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program

Valentin Silvestrov: Silent Music pro smyčce  
(2002, česká premiéra) 10’
I. Waltz of the Moment
II. Evening Serenade
III. Moments of the Serenade
(Nakladatelem skladby je Schott Music GmbH & Co. KG)

Vojtěch Dlask: Querellovy písně pro hoboj a smyčce  
(2020, premiéra) 22’
I. Femme fatale, valse — choral — valse
II. Occident—Syrta
III. „Úsměv může přivolat strach...”
IV. I Love You

přestávka 15’

Ivan Karabic: Sedm preludií pro smyčce  
(1997, česká premiéra) 14’
I. Andante
II. Pesante
III. Moderato
IV. Moderato e capriccioso
V. Andantino
VI. Lento espressivo
VII. Vivo
(Za notový materiál děkujeme Kirillu Karabicovi a Dmytriji Tavanecovi.)

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



obsazení 

hoboj — Vilém Veverka
diriguje Robert Kružík

Ensemble Opera Diversa
I. housle
Barbara Tolarová  
(koncertní mistr)
Ludmila Netolická
Jana Smejkalová
Antonina Tyshko

II. housle
Matěj Koupa
Zuzana Křivá
Hana Bílková
Linda Finsterlová

violy
David Křivský
Petr Pšenica
Jan Bělohlávek

violoncella
Iva Wiesnerová
Eva Cahlová
Karolína Zívalíková

kontrabas
Anežka Moravčíková

produkce
Jiří Čevela
Eva Křižková
Lubor Pokluda
Lenka Zlámalová

text
Eva Křižková
Vojtěch Dlask

grafika
Jakub Rejlek



K programU 

Kyjevská avantgarda vznikla v roce 1965 jako uskupení skladatelů 
hlásících se k estetice Nové hudby. Tu ukrajinští tvůrci v době pevně 
zatažené železné opony vstřebávali zejména skrze sousední Polsko 
a tamější festival Varšavská jeseň. Pro ideovou neslučitelnost avant-
gardního umění a doznívajících uměleckých norem Ždanovova so-
cialistického realismu byli někteří členové skupiny dokonce na čas 
vyloučeni z ukrajinského svazu skladatelů, což v té době představovalo 
ztrátu jediné šance, jak být oficiálně uznán (a prováděn) coby skla-
datel. K publiku i kompozici bez úliteb režimu nacházeli skladatelé 
často cestu skrze možnost psát pro divadlo a pro film, a toto se pak 
v jejich ostatní tvorbě odrazilo například ve větší sdělnosti anebo 
v implementaci vícera stylových rámců. Nejvýraznější osobnosti 
skupiny navíc postupem času samy opouštěly radikální matematické 
přístupy druhé hudební avantgardy a nalézaly vlastní, na číslech 
nezávislou hudební řeč. 

Také Valentin Silvestrov (* 1937, Kyjev) hudebně vycházel z pod-
nětů druhé vídeňské školy, a dále Karlheinze Stockhausena nebo 
Györgye Ligetiho. Přes racionální přístupy ke kompozici, multise-
rialismus, pointilismus, hudbu timbrů nebo aleatoriku, však stále 
více tíhl ke klasickým formám s prvky neoromantismu. Na počátku 
sedmdesátých let se ve Silvestrovových pracích (podobně jako ve stejné 
době u Alfreda Schnittkeho) naplno projevuje postmoderní myšlení 
se svou pluralitou stylů a rehabilitovanou emocionalitou. Na rozdíl 
od ostatních skladatelů používajících v té době materiál hudby jiných 
epoch nejčastěji pro parodické koláže, lze v Silvestrovově tvorbě sle-
dovat, jak historickou hudbu s vážností rekomponuje. Vnímá ji jako 
nikdy nezmizevší rezervoár hudebního výrazu a uměleckých postupů 
a hovoří v tomto smyslu o jakémsi „sjednocení textu a kontextu“. 
Charakteristická je pro Silvestrova také postupná redukce prostředků 
a to jak na rovině dynamiky, tak v samotné kompoziční technice. 

