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program

Marián Lejava: Herbsttag — Ein Dichtung pro housle a smyčce 
(2021) 20′
PREMIÉRA
Erste Abteilung/Strophe — Zweite Abteilung/Strophe: Kleine 
Passacaglia zum Hauptthema von Alban Bergs Der Wein (1929) — 
Dritte Abteilung/Strophe

Tõnu Kõrvits: Safra pro klavír a smyčce 
(2005) 14′ 
ČESKÁ PREMIÉRA

Einojuhani Rautavaara: Adagio Celeste pro smyčce
(2000) 8′

Pascal Manolios: Bôľhoj. Koncert pro housle a smyčce
(2018) 23′ 
PREMIÉRA
Volando — Adagio — Agilmente, volando

obsazení 

klavír Katarína Paľová
housle Milan Paľa
diriguje Marián Lejava

Ensemble Opera Diversa
I. housle
Jan Bělohlávek 
Kristýna Jungová
Antonina Tyshko
Hana Pištová

II. housle
Matěj Koupa
Kateřina Sedlářová
Klára Zbytovská
Marie Budišová

produkce
Jiří Čevela
Dominika Volfová
Lubor Pokluda
Lenka Zlámalová

violy
David Křivský
Michal Uhříček
Eliška Bařáková 

violoncella
Natálie Ardaševová
Michal Greco

kontrabasy
Anežka Moravčíková
Miloslav Raisigl

text, redakce
Jiří Čevela
Dominika Volfová

grafika
Jakub Rejlek



K programU

Imaginárium představuje místo, které je zasvěcené stimulaci fantazie 
a představivosti. Může se jednat jak o ničím neomezená místa, která 
si každý z nás může vytvořit ve své mysli, tak o komerční centra 
nabízející aktivity, jež tyto představy vyvolávají. Z populární kultury 
můžeme připomenout snímek Imaginárium Dr. Parnasse (2009) reži-
séra Terryho Gilliama. Nesmrtelný Doktor Parnassus, který provozuje 
kočovný divadelní soubor, ve filmu láká lidi do snové říše za zrcadlem, 
kde se setkávají se světem svých nejhlubších podvědomých tužeb. Také 

„diversní imaginárium“, tedy podzimní koncert souboru se třemi svě-
tovými či tuzemskými premiérami, posluchače svou melancholickou 
a poezií inspirovanou hudbou přenese do snového prostředí.

Program zahajuje skladba Herbsttag (2021) slovenského skladatele 
a dirigenta Mariána Lejavy (* 1976). Vychází z básně německého sym-
bolisty Rainera Marii Rilkeho (1875—1926), jehož Podzimní den byl 
do češtiny přeložen více než třicetkrát. O premiérované skladbě pro 
housle a smyčce, jejíž celý název zní Herbsttag — Ein Dichtung, op. 29, 
nejlépe vypoví vyjádření samotného skladatele a dirigenta večera.

Dielo je už dvanástou kompozíciou písanou Milanu Paľovi, z toho 
už šiestou koncertantnou. Komponovať pre umelca typu Milan Paľa je dy-
chotómnou záležitosťou: vedomie možnosti použiť doslova všetky možné my-
sliteľné prostriedky a polohy napokon môžu spôsobovať kontraproduktívne 
napätie a skladateľ si musí nájsť ku každému dielu vlastnú, novú cestu. 
A napokon Milanova prosba ( jedného dňa do telefónu), kde si doslova žiadal 
„mahlerovskú“ hudbu (ktorou obaja pozitívne „trpíme“ už od študentských 
čias). A to je presne to čaro spolupráce s ním, resp. nášho hudobného part-
nerstva: presne vedel, čo potrebujem počuť.

Povedal to, mňa to naštartovalo a za mesiac bol Herbsttag hotový. 
Chystal som sa ho napísať už v zime 2018 a pôvodne som zamýšľal skompo-
novať meditatívnu hudbu, kde by Milan recitoval jednotlivé verše Rilkeho 
počas hrania. Tento nápad neskôr prešiel do nonovskej roviny a jednotlivými 

veršami som nadpísal úseky, resp. tri časti diela. Skladba teda zhudobňuje 
kompletne celú báseň a je de facto znovu „symfonickou básňou“ popisujú-
cou v tónoch charakter básnickej predlohy. Mojou snahou bolo viesť Mi-
lanov part výlučne v kantabilnej rovine. „Báseň“ (Ein Dichtung) — ako 
znie podtitul diela — je komponovaná v troch častiach, nadpísaných ako 
Abteilung/Strofe a každá zhudobňuje jednu z troch strof predlohy. Druhá 
z nich sú malé variácie na tému z Bergovej koncertantnej árie Der Wein 
korešpondujúcej s obsahom veršov.

