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Třetí projekt z výroční koncertní řady SLOVENSKO
v BRNĚ. Ensemble Opera Diversa v rámci své tradiční koncertní řady věnované soudobé duchovní
tvorbě představuje díla slovenských autorů. V české premiéře zazní instrumentální, avšak renesanční
vokální hudbou inspirované dílo Lauda Sion Ľuboše
Bernátha a Musica paschalis (Velikonoční hudba) pro
varhany od Ivana Hrušovského. Komorní sbor Versus
a smyčcový orchestr Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonové spojí síly k provedení Apokalypsy
podle svatého Jana od Petera Zagara, v níž se jako sólistky představí sopranistka Tereza Maličkayová a altistka
Jarmila Balážová.
Ľuboš Bernáth (*1977) vystudoval skladbu v Bratislavě na Státní konzervatoři u Stanislava Hochela a poté
na Vysoké škole múzických umění u Jevgenije Iršaie. Po
ukončení studia působil jako doktorand na Katedře teorie hudby VŠMU pod vedením Ladislava Kačice. V té době
také začal vyučovat skladbu a hudebně-teoretické předměty na bratislavské konzervatoři, kde působí dodnes.
Jako skladatel a dirigent se zúčastňuje mnohých domácích i zahraničních festivalů – Nová slovenská hudba,
Melos-Étos, Orfeus a další. V roce 2012 stál jako umělecký
garant u zrodu nového studentského orchestru při VŠMU
Ensemble Spectrum.
Důležitým Bernáthovým inspiračním zdrojem jsou
duchovní náměty. V jeho tvorbě převládají díla s vokální složkou – kantáty, písně, sbory a skladby pro sólový
hlas s doprovodem (Cantigas de Santa Maria pro smíšený
sbor; Gaude, Virgo gloriosa – cyklus duchovních písní pro

soprán, flétnu a harfu a další). Rozsáhlá je též autorova
komorní tvorba, v níž často volí méně obvyklé nástrojové kombinace (Dotyky renesancie pro renesanční loutnu
a akordeon, Hymnos pro xylofon a klavír a další).
Táto skladba znamená v mojej tvorbe istý kompozičný zlom.
Je výsledkom mojich najnovších úvah o syntéze inštrumentálnej a vokálnej hudbe v novej podobe, ktorá je inšpirovaná
starou, predovšetkým renesančnou hudbou a hudbou ešte
starších období, teda obdobím ars nova a ars antiqua. Napriek tomu, že už dlhší čas pracujem s archetypálnymi materiálmi, čisto inštrumentálna tvorba je v poslednom mojom
období skôr výnimočná. Ambíciou tohto novovznikajúceho
voľného cyklu inštrumentálnych motet bude okrem spomínanej syntézy aj snaha o vnútornú archetypálnu
duchovnosť, možno až transcendentné spojenie s Bohom,
resp. autorské hľadanie novej kvality intimity.
Kostrou skladby je akýsi cantus firmus, ktorý vychádza z
rovnomennej omše renesančného génia G. Pierluigi da Palestrinu a prechádza skladbou v rôznych podobách a formách.
Skladba zároveň prináša celú škálu charakterových zlomov,
nových situácií a afektov, s ktorými sa môžeme bežne stretnúť napríklad v tvorbe ranobarokových majstrov. Skladba
je venovaná mojim najdrahším – Emme, Carle, Adamovi
a manželke Gabike. Ľuboš Bernáth
Ivan Hrušovský (1927–2001) patří mezi výrazné osobnosti slovenské hudby 20. století. Skladbu studoval nejprve na bratislavské konzervatoři u Alexandera Moyzese,
paralelně se studiem hudební vědy, filozofie a estetiky na