Umělecký vývoj Valentina Silvestrova je symptomatický pro 
řadu sovětských umělců jeho generace napříč uměleckými druhy. 



Cestou od nucené angažovanosti válečných či budovatelských témat 
přes fascinaci výdobytky umění západních kultur směrem k nové 
citovosti a k až mystickému apelu, který pro působivost neváhá pře-
kročit hranici, za níž dříve bylo hájemství kýče. Zniternění kýčového, 
intimita a domáckost sovětské reality přímo vedle hluboké víry a těch 
nejzávažnějších poselství, která jediná opravňují existenci umění, to 
celé bez obav z patosu; touto cestou se vydávala celá řada klíčových 
sovětských umělců třetí čtvrtiny 20. století — Andrej Tarkovskij, Larisa 
Šepiťko, Dmitrij Žilinskij, Vjačeslav Samarin, Viktor Popkov, Čingiz 
Ajtmatov, Anatolij Kim, Gija Kančeli a mnozí další. 

Páteří Silvestrovova díla je jeho dosud dokončených devět sym-
fonií a  řada velkých vokálně-symfonických děl (Requiem, Exegi monu-
mentum), typické jsou pro něj skladby s názvy užívanými skladateli 
dříve spíše pro příležitostné kompozice: intermezza, postludia, epitafy, 
elegie, post scripta. Zmiňme zde rovněž Kýčovou hudbu (1977) a Tiché 
písně (1977), které zakládaly autorovu proslulost. Třívětou skladbu 

Dmitrij Žilinskij: Hráč na violu, 1972. Zdroj: www.curiator.com



pro smyčcový orchestr Silent Music (Tichá hudba) věnoval Valentin 
Silvestrov Manfredu Eicherovi, zakladateli nahrávací společnosti ECM, 
která obeznámila se skladatelovými díly širší publikum. Předlohou pro 
skladbu byly Silvestrovovy klavírní a violoncellové Bagately. Dílo je 
prodchnuto sugestivní melodikou a pro Silvestrova typickým mírným 
tempem. V poslední části zaznívá v melodii i barvě zvuku reminiscence 
Mahlerova Adagietta.
 
Vojtěch Dlask (* 1979, Mladá Boleslav) 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, 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).

O Querellových písních
V roce 2015 jsem obdržel kompoziční zakázku na písňový cyklus / scénickou 
kantátu / kabaretní pásmo s texty Jeana Geneta. Genet je efektní autor, 
v první chvíli oslní stylem a šokantností. Jeho „tržiště lásky” jsou přitom 
často o existenciálním osamocení; převrat morálky a s ním spojená svoboda 
jsou nutně osamělé: luciferská svoboda vzývání krásy zla je předstupněm 
excesu a ten už má transcendentální osten, protože komunikuje s posvát-
nem — byť se to děje jako svého druhu prohřešení proti němu. A je i narcistním 
zrcadlem, v němž hledáme sebe sama — v hladkém, neproniknutelném 
a kamenně nepřístupném principu „Toho Druhého”. Modlitba v noci, o samotě 



na poušti — měl být název jedné z vět poslední skladby mého drahého 
učitele, skladatele Františka Emmerta – taková volání, byť bez toho, aby 
je autor pojmenoval jako modlitby, jsem našel i v románu Querelle z Brestu. 

Ve zhudebnění románových situací námořníka Querelle také koexistuje 
dryjáčnickost vedle niternosti. Významový oblouk celku vede od vzývání 
Ducha a vraždy — a to i té citové — až ke spáse (anebo ke zničení?) sebe i dru-
hých (pouhým opuštěním). A protože celek je zatím v Česku neproveditelný 
a zadavatel kantáty ukončil mezitím pěveckou kariéru, zformovaly se Baisers 
de Querelle ( jak zní název celku) jako skladba alternativní a vícežánrová, 
která musí unést skrytí textu, ba i rozštípání celkové formy na drobné části 
a pro různá obsazení: v podobě samplovaných scénik použitých během doby 
už ke třem různým divadelním představením anebo v interpretaci dechového 
tria s klavírem, kytarového dua, hobojového tria anebo v podobě hobojové 
féerie se smyčcovým orchestrem. 

