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program

Leoš Janáček: Zvuky ku památce Förchtgotta-Tovačovského (II. oddíl)  
pro smyčce 
(1875) 6’

Miloslav Ištvan: Solitudo pro smyčce 
(1989) 14’

Miloš Štědroň: Maminko, nejsi  … pro soprán a komorní ansámbl 
(2021) 11’ PREMIÉRA
Ritornello — O druhou půlnoc se tříští — Hvězdy voní ... — 
Ritornello 2 — Amulet / Talisman — A proto, že už brzo 
zestárneme ... — Ritornello 3 — Maminko ... — Přeletěl pták … — 
Ritornello 4 — Ukolébavka — Ritornello 5 — Člunek je rychlý — 
Je ... bude ... byla

přestávka

Ctirad Kohoutek: Miniatury pro smyčce 
(1965) 10’
Largo cupamente, con dignità — Presto impetuoso — Andante 
tranquillo   — Allegro energico, ben ritmico
Nakladatelem skladby je Český rozhlas.

Jan Kapr: Koncert pro akordeon a smyčce 
(1982) 19’
Nakladatelem skladby je Český rozhlas.
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K programU

Miloš Štědroň, jemuž je dnešní koncert věnován, se narodil 9. února 
1942 v Brně do hudební rodiny. Po maturitě na gymnáziu vystudoval 
bohemistiku a muzikologii na Filozofické fakultě Masarykovy uni-
verzity (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). Rok studoval 
skladbu u Zdeňka Blažka na brněnské konzervatoři, později skladbu 
a hudební teorii na JAMU u Aloise Piňose, Miloslava Ištvana, Cti-
rada Kohoutka a Jana Kapra. Na postgraduálním studiu se věnoval 
elektronické a technické hudbě. Je univerzitním profesorem v oboru 
muzikologie. Své odborné bádání soustřeďuje do velké míry na život 
a dílo Leoše Janáčka, spolu s Leošem Faltusem rekonstruoval několik 
jeho nedokončených děl. Je také znalcem soudobé hudby, jíž se věnuje 
v mnoha studiích. Dále se zaměřuje na období renesance, manýrismu 
a baroka. Ve skladatelské oblasti je jeho záběr rozmanitý. Je činný 
v tvorbě scénické hudby, spolupracuje s Divadlem Husa na provázku 
(nejznámějším představením je Balada pro banditu), v koncertní tvorbě 
užívá vlivů folkloru, staré hudby a rovněž operuje s technikami nové 
hudby a jazzu. Skladatele můžeme také označit jako „mistra minia-
tur“, jelikož v jeho tvorbě často nacházíme právě miniaturní skladby 
v rozmezí sekund a minut.

Spolupráce skladatele, hudebníka, univerzitního profesora 
a popularizátora vědy i hudby se souborem Ensemble Opera Diversa 
dala v minulosti vzniknout mnoha povedeným dílům, a to jak operním, 
tak orchestrálním. Ze skladeb pro orchestr je to například třídílná 
skladba ... or not to be ... pro smyčce (2012) věnovaná Johnu Tyrrellovi 
nebo Monteverdim inspirovaný čtyřvětý dvojkoncert Quattro  omaggi 
claudiani pro klavír, housle a smyčce (2017). V červnu letošního roku je 
v plánu premiérově uvést další z jeho skladeb pro smyčcový orchestr. 
Mezi opery, které se objevily na diversním repertoáru patří Palac-
kého truchlivý konec (2013) podle hry letos zesnulého Huberta Krej-
čího a fraška Chameleon (2015) podle Ludvíka Kundery. K letošnímu 
výročí Gregora Johanna Mendela je pak v současnosti připravována 
polovečerní opera Magnum mysterium. Sacra et profana de vita Gregori 



Mendeli na vlastní libreto Miloše Štědroně. V produkci souboru taktéž 
zaznělo několik komorních děl.