Univerzitě Komenského v Bratislavě. U téhož pedagoga
pokračoval ve studiu kompozice na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Na VŠMU později působil jako
pedagog (v roce 1984 jmenován profesorem skladby),
v devadesátých letech pak vyučoval na Katedře hudební
výchovy a estetiky Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici.
Jako skladatel byl zpočátku pochopitelně ovlivněn
tvorbou Alexandera Moyzese, pohyboval se tehdy především v rámci rozšířené tonality s využitím modálních
prvků, převládala u něj epická šíře (skladby Pastorálna
suita, Tatranská poéma). Brzy se však vydal vlastní cestou – objevoval sonorismus, vstřebával podněty serialismu (skladba Combinazioni sonoriche) a aleatoriky. Nestál
v opozici vůči generaci svého učitele, oprostil se však od
vazeb na pozdní romantismus a impresionismus. Pro autorovu tvorbu sedmdesátých až devadesátých let je typická syntéza rozličných kompozičních technik z různých
stylových období. V rámci teoretické činnosti se Hrušovský zabýval nejvíce problematikou hudby 20. století
a vývojem moderní slovenské hudby. V České republice
je dnes známa nejlépe asi Hrušovského tvorba pro smíšené sbory, v případě uvedení čtyř z pěti částí velikonočního cyklu pro varhany s názvem Musica Paschalis (1995)
jde s velkou pravděpodobností o českou premiéru.
Peter Zagar (*1961) vystudoval skladbu na Vysoké škole
múzických umění v Bratislavě u Ivana Hrušovského. Po
ukončení studií pracoval jako hudební režisér Slovenského rozhlasu v Bratislavě, později jako redaktor ve Sloven-

ské filharmonii. V roce 1993 absolvoval stáž ve studiích
Grame v Lyonu. O šest let později se stal stipendistou ArtsLink ve Philadelphii. Dlouhá léta působil jako vedoucí Oddělení ediční činnosti Hudebního centra v Bratislavě.
Ačkoliv u Zagara nejsou zjevné nějaké povrchní folklórní názvuky, v jeho hudbě jako by byla obsažena slovenská hudba
v celé své šíři. Transformována do nových podob pak dává
pocítit spojení, které sahá do hluboké minulosti i rozsáhlé
přítomnosti. V Zagarových skladbách nacházíme jaksi nepochopitelně a podivuhodně transformovanou kontinuitu
slovenské hudební kultury i její skutečně národní charakter
(Jaroslav Šťastný).
Skladatel a muzikolog Vladimír Godár charakterizuje
v knize 100 slovenských skladateľov Zagarovu tvorbu
takto: „Hudobný jazyk Zagarových skladieb charakterizuje
snaha o syntézu tradičných kompozičných ideálov a novodobej výpovednej hodnoty. Svoje kompozičné východiská,
ktoré často pochádzajú z diel starších štýlových období,
podrobuje transformáciám, pričom výsledkom uplatnenia
tejto „dvojitej logiky“ býva dielo, ktoré možno chápať ako
novodobý komentár k jestvujúcej stabilizovanej kultúrnej
hodnote. Toto východisko pritom môže tvoriť minimalistický tvar (Hudba k videu), brahmsovský koncept komornej
hudby (Trio pre violu, violončelo a klavír) či tradičná podoba kresťanskej hudobnej kultúry (Stabat mater; Pater noster; Apocalypsis Iohannis). Zagarove skladby pritom nestavajú do popredia princípy polyštylistiky, ale skôr syntetický
zámer premosťujúci pôvodné rozporné východiská.“