A znovu: jaká je ta hudba? Často harmonická, je v ní málo zvukové 
abstrakce, málo gestického stylu, nota patří nad notu a není jedno, kdy 
zní. Je to hudba poměrně rytmicky komplikovaná, vlastně běží v polyryt-
mech skoro pořád, je často silně asymetrická, co se stavby period týče; je 
ornamentální. Melodika je začasté makarónská — baví mě Silvestrovova 
koncepce metahudby, ale i pokleslost dryjáčnických chansonů, egyptského 
symfonického popu, těší mě romský klarinetista, který za pomoci svého 
kamaráda akordeonisty vyvolává hady v Brně na Masarykově ulici. Baví 
mě, čím tyhle popěvky „na obecnou notu“ rezonují v nás všech, a že to není 
od začátku hóch.

Querellovými písněmi se mi konečně podařilo uzavřít počet čísel v této 
zatím imaginární kantátě. To, že dnes část z ní zazní v instrumentaci pro 
hoboj a smyčce, je pro mě velká radost.

Vojtěch Dlask

Ivan Karabic (1945, Jalta — 2002, Kyjev) studoval na Kyjevské kon-
zervatoři u Borise Ljatošinského a Myroslava Skoryka a již během 
studií získával uznání a významná skladatelská ocenění. Po dosa-
žení ukrajinské nezávislosti na Sovětském svazu v roce 1991 se stal 
klíčovou osobností pro hudební dění v novém státě: spoluzakládal 



nejvýznamnější ukrajinský festival současné hudby Kyiv Music Fest, 
jako profesor na Kyjevské hudební akademii ovlivnil novou generaci 
ukrajinských skladatelů, byl hudebním ředitelem Kyiv Camerata. 
Skladatelův odkaz čítá tři symfonie, tři klavírní koncerty, díla pro 
smyčcový orchestr, chorální i oratorní hudbu (Kyjevské fresky, 1983), 
ale také velké množství popových písní a hudby filmové. Do jeho 
rozsáhlé tvorby komorní a skladeb pro sólové nástroje patří i 24 preludií 
pro klavír (1976), jejichž transkripcí vzniklo v roce 1997 Sedm preludií 
pro smyčce.

Hudba Ivana Karabice je mnohotvárná a dotýká se téměř všech 
žánrů. Jeho hudební myšlení vychází z tradice Gustava Mahlera, 
Dmitrije Šostakoviče, ale i z ukrajinské lidové hudby. Vedle toho je 
zakotveno v polyfonii (po období multiseriality znovu objevované): 
jednotlivé melodie se vertikálně prolínají a každá nese své téma; i ty 
nejspodnější linie klenou melodii. Ivan Karabic nebyl hledačem nových 
kompozičních technik, své dílo naproti tomu zastřešil přístupem 
syntetika poučeného soudobými skladebnými směry. Jeho tónový 
systém, ač atonalitou, chromatikou i modalitou rozšířený, je vždy 
v podstatě tonální. 

Pavel Haas (1899, Brno — 1944, Osvětim), 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 nejoriginál-
nější janáčkovská linie. Skladby z terezínského období v sobě nesou 
prvky moravského folklóru, skladatel se inspiroval také svatováclav-
ským 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.



