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PROGRAM

Wojciech Kilar (1932—2013): Orawa pro smyčce  
(1986) 10'
Nakladatelem skladby je PWM Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
 
Vojtěch Dlask (* 1979): Vlny podle Karla Miloty pro sólový hlas, 
akordeon a smyčce  
(2006/2018) 18'
I. Passacaglia — II. q.=56 attacca — III. Molto Lento, q.=40, rubato — 
IV. Senza metro
 
Miloš Štědroň (* 1942): Canti diversi insieme pro perkuse  
(2020) PREMIÉRA 10'
I. Na horách … — II. Pavana /8. 11. 1620/ — III. Zbledla paní… — 
IV. Čekám Tě! I — V. Pavana na pád Čech a Moravy po bělohorské 
bitvě — VI. Il più piccolo Cacone — VII. Čekám Tě! II — 
VIII. Krajcpolka
 
Luciano Berio (1925—2003): Folk Songs pro mezzosoprán 
a instrumentální ansámbl  
(1963—1964) 23'
I. Black is the color — II. I wonder as I wander — III. Loosin Yelav — 
IV. Rossignolet du bois — V. A la femminisca — VI. La donna 
ideale — VII. Ballo — VIII. Motettu de Tristura — IX. Malurous qu'o 
uno fenno — X. Lo fiolaire — XI. Azerbaijan love song 
Nakladatelem skladby je Universal Edition AG.
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K PROGRAMU

Kulturní život se pomalu vrací do normálu, a proto na sebe nenechá 
čekat ani koncert zahajující linii diversních orchestrálních produkcí 
pod otevřeným nebem. Název Krajina jako hudba se už v diversní his-
torii objevil v roce 2013, tentokrát se však vrací s obměněným reper-
toárem, který spojitosti s krajinou propůjčuje zcela odlišné rozměry.

Koncert zahájí dílo Wojciecha Kilara (1932—2013), jednoho z nejvý-
raznějších polských skladatelů současné hudby. Své hudební vzdělá-
vání započal jako klavírista, na Vysoké škole umění v Katovicích dále 
pokračoval i se studiem kompozice. Po absolutoriu s vyznamenáním 
se díky stipendiu dostal mimo jiné také na studia k Nadiji Boulan-
gerové do Paříže. Vedle skládání vážné hudby jej proslavila zejména 
hudba filmová. Napsal hudbu k více než stovce filmů, včetně slavného 
 Drákuly Francise Forda Coppoly, Polanského Deváté brány nebo Pianisty.

Jeho skladba Orawa vznikla v roce 1986 a uzavírá volný cyklus 
 Tatry, na kterém skladatel začal pracovat v roce 1974. Společným ry-
sem celého cyklu je inspirace polskými horami. Orawa je dynamická 
skladba kombinující minimalistické a folklorní prvky. Poměrně jed-
noduchá melodie, opatřená výraznými rytmickými obměnami, dává 
skladbě dynamickou a živou povahu. Základem třídílné formy jsou 
rytmus a harmonie, které se v celkové struktuře postupně rozšiřují 
od úvodního tria až po vrcholné akordy v rozsahu pěti oktáv. Minima-
listicky se opakující úvodní rytmus se ve druhé části stává základem 
pro prezentaci nového tematického materiálu v partu sólového violon-
cella. Postupně se rytmus zahušťuje, harmonie vyostřuje a do hudeb-
ního postupu se prolíná vypjatá dynamika. V závěru se pak po krátké 
přestávce vrací hlavní motivický vzorec v triumfálním charakteru 
a celou skladbu zakončuje expresivní výkřik „Hej!“. 

Orawa je jediné dílo, ve kterém bych nezměnil jedinou notu, 
i když jsem se na ně díval mnohokrát. Dosáhl jsem jím to, oč 
usiluji — aby bylo tím nejlepším, co dokážu.

Wojciech Kilar

Vojtěch Dlask (* 1979) je brněnský skladatel, hudební dramaturg, re-
žisér, publicista a pedagog. Ve své tvorbě se zabývá vztahy a nejedno-
značností vysokého a nízkého, často se zde střetává duchovní rovina  
s podvratným myšlením. V jeho skladbách se vyskytují žánrové pře-
rody, kompozice často vycházejí z literární předlohy. Dlask se cíleně 
vyhýbá odkazům k tzv. Nové hudbě, jeho styl bývá naopak ovlivněn 
jeho pracemi pro divadlo. Výběr z kompozic: Ash Wednesday II, ko-
morní 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), Querellovy písně pro hoboj a smyčce (2020).