Herbsttag mal byť presne taký, akým je rovnomenná báseň Rainera 
Marii Rilkeho, podľa ktorej bol napísaný. Báseň, ktorá je do určitého vý-
znamu slova mojim vlastným obrazom …

Marián Lejava

Estonský skladatel a pedagog Tõnu Kõrvits (* 1969) se ve své tvorbě 
nezřídka inspiruje literaturou, přírodou nebo lidovými reáliemi Es-
tonska. Tyto (post)impresionistické náměty přitom neuplatňuje pouze 
ve svých autonomních skladbách, ale i ve své tvorbě pro zejména do-
kumentární či animované filmy. Ve svých skladatelských počátcích se 
Kõrvits upínal ke komponování v neoromantickém stylu, což je patrné 
i na jednom z jeho nejpopulárnějších děl z tohoto období Concerto sem-
plice pro kytaru a komorní orchestr (1992). Dodejme, že pro kytaru 
s oblibou komponuje dosud. Postupem času se začala skladatelova 
hudba vyznačovat komplexnějšími texturami a s přelomem tisíciletí 
také vlivy lidových melodií i orientálních melodicko-harmonických 
prvků. Safra pro klavír a smyčce (2005), která zazní v české premiéře 
a zastává úlohu jistého kontrastního elementu, patří právě do tohoto 
období. Inspiračním východiskem této skladby, jejíž název v překladu 
znamená oheň, je text lidové písně z historického kraje Harjumaa, 
konkrétně ze studeným Baltem omývané venkovské obce Kuusalu. 
Kõrvits se v Safře prezentuje umnou a pečlivou instrumentací pro 
smyčcový orchestr, pro který vytvořil nespočet nejen koncertantních 
skladeb. Barvité skladebné postupy zvýrazňující roli klavíru — místy 
vystupujícího sólově, místy jako textura pro exponované smyčcové 



plochy — podnětně evokují onu ohnivou až plamennou polohu fan-
tasknosti, o které lidová píseň, a tedy samotná skladba, vypovídá.

Za další skladbou se přesuneme na druhou stranu Baltského moře. 
Klasik finské hudby Einojuhani Rautavaara (1928—2016) se na mezi-
národním poli etabloval například skladbou pro ptačí zpěv na magne-
tofonové pásce a orchestr s názvem Cantus Arcticus (1972), kterou bude 
možné přesně za měsíc vyslechnout v Besedním domě v podání brněn-
ské filharmonie, především však osmi symfoniemi a devíti operami, 
které komponoval často na vlastní libreta nebo se nechával inspirovat 
národním eposem Kalevala. Také u Rautavaary, jehož kompoziční ja-
zyk syntetizuje neoromantické harmonické postupy s disonantním, 
avšak nikterak zneklidňujícím vedením hlasů, se setkáváme s častou 
inspirací národními reáliemi i literaturou jako i v případě skladby 
Adagio Celeste (2000). Zde se skladateli předlohou stala impresioni-
stická a melancholická báseň Lassi Nummiho (1928—2012), s nímž 
měl společný zvyk si zasílat kopie veškerých svých nových děl, ať už 
vydaných či nevydaných. Zvláštní pouto skladatele a básníka, které 
je celý život pojilo, je podtrženo tím, že se oba narodili v Helsinkách 
ve stejný rok, měsíc i den. Nummiho texty Rautavaara zhudebnil ne-
spočetněkrát — tuto konkrétní báseň, jejíž název můžeme přeložit 
jako Tehdy té noci, kromě Adagia Celeste taktéž v cyklu písní pro dět-
ský sbor Wenn sich die Welt auftut (1996). Nebeské adagio je éterickou 
a podmanivou skladbou, jejímž uvedením Diversa rozšiřuje své port-
folio provedených Rautavaarových skladeb pro smyčcových orchestr.

Na typickou Rautavaarovu mystičnost a elegičnost plynule nava-
zuje závěrečná skladba programu, která pochází z pera komponisty 
Pascala Manolia (1960—2020). Přírodou inspirovaný Bôľhoj. Koncert 
pro housle a smyčce (2018), věnovaný skladatelově manželce, je poetic-
kou výpovědí o splynutí hmotného s nehmotným. O Manoliovi, který 
je z matčiny strany slovenského původu, je přitom známo jen velmi 
málo — takřka celý život strávil uzavřeným a misantropickým způ-
sobem na Kypru. Tyto střípky ze skladatelova života známe díky jeho 

korespondenci s Milanem Paľou, sólistou premiérované kompozice 
a adresátem mnoha dalších Manoliových děl. Příznačnou lyričnost 
závěru „diversního imaginária“ podtrhávají skladatelova sugestivní 
slova o skladbě samotné.

