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program

Pavel Blatný: Kruh pro smyčce 
(1976) 10’
Nakladatelem skladby je Český rozhlas.

Dalibor Spilka: Sonata per archi 
(1975) 14’
Agitato — Adagio — Allegro
Za poskytnutí notového materiálu děkujeme Vítu Spilkovi.

Osvald Chlubna: Studie pro cembalo a smyčce 
(1970) 13’
Andante con espressione — Allegro risoluto
Za poskytnutí notového materiálu děkujeme Oddělení dějin hudby 
Moravského zemského muzea v Brně.

Karel Husa: Divertimento pro smyčce 
(1948) 17’
Ouverture — Aria — Finale
Nakladatelem skladby je Schott Music GmbH.



obsazení 

Monika Šujanová cembalo
Gabriela Tardonová dirigentka
Ensemble Opera Diversa
 
 
I. housle
Barbara Tolarová
Kristýna Jungová
Terezie Vargová
Marián Hrdlička

II. housle
Jan Bělohlávek
Olena Arseniuk
Zuzana Křivá
Klára Zbytovská

violy
David Křivský
Aneta Habšudová
Michal Uhříček

violoncella
Iva Wiesnerová
Štěpánka Plocková

kontrabas
Anežka Moravčíková

produkce 
Jiří Čevela
Lubor Pokluda
Dominika Volfová 
Lenka Zlámalová

text
Jiří Čevela

grafika
Jakub Rejlek

fotografie
Marek Olbrzymek
Zbyněk Maděrič



K programU

První koncert letošního diversního podzimu je věnován stoletému 
výročí od založení Klubu moravských skladatelů, které si dnes při
pomínáme s třídenním předstihem. Z podstaty věci je možné náplň 
dnešního večera, který je tvořen díly skladatelů s Klubem významně 
spjatých, zařadit do souborové dramaturgické linie Hudebních in
ventur, zaměřující se na novou nebo méně prezentovanou tvorbu 
tuzemských skladatelů. Vždyť když bylo plánováno uvedení téhož 
programu v únoru loňského roku (přičemž z epidemických důvodů 
byl termín konání ještě dvakrát odložen), počítalo se s „inventurním“ 
zařazením. Příležitost připomenout zmiňované výročí však sama 
o sobě představuje významný podnět pro prezentaci programu mimo 
jmenovanou dramaturgickou linii, která do jisté míry lícuje původní 
ambice i živý odkaz adresovaného spolku, tolik důležitého pro rozvoj 
tuzemské hudební kultury.

Klub moravských skladatelů byl založen v Brně dne 17. září 1922 jako 
spolek sdružující hudební skladatele, interprety, publicisty, teoretiky 
a propagátory soudobého hudebního umění, přičemž stanovy byly 
vypracovány a schváleny již o dva dny později. Samotnému založení 
předcházela existence volného sdružení Klubu mladých skladatelů 
moravských, které vzniklo z podnětu Vladimíra Helferta, Viléma 
Petrželky a Václava Kaprála v roce 1919 s cílem podpory nové mladé 
skladatelské generace a šíření její tvorby koncertní činností. Současně 
bylo Helfertovou ambicí tyto snahy teoreticky reflektovat a činnost 
sdružení více systematizovat. Klub moravských skladatelů posléze 
tedy sjednocoval všechny místní skladatelské síly, což mělo za dů
sledek absenci spolkové rivality v kontextu brněnského hudebního 
života. Zdůrazňováním tvorby zejména moravských  autorů spolek 
navíc reago val na nezájem pražských institucí o díla moravské pro
ve nience. Repertoár však přihlížel také k novým tendencím. Předsta
vi telé spolku měli značný podíl na rozvoji kontaktů Brna s před
ními skladateli doby včetně osobní návštěvy Arnolda Schönberga 



(při provedení jeho Písní z Gurre) a Bély Bartóka (při příležitosti orga
nizovaného „bartókovského večera“). Ačkoliv spolek rozvíjel zásluž
nou činnost i v okupovaném Brně a podílel se na rozvoji hudebního 
života po osvobození, roku 1948 byl nucen svou činnost ukončit. Před 
třiceti lety se však z iniciativy Tvůrčího centra Brno (v rámci Aso
ciace hudebních umělců a vědců) začala formovat skupina skladatelů 
různé stylové profilace, která se manifestačně zaštítila historickým 
názvem Klub moravských skladatelů a hlásila se k tradicím moderní 
moravské či brněnské hudby. V současnosti spolek propaguje a šíří 
soudobé tuzemské umění vzniklé především na Moravě, prezentuje 
však také soudobou hudbu evropskou a světovou. Mezi zásadní pří
spěvky k hudebnímu provozu patří pořádání Brněnského varhanního 
festivalu, stejně také cyklů koncertů pod názvy Od Janáčka k dnešku 
a Dny mladých interpretů.