Milotovy výroky jsou zhudebněny jako nadpisy nad hudbou. 
Deklamace textu je sošná a jde leckde i proti spádu řeči. Ne vždy 
se zpívá „vysoce o vysokém“, ne vždy jde o duchovno — bojím se, 
že když se začne příliš tlačit na pilu duchovna, objeví se v tom 
slově mezi c a h malá legrační pomlčka … To, čím jsem v letech 
při zhudebňování spolu s Milotovými tázáními procházel, bylo 
jistě blouděním. Estetickým, sémantickým.

Dnes, zabloudiv už zcela a nevratně, potkávám ve Vl-
nách podle Karla Miloty řadu fantomů, s nimiž mám tu čest 
dodnes — nepřívětivě germánskou komplexicitu, akutnost 
a forzi způsobovanou obtížností pro hráče, barvu až jako 
druhotný prvek … A  jsou zde i  věci, které shledávám bez 



uhnutí — makaronismy: portrét vnějšku, který je třeba láskou 
zniternit. Hledání vnějšku, skrze který by se příměji ozřejmil 
vnitřek. Chuť hovořit za každou cenu za sebe sama. A je tu ten 
text: chvílemi s ním rozporovat, chvílemi s ním plakat, chvílemi 
se s ním smát a cítit na ramenou mrazení, že ten smích bolí.

Vojtěch Dlask 

Muzikolog a skladatel Miloš Štědroň (* 1942) studoval vedle bohe-
mistiky a muzikologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
(tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) také skladbu u Zdeňka 
Blažka na brněnské konzervatoři, později skladbu a hudební teorii 
na JAMU u Aloise Piňose, Miloslava Ištvana, Ctirada Kohoutka a Jana 
Racka. Jeho zájem v postgraduálním studiu patřil také elektronické 
a technické hudbě. V letech 1964—1972 byl vedoucím Malého diva-
dla hudby. Ve svém muzikologickém bádání se ve velké míře zabývá 
životem a dílem Leoše Janáčka, spolu s Leošem Faltusem rekonstru-
oval několik jeho nedokončených děl. Jeho studie se zabývají nejen 
soudobou hudbou, ale také obdobím renesance, manýrismu a baroka. 
Ve své skladatelské práci je velmi činný zejména v tvorbě scénické 
hudby (zde zmiňme spolupráci s divadlem Husa na provázku a nejzná-
mější představení Balada pro banditu), v koncertní tvorbě užívá vlivů 
folkloru, staré hudby, ale i nové hudby a jazzu. Skladatele můžeme 
označit také jako „mistra miniatur”, jelikož v jeho tvorbě převažují 
právě miniaturní skladby v rozmezí sekund a minut. Je univerzitním 
profesorem v oboru muzikologie. 

OK Percussion mně před několika léty nahrálo předešlý cyklus 
způsobem, jaký jsem si vůbec nedovedl ani představit. A tak je 
znovu obtěžuji malým cyklem 8 miniatur, které v pěti přípa-
dech souvisí s oblíbenými Janáčkovými melodiemi. (…) Děkuji  
OK Percussion za jejich vynikající invenci a hráčské mistrovství.

Miloš Štědroň

Premiérovaný cyklus Canti diversi insieme pro perkuse tvoří 
osm částí a u většiny z nich skladatel vycházel z přímé inspirace 
konkrétními Janáčkovými díly. První část Na horách … vychází z ba-
lady Na horách, na dolách zaznívající v záhlaví opery Její pastorkyňa. 
Druhá a pátá část, Pavana /8. 11. 1620/ a Pavana na pád Čech a Moravy 
po bělohorské bitvě byly napsány 8. listopadu, a proto jsou inspirovány 
bělohorskou tragédií, do jinak janáčkovského cyklu tedy patří spíše 
okrajově. Třetí část Zbledla paní, zbledla podnítily Janáčkovy staro-
dávné lidové zápisky, čtvrtá a sedmá část s přímočarými názvy Čekám 
Tě! I a Čekám Tě! II zřetelně odkazují na Janáčkovu skladbičku Čekám 
Tě z Památníku pro Kamilu Stösslovou. Šestá část Il più piccolo Cacone 
je vloženým epizodním kánonem a závěrečná osmá část Krajcpolka 
vychází z Janáčkovy Krajc polky s textem „Bratr umřel, já jsem zůstal, 
já jsem po něm boty dostal“. 