Suita pro hoboj a klavír op. 17 vznikla v podzimních dnech roku 
1939, ve stínu okupace a německého útoku na Polsko. Dramatický 
patos, rapsodičnost hobojového partu, citace svatováclavského cho-
rálu a husitské písně Ktož jsú boží bojovníci, to vše dává tušit, s jakými 
obavami (a také nadějemi) prožíval Haas události, které měly hlu-
boce poznamenat osud českého národa i osud jeho vlastní. Navzdory 
výrazové a zvukové působivosti je pravděpodobné, že Suita je pouze 
skicou k většímu vokálně-instrumentálnímu dílu, jehož text (ve shodě 
s hudebním obsahem asi okupantům nepohodlným) autor ukrýval 
odděleně od notového zápisu — natolik důkladně, že nebyl dosud 
nalezen. Deportace do Terezína a posléze Osvětimi pak Haasovi zabrá-
nila v dokončení skladby v původně zamýšlené podobě. Skladba dnes 
zazní v úpravě pro hoboj a smyčcový orchestr kmenového skladatele 
souboru Ondřeje Kyase — právě jako odkaz na neuzavřenost tohoto 
často prováděného díla.

Ondřej Kyas (* 1979, Boskovice) 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. Nepřehléd-
nutelná 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 med-
věd 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 múzic-
kých umění, navštěvoval kurzy 
významného hobojisty Jeana-

-Louise Capezzaliho. Důležitým 
impulsem pro něj bylo účinko-
vání v Gustav Mahler Jugendor-
chester a studium u předního 
německého hobojisty Dominika 
Wollenwebera na Hochschule 
für Musik Hanns Eisler v Ber-
líně, na které navázal dvouletým účinkováním v proslulé Berlínské 
filharmonii. Jako sólista vystupuje s předními českými i zahraničními 
orchestry, nahrál a v českých premiérách provedl řadu skladeb druhé 
poloviny 20. století. V roce 2009 nahrál společně s Kateřinou Englicho-
vou (harfa) a Ivo Kahánkem (klavír) debutové CD Risonanza, v témže 
roce nahrávku Martinů Hobojového koncertu. Je sólistou Filharmonie 
Brno a zakládajícím členem souboru PhilHarmonia Octet Prague. 
Spolupráci s Ensemble Opera Diversa započal v roce 2014 premiérovým 
uvedením Suity Pavla Haase a skladbou Ondřeje Štochla pro P.A.S.ti. 
(více na vilemveverka.cz)

Robert Kružík (* 1990) patří k nejmladší generaci českých dirigentů. 
Působí jako stálý dirigent Janáčkovy opery Národního divadla Brno 
a zároveň Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Je stá-
lým 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, Ensemble Opera Diversa a Filharmonie 



Bohuslava Martinů Zlín. Jako 
dirigent vystoupil na festivalu 
Mladá Praha a na Svatováclav-
ském hudebním festivalu v Os-
travě. Absolvoval Konzervatoř 
Brno, kde se kromě hry na vio-
loncello věnoval rovněž oboru 
dirigování. Ve studiu pokračoval 
na pražské AMU, kde jeho peda-
gogy byli Leoš Svárovský, Char-
les Olivieri-Munroe a Lubomír 
Mátl v dirigování a Miroslav Pe-
tráš ve hře na violoncello. Svoje 
znalosti a zkušenosti rozšiřoval 
na mistrovských kurzech, ve hře 

na violoncello u Jiřího Bárty, Michaely Fukačové a Raphaela Wallfische, 
v dirigování u Norberta Baxy, Johannese 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. 
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 Jan Bě-
lohlávek. Ensemble Opera Diversa uvádí ve vlastní produkci obvykle tři 
až pět tematických koncertních projektů. Jednotlivé programy propojují 
tvorbu 20. století se skladbami soudobými. Ve smyslu hledání a formu-
lace vlastní poetiky soubor usiluje o vytváření posluchačsky objevných 
programů — nepřináší banální nebo notorické kusy, vyhýbá se ale 
i úzkému vřazení do proudu soudobé vážné hudby. Svou dramaturgií 
i interpretačním nasazením usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.



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

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