Na programu samotného narozeninového koncertu zazní nová 
skladba oslavence Maminko, nejsi… pro soprán a komorní ansámbl 
(2021), která vznikla přímo pro tento koncert. V díle Štědroň zhudebnil 
verše Jana Skácela, který by se 7. února 2022 dožil sta let.

Maminko, nejsi… je cyklus písní pro ženský hlas a komorní ansámbl na slova 
Jana Skácela. Vznikl v létě 2021 a navazuje na autorovy Skácelovou  poezií 
ovlivněné projekty, které se datují už do přelomu 70.a 80.let minulého sto-
letí. Převládající formou cyklu je villanella — čili něco jako jednoduchá 
taneční píseň vzniklá ve Ferraře už okolo roku 1500 a k nám importovaná 
hlavně na rudolfinský dvůr Jakobem Regnartem. Autor použil této inspi-
race už v hudbě k inscenaci Na dávném prosu v Divadle Husa na provázku, 
která byla uvedena ještě za přítomnosti Jana Skácela a později vyšla na EP 
a CD. Při natáčení rozhlasové nahrávky byl Jan Skácel přítomen — bylo to 
v podletí 1989 v brněnském rozhlase ... Zpívali tehdy Iva Bittová, Irena Žáč-
ková, Miroslav Donutil, Mojmír Maděrič a sbor Divadla Husa na provázku 
a komorní soubor řídil jako primáš Jiří Pavlica.

Miloš Štědroň



Program dále dotvářejí méně provozované skladby skladatelů v růz-
ných rovinách významně spojených se Štědroňovým životem i dí-
lem. Koncert zahajuje drobné dílo Zvuky ku památce Förchtgotta-Tova-
čovského (II. oddíl) z roku 1875, které pochází z pera Leoše Janáčka 
(1854—1928): osobnosti, které Štědroň věnoval notnou část své aktivní 
muzikologické i jiné činnosti. Tato kompozice vznikla v době sklada-
telových studií na pražské varhanické škole (1874—1875). Jednovětá 
orchestrální skladba s podtitulem II. oddíl (první část nebyla dosud 
nalezena) je vnitřně členěna do tří tempově kontrastních částí a byla 
pravděpodobně bezprostřední reakcí na úmrtí moravského skladatele 
a národního buditele Arnošta Förchtgotta-Tovačovského, který skonal 
v prosinci 1874. Zvuky byly původně psány pro plné smyčcové obsazení 
a „chromatickou trombu“, při pozdější revizi skladby zaměnil Janáček 
mylně chápanou chromatickou trubku za třetí housle. Skladba byla 
díky Štědroňovu přičinění poprvé veřejně provedena v americkém 
St. Louis roku 1988.

S Miloslavem Ištvanem (1928—1990), klíčovou osobností brněn-
ské skladatelské školy druhé poloviny 20. století, se Štědroň pra-
videlně setkával jak při svých studiích na Janáčkově akademii, tak 
např. ve skladatelském sdružení Camerata Brno, jehož byl Ištvan 
hlavním hybatelem. Solitudo (latinsky samota) je dílem pocháze-
jícím ze skladatelova posledního tvůrčího období (1989). Podobně 
jako u souběžně komponovaných Makrosvětů pro bicí nástroje (1990) 
se však Ištvan premiéry nedožil — den před svou smrtí se při svém 
posledním osobním setkání s Milošem Štědroněm (25. ledna 1990) 
o skladbě i jiné kompoziční činnosti rozvyprávěl s velkým nadšením. 
Vnitřně je Solitudo rozčleněno do čtyř částí, které nejsou při posle-
chu velmi patrné. Ve struktuře skladby skladatel částečně uplatnil 
svou techniku montáže a její průběh naplňují barevně a rytmicky 
odlišené orchestrální hlasy, jimiž chtěl skladatel patrně vyjádřit 

