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MOVERE

program
Per Nørgård (*1932): Metamorfosi, op. 4 (1953) ČESKÁ PREMIÉRA 11’
Nakladatelem skladby je Hansen.
Martin Wiesner (*1985): Paprsky světla (2021) PREMIÉRA 10’
Pēteris Vasks (*1946): Koncert č. 2 Klātbūtne pro violoncello
a smyčcový orchestr (2011/2012) ČESKÁ PREMIÉRA 35’
I. Cadenza · Andante cantabile — II. Allegro moderato — III. Adagio
Nakladatelem skladby je Schott.

OBSAZENÍ
Jozef Lupták — violoncello
Kristýna Křemenáková a Martin Dvořák (ProART Company) — tanec
Gabriela Tardonová — dirigentka

violoncella
Iva Wiesnerová
Michal Greco

Ensemble Opera Diversa

kontrabasy
Anežka Moravčíková
Barbora Opršálová

I. housle
Barbara Tolarová
Kristýna Jungová
Jan Bělohlávek
Antonina Tyshko
Lukáš Mik
II. housle
Matěj Koupa
Hana Zemen
Zuzana Křivá
Kateřina Sedlářová

produkce
Jiří Čevela, Dominika Volfová, Eva Křižková, Lubor Pokluda,
Lenka Zlámalová
text
Dominika Volfová
grafika
Jakub Rejlek
Stream koncertu zajišťuje spolek ProArt.

violy
David Křivský
Michal Uhříček
Eliška Bařáková

K PROGRAMU
V souvislosti se slovem movere se snad každému vybaví pohyb
v jakékoliv formě. Orchestr Ensemble Opera Diversa přináší
koncert s tímto tematickým názvem do vily Löw-Beer, aby
z ní prostřednictvím živě vysílaného streamu nabídl divákům
tři premiérové skladby propojené abstraktním zhudebněním
pohybu i konkrétním tanečním ztvárněním.
Per Nørgård (*1932) patří mezi nejvýraznější dánské skladatele
po Carlu Nielsenovi. Důvodem pro toto tvrzení je mimo jiné
originalita a intelektuální hloubka jeho rozměrné tvorby, která
na poli severské hudby nemá obdoby. Důležitým okamžikem
pro jeho skladatelskou dráhu bylo studium u Vagna Holmboe,
které započal v 17 letech na Královské dánské hudební akademii
v Kodani (a poté také u Nadii Boulanger v Paříži). Právě
Holmboeův koncept „metamorfóz“, myšlenka hudebního
zárodku v nepřetržité organické přeměně, byla na míru stvořená
pro mladého Nørgårda. Až s odstupem deseti let od jeho v tomto
ohledu klíčového díla Constellations for 12 solo strings (1958) ale
přichází se svým rozvinutým serialistickým kompozičním
systémem založeným na „nekonečných řadách“, a to v díle Voyage
into the Golden Screen (1968). Celá skladatelova tvorba čítající

více než 300 děl je velmi rozmanitá a zasahuje do většiny žánrů
od symfonií, oper a baletů přes orchestrální, komorní, sólové
i vokální skladby, až k filmové a divadelní hudbě. Za svou tvorbu
v minulosti získal také Hudební cenu Severské rady v roce 1974
za operu Gilgameš a Hudební cenu Léonie Sonning v roce 1996.
Skladba Metamorfosi z roku 1953 je skladatelovým prvním dílem
pro smyčcový orchestr. Svým obsazením spadá do jádra autorovy
tvorby pro smyčcové nástroje, na kterých dle jeho vlastních slov
oceňuje jejich zvukové spektrum a celkovou podstatu. V přibližně
jedenáctiminutové kompozici je pohyb zřetelně reprezentován
proměnou, v tomto případě pomalou proměnou jediného
hudebního motivu. Tato figura tvořená dvěma půltónovými
kroky a kvintou směřující vzhůru se obměňuje různými způsoby.
Po posledním vrcholu se však skladba překlápí v kontrastní
pasáž sestávající z původních pomalu modifikovaných motivů
přinášejících novou atmosféru, díky čemuž je celá metamorfóza
dokončena. Nørgård již v tak rané a místy až překvapivě lyrické
skladbě prokázal nesmírný kompoziční talent a smysl pro
řemeslnou invenci. Orchestrální dílo navíc v prostoru vily doplní
promyšlená taneční choreografie.