Skladbu som napísal roku 1997 na objednávku agentúry
RARA musica a s podporou Hudobného fondu. S odstupom
času vidím, že jej podstatnou črtou nie je až tak jej otvorený
príklon k tradičnému hudobnému jazyku, ale je ňou zdržanlivosť a odstup od výsostne dramatického textu Zjavenia sv.
Jána. Vždy ma priťahovala skôr tichá meditácia (bez ezoterických súvislostí) nad drámou než vzrušená evokácia drámy. Týka sa nás apokalypsa? Podľa mňa ju už žijeme. (Peter
Zagar)
INTERPRETI
Mezzosopranistka Jarmila Balážová se narodila v Lučenci. V roce 2011 absolvovala na
Konzervatoři v Bratislavě. Během
studia se podílela na několika projektech komorního sboru a opery
konzervatoře. V roce 2017 dokončila magisterské studium Janáčkovy
akademie múzických umění v Brně
ve třídě Marty Beňačkové. V rámci
projektu komorní opery ztvárnila
roli Lapáka z opery Příhody lišky
Bystroušky Leoše Janáčka, postavu
Matky z jednoaktové opery Slzy nože Bohuslava Martinů, roli Altistky v opeře Impresário v koncích Domenica
Cimarosy a postavu Třetí Dámy z opery Kouzelná flétna
Wolfganga Amadea Mozarta. Půlroční studijní pobyt absolvovala v roce 2015 na varšavské Akademii Fryderyka
Chopina. Pravidelně spolupracuje s uznávanými sloven-

skými soubory staré hudby jako např. Il Cuore barocco
či Solamente naturali. Na Mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina IUVENTUS CANTI získala v roce 2015
interpretační cenu Bachovej spoločnosti na Slovensku
a o rok později Čestné uznání ve své kategorii. Má za sebou spolupráci se soubory Ensemble Opera Diversa, Brno
Contemporary Orchestra, International Choir Academy
Lübeck, L’Armonia Terrena a dirigenty Ondrejem Olosem,
Zdeňkem Klaudou, Pavlem Šnajdrem, Rolfem Beckem či
Pavlem Tužinským. V roce 2017 premiérově se souborem
Ensemble Opera Diversa provedla 25. symfonii Františka
G. Emmerta a také ztvárnila roli Boženy Němcové v opeře
Jsem kněžna bláznů Lenky Noty a Olgy Sommerové pod
taktovkou Gabriely Tardonové.
Sopranistka Tereza Maličkayová se narodila v Bratislavě.
Je absolventkou Konzervatória v
Bratislavě (Mária Repková) a Janáčkovy akademie múzických umění v
Brně (Marta Beňačková). Pravidelně se účastní různých pěveckých
kurzů, například u Kateřiny Beranové, Ingeborg Danz, Margreet Honig, Kateřiny Kňežíkové a Adama
Plachetky. Jako sólistka i členka
sboru působí s prestižními tělesy
Chor der Bamberger Symphoniker a Chorakademie Lübeck. Absolvovala s nimi mnoho
zahraničních cest po Evropě i mimo ni (Jižní Korea, Čína,

Hongkong). Spolupracovala s tělesy Il Cuorre Barocco,
Solamente Naturali, Ensemble Opera Diversa, Moravská
filharmonie Olomouc, Czech Virtuosi, Štátny komorný orchester Žilina či Sinfonietta Cracovia a s dirigenty Helmuthem Rillingem, Rolfem Beckem, Gabrielou Tardonovou,
Leošem Svárovským a dalšími. V roce 2016 zpívala sopránové sólo při premiérovém čínském uvedení Janových
pašijí od J. S. Bacha na dobových nástrojích v Šanghaji.
S úspěchem se zúčastnila několika pěveckých soutěží,
například Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech 2016, kde skončila ve finále. Její
repertoár je široký, zahrnuje opery, písňové a komorní
koncerty, rovněž se ale s oblibou věnuje interpretaci staré
a duchovní hudby.
V rámci svých studií na JAMU v Brně se představila
v úlohách Eleonory (Bohuslav Martinů: Slzy nože), Subrety (Domenico Cimarosa: Impresário v koncích), Amora (Ch.
W. Gluck: Orfeus a Eurydika) a Paminy (W. A. Mozart: Kouzelná flétna).
Letos ji čeká mnoho koncertů doma i v zahraničí,
například dva debuty na prestižním Usedomer Musikfestival v Neměcku, role Papageny v Mozartově opeře
Kouzelná flétna na Europäische Wochen v rámci Festspiele Passau v Německu s Kammerphilharmonie Frankfurt
a koncem roku i role Lauretty v opeře Giacoma Pucciniho
Gianni Schicchi v Národním divadle moravskoslezském
v Ostravě.

