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program

Ondřej Kyas: Město (text Michal Ajvaz)
PREMIÉRA

Daniel Skála: Studie obsahovosti 2: Charaktery 
PREMIÉRA

Michal Wróblewski: Game No. 4 — Con trio logic
PREMIÉRA

Jiří Lukeš: Temporal Excitations Echoes Excitation (text Nicholas 
Berghane, Bobuel)
PREMIÉRA

Aurés Moussong: Murmurent dans les brumes
PREMIÉRA

Radim Hanousek: Synestetický týden (text Jan Švankmajer)
PREMIÉRA

Přibližná délka koncertu je 90 minut bez přestávky.

obsazení 

ConTRIOlogy
zpěv Jana Vondrů
akordeon Žaneta Vítová
cimbál Michal Grombiřík

produkce
Jiří Čevela
Dominika Volfová
Lubor Pokluda
Lenka Zlámalová

text
Jana Vondrů
Dominika Volfová

grafika
Jakub Rejlek

světla
František Kumhala



K programU

Koncert komorního uskupení ConTRIOlogy je sestaven výhradně 
ze skladeb, které zazní ve světových premiérách. Není novinkou, že 
se toto trio ve složení zpěv — akordeon — cimbál zaměřuje právě 
na soudobou tvorbu protkanou prvky jazzu, klasiky i prostorem pro 
improvizaci. Pro dnešní večer proto interpreti oslovili šest autorů, 
kteří pro toto neobvyklé obsazení zkomponovali nové skladby. V mno-
hých případech však zdaleka nešlo o první spolupráci a skladatelé 
naopak mohli těžit ze vzájemné známosti a zkušeností, a napsat tak 
triu skladby přímo na míru. 

Ondřej Kyas je hudební skladatel a hudebník, zakladatel a dvorní skla-
datel Ensemble Opera Diversa. Vedle celovečerních oper a minioper je 
také autorem instrumentálních a vokálně-instrumentálních kompozic. 
Nepřehlédnutelná je skladatelova dovednost ve zhudebnění jakéhokoliv 
textu, což se nejvýrazněji projevuje v jeho operní tvorbě. Jakkoliv je 
Kyasova hudba současná, zůstává přístupná, srozumitelná a nezříká 
se emotivní roviny. Hrál a autorsky se činil v řadě brněnských alter-
nativních a bigbítových kapel. Od roku 2014 je členem skupiny Mucha, 
od roku 2016 skupiny Květy. O své skladbě Město říká:

Město je první text v první knize Michala Ajvaze, vydané na přelomu 
dvou epoch, v r. 1989 (rád bych, aby to bývalo bylo na podzim toho roku, 
ale přesně to nevím), a je jakýmsi „kondenzátem“ jeho poetiky, předzna-
menáním dalších knih (především Druhého města, ale i Prázdných ulic). 
Na území moderní Prahy projektuje Ajvaz fiktivní historii, vymýšlí jakousi 
alternativní mytologii, tak jak si ji vysnil během bezčasí 70. a 80. let, snad 
na dlouhých procházkách, snad na „ prestižních“ židlích vrátnic a jiných 
typicky undergroundových zaměstnáních. Text se napřed jeví jako stránka 
z učebnice jakéhosi blouznivého dějepisu, zhruba v poslední třetině se ale 
objevuje i ich-forma typicky ajvazovského hrdiny, snílka a vyvržence, hle-
dajícího stopy ztracené civilizace a jejich prapodivných kultů. Pro potřeby 
zhudebnění jsem text poněkud zkrátil. Forma skladby kopíruje rozvržení 

básně, pěvecký part je koncipován tak, aby byl text co nejvíce srozumitelný 
a sledovatelný.

Ondřej Kyas

Daniel Skála je cimbalista, skladatel a improvizátor, absolvent mj. hry 
na cimbál na Lisztově akademii v Budapešti a hudební kompozice 
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ve své kompoziční činnosti 
se zaměřuje především na tvorbu pro cimbál, kterou zastupuje také 
premiérovaná skladba Studie obsahovosti 2: Charaktery, navazující 
na skladbu Studie obsahovosti určenou pro cimbál, klavír a kontrabas. 