Brněnský skladatel a kytarista Martin Wiesner (*1985)
je absolventem brněnské konzervatoře v oboru hra na kytaru
ze třídy Vladislava Bláhy. Na konzervatoři dále studoval skladbu
ve třídě Pavla Zemka Nováka. Od roku 2011 studoval skladbu
na Akademii múzických umění v Praze u Slavomíra Hořínky.
Jeho absolventskou skladbu Inter-ferire pro smyčcové kvarteto
a orchestr premiérovalo v roce 2015 Sedláčkovo kvarteto
s Moravskou filharmonií Olomouc. Za skladatelskou činnost
získal řadu ocenění, v roce 2005 1. cenu v národní soutěži
ZUŠ, v roce 2008 1. cenu v celostátní soutěži Generace
za skladbu V cukrárně, a dále 3. ceny v téže mezinárodní soutěži:
v roce 2012 za skladbu Slapení pro sólový basklarinet, v roce 2013
za Smyčcový kvartet č. 2 a v roce 2014 za skladbu Dechový oktet.
Jako kytarista působil několik let jako člen Brněnského
kytarového kvarteta BrnKK nebo jako externista Národního
divadla v Praze. Jako aranžér spolupracoval na mnoha projektech
např. s Městským divadlem Brno nebo s Pražskou komorní
filharmonií. Kromě hudby artificiální je také autorem hudby
k několika krátkým filmům a divadelním představením
(Divadlo Kladno, MFF Karlovy Vary a další).

Skladba Paprsky světla zkomponovaná na objednávku diversního
souboru je určena pro komorní smyčcový orchestr, útržky
melodie tvořené rafinovanými výrazovými prostředky
a subtilními disonancemi se v ní spojují v jeden celek, plynulý
tok zvukomalebné hudby. Napříč orchestrem prochází krátké,
vzestupné i sestupné vlny doplněné o zpestřující trylky, jejichž
proměnlivá dynamika podporuje dojem pohybu a 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

Lotyšský skladatel Pēteris Vasks (*1946) patří mezi nejvýraznější
a nejuznávanější skladatele Pobaltí. Narodil se v lotyšském
městě Aizpute do rodiny baptistického duchovního. Své hudební
vzdělávání započal studiem hry na kontrabas na Litevské státní
konzervatoři ve Vilniusu, následně působil jako kontrabasista
v několika lotyšských a litevských orchestrech. Studiu kompozice
se věnoval v 70. letech 20. století na Lotyšské státní konzervatoři
v Rize u skladatele a muzikologa Valentina Utkina. Působil jako
učitel hudby a dodnes také vyučuje skladbu na hudební škole
Emīls Dārziņš v Rize. V jeho tvorbě lze nalézt inspiraci díly
Witolda Lutosłavského nebo Krzysztofa Pendereckého, později
také prvky lotyšského folkloru. Vasksova instrumentální tvorba
zahrnuje hudbu orchestrální (symfonie, koncerty) i komorní
pro různé obsazení (smyčcové kvarteto, klavír, varhany atd.),
vokální tvorba je pak především sborová. Za své dílo obdržel
několik ocenění, například třikrát Great Music Award, Cannes
Classical Awards, estonské vyznamenání Order of the White
Star, 3rd Class nebo naposledy Grand Music Award of Latvia
v roce 2021.

Pojem klātbūtne v kompletním názvu skladby Koncert č. 2
Klātbūtne pro violoncello a smyčcový orchestr, uváděný také
ve svém anglickém překladu Presence, odkazuje k přítomnosti,
která na tomto místě může být dramaturgicky pojata jako
snaha překlenout alespoň pomyslně vzdálenost mezi diváky
a účinkujícími. Dílo vzniklo v roce 2012 z podnětu argentinské
violoncellistky Sol Gabetty, kterou v jejích osmnácti letech
okouzlilo Vasksovo dílo pro sólové violoncello a hlas,
a s odhodláním skladatele oslovila. Třívětý koncert zahajuje
pomalý čtyřminutový monolog sólového violoncella, který se
následně přelévá v touhou prostoupené téma v procítěném
přednesu sólisty podpořeném zářivými smyčci. Druhá věta
přichází se znepokojivým scherzem a ztrápenou kadencí, která
dává vyniknout sensitivitě a virtuozitě sólisty. Ve třetí větě se
vrací idylická nálada v jemné, postupně stoupající a dlouho se
klenoucí melodii, kterou skladatel pojal jako vyjádření duše
stoupající do vesmíru. V samém závěru přichází zklidnění,
netradičně v podobě zpívané ukolébavky.

O INTERPRETECH
Jozef Lupták je zakladatelem a uměleckým ředitelem festivalu
Konvergencie. Absolvent Konzervatoře a VŠMU v Bratislavě
pokračoval ve studiích na Royal Academy of Music v Londýně
(R. Cohen) a v Banff Centre for Arts and Creativity v Kanadě
(A. Parisot, E. Meyer, T. Tsutsumi). Patří k umělcům formujícím
hudební a kulturní prostor na Slovensku, za což získal několik
ocenění (Cena Ministra Kultúry SR, Cena Frica Kafendu).
Realizoval množství CD nahrávek (díla Bacha, Brahmse,
crossoverové projekty i vlastní tvorba), pravidelně účinkuje
na mezinárodních pódiích od USA po Nový Zéland. Jako
vyhledávaný a aktivní komorní hráč spolupracuje s množstvím
předních světových umělců a ansámblů (R. Cohen, D. Rowland,
V. Mendelssohn, B. Schmid, I. van Keulen, A. Serdar, Hilliard
Ensemble, Fine Arts Quartet), stejně jako s významnými
dirigenty (J. Judd, A. Parrott, J. Bělohlávek, D. Gazon, D. Héja,
A. Mogrelia, K. Griffiths). Pravidelně vede mistrovské kurzy
v Itálii, Maďarsku, USA, Velké Británii, v posledních letech je
také v rámci Konvergencií organizuje na Slovensku. V roce 2014
a 2019 účinkoval na prestižním festivalu komorní hudby
v Kuhmo (Finsko).
©️ Martina Šimkovičová

Pro ProART Company je typická umělecká tvorba na vážnou
hudbu, nadžánrové propojování a hledání nových konceptů
pro již existující hudební či literární zadání, stejně jako
tematika reagující na českou historii a aktuální společenské
tendence. Soubor je činný od roku 2005, rozvíjí mezinárodní
spolupráce, je podporován Českými centry v zahraničí, hostoval
mj. v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Polsku, Izraeli,
Portugalsku, Itálii, Maďarsku, Jižní Koreji, na Maltě, v Keni
a Velké Británii. Součástí filozofie jsou i vzdělávací aktivity
a osvěta nezávislého umění pro širší vrstvy publika, potažmo
celou dnešní společnost.

©️ Mila Vašíčková

Martin Dvořák působil po absolutoriu brněnské Taneční
konzervatoře v souborech Laterny Magiky v Praze, Pražského
komorního baletu / Baletu Praha. Od roku 2001 působí
v zahraničí — mj. Volksoper Wien / Tanztheater Wien, Ballet
Bern, Tiroler Landestheater Innsbruck, Landestheater Linz,
Fabulous Beast Dance Theatre, English National Opera,
Staatstheater Darmstadt a Kassel, Kammeroper Wien, Oper
Frankfurt, Oper Köln, či Oper Graz aj. V Česku spolupracoval jako
tvůrce mj. s Operou Národního divadla v Praze, Baletem DFXŠ
v Liberci nebo s Filharmonií Brno a SOČR. Tvořil s padesátkou
mezinárodních choreografů. V roce 2004 spoluzaložil ProART
Festival a ProART Company. Vystudoval Anton Bruckner
Privatuniversität v Linci. Jeho choreografická tvorba byla
uvedena mj. v Paříži, Římě, Londýně, Vídni, Budapešti, Curychu,
Bonnu, Nairobi, Soulu, Jeruzalémě.
Kristýna Křemenáková vystudovala Taneční konzervatoř
Brno (2016), po níž pokračovala na Masarykovu univerzitu.
Tančí v produkcích Opery Národní divadla Brno. Byla také členkou
taneční skupiny Artist Dance Company pod vedením Pavla Koláře.
Vyučuje tanec na ZUŠ v Dolních Bojanovicích a vede taneční lekce
pro dospělé. S ProART Company spolupracovala již na projektech
Poetické úvahy ve volných chvílích s hudbou Lubomyra Melnyka,
LUDWIG B., Přervané životy — Danuše, Minulost mává nám,
ONLINE OFF, Pochodně, Narozeniny infantky a Pták Ohnivák.

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. 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, 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 Šárka (1887) Leoše Janáčka
v instrumentaci Ondřeje Kyase. V posledních letech působí jako hlavní
dirigentka Ensemble Opera Diversa i v orchestrálních projektech.

©️ Marek Procházka

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
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.

Nejbližší koncerty
a představení ensemble opera
diversa
14. května 2021, 18:00, 19:00, 20:00
Paprsky světla v brněnských parcích
Skladba Martina Wiesnera jako středobod „open air happeningu“
v Björnsonově sadě, Tyršově sadě a Lužánkách. Více informací
zde.
2. června 2021, 19:00, zahrada vily Löw-Beer
Krajina jako hudba
Kilar — Dlask — Štědroň — Berio
První koncert z linie venkovních orchestrálních produkcí
s Ivou Bittovou, OK Percussion Duo a premiérou skladby Miloše
Štědroně.
25. června, 19:00, Buranteatr (za nepříznivé situace stream)
Městská strašidla
Premiéra dětského minioperního cyklu s humoristicky laděnými
příběhy na libreto Martina E. Kyšperského s hudbou Martina
Doubravy, Zdeňka Krále a Ondřeje Kyase.
Všechny změny vyhrazeny.

facebook.com/operadiversa
instagram.com/operadiversa
operadiversa.cz

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