Marek Paľa je původem slovenský
varhaník, klavírista a dirigent. Absolvoval Konzervatorium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde
studoval hru na varhany a dirigování. V roce 1999 nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění
v Brně, kde pokračoval ve studiu hry na varhany pod vedením
profesorky Kamily Klugarové. Od
roku 1998 navštěvoval Mistrovské
varhanní kurzy v Curychu pod vedením Jeana Guillou.
Zúčastnil se také řady soutěží – 2. cena na soutěži Anglo-Czechoslovak Trust 2001 v Anglii v komorní hře. Roku
2003 ukončil studium na JAMU absolventským koncertem. Nyní působí jako externí pedagog na JAMU, kde
vyučuje klavírní improvizaci a komorní hru. V roce 2017
premiérově se souborem Ensemble Opera Diversa provedl 25. symfonii Františka G. Emmerta pod taktovkou
Ondreje Olose.
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).
S velkým úspěchem nastudovala také nejnovější diversní
inscenaci opery Jsem kněžna bláznů Lenky Noty a Olgy
Sommerové. 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 členy,
okruh jeho hráčů 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 Kya-

se 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.
Komorní sbor Versus se věnuje výhradně duchovní
hudbě z období renesance, raného baroka, dvacátého
století i dílům soudobým. Soubor vznikl v roce 2003 jako
komorní sbor studentů Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně pod záštitou Ústavu hudební vědy FF
MU. V roce 2009 se stal součástí brněnského sdružení
hudebníků Ensemble Opera Diversa. Sbor založil a vede
Vladimír Maňas.

PŘEKLADY TEXTŮ
Ivan Hrušovský: Psalmus 120 (1995)
Pozvedám své oči k horám: odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla Tvá noha,
nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
Hospodin je tvůj ochránce,
Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce
ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého,
on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení
nyní i na věky.

Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis (1997)
Zjevení podle sv. Jana (výběr, český ekumenický překlad)
1. část
Sbor: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.
2. část
Mezzosoprán: Potom jsem měl vidění: Hle, dveře do nebe
otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který
zněl jako polnice, nyní řekl: „Pojď sem, a ukážu ti, co se má
stát potom.“
Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech
a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí
volají:
Sbor: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten,
který byl a který jest a který přichází.“
3. část
Sbor: „Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě?“
4. část
Soprán, mezzosoprán:
A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny.
Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem,
bylo dáno sedm polnic.
Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo
mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.
A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených
z ruky anděla před Boží tvář.
Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl
ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.
A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit.

5. část
Sbor: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš;
a bude kralovat na věky věků.“
6. část
Sbor: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat
mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude
s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani
žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“

NEJBLIŽŠÍ KONCERTY A PŘEDSTAVENÍ
ENSEMBLE OPERA DIVERSA
František Gregor Emmert: 25. symfonie K Tobě byl
poslán anděl
27. 5. 2018 v 19.00, dóm sv. Václava, Olomouc, v rámci
festivalu FORFEST.
Jarmila Balážová mezzosoprán, Milan Paľa housle, Marek
Paľa varhany, dirigent Marián Lejava
Transylvánie za humny
5. 6. 2018 v 19.30, Rytířský sál, zámek Moravský Krumlov
20. 6. 2018 v 19.00, divadlo Reduta, Brno
Iva Bittová performance, dirigentka Gabriela Tardonová
Příšery z domova i z dovozu. „Nikde nemaj příšery jak
v Transylvánii“ (upírské přísloví)
Otakar Zich: Vina
9. 6. ve 20.00, divadlo Reduta, Brno
V hlavních rolích Jitka Zerhauová, Marta Reichelová,
Tadeáš Hoza, Václav Cikánek, Aleš Janiga, dirigent Filip
Urban, režie Vojtěch Orenič a Kristiana Belcredi
Scénický koncert. Ukázky z velké romantické opery
z archivů.

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