V této skladbě zkoumám onu křehkou hranici mezi určujícím zápisem a in-
terpretační svobodou. Kam až lze zajít při projevení důvěry interpretům, 
jakým způsobem a nakolik přesně zapsat svou představu o konečné podobě 
díla, jak co nejlépe dopomoci hráčům dostat se pod povrch mých záměrů 
a vnitřních znění? Je to studie zabývající se cestou, kterou spějeme k maxi-
mální obsahovosti prováděného díla.

Daniel Skála

Hravost a experiment vložil do své skladby Michal Wróblewski, absol-
vent Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, Janáčkovy akademie múzic-
kých umění v Brně a Norwegian Academy of Music v Oslu. Na hudební 
scéně je především vyhledávaným saxofonistou a jazzmanem, působí 
ale také jako pedagog všech věkových kategorií.

Game No. 4 — Con trio logic je další ze série skladeb inspirovaných hrou 
jako společenským fenoménem. Jedná se o textovou partituru obsahující 
více či méně specifické pokyny. V případě této konkrétní partitury jsem vy-
cházel z předešlé zkušenosti se souborem ConTRIOlogy. Cílem je, spíše než 
výsledný zvuk, specifická aktivita v rámci procesu tvorby a dynamika mezi 
jednotlivými účastníky koncertu.  

Michal Wróblewski



Skladatel a akordeonista Jiří Lukeš vystudoval kompozici i hru na akor-
deon na Pražské konzervatoři a následně na Hudební a taneční fa-
kultě Akademie múzických umění. Je činný jako hudebník, pedagog 
i skladatel, těžištěm jeho činnosti je však interpretace soudobé hudby 
a výzkum nových zvukových a interpretačních možností akordeonu. 
Skladbu Temporal Excitations Echoes Excitation na zakázku tria před-
stavuje takto:

Rozeznívání — znění — ozvěny… Když mne oslovila Žaneta, abych vytvořil 
skladbu pro trio ConTRIOlogy, nejprve jsem dlouho přemýšlel nad koncepcí 
skladby. Brzy mi bylo jasné, že to, co mne na neotřelém spojení nástrojů bude 
zajímat nejvíce, je prolnutí jejich křehce intimních světů. Shodou okolností 
jsem zrovna v té době objevil tři tematicky příbuzné básně Nicholase Berg-
hana a Bobuela, které v mých představách začaly konvenovat se zamýšle-
nou kompozicí. To dalo vzniknout celkové formě, kdy tři části reprezentující 
tři vybrané básně jsou propojeny dvěma intermezzy. Hlavní „dějovou” linii 
představuje vokální part pracující s rozličnými deklamačními technikami 
a mikrotonálními oscilacemi, které se místy odráží i v partu akordeonu. 
Na několika místech hrají hráči každý v jiném tempu, což chápu jako urči-
tou parafrázi jevu ozvěny jak v akustickém, tak přeneseném slova smyslu, 
jako ozvěny vzpomínek a emocí vynořujících se opakovaně ve svém vlastním 
tempu. Stejně jako tato skladba, i každá ozvěna jednou dozní…

Jiří Lukeš

Původem Mexičan Aurés Moussong absolvoval studia kompozice 
na Rochesterské univerzitě, na Lisztově akademii v Budapešti a nyní 
pokračuje na Univerzitě umění v Berlíně. Jeho kompoziční zájem je 
široký a rozmanitý díky cestování a „kočovnému” způsobu života, 
od akustické instrumentální tvorby sahá až k elektroakustické hudbě. 
O tom vypovídá také premiérovaná skladba Murmurent dans les brumes, 
která je určena pro cimbál a zvukovou stopu.

Toto dílo je oneirickým snem, kde je cimbál tažen ve zvučném světě mlžného 
závoje. Sólista pracuje zároveň jak se svým partem, tak se zvukovou stopou, 
čímž se mezi těmito dvěma entitami vytváří určitá forma dialogu. V něm se 
sólista setkává s různými formami své vlastní identity v podvědomém světě 
snů. Zvuková stopa je tvořena převážně různě zpracovanými a upravenými 
cimbálovými samply s využitím filtrů, překrývajících se vrstev a dalších 
různorodých prostředků práce se zvukem — to vše pro navození atmosféry 
snění či halucinace. Cimbálový part je napsán kombinací přesného noto-
vého zápisu a několika otevřených úseků s jasnými rámcovými parametry.