Úvodní skladba koncertu pochází z  pera loni zesnulého brněn
ského skladatele, klavíristy a hudebního dramaturga Pavla Blatného 
(1931— 2021). Syn Janáčkova žáka Josefa Blatného vyrůstal v hudebně 
a literárně kultivované rodině, což ho vedlo k úspěšným studiím na br
něnské konzervatoři (klavír — Vilém Vaňura, dirigování — Bohumír 
Liška, skladba — Theodor Schaefer). Následně absolvoval hudební 
vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity se závěrečnou 
prací věnující se scénické hudbě Pavla Bořkovce, k němuž souběžně 
dojížděl do Prahy k soukromým hodinám komponování. Již v raném, 
převážně neoklasicistním díle Pavla Blatného se občas objevovaly in
spirace tzv. Novou hudbou, s níž se setkal při pobytu na Mezinárod
ních prázdninových kurzech Nové hudby v Darmstadtu nebo jako 
stipendista Berklee College of Music v Bostonu. Zlom v jeho přístupu 
ke komponování však nastal v 60. letech spojením racionálního hu
debního konstruktu (využívajícího dodekafonii, serialismus či alea
toriku) a spontaneity s improvizačním vkladem zejména jazzových 
hudebníků. Tímto přístupem významně přispěl k dobově oblíbenému 
sbližování soudobé klasické hudby s jazzem, označovanému jako 
tzv. hudba třetího proudu (třebaže se sám skladatel tomuto označení 



spíše vyhýbal). Z tohoto období jmenujme experimentální Studii pro 
čtvrttónovou trubku (1964), zfilmovanou skladbu 10,30 pro symfonický 
orchestr (1965) nebo vítěznou kompozici skladatelské soutěže Mezi
národního jazzového festivalu Praha Pour Ellis pro trubku a jazzový 
orchestr (1966). V této době se taktéž etabloval jako skladatel divadelní, 
filmové či příležitostné hudby.

Od 70. let se Blatný stále zřetelněji vracel k tonalitě. Do tohoto 
období spadá také Kruh pro smyčce (1976), který existuje i v několika 
dalších instrumentacích. Spíše než syntézu žánrů představuje Kruh 
umnou a uvědomělou kombinaci prvků poválečné avantgardy s vy uži
tím koláže a modernisticky pojaté modality, které se spojují ve velmi 
osobitou kompozici. Jako interpret a schopný manažer vlastního hu
debního díla dokázal Blatný získat široké mezinárodní uznání. Byl však 
také literátem a veřejným činitelem — autorem úctyhodného množ
ství fejetonů a odborných studií, dlouholetým vedoucím hudebního 
vysílání Československé televize v Brně a prvním předsedou obnove
ného Klubu moravských skladatelů, jehož znovuzaložení před třiceti 
lety inicioval. Považujme tedy uvedení Kruhu na programu dnešního 
koncertu za připomínku skladatelovy osobnosti a jeho všestranného 
hudebního díla.

Na úvodní skladbu večera navazuje o rok starší kompozice dalšího 
s Brnem výrazně spjatého skladatele, sbormistra a pedagoga Dali
bora Spilky (1931—1997). Podobně jako Blatný se narodil do umě
lecké rodiny a vedle zájmu o humanitní obory a literaturu se velmi 
brzy začal věnovat kompozici. Tu vystudoval na Janáčkově akade
mii múzických umění u Viléma Petrželky a po absolutoriu působil 
jako dirigent brněnského souboru Radost a sboru na Vojenské aka
demii Antonína Zápotockého. Jeho pedagogické působení přesáhlo 
i hranice Brna, hudbu vyučoval například na Střední pedagogické 
škole v Boskovicích nebo na pobočce brněnské konzervatoře v Kro
měříži, kde zastával pozici zástupce ředitele. Po nuceném přesunu 
do Brna zůstal spjat s konzervatoří, na které kromě hudební teorie 
vyučoval také skladbu a dirigování a jako vedoucí oddělení hudební 



teorie napomohl k obnovení samostatnosti těchto oborů. Angažo
val se také jako kritik mapující brněnské hudební dění nebo jako 
autor průvodních textů ke koncertům tehdejší Státní filharmonie 
Brno. Byl jedním z patnácti zakládajících členů obnoveného Klubu 
moravských skladatelů.