… kdesi v diali, na mieste, kde je možné len z hľbky duše vycítiť smer 
cesty …

… je jasné, že len človek menom Robert Walser vie o podobných chod-
níkoch, posiatych tajomným lístím skutočných farieb … Tam v diali, rastie, 
kvety rozvíja, nie žltá ľalia, ale vánok meno bôľhoj … Stojí v srdci prírody, 
obklopený hýrením živlov…

… pokojne krok za krokom obklopuje striebro žltý kvet letmý let včiel, 
ktoré liečia bôľ … Žiaľ … Zrazu sa všetko premenilo na sen, lásku a fantá-
ziu … Niet krajších zmien, než premena v sen  … Svet akoby začal básniť 
a fantazírovať. Akoby sníval o vlastnej kráse 

Nikdy som si nemyslel, že sa pokúsim o podobné dielo, no bolo od za-
čiatku jasné, že len mojej manželke môže byť venované … Len ona vo mne 
dokázala vzbudiť tento cit …

Všetko, na čo som odteraz pozrel, bolo zrazu väčšie a vyššie …
Pascal Manolios



Podzimní den
Rainer Maria Rilke, 1902 
překlad Jan Skácel, 1972 

Tvé léto, Pane, skončilo. Je čas.
Přikryj svým stínem na orloji metrum
a vydej větrům nivy napospas.
 
Posledním plodům dva jižnější dny
dopřej a rozkaž, by se naplnily
a odevzdaly z tajemné své síly
těžkému vínu sladkost poslední.
 
Kdo bez střechy je, bez ní dočká tmy.
Kdo osaměl, sám bude chléb svůj jísti,
bdít bude, číst, psávat velmi dlouhé listy
a bude s listím hnaným po zemi
neklidně bloudit odlehlými místy.
 

Estonská lidová píseň
překlad z anglické verze Pavel Drábek, 2021
 
Ušij mi z ohně plášť,
košili z jisker —
Budu smět v ohni spát,
smět si uhladit jiskrnou košili,
v žeravých uhlíkách se převalovat …
 

Tehdy té noci
Lassi Nummi, 1982
překlad z anglické verze Pavel Drábek, 2021
 
Tehdy té noci, kdy
se chceš se mnou milovat
v nejtmavší noci,
mě vzbuď.
Prostěradla chladí,
bílá
jako sníh venku
v měsícem zalité krajině.
Dost možná čekám
a dost možná mám už čekání dost,
tak pojď.
Neustrň a nezůstaň
podpírat svět jako černý
opuštěný strom,
ale přijď. Vzbuď mě. Ať probudím
stáří a smrt, a také se probuď,
přijdi jak sníh, spoj nás
ve splynutí světa.
Naše láska ať hmatá a vlaží.
Skrz celý svět je to
láska, kdy se ti zachce,
kdy mě vzbudíš,
kdy je nejtmavší noc,
kdy svět se už vzdal.
Pojď.



o InTerpreTeCH 

Katarína Paľová (* 1992) na konzervatoři v Žilině vystudovala hru 
na klavír a dirigování. V letech 2010—2013 byla členkou student-
ského ansámblu pro současnou hudbu Veni Academy, se kterým pod 
vedením Mariána Lejavy účinkovali na festivalech ISCM World New 
Music Days (2013) či Melos-Étos (2011). V letech 2013—2018 studo-
vala hru na klavír na Janáčkově akademii múzických umění v Brně 
ve třídě prof. Ivana Gajana. Zúčastnila se mistrovských kurzů u Eugena 
Indjica, Alexandara Serdara, Daana Vandewalle, Jonathana Powella 
a dalších. V současnosti studuje doktorské studium na VŠMU v Bra-
tislavě pod vedením prof. Ivana Gajana. Katarína Paľová se zaměřuje 
zejména na hudbu 20. a 21. století s důrazem na díla méně známých 
nebo opomíjených autorů. V minulosti premiérovala také několik 
skladeb slovenských autorů (Jevgenij Iršai, Pascal Manolios) a záro-
veň uvedla mnohá zahraniční díla ve slovenské nebo české premiéře. 