Aurés Moussong

Saxofonista, improvizátor a skladatel Radim Hanousek se jako inter-
pret i autor soustředí zejména na různé podoby improvizace, inter-
medialitu a projekty na pomezí jazzu a soudobé vážné hudby. Vedle 
norsko-českého jazzového kvarteta NOCZ, které spoluzaložil, vede 
od roku 2013 také vlastní autorský projekt spojující jazz a soudobou 
hudbu Dust in the Groove, v němž mimo jiné aktivně působí také obě 
dnešní účinkující.

Miniatura Synestetický týden zapojuje do hry naše smysly, stejně jako text 
téhož jména mistra surrealismu Jana Švankmajera. Každý den synestetic-
kého týdne má své smyslové vjemy, skladba je plná chutí, barev, vůní a skrze 
Braillovo písmo také hmatových vjemů. Role hudebníků v ansámblu se pod 
vlivem smyslů od koženého pondělí, kterému páchne z úst, až do tmavoze-
lené neděle se zataženými záclonami s každým dalším dnem proměňuje …

Radim Hanousek



Město
Michal Ajvaz, 1989

Před pěti tisíci lety tu stávalo město, s pyramidami ze zlata, vrou-
bícími vltavské břehy. Poté, co bylo vyvráceno barbarskými kmeny, 
zarostlo pralesem. Zachovalo se jen málo památek. V antikvariátě 
někdy objevíme knihu, psanou divnými znaky, připomínajícími pa-
voučky. Za některých podzimních odpolední na sklonku léta, a také 
v okamžicích oné křišťálové prázdnoty, která se rozprostírá za zou-
falstvím, se nám zdá, že textu rozumíme. Jsou to písně bohů s tygřími 
hlavami. Dědictví zničeného města však nezaniklo. Nežije na okrajích, 
ale v samotném středu našeho života: Samotné jméno Praha pochází 
z původního jazyka a znamená patrně studnu zasvěcenou démonu 
Ahovi. Královský poklad se prý při pádu města podařilo zachránit. 
Předávali si jej v rodě velekněze z generace na generaci. Dodnes prý 
mezi námi žijí potomci původních obyvatel. Modlí se před oltáříky, 
skrytými v temném koutě za televizí a čekají na návrat svých bohů, 
bohů s tygřími hlavami.

Hledal jsem poklad po dvacet let. Ostatní zakládali rodiny a dělali 
kariéru. Já jsem hledal královský poklad města rozbořeného před pěti 
tisíci lety. Nakonec jsem to vzdal a přestal na poklad myslet, ale jednou 
jsem po jakémsi bezútěšném flámu skončil v bytě studentky ekonomie, 
s níž jsem se ten večer seznámil při opilecké debatě o filozofii Ladislava 
Klímy, a když jsem v noci hledal dveře na WC, vešel jsem do komnaty 
plné zlatých soch ptáků, tygrů a fantastických božstev. Zatímco jsem 
stál užasle na prahu, pověsila mi dívka zezadu na krk těžký, zlatý ře-
těz s drahokamem. „Budeš veleknězem Matky bohů. Otec už je starý 
a potřebuje pomocníka a nástupce. Všemu tě naučí. Tvé jméno bude 
Moarah neboli Smaragdové Ahovo křídlo. Budeme se modlit k Bohům, 
kteří odešli, aby se brzy vrátili do svého sídla.“

Temporal Excitations
Nicholas Berghane, 2014

Your eyes sing like a siren
wailing away my uncertainties
spiralling into endless eternities —
We explore uncharted seconds, momentary flashes of time,
together, casting echoes, shadows and stones
reflections glancing across the water, temporal excitations
reverberating across the plane that divides
the fading space between you and I.

Echoes
Nicholas Berghane, 2013

You are an echo in an empty room,
caused by a sound no person could hear,
and I wonder if it‘s just that you find your solace,
in making sure nobody ever gets too near.

Your mouth is a faucet, left open a little,
dripping drops of water in the bottom of the sink,
but your eyes speak volumes, and now I wonder
why you keep trying to swim upstream.
Somewhere, there must be a little black table,
reserved just for the two of us.



Excitation
Bobuel,  2014

The natural frequencies
of a being
cause resonances
throughout
the ether of life

Synestetický týden
Jan Švankmajer, 2018 (Cesty spasení)

Kožené pondělí, kterému páchne z úst, modré jako nebe nebo moře, 
jednu ruku má v kapse a druhou s nasliněným prstem zkoumá 
směr větru. Z nosních dírek mu vylézají dva provazy napuštěné 
ve lněném oleji. V dálce se ozývá štěkot psa přecházející ve zvuk 
střílejícího kulometu. Pondělí má hlad. Dejte mu najíst.