Italský skladatel, dirigent, učitel a hudební teoretik Luciano Berio 
(1925—2003) započal svá hudební studia na konzervatoři v Miláně, 
odkud díky stipendiu pokračoval do Spojených států ke skladateli 
Luigi Dallapiccolovi do Tanglewoodu, kde se věnoval seriální skladbě. 
Po návratu do Milána založil spolu s italským skladatelem Brunem 
Madernou Studio di Fonologia Musicale di Radio Milano, které se 
postupem času stalo vůdčím studiem elektronické hudby v Evropě. 
Během svého života vyučoval na mnoha renomovaných univerzitách, 
mezi jeho studenty patřili například Steve Reich nebo Luca Fran-
cesconi. Berio je řazen mezi vůdčí reprezentanty hudební avantgardy. 
Jeho kompoziční styl se vyznačuje kombinováním lyrických a exp-
resivních hudebních prvků s rozvinutými technikami elektronické 
či aleatorické hudby. Ve své konstrukčně přehledné tvorbě využíval 
prvků skladatelských osobností jako například Igora Stravinského 
nebo Antona Weberna, věnoval se mimo jiné také transkripcím děl 
jiných hudebních skladatelů. Dostalo se mu mnohých poct a ocenění, 
mezi jinými je to například čestný doktorát City University v Londýně, 
čestné členství Royal Academy of Music v Londýně nebo prestižní 
Siemens-Musikpreis. 



Cyklus Folk Songs dokončil skladatel v roce 1964 a věnoval jej 
své manželce, zpěvačce Cathy Berberian. Jde o antologii jedenácti li-
dových písní různého původu, najdeme mezi nimi skladby americké, 
arménské, francouzské, sicilské, sardinské a další. Skladatel vybral 
písně zaslechnuté na starých nahrávkách, tištěné v původních an-
tologiích nebo zpívané folkovými interprety a přáteli a jednotlivým 
částem pak propůjčil prvky nové rytmické a harmonické interpre-
tace. Dílo vzniklo pro mezzosopránové sólo ve dvou verzích dopro-
vodu, a to sedmičlenného instrumentálního souboru (tato verze dnes 
 zazní) a později dokomponovaného orchestrálního doprovodu. Podle 
slov skladatele má vedle zpěvu i instrumentální část ve skladbách 
významnou funkci — podtrhuje a vyzdvihuje expresivní a kulturní 
kořeny každé písně. 

O INTERPRETECH 

Zpěvačka, houslistka, skladatelka a herečka Iva Bittová vystudovala 
brněnskou konzervatoř. Od roku 1978 působila v Divadle na provázku 
(dnes Husa na provázku), kde také dostala roli Eržiky v Baladě pro 
banditu, která ji — i díky filmové adaptaci — proslavila. Po několika-
leté herecké zkušenosti se však Bittová vrátila k houslím a soustře-
dila se na dráhu hudební. Její velkou devízou je schopnost přechá-
zení z jednoho žánru do druhého (alternativa, jazz, rock i klasická 
hudba — např. v roce 2004 účinkovala v newyorské Carnegie Hall 
jako Donna Elvíra v Mozartově opeře Don Giovanni), přičemž je všude 
snadno rozpoznatelný její těžko popsatelný originální projev. Bittová 
spolupracovala s řadou významných českých i zahraničních osobností 
z různých hudebních odvětví: Pavlem Fajtem, Vladimírem Václavkem, 
se svou sestrou Idou Kelarovou, bratry Ebenovými, Richardem Mülle-
rem, Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým, Milošem Štědroněm, Fredem 
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Frithem, Bobbym McFerrinem, Philem Miltonem a dalšími. V současné 
době žije převážně v USA, ale do Evropy se často vrací s nejrůznějšími 
projekty na koncertní turné. Přijala nabídky účinkování v úspěšných 
filmových snímcích Želary, Tajnosti a v pohádce Tři bratři. Vydala více 
jak tři desítky alb a na mnoha dalších se podílela.