Skladatelské dílo Dalibora Spilky čítá okolo dvou set opusů, 
z nichž nejvýznamnější jsou skladby sborové a komorní. Ve skladbách 
pro sbor rozvíjel rodinnou tradici navazující na dědečka, sbormistra 
Viléma Steinmana, a otce, básníka Zdeňka Spilku, a do své komorní 
tvorby zase vnášel muzikantskou hravost a smysl pro humor. Východis
kem pro instrumentální skladby, včetně na programu uvedené Sonaty 
per archi (1975), je osobitě pojatá syntéza neoklasicismu s rozšířenou 
tonalitou. Na rozdíl od Pavla Blatného se Spilka vyhýbal postupům 
poválečné avantgardy, přičemž okrajově navazoval spíše na ex pre sio
nis mus druhé vídeňské školy. Sonata pro smyčce představuje třívětou 
skladbu, která zaujme především výrazovou ostrostí a rytmickou 
svěžestí svých krajních vět čerpajících z odkazu Prokofjeva, Bartóka 
nebo neoklasicistního období Stravinského. Uvedením Sonaty soubor 
mimo jiné navazuje na minulá provedení skladeb Tristezza. Il tempo 
per archi da camera (1992), jíž skladatel reagoval na náhlou smrt svého 
bratra Vratislava, a Partita in A pro smyčce (1977), kterou diversní 
orchestr pod taktovkou skladatelova syna Víta v roce 2013 natočil 
na kompaktní disk. Dodejme také, že dle dosavadních zjištění Sonata 
dnes pravděpodobně zazní ve své premiéře.

Osvald Chlubna (1893—1971) je autorem předposlední skladby pro
gramu. Vyrůstal s jedenácti sourozenci na brněnském předměstí 
a svou první hudební průpravu získal během studií na reálné škole, 
kde ho učil zpěv Jan Kunc. Později se zpěvu věnoval v Akademickém 
pěveckém sdružení vedeném Pavlem Dědečkem a Bohumilem Holu
bem. Skladbě se kromě vlastního studia partitur naučil na varhanické 
škole (1914—1915) a později v mistrovské třídě (1923—1924) u Leoše 
Janáčka, jehož byl po celý svůj život věrným následníkem — a to hned 
v několika směrech. Instrumentoval třetí verzi jeho první opery Šárka, 



podle skladatelových poznámek dokončil nedokončenou symfonii 
Dunaj, na brněnské konzervatoři vyučoval Janáčkovo pojetí hudební 
teorie v nepovinném předmětu „Janáčkova harmonie“ a na Janáčkově 
akademii múzických umění v 50. letech přednášel o jeho vrcholných 
dílech, jimž se taktéž věnoval ve svém literárním díle pro odborné hu
dební časopisy i denní tisk. Kromě pracovní, pedagogické a kompoziční 
činnosti byl též aktivní v různých kulturních spolcích a organizacích. 
Byl předposledním předsedou (1947—1948) Klubu moravských sklada
telů před ukončením jeho činnosti nastupujícím politickým režimem 
v roce 1948, kdy byly veškeré hudební spolky uměle sloučeny do nově 
vzniklého Svazu československých skladatelů.

Osvald Chlubna ve své tvorbě vycházel nejen z odkazu Leoše Ja
náčka, ale také Richarda Strausse a Clauda Debussyho, kteří byli jeho 
ideovými vzory zejména v oblasti instrumentace a zvukové barevnosti. 
Jeho dílo obsahuje bezmála sto padesát skladeb rozmanitého rozsahu 
i charakteru včetně osmi oper, psaných často na vlastní libreta. Dvou
větá Studie pro cembalo a smyčce, op. 118 (1970) patří k vrcholným 
Chlubnovým dílům. Premiérově zazněla v květnu roku 1970 při pří
ležitosti Přehlídky nové komorní tvorby, kterou pravidelně pořádala 
brněnská odbočka Svazu československých skladatelů. Oproti svým 
dřívějším dílům zde skladatel z díla Strausse, Debussyho či Janáčka 
čerpal jen velmi skromně. Ve Studii se pokoušel o novou sazbu, kdy 
začátek první věty napsal bez taktového členění. Druhá, o poznání 
delší věta, která navazuje attacca, se vyznačuje svou virtuozitou a ži
velnými dialogy cembala se smyčci. Ve stylu Paula Hindemitha však 
využil možnosti atonality v jinak konvenčních rámcích klasické hudby 
a do praktik tzv. Nové hudby naplno nevkročil. 