Mazlavé úterý obuté do běžeckých treter nesměle se natírá žlutou 
barvou. Začíná od vlasů a systematicky pokračuje směrem dolů. 
Jako poslední si maluje nehty u nohou. Strašně při tom prdí. Z rádia 
se line nezávazná hudba. Na plotně se připaluje guláš.

Prchavá středa leží na kanapi potaženém čerstvě staženou kůží 
z vola. Z kuchyně se ozývá řinčení nádobí. Bělmo u očí má červené. 
Rudé vzteky. Rty má spojeny kolíčkem na prádlo. Kolem pobíhají 
zmoklí psi roznášející po místnosti vůni napařovaných klobouků.

Naškrobený čtvrtek se přejídá švestkovými knedlíky. Smrt 
na jazyku. Mlékařské konve o sebe narážejí tak silně, že není 
slyšet tlukot vlastního srdce. Nos ucpaný rýmou. Kontaktní čočky 
jsou neprůhledné. V oknech mléčné sklo. Levou ruku má politou 
horkým klihem. Je bezmasý den.

Chlupatý pátek stojí na hanbě, čelem ke zdi. Pomočil se. Tmavě 
hnědé chcanky mu stékají po nohou. Zasypává je francouzským 
pudrem. Na uších má sluchátka, do nichž si pouští vodu z vodovodu. 
Venku to voní jarem. Listonoši roznášejí poštu jen tak v košili. 
V restauracích se podává smažený sýr s hranolky a tatarskou 
omáčkou. Jen fialovo-oranžově pruhovaná Vltava to trochu kazí.

Luštěninová sobota zvrací na piano. Ale zvrací tak mistrně, 
že potřísňuje jen černé klapky. Dopadající zvratky vyluzují melodii 
vídeňského valčíku. Pod okny demonstrují odboráři. Fialový 
inkoust vytéká zpod dveří záchodu a rozlévá se po předsíni. 
Na schodišti se válí mlha a dopisní schránky jsou plné rozdrceného 
česneku.

Tmavozelená neděle má zatažené záclony. Vypíchla si oči pletacím 
drátem, protože nechce nikoho vidět. Zvonek u dveří je zalepen 
leukoplastí. Jezdecké holínky zalité betonem. Jen lednice zarostlá 
zeleným mechem napovídá, že to všechno není myšleno vážně. 
Už zase bude oběd? Vždyť byl před pár minutami. Ze sklepa se 
ozývá troubení pražských pozounérů a z půdy se line vůně sušené 
mateřídoušky.



o InTerpreTeCH

Hudební trio ConTRIOlogy v obsazení cimbál, akordeon a zpěv vzniklo 
na podzim roku 2016 v prostředí brněnské Janáčkovy akademie múzic-
kých umění. Uskupení se zaměřuje na interpretaci soudobé klasické 
hudby a volnou improvizaci. Trio aktivně spolupracuje s již etablo-
vanou, ale i nastupující generací českých a slovenských skladatelů, 
jejichž skladby se pohybují na pomezí klasické hudby, jazzu a impro-
vizace. Cílem ConTRIOlogy je podněcovat skladatele k novým sklad-
bám a ty pak uvádět na svět v provedení, které je díky obsazení tria 
velmi specifické a přináší mnoho témbrových a zvukových možností.

Žaneta Vítová (* 1991) se zaměřuje na soudobou vážnou hudbu, volnou 
improvizaci a autorskou tvorbu. Při studiu na Pražské konzervatoři 
získala několik ocenění v sólové i komorní hře v mezinárodní akor-
deonové soutěži v chorvatské Pule. Pravidelně interpretuje, uvádí 
premiéry a nahrává skladby současných autorů, jako jsou Jiří Lukeš, 
Alex Held, Peter Graham, Maki Ishii a další. Kromě tria ConTRIOlogy 

je členkou kapely Dust in the Groove Radima Hanouska a tvoří duet 
s hlasovou performerkou Annabelle Plum, se kterou letos vydávají 
autorské CD Interference. Je také autorkou hudební publikace Akor-
deon vypráví, která se zaměřuje na rozvoj improvizace a kreativity 
u začínajících akordeonistů. Pedagogicky působí na ZUŠ Kuřim. Pravi-
delně spolupracuje s nezávislými operními soubory Ensemble Opera 
Diversa a Hausopera. 