Soubor bicích nástrojů OK Percussion Duo působí na hudební scéně 
od roku 2007. Zakladateli dua jsou Martin Opršál a Martin Kleibl. Od po-
čátku své existence soubor iniciuje vznik nového repertoáru pro svoje 
obsazení. Jednou z cest je spolupráce s renomovanými českými a za-
hraničními autory. Ti opakovaně oceňují vysokou interpretační vyspě-
lost souboru, která jim nabízí bohatou zásobu kompozičních možností. 
V řadě autorů se objevují jména jako Vít Zouhar, Pavel Zemek Novák, 
František Gregor Emmert, Pavel Blatný, Miloš Štědroň, Zdeněk Král 
nebo nositel Pulitzerovy ceny Karel Husa. Dalším směrem vývoje je 
tvorba vlastních kompozic členů dua. Od prvního vystoupení na Janáč-
kově akademii múzických umění v Brně soubor účinkoval na desítkách 
koncertů a hudebních festivalů v zahraničí (USA, Švýcarsko, Rakousko, 

Maďarsko, Polsko, Slovensko) i na domácí půdě (Moravský podzim, Ja-
náčkův máj Ostrava, Mahler Jihlava). Oba protagonisté kromě působení 
v duu uplatňují své schopnosti v dalších projektech různých žánrů 
(klasická i soudobá vážná hudba, jazz, pop) a své zkušenosti zúročují 
v jedinečné symbióze dvou výrazných perkusionistických osobností.

Žaneta Vítová se narodila v Pelhřimově, vystudovala hru na akordeon 
na Pražské konzervatoři a odtud pokračovala na VŠMU do Bratislavy 
a na Konzervatoř Jaroslava Ježka. V době studií se stala čtyřnásob-
nou držitelkou ocenění z mezinárodní akordeonové soutěže v Chor-
vatské Pule. Nyní se věnuje soudobé vážné hudbě, volné improvi-
zaci a freejazzu. Nahrává solově akordeonový repertoár 20. století 
do Českém rozhlasu v Ostravě a s uskupením CONTRIOlogy premié-
ruje skladby současných autorů v obsazení akordeon—cimbál—zpěv. 
Je členkou brněnské experimentální kapely Dust in the Groove, která 

©
 Ju

lia
n 

Ve
ve

ri
ca

©
 V

ít 
Ko

bz
a



snoubí klasické a jazzové hudebníky a tvoří duo s hlasovou perfor-
merkou Annabelle Plum se kterou letos vydávají autorskou debuto-
vou desku Interference. Se skladatelkou Hanou Foss spolupracovala 
na tvorbě hudby k tanečnímu představení Assamblagge skupiny ME -SA. 
S operou Janáčkova divadla nastudovala inscenaci Powder Her Face 
a pravidelně vystupuje se souborem Ensemble Opera Diversa. Na pod-
zim roku 2021 vydává autorský sborník přednesových skladeb pro 
děti se zaměřením na improvizaci a rozšířené techniky na akordeon. 
Pedagogicky působí v ZUŠ Kuřim.

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 Lu-
bomíra 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 ko-
naném v Grazu, kde spolupracovala s univerzitním symfonickým 
orchestrem. Do velké míry se zaměřuje především na uvádění sou-
dobé operní tvorby, působí jako dirigentka orchestru Mladí brněnští 
symfonikové. S Ensemble Opera Diversa pravidelně spolupracuje 
od roku 2006; s velkým úspěchem nastudovala také nejnovější diver-
sní inscenace oper Jsem kněžna bláznů Lenky Noty a Olgy Sommerové 
a Šárka Leoše Janáčka v instrumentaci Ondřeje Kyase. V posledních 
letech působí jako hlavní dirigentka Ensemble Opera Diversa i v or-
chestrálních projektech.

Ensemble Opera Diversa je nezávislý soubor profesionálních hudeb-
níků 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 ce-
lovečerních oper, dvě desítky autorských minioper, desítku původ-
ních 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 spřízně-
ných 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.
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NEJBLIŽŠÍ KONCERTY A PŘEDSTAVENÍ  
ENSEMBLE OPERA DIVERSA

26. června 2021, 19:00, Buranteatr  
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.

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


