
Point Nemo

Koncert s názvem Point Nemo je prvním koncertem nově sestaveného smyčcového kvarteta,
které  se  skládá  z  vedoucích  hráčů  nástrojových  sekcí  diversního  smyčcového  orchestru.
Program se uskuteční v nenápadných, avšak útulných prostorách sálu nové kavárny PF Café
na Dominikánském náměstí.
Veškeré další informace naleznete také na operadiversa.cz a na facebookové události.

19. říjen 2022 v 19.00, PF Café, Brno

Tisková zpráva 10. 10. 2022

Koncert reaguje na nedostatek recentní kvartetní tvorby v tuzemském hudebním provozu.
Nová komorní linie proto stínuje dosavadní dramaturgické snažení souboru, tedy usilování  
o vznik posluchačsky zajímavých programů bez banálních nebo notoricky známých kusů  
a nutnosti vřazení do proudu soudobé vážné hudby. Program v tomto duchu přináší světovou
premiéru skladby kmenového autora  Ondřeje Kyase,  vrcholné komorní dílo  Miloslava
Ištvana a českou premiéru novinky estonského skladatele Tõnu Kõrvitse, jehož dílo dalo
název celému koncertu.

Bod Nemo je nejizolovanější a nejosamocenější místo na planetě Zemi.
– Tõnu Kõrvits

PROGRAM

ONDŘEJ KYAS: Smyčcový kvartet č. 5 (2021) PREMIÉRA

MILOSLAV IŠTVAN: 2. smyčcový kvartet (1986)

TÕNU KÕRVITS: Point Nemo (2022) ČESKÁ PREMIÉRA

https://fb.me/e/2XCEk4ERY
https://www.operadiversa.cz/diversa-quartet-point-nemo/


ÚČINKUJÍCÍ

Diversa Quartet:

Barbara Tolarová – 1. housle

Jan Bělohlávek – 2. housle

David Křivský – viola

Iva Wiesnerová – violoncello

Vstupné na koncert je dobrovolné. Kapacita sálu omezena. Rezervace jsou možné přes
facebookové zprávy nebo prostřednictvím e-mailu ensemble@operadiversa.cz. V případě

rezervace prosíme o příchod na místo konání nejpozději v 18:50. Děkujeme.

mailto:ensemble@operadiversa.cz


Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí na objevné 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
především 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 Ensemble Versus. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě
CD  nosičů  či  rozhlasových  nahrávek.  Svou  dramaturgií,  podněcováním  nových  skladeb  i
interpretačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem. 

www.operadiversa.cz

www.facebook.com/operadiversa

www.instagram.com/operadiversa
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