Koncert uzavírá dílo čestného člena Klubu moravských skladatelů, 
Čechoameričana Karla Husy (1921—2016). Rodák z Prahy vystudoval 
skladbu na tamější konzervatoři u Jaroslava Řídkého a soukromě dochá
zel k lekcím dirigování k Pavlu Dědečkovi. V roce 1946 odjel ke studiím 
u Arthura Honeggera do Paříže, kde rovněž navštěvoval skladatelské 
a dirigentské lekce u Nadie Boulanger a Jeana Fourneta. Po bryskním 



pobytu v Praze (1947) se vrátil do Francie, odkud roku 1954 emigroval 
do Spojených států amerických. Zde se usadil v newyorském městě 
Ithaca, kde začal pedagogicky působit na Cornell University, později 
taktéž na Ithaca College. V témže městě se stal hudebním ředitelem 
nově založeného a dodnes existujícího Cayuga Chamber Orchestra, 
kde se angažoval i dirigentsky. Americké občanství Husa získal již 
v roce 1959 a přibližně od stejného období začal být vyhledávaným 
dirigentem symfonických orchestrů nejen ve Spojených státech a Ka
nadě, ale také v Evropě, Asii i Austrálii. Svůj život tak rovnoměrně 
rozdělil mezi činnost skladatelskou, dirigentskou a pedagogickou. 
Do rodné vlasti se nikdy natrvalo nevrátil — po odchodu do penze 
přesídlil do Severní Karolíny.

Třebaže je u nás Karel Husa znám především pro svou Hudbu 
pro Prahu 1968 pro dechový nebo symfonický orchestr (1968), zkompo
novanou na protest proti okupaci Československa armádami Varšav
ské smlouvy, první mezinárodní úspěch skladatel zaznamenal již 
v roce 1950, kdy se jeho Smyčcový kvartet č. 1 (1948) dočkal provedení 
na hudebním festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu 
(ISCM) v Bruselu. Na přelomu 50. a 60. let experimentoval s dode
kafonií a serialismem (Mosaïques pro orchestr, 1961) a pod vlivem 
americké provozovací praxe často komponoval pro big bandy nebo 
dechové orchestry (Fanfára pro žesťové a bicí nástroje, 1980), stejně 
jako koncertantní skladby pro žesťové nástroje (Elegie a rondo pro al
tosaxofon a orchestr, 1961). Za svůj Smyčcový kvartet č. 3 (1968) získal 
v roce 1969 Puli tzerovu cenu za hudbu. Dnes uváděné rané Diverti-
mento pro smyčce (1948) zkomponoval pod přímým vlivem svých pa
řížských studií, kdy vznikly taktéž skladby jako Concertino pro klavír 
a orchestr (1949), Évocations de Slovaquie pro klarinet nebo flétnu, violu 
a violoncello (1951), Portrét pro smyčce (1953) nebo Symfonie č. 1 (1953). 
Třívětá skladba program doplňuje svým neoklasicistním pojetím, vy
cházejícím z hudebního jazyka autorů etablovaných v meziválečném 
období. Ačkoliv Husova tvorba v koncertních i operních sálech dlou
hodobě absentuje, je zřejmé, že jejich pozornost si — stejně jako další 
dnes uvedení autoři — nesporně zaslouží.



InTerpreTI

Monika Šujanová (*1977) se naro
dila ve FrýdkuMístku. Pro svůj 
velký zájem o hudbu se ve dru
hém ročníku gymnázia přihlásila 
ke studiu hry na klavír na kon
zervatoři v Brně. Studium gym
názia v rodném městě dokončila 
individuálním způsobem sou
běžně s denním studiem na kon
zervatoři. Šestileté vzdělávání pak 
zakončila absolutoriem ve třídě 
Václava Šeffla. Poté vystudovala 
magisterský obor Hra na cembalo 
na Janáčkově akademii múzických 
umění u Barbary Marie Willi. Své 

hudební vzdělávání rozšiřovala účastí na letních prázdninových 
kurzech staré hudby ve Valticích a v Prachaticích, dále také na Aka
demii staré hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, kde získala bakalářský titul v oboru Teorie a provozovací praxe 
staré hudby — hra na cembalo (u Shaleva AdEl) a rok poté v tomtéž 
oboru — ve hře na zobcovou flétnu (u Su zanne Wagner). Absolvo
vala také kurzy na Drážďanské akademii staré hudby u Johna Tolla 
ve hře na cembalo. V rámci programu Erasmus studovala tři měsíce 
na Vysoké hudební škole v Trossingenu (Marieke Spaans, Junghae Lee, 
Lars Ulrik Mortensen, Alberto Rinaldi, Carsten Lorenz). Soukromě 
vyučuje hru na klavír, zobcovou flétnu, cembalo. Každoročně korepe
tuje prázdninové barokní kurzy staré hudby v Holešově, absolventské 
koncerty na konzervatoři v Brně, JAMU a přijímací zkoušky na Aka
demii staré hudby na FF MU. Objevuje se na koncertech převážně jako 
interpret komorní barokní hudby a současné tvorby. Spolupracovala 
s mnoha českými barokními soