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K PROGRAMU
Propojení tance, hudby a slovesného projevu je doložitelné již od antiky.
Vždyť latinský výraz musica byl odvozen z řeckého slova mousik, které
se poprvé objevilo v 5. století př. n. l. a začalo označovat především
jednotu básnictví, zpěvu, nástrojové hry a tance. I proto je tanec jako
specifický pohybový projev v naprosté většině přímo vázán na hudbu.
Postupné přetváření evropského hudebního vkusu, ke kterému docházelo přibližně od poloviny 19. století, však zapříčinilo nejen to, že
hudba k tanci se začala objevovat i autonomně v rámci koncertních
provedení, ale také polarizaci toho, co lze považovat za vážné umění
a co je určeno výhradně pro zábavu (dnes typicky zjednodušující dělení
na hudbu klasickou a hudbu populární). Tance v zahradách mají ambici propojit vážné se zábavným a názorně demonstrovat, že soudobá
klasická hudba může být neformální, na poslech poutavá a zároveň
prosta samoúčelného happeningu nebo výhradně podbízivého marketingu, což často odlákává pozornost od samotného hudebního díla.
Program příznačně zahajuje Česká suita pro smyčce (2019) z pera brněnského rodáka Ondřeje Šárka (* 1979), absolventa skladby na Janáčkově akademii múzických umění u Františka Gregora Emmerta a také
hudební vědy na Masarykově univerzitě. Šárkova skladatelská činnost
je poměrně různorodá, kromě symfonické, komorní, sborové, filmové
či divadelní hudby napsal také tři miniopery, instrumentální skladby
pro rockový soubor nebo šansony. O úspěchu jeho skladeb svědčí jejich zahraniční vydání, stejně jako provedení v Česku i v zahraničí.
Zmiňme například, že jeho absolventská skladba Tři věty pro smyčce
(2001) získala ocenění v soutěži Sofia 2009 International Composition
Competition a její poslední tuzemské provedení proběhlo před čtyřmi
lety v podání Ensemble Opera Diversa v kapli Káznice na Cejlu. Kromě
skládání se Šárek věnuje hře na lidové nástroje — jeho specializací
je ukulele, mandola, irské bouzouki a kalimba. Tato záliba vyústila
v napsání a zaranžování mnoha knih a učebnic, mezi nimi první školy
hry na ukulele v českém prostředí.

Výraz suita se jako hudební termín objevil ve francouzském
prostředí v polovině 16. století, kdy označoval jednoduché sledy minimálně dvou tanců. V tomto smyslu se v nadcházejících staletích
rozšířil také do dalších evropských zemí. Jakkoliv se tedy zpočátku
jednalo o spojení několika skladeb tanečního rázu s vrcholem v baletních suitách (Lully, Rameau nebo Purcell), od počátku 18. století
začala forma jako nástroj k utvoření hudební cykličnosti obsahovat
i netaneční části s rozmanitými funkcemi. Setkáváme se tedy se suitou jako několikavětým dílem pro sólový nástroj (Pièces de Clavecin
Françoise Couperina nebo suity pro sólové housle či violoncello Johanna Sebastiana Bacha), později ale také s orchestrální suitou jako
žánrem symfonické tvorby s programním charakterem (Planety Gustava Holsta nebo Slovácká suita Vítězslava Nováka), výběrem ze scénické, baletní a operní hudby (Peer Gynt Edvarda Griega nebo Janáčkova Káťa Kabanová aranžovaná Jaroslavem Smolkou), prostředkem
nových skladatelských výbojů (Jazz Suite Bohuslava Martinů nebo
četné čtvrttónové suity Aloise Háby) a mnoha dalšími typy s nezřídka
se různícími označeními. Dnes premiérovanou Českou suitu však
lze bezpečně zařadit ke skladbám psaným pro (komorní) orchestr,
v nichž se pojí několik tanců či skladeb tanečního rázu do uceleného
cyklu — v našem prostředí jsou patrně nejznámějšími příklady takových skladeb Dvořákovy Slovanské tance nebo Janáčkovy Lašské tance.
Šárkovo dílo však není prostým dědictvím svých předchůdců, nýbrž
svébytným projevem vlastní skladatelské invence s inspirací ve formální struktuře vybraných českých tanců.
Vyjma skládání se velmi rád věnuji aranžování středoevropské lidové hudby
pro drnkací nástroje. Při tomto průzkumu jsem objevil pro sebe inspirující
hudbu. Nejdřív jsem se setkal s alsaskými valčíky na 5 nebo 8 dob. Následně
jsem zjistil, že v sousedním Německu jsou tance Zwiefacher a u některých
byl odkaz i na tance z Česka, tak jsem se po tom začal více pídit. A objevil
jsem, že české tance nejsou jen polka nebo valčík. Kromě těchto tanců se zde
nachází velmi zajímavá oblast mateníků. Asi nejznámější z těchto tanců
je furiant, ale je i mnoho dalších. V této skladbě se setkáte s tanci Kozlík,

Talián, Sýkorka a Vejr. Pro tyto mateníky je typické střídání 2/4 taktu (taneční krok obkročáku) a 3/4 taktu (taneční krok sousedské) podle určitého
vzorce. Každý tanec má svůj vzorec, který drží formu. Tento vzor formy mě
inspiroval ke skládání. Snažil jsem se dodržet i tradici, že stejné tance se
uzavírají do jednoho celku. V této skladbě nenajdete žádné zharmonizované
nebo variované lidové písničky. Mým záměrem bylo inspirovat se kořeny
a složit znovu hudbu k tanci.
Ondřej Šárek
Následující skladba pochází od v našich končinách ne zcela známého
skladatele Marjana Mozeticha (* 1948). Narodil se v italské Gorizii
slovinským rodičům, s nimiž roku 1952 emigroval do Kanady, kde
se od svých devíti let učil hru na klavír a hudební teorii v ontarijském Hamiltonu. Později pokračoval ve studiu skladby na University
of Toronto, kterou absolvoval v roce 1972. Za nejdůležitější předěly
v jeho kompozičních studiích lze nicméně považovat tři evropská
soukromá studia, postupně pod vedením Luciana Beria v Římě,
Franca Donatoniho v Sieně a Davida Bedforda v Londýně. Jeho skladatelský styl se postupně vyvíjel od expresionistických avantgardních výbojů v raných 70. letech přes osvojení si minimalistických
hudebních postupů až po čelního reprezentanta tzv. postmoderní
romantické kompoziční školy, která umně kombinuje populární
a minimalistické hudební prvky s předmoderními estetickými
hodnotami. Sám Mozetich ostatně říká, že jeho hudba „je silně propojena s pop music — často používám pouze tři nebo čtyři akordy v jakési
cyklické progresi, kterou tu a tam obohacuji a rozšiřuji o různé hudební
finesy. Zřejmě právě proto se taková hudba publiku obecně líbí, protože
spojuje známé s neznámým.“ Tato schopnost obývání dvou hudebních
světů najednou je nejspíš hlavním důvodem, proč se mu od 90. let
postupně dostávalo širšího mezinárodního uznání a jeho skladby
začaly být hojněji využívány ve filmu nebo současnými tanečními
soubory. Z této dekády také pochází patrně nejznámější skladatelovy kompozice Postcards from the Sky pro smyčce (1996) a Affairs of
the Heart pro housle a smyčce (1997).

Concerto pro fagot a smyčce s marimbou (2002/2006), které dnes
zaznívá v české premiéře, Mozetich dedikoval Michaelu Sweeneymu,
který je od roku 1989 prvním fagotistou Toronto Symphony Orchestra
a se skladatelem jej pojí dlouholeté přátelství a četné hudební spolupráce. Vyznění kompozice charakterizuje éterická až mystická lyričnost
a srozumitelná harmonie s využitím zvukové palety 20. a 21. století,
opřená zjevnou instrumentační jistotu. V duchu dědictví minimalismu
je skladba navíc obohacena o moto perpetuo rytmy, tedy jakési neustále
se opakující a zdánlivě nekonečné rytmické figury. Pocit nekonečna
a jistý introspektivní či meditativní charakter navíc umocňují předepsané výrazové pokyny jako slow & reflective (pomalý & hloubavý),
calm & flowing (klidný & plynoucí). Concerto zkrátka po celých dvacet
minut svého trvání zůstává přístupné a zároveň si zachovává uměleckou osobitost a integritu, což jsou věci, které skladateli — a snad
i posluchačům jeho hudby — přinášejí potěšení.
Skladba se sestává z jedné kontinuálně znějící části, kterou lze při poslechu
formálně rozdělit na předehru, allegro, adagio, allegro a návrat k hudebnímu materiálu z předehry. Celé dílo přitom vychází z úvodní fagotové
melodické linky. Celkově Concerto představuje cestu, již zahajuje prosebná
fagotová invokace zvoucí orchestr k účasti na této výpravě za hudebními
slastmi a bolestmi, radostmi i smutky.
Marjan Mozetich
Druhá polovina dnešního večera započíná nejnovější miniaturou
letošního jubilanta Miloše Štědroně (* 1942), který ve svém rozmanitém skladatelském díle nezřídka spojuje historické se současným
a populární s vážným. Ve scénické, operní i koncertní tvorbě užívá
vlivů folkloru, staré hudby, operuje s technikami nové hudby či jazzu
a s oblibou ironizuje banální. Spolupráce Diversy a brněnského skladatele, hudebníka, univerzitního profesora a popularizátora vědy
i hudby přitom dala v minulosti vzniknout mnoha povedeným dílům,
a to jak operním, tak orchestrálním. Ze skladeb pro orchestr to jako
první byla třídílná skladba …or not to be… pro smyčce (2012) věnovaná

Johnu Tyrrellovi a dále Monteverdim inspirovaný čtyřvětý dvojkoncert Quattro omaggi claudiani pro klavír, housle a smyčce (2017), který
zazněl při příležitosti skladatelových 75. narozenin v rámci úplně
prvního koncertu z diversního formátu Hudebních inventur. Dosud
poslední souborem uvedenou Štědroňovou skladbou je cyklus villanell Maminko, nejsi… pro soprán a komorní ansámbl (2021), kde autor
zhudebnil verše Jana Skácela a který byl letos v dubnu proveden při
příležitosti skladatelových 80. narozenin v Divadle Husa na provázku.
Mezi opery, které se objevily na diversním repertoáru, patří Věc Cage
aneb Anály avantgardy dokořán (1995), jež vznikla v kompozičním týmu
s Aloisem Piňosem a Ivo Medkem, Palackého truchlivý konec (2013)
podle hry letos zesnulého Huberta Krejčího a fraška Chameleon (2015)
podle Ludvíka Kundery. K letošnímu výročí Gregora Johanna Mendela
je pak připravována polovečerní opera Magnum mysterium. Sacra et
profana de vita Gregori Mendeli na vlastní libreto autora — informace
o provedení jsou dostupné na konci této brožury.
Seconda prattica IV pro smyčce (2022) navazuje na sérii stejnojmenných skladeb pro syntetizér z let 1991, 1999 a 2001, přičemž název
této řady je odvozen od známého modernistického období u Claudia
Monteverdiho, který chtěl odlišit svůj způsob komponování od staršího
stylu praktikovaného Giovannim Pierluigim da Palestrina nebo Gioseffem Zarlinem. V případě dnes premiérovaného díla se jedná o poměrně eklektickou kombinaci stylizované barokní hudby s využitím
dodekafonie, tedy Arnoldem Schoenbergem vytvořenou skladebnou
technikou založenou na tónových řadách, ve kterých musí být bez
opakování obsaženo všech dvanáct tónů stupnice. To vše se odehrává
na půdorysu spojení dvou starších forem — folie (značí obvykle šestnáctitaktové téma v pomalém tříčtvrtečním rytmu s ustáleným harmonicko-melodickým modelem) a passacaglie (libovolné základní
ostinátní téma jako jeden z nástrojů hudebního opakování). V souvislosti s názvem dnešního koncertu je vhodné zmínit, že historicky se
obě užité formy během 15. a 16. století objevovaly jako taneční hudba,
a to především na Pyrenejském poloostrově (v případě passacaglie
i jako samostatné taneční skladby ve francouzském baletu 17. století).

Seconda prattica IV (okolo 1600 se psalo také „pratica“) je krátké dílo pro
smyčce z řady mých skladeb, jimiž se snažím udržovat kontakt s dobou mých
začátků, kdy jsem byl zcela pohlcen Novou hudbou, atmosférou Darmstadtu, kterou jsem zažil, a dalších setkání s hudbou Stockhausena, Bouleze
a řady dalších. V tomto případě se jedná o spojení dvou forem: tradiční
passacaglie (zde dodekafonické) a folie. Je to tedy jakási folia—passacaglia
nebo passacaglia—folia.
Miloš Štědroň
Závěr koncertu patří premiéře díla v Edinburghu žijícího českého
skladatele Filipa Holackého (* 1993). Jeho skladatelské počátky se
vážou již do doby, kdy na Konzervatoři v Brně studoval hru na violu.
Naplno se studiu skladby začal věnovat až s přesunem do Velké Británie, kde navštěvoval třídu Davida Fennessyho na Royal Conservatoire of Scotland. Již během studií se jeho hudba umisťovala na mnoha
mezinárodních soutěžích a byla provedena v mnoha zemích ve spolupráci s předními orchestry a soubory. K recentním skladatelským
úspěchům patří provedení jeho díla Quartet pro flétnu nebo klarinet,
housle, violoncello a klavír (2020) souborem Kaleidoscope Chamber
Orchestra (skladba byla vybrána v rámci soutěže Kaleidoscope Call
for Scores 2020 z téměř 8000 přihlášených děl) nebo první místo
na Oberton International Composition Competition, které získal se
svým smyčcovým oktetem Arabesque (2021). V současné době se Holacký kromě skládání operních, orchestrálních i komorních kompozic věnuje aranžérství a dirigentství muzikálové hudby a působí jako
korepetitor na skotské Edinburgh Steiner School.
Dnes uváděná skladba Scottish Serenade pro fagot a smyčce (2022)
představuje odlehčené pětivěté dílo, které je jakýmsi postmoderním
ekvivalentem hudby Ralpha Vaughana Williamse a o němž autor
prohlásil, že v něm najdete „trochu skotské hospody i inspirace českou
klasikou, a přístupné by mělo být i těm méně zběhlým v soudobé hudbě“.
Mezi skotačivými krajními větami nacházíme melancholický valčík
a povznášející air, jímž se v období baroka označovala charakterem
různorodá netaneční část taneční suity. Holacký svůj air zkomponoval