„osamění mezi lidmi vůbec a osamění vůči neživé, lhostejné, neúčastné 
přírodě, [... čemuž] je však také možno čelit, je možné dobírat se nadhledu, 
rovnováhy, ba i jistého jasu.“



Na JAMU se dnešní oslavenec během svých studií ve druhé polovině 
60. let setkával také se Ctiradem Kohoutkem (1929—2011), který byl 
stejně jako Miloslav Ištvan, Jan Kapr, Alois Piňos a Theodor Schaefer 
členem personálně silně obsazené katedry skladby a dirigování. Kohou-
tek v kontextu ambiciózních skladatelských i hudebně-teoretických 
výbojů členů katedry nezůstával nikterak pozadu — patrně pod vlivem 
absolvovaných stáží či prázdninových kurzů Witolda Lu to sław ského 
(1963), Pierra Bouleze a György Ligetiho (1965) vypracoval tzv. projekto-
vou kompoziční metodu korespondující s dobovými výboji Nové hudby. 
Teoreticky o této metodě pojednal ve spise, jejíž druhé vydání pod ná-
zvem Novodobé skladebné směry v hudbě vyšly v roce 1965. Ve stejném 
roce zkomponoval své Miniatury pro smyčce, které jsou cyklem čtyř 
drobnějších skladeb, z nichž každá experimentuje s jedním zvoleným 
hudebním prvkem. Jako celek Miniatury představují experimentální 
prostor pro zkoumání možností metrorytmické invence, která se ode-
hrává na podkladě až překvapivě průzračné volné atonality.

Jan Kapr (1914—1988) přispěl k dobové potřebě veřejně formulovat 
své kompoziční postuláty jako jistou formu manifestu vytvořením 
svého teoretického systému nazvaného konstanty, jež jsou souhrnem 
tvůrčích principů vycházejících z osobních zálib skladatele. Tím se 
Kapr snažil překlenout propast mezi originalitou a snahou být ori-
ginální. Jeho Koncert pro akordeon a smyčce (1982) vychází z těchto 
intencí, kdy se s oblibou věnoval neobvyklým nástrojovým kombi-
nacím. Technicky mimořádně náročná kompozice odehrávající se 
na půdorysu jedné věty skýtá barevný kontrast akordeonu a smyčců, 
který je patrný zejména v pomalých částech skladby. Dva rychlejší 
úseky skladby naopak dávají vyniknout sólovému nástroji, který je 
ovlivněn klavírní představivostí. Koncert byl premiérován roku 1986 
v německém Trossingenu (v minulosti byla Kaprova díla v Německu 
hojně prováděna i vydávána). Sólového partu se tehdy ujal dedikant 
skladby Hugo Noth, který se od konce 60. let v návaznosti na tech-
nické vylepšení nástroje zasazoval o vznik nové didaktické literatury 
a s nímž Kapr aktivně spolupracoval od poloviny 70. let.



InTerpreTI

Irena Troupová se před něko-
lika lety na pilotním koncertě 
Music im Dialog — Claudio Mon-
teverdi und Luciano Berio v ber-
línské Staatsoper definitivně 
přesvědčila, jak přitažlivá je 
pro ni hudba současná. Od té 
doby vedle pokračujícího prová-
dění tzv. staré hudby spolupra-
cuje intenzivně se soudobými 
skladateli (Kopelent, Štochl, 
Dušek aj.) a specializovanými 
ansámbly jako BCO, Prague Mo-
dern, Orchestr Berg a dalšími. 
K jejímu repertoáru tak patří 

vedle virtuózních skladeb baroka i neméně virtuózní skladby Ligetiho, 
Harveyho, van der Aa a dalších.