Jana Vondrů (* 1991) je zpěvačkou, která se v současnosti pohybuje 
především na poli soudobé hudby. Absolvovala JAMU ve třídě Ivany 
Mikeskové v Brně a VŠMU v Bratislavě pod vedením Dagmar Podka-
menské-Bezačinské. Koncertně i scénicky spolupracuje s Ensemble 
Opera Diversa. Hostuje v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, 
v letech 2019—2021 byla členkou Operného štúdia Slovenského ná-
rodného divadla. Vystupuje v HaDivadle v Brně v divadelní hře Woy-
zeck. Je členkou uskupení Dust in the Groove propojujícího soudobou 
hudbu, jazz a improvizaci. Spolupracuje s multiinstrumentalistou 
Tomášem Vtípilem, se kterým mimo živé projekty nahrála vokální 



nejblIžší KonCerTy a předsTavení  
ensemble opera dIversa

25. listopadu 2021, 19:00, Divadlo Kolárka, Blansko 
Manželské miniopery
KYAS | DRÁBEK 
Série čtyř manželských minioper balancujících mezi melancholií 
a humorem v novém režijním nastudování Kateřiny Křivánkové

26. listopadu 2021, 19:30, CO.LABS (dříve BuranTeatr), Brno 
Japonský večer: Manželské miniopery, Susugigawa, Inabadó
ENSEMBLE OPERA DIVERSA | DIVADLO KJÓGEN 
Společný večer dvou brněnských divadelních uskupení představující 
japonskou frašku ze všech stran

4. prosince 2021, 15:00, CO.LABS (dříve BuranTeatr), Brno 
Městská strašidla
KRÁL | KYAS | DOUBRAVA | KYŠPERSKÝ 
Humoristický cyklus dětských minioper v režii Lukáše Kopeckého

5. prosince 2021, 15:00, Divadlo D21, Praha 
Městská strašidla
KRÁL | KYAS | DOUBRAVA | KYŠPERSKÝ 
Humoristický cyklus dětských minioper v režii Lukáše Kopeckého

14. prosince 2021, 19:00, vila Löw-Beer 
Hudební inventura
BLATNÝ — SPILKA — CHLUBNA — HUSA 
Koncert spjatý s Klubem moravských skladatelů v rámci koncertní linie 
reflektující domácí tvorbu s premiérou skladby Dalibora Spilky

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

party do divadelních a rozhlasových her. Stojí za vznikem a uvedením 
projektu Mikroopery, který zasazuje operu do veřejného prostoru. 
Má za sebou spolupráci s Filharmonií Brno, vystoupila na festivalu 
Expozice nové hudby, Mezinárodním festivalu slovanské hudby a fes-
tivalu Opera. Na festivalu JazzFestBrno 2019 vystoupila jako vedoucí 
desetičlenného improvizačního sboru společně s norsko-českou ka-
pelou NOCZ. Podílela se na několika projektech s tanečními improvi-
začními soubory Filigrán, Orbita  a mezinárodní divadelní skupinou 
Divadlo Continuo.
www.janavondru.com

Michal Grombiřík (* 1991) je rodák 
z Hodonína. V roce 2013 absolvo-
val Janáčkovu konzervatoř a gym-
názium v Ostravě ve třídě Daniela 
Skály. V roce 2019 absolvoval ma-
gisterské studium na JAMU v Brně 
v  oboru hudební management. 
Nyní se věnuje studiu jazzové in-
terpretace rovněž na JAMU. V roce 
2009 a 2011 získal přední ocenění 
a  zvláštní ceny poroty za  prove-
dení skladby na Mezinárodní sou-
těži ve Valašském Meziříčí ve hře 
na cimbál. Koncertně spolupracoval 
například s Janáčkovou filharmonií 
Ostrava, Orquestra Simfònica De 

Castelló (ESP), Moravským komorním orchestrem, Ensemble Radost, 
Police Symphony Orchestra a dalšími. Věnuje se vlastním autorským 
projektům i různým koncertním a nahrávacím spolupracím. Své 
hudební aktivity směřuje především na pole soudobé hudby, volné 
improvizace a jazzu.
www.michalgrombirik.cz



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

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