na melodii skotské lidové písně s názvem The Bonnie Banks o’ Loch Lomond, jejíž text vzdává hold krásným břehům největšího skotského
jezera (českou verzi písně nazpíval Waldemar Matuška, Petr Kocman nebo Wabi Daněk s Radůzou). Označení serenáda přitom bylo již
od 16. století vztahováno k večernímu provádění hudby pod širým nebem, což je vůči charakteru Tanců v zahradách velmi příhodné. Kromě
jiného mezi serenádní skladby mohla spadat i tzv. Tafelmusik, tedy
stolová hudba nebo taky hudba k tabuli, uplatňující se při konzumaci
potravin jako doplňující estetický faktor (známé jsou Telemannovy
sbírky stolové hudby s názvem Musique de Table). Dílo je každopádně
pandánem k úvodní Šárkově České suitě a přímým návratem k taneční
hudbě, která lemuje poslední předprázdninový koncert souboru Ensemble Opera Diversa.
Scottish Serenade je vícevětá skladba tanečního charakteru pro fagot
a smyčce. Serenádu jsem napsal na podnět Ensemble Opera Diversa a zabývám se v ní vlivy skotské folklorní hudby, která mě po mnoho let provázela
životem ve Skotsku. Kontrastní věty jsou povětšinou postaveny na rytmech
skotských tanců, stejně jako posluchač může zaslechnout jejich melodiku
a typické ornamenty. Ústředním prvkem pomalé věty v centru tohoto cyklu
je lidová melodie The Bonnie Banks o’ Loch Lomond.
Filip Holacký

INTERPRETI
Pavel Horák (* 1985) je absolventem Konzervatoře v Brně v oboru
hra na fagot u Mgr. Jiřího Nykodýma a magisterského studia
JAMU v Brně ve třídě doc. Romana
Novozámského a MgA. Jaroslava
Kubity. Nyní působí jako 1. fagotista v orchestru Janáčkovy opery
Národního divadla Brno a je členem uskupení Ensemble Opera
Diversa a komorního souboru Trio
Aperto. Zúčastnil se několika soutěží: Soutěžní přehlídka konzervatoří v Ostravě (2003 — 2. cena,
2006 — čestné uznání 1. stupně),
Pražské jaro (2009), IX. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2013 (postup
do 2. kola a čestné uznání). V letech 2008, 2009 a 2011 získal stipendium k účasti na ISA — Internationale Sommerakademie v rakouském Semmeringu u pedagogů Tomáše Františe, Valerie Popova a Gott
frieda Pokorného. Aktivně se zúčastnil řady interpretačních kurzů
a workshopů, např. Francouzsko-česká hudební akademie v Telči
(jako komorní hráč ve třídě Michela Raisona) a kurzů u Rie Koyama,
Patricka Galloise a dalších. Sólově vystoupil s komorním orchestrem
Konzervatoře Brno, Moravskou filharmonií Olomouc a Janáčkovou
filharmonií Ostrava. Od roku 2019 natáčí s klavíristou Kostiantynem
Tyshkem pro Český rozhlas skladby pro fagot a klavír se zaměřením
na brněnské autory.
Martin Švec (* 1994) vystudoval hru na bicí nástroje na Konzervatoři Jána Levoslava Belly v Banské Bystrici, v současné době je posluchačem doktorského studijního programu na JAMU v Brně se