Od roku 2020 se věnuje také nahrávací činnosti, se svým manželem 
Milanem Paľou nahrála alba s tvorbou pro housle a klavír Samuila 
Feinberga, Leoše Janáčka, Valentina Bibika a Pascala Dusapina, které 
vyšly ve vydavatelství Pavlík Records.

Milan Paľa (* 1982) je česko-slovenským houslistou. Studoval na Kon-
zervatóriu J. L. Bellu v Banské Bystrici, později pokračoval ve studiu 
na Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni a na Janáč-
kově akademii múzických umění v Brně. V soukromé třídě Semyona 
Yaroshevicha se obeznámil s legendární ruskou školou Davida Oistracha 
a v období studia se pravidelně účastnil mezinárodních mistrovských 
kurzů Vladimíra Spivakova v Zurichu. Byla to však spolupráce se 
skladateli, která měla zásadní vliv formování jeho hudebního projevu. 
Blízký vztah a tvořivá spolupráce se skladateli jako jsou Jean Guillou, 
Jevgenij Iršai a František Gregor Emmert vedla ke vzniku množství 
skladeb „šitých na míru“ houslistovi, který v průběhu rozšiřoval své 



interpretační schopnosti až k bodu, kdy jeho hra daleko přesáhla běžné 
limity. Milan Paľa je vyhledávaným interpretem pro uvádění nových 
děl. Má za sebou velké množství premiér skladeb současných autorů 
(vedle již zmíněných jsou jimi například Marián Lejava, Christophe 
Si ro deau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante 
Kne šau rek, Adrián Demoč, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova, 
Wolf gang Bauer a ďalší). 

Marián Lejava (* 1976) je slovenský dirigent, skladatel a pedagog. Na Vy-
soké škole múzických umění v Bratislavě studoval dirigování u Ondreje 
Lenárda a skladbu u Vladimíra Bokese. Zúčastnil se mnoha mistrov-
ských kurzů dirigentských (Z. Nagy, G. Herbig, P. Eötvös, I. Fi scher) 
i skladatelských (T. Murail, E. Urbanner, K. Huber, Ch.  Wolff). Jako 
dirigent Lejava v posledních patnácti letech premiéroval více než sto 
komorních, orchestrálních a scénických skladeb domácích i zahra-
ničních skladatelů, mnohé z nich za jejich úzké, osobní spolupráce 
(E. Sharp, D. Dramm, I. Matsushita, V. Cordero, početní slovenští au-
toři a mnozí další). Je hostujícím dirigentem ve Slovenském národním 

divadle, Slovenské filharmo-
nii, Státní filharmonii Košice 
a Státní opeře Košice a šéfdi-
rigentem ansámblu Prague 
Modern. V letech 2005—2007 
šéfoval ansámblu Melos-Étos 
a v letech 1999—2009 vedl sou-
bor Veni Academy. Jako diri-
gent projel Evropu, Japonsko 
a Čínu jak s koncertními, tak 
operními kusy. Lejava se dopo-
sud podílel na natáčení více než 
dvaceti CD převážně současné 
hudby včetně světových 
premiér pro Naxos a slovenská 
vydavatelství. Na albu Chant 

d’Amour (2006) vyšla jeho vlastní komorní hudba. Bohatá je také 
Lejavova pedagogická činnost — na Vysoké škole múzických umění 
v Bratislavě působí jako učitel dirigování a kompozice, vyučoval také 
na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, na praž-
ské Akademii múzických umění a Akademii v portugalském Aveiru.

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na ob-
jevné hudební a divadelní programy. Během více než dvacetiletého 
působení se ze souboru vyvinula hudební společnost, jež ve vlastní 
produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení ročně, a to přede-
vším v domovském Brně. Jedinečnost souboru je z části způsobena jeho 
trojjediností – autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní 
koncerty s objevnou dramaturgií a koncerty komorního sboru Ensem-
ble Versus. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD nosičů 
či rozhlasových nahrávek.

Komorní orchestr vznikl v roce 2005, od počátku jej vede Jan Bělohlá-
vek. Ensemble Opera Diversa uvádí ve vlastní produkci obvykle tři 
až pět tematických koncertních projektů. Jednotlivé programy pro-
pojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými. 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

15. listopadu 2021, 19:00, foyer Domu umění 
ConTRIOlogy
KYAS — LUKEŠ — HANOUSEK —  WRÓBLEWSKI — SKÁLA  
Komorní recitál spřízněného hudebního uskupení s programem plným 
světových premiér

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

26. listopadu 2021, 19:00, BuranTeatr 
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, BuranTeatr 
Městská strašidla
KRÁL | KYŠPERSKÝ — KYAS | KYŠPERSKÝ — 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



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

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


