospět k někomu?
avšak ty vlny jsou tak vysoké a nijak je nelze zastavit
A je mezi pevností a nejistotou propast?
neleží mezi nimi krajina odhodlání?
Splnit něco anebo zaplnit něco?
bojovat za něco anebo bojovat o něco?
Vždycky si kladl otázku po povinnostech
ale jen někdy po možnostech
Jsem-li tedy chci chci-li tedy musím musím-li tedy jsem

NEJBLIŽŠÍ KONCERTY A PŘEDSTAVENÍ
ENSEMBLE OPERA DIVERSA
27. září 2018, 19.00, kostel sv. Klimenta, Jasenice
Ensemble Versus v komorní sestavě s doprovodem historických nástrojů Svatováclavský program s hudebními
toulkami českými dějinami
12. října 2018, 20.00, kostel J. A. Komenského
(zvaný Červený), Brno
14. října 2018, 19.00, kostel Zvěstování Páně
(u kapucínů), Olomouc
Hudba pro olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského
v podání Ensemble Versus a Capella Ornamentata
1. listopadu 2018, 19.00, sál Milosrdných bratří, Brno
Premiérové brněnské vystoupení mladého a dravého
souboru Francisextet (Stravinský, Jongen, de Falla,
Štědroň, Bodorová, Poulenc, Francaix)
21. listopadu 2018, 19.00, Reduta, Zelný trh, Brno
Leoš Janáček: Šárka
Verze z roku 1887 v instrumentaci Ondřeje Kyase, hudebním nastudování Gabriely Tardonové a v režii Kristiany
Belcredi
22., 28. listopadu 2018, 19.00, Reduta, Zelný trh, Brno
Leoš Janáček: Šárka
Verze z roku 1887 v instrumentaci Ondřeje Kyase, hudebním nastudování Gabriely Tardonové a v režii Kristiany
Belcredi

Koncert se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.
Podpořte nás, číslo účtu 205149060/0300. Děkujeme!
www.operadiversa.cz