zaměřením na elektronické bicí
nástroje, dále je členem orchestru
Národního divadla Brno a EnsembleSpectrum. Během studií se neustále profiloval na hráče s vášní
pro soudobou hudbu, sestavy
bicích nástrojů a melodické bicí
nástroje — marimba a vibrafon.
Zúčastnil se marimbových soutěží v Bamberku a Montesilvanu.
Vystoupil se světovými hudebníky
jako jsou flétnistka Áshildur Haraldsdóttir, bubeník Paul Rennick,
basklarinetista Gareth Davis a rovněž hostoval v souboru bicích nástrojů DAMA DAMA. Jako sólista se představil s Moravskou filharmonií
Olomouc a Pražskou komorní filharmonií ve skladbách Daniela Šimka
a jako orchestrální hráč účinkoval s Filharmonií Brno, Slovenskou
filharmonií či s Ensemble Opera Diversa a Ostrava New Orchestra.
Patrik Červák (* 1992) vystudoval
společně s gymnáziem i českobudějovickou konzervatoř, obory
klavír a klarinet. V současnosti
je posluchačem třetího ročníku
doktorského studia Masarykovy
univerzity, obor hudební věda
(školitel prof. Miloš Štědroň),
a čerstvým absolventem magi
sterského studia Hudební fakulty
JAMU, obor dirigování orchestru
u MgA. Jakuba Kleckera. Coby klavírista koncertoval v České republice (Smetanova Litomyšl, MHF

Český Krumlov, MHF Úštěk, Třeboňská nocturna), ale i v Rakousku,
Německu či Francii. Jako klavírista také spolupracoval s Divadlem
Husa na provázku a od roku 2016 působí jako externí pianista Filharmonie Brno. Je rovněž klavíristou a uměleckým vedoucím komorního
uskupení Francisextet. Svou dirigentskou dráhu započal v roce 2015
u amatérských orchestrů, profesionálně se však dirigování věnuje až
od svého nástupu na JAMU v roce 2017. V roli dirigenta i klavíristy se
pravidelně objevuje na výchovných i abonentních koncertech v Jihočeské filharmonii, dále vystupuje například s orchestrem Jihočeského
divadla či Moravskou filharmonií Olomouc. Zúčastnil se dirigentských
kurzů a masterclass pod vedením Tomáše Netopila, Marka Stringera,
Dennise Russella Daviese či Tomáše Hanuse a v Národním divadle
Brno působil jako asistent dirigenta. V sezoně 2020/2021 nastudoval
v Jihočeském divadle jako hlavní dirigent Mozartovu operu Così fan
tutte v českém překladu Jaromíra Nohavici a v sezoně 2021/2022 se
zde jako druhý dirigent podílel na nastudování opery Mefistofele Arriga
Boita. Na jaře 2022 v Divadle na Orlí nastudoval a provedl brněnskou
premiéru opery Francise Poulenca Dialogy karmelitek.
Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Během mnohaletého působení
se ze souboru vyvinula hudební společnost, jež ve vlastní produkci
organizuje kolem dvou desítek vystoupení ročně, a to především
v domovském Brně. Jedinečnost souboru je zčásti způsobena jeho
trojjediností — autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní
koncerty s objevnou dramaturgií a koncerty komorního sboru
Ensemble Versus. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD
nosičů či rozhlasových nahrávek. 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 skladatelů. Svou dramaturgií,
podněcováním nových skladeb i interpretačním nasazením soubor
usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.

NEJBLIŽŠÍ KONCERTY A PŘEDSTAVENÍ
ENSEMBLE OPERA DIVERSA
26. června 2022, 19:30, CO.LABS
Palackého truchlivý konec
Magnum mysterium. Sacra et profana de vita Gregori Mendeli
Operní diptych z pera letošního jubilanta Miloše Štědroně v režii
Tomáše Studeného.
24. července 2022, 14:00, Starobrněnský klášter,
Mendlovo náměstí
Palackého truchlivý konec
Magnum mysterium. Sacra et profana de vita Gregori Mendeli
Operní diptych z pera letošního jubilanta Miloše Štědroně v režii
Tomáše Studeného.
14. září 2022, 19:00, vila Löw-Beer
Concerto per KMS
BLATNÝ — SPILKA — CHLUBNA — HUSA
Koncert sestávající se výhradně z děl tuzemských autorů svázaných
s činností Klubu moravských skladatelů, od jehož založení letos
uplynulo sto let.

Všechny změny vyhrazeny.
Pro aktuální informace o našem provozu včetně vystoupení mimo
město Brno sledujte 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