Anežka Gebauerová je absol-
ventkou Hudební Akademie 
Karola Szymanowského v Ka-
to vicích, kde studovala hru 
na  akordeon pod vedením 
prof. Joachima Pichury a dr. Pio-
tra Chołołowicze a  také jaz-
zovou skladbu pod vedením 
dr. Jacka Glenca. Během studií 
se úspěšně účastnila soutěží 
a mistrovských kurzů, účinko-
vala na koncertech jak sólově, 
tak v  rámci různých komor-
ních uskupení. Spolupracovala 



s ostravskými hudebními institucemi a divadly.  Prezentovala tvorbu 
současných skladatelů například na festivalu Hudební současnost nebo 
Ostravské dny nové hudby. Věnuje se pedagogické činnosti. 

Dirigentka Gabriela Tardonová 
(rozená Piszkaliková) pochází 
z Karviné. V roce 1998 promo-
vala na  Pedagogické fakultě 
Ostravské univerzity v oboru 
sbormistrovství a poté vystu-
dovala dirigování na Janáčkově 
akademii múzických umění 
v Brně ve třídě Rostislava Ha-
lišky a Lubomíra Mátla. V letech 
2003—2004 studovala v rakous-
kém Grazu na Uni ver si tät für 
Musik und dar stel lende Kunst 
v dirigentské třídě Martina Sieg-
harta. Do velké míry se zamě-

řuje především na uvádění soudobé operní tvorby, působí jako di-
rigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové. S En sem ble Opera 
Diversa pravidelně spolupracuje od roku 2006.

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí 
na autorské hudební divadlo, orchestrální či komorní projekty s ob-
jevnou dramaturgií a koncerty komorního sboru Ensemble Ver-
sus. Ve vlastní produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení 
ročně a iniciuje nebo se podílí na tvorbě různých zvukových nahrá-
vek. Komorní orchestr vznikl v roce 2005 a od počátku jej vede Jan 
Bělohlávek. Jednotlivé programy propojují tvorbu 20. století se 
skladbami soudobými, především díly kmenového autora Ondřeje 
Kyase a spřízněných autorů. Svou dramaturgií, podněcováním no-
vých skladeb i interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog 
s otevřeným posluchačem.



neJbLIŽŠí KonCerTY a pŘeDsTaVení  
ensembLe opera DIVersa

11. dubna 2022, 19:30, Klub Leitnerova
Manželské miniopery a kjógeny
Společný večer Ensemble Opera Diversa a Divadla kjógen 
představující japonskou frašku ze všech stran.

7. května 2022, 15:00, CO.LABS (ex Buranteatr)
Městská strašidla
Humoristický cyklus dětských minioper na libreto 
Martina Kyšperského s hudbou Zdeňka Krále, Ondřeje Kyase 
a Martina Doubravy v režii Lukáše Kopeckého.

11. května 2022, 19:00, kaple Káznice na Cejlu
O tvojej tvári
KMIŤOVÁ
Druhý z dvojice koncertů se světovou premiérou celovečerního díla 
pro sólové housle v podání virtuosa Milana Paľy.

17. května 2022, 19:00, kostel blahoslavené Marie Restituty, 
Brno-Lesná
Misericordia
MATTHEWS — VASKS — MACMILLAN — BORZÍK
Chrámový koncert v novém kostele na Lesné se třemi českými 
premiérami za účasti komorního sboru Ensemble Versus 
a trumpetistů Víta Otáhala a Jozefa Zimky.



22. června 2022, 19:00, místo v jednání
Tance v zahradách
ŠÁREK — MOZETICH — SCHWERTSIK — ŠTĚDROŇ — HOLACKÝ
Venkovní koncert pod taktovkou Patrika Červáka s výhradně 
světovými či českými premiérami představující fagot a marimbu 
jako sólové nástroje.

26. června 2022, 19:00, CO.LABS 
Magnum mysterium. Sacra et profana de vita Gregori Mendeli
Premiérové uvedení nové „mendelovské“ opery Miloše Štědroně 
na vlastní libreto v režii Tomáše Studeného.

Všechny změny vyhrazeny.

Pro aktuální informace o našem brněnském provozu i vystoupeních 
mimo město Brno sledujte naše (nové) webové stránky a sociální 
sítě.

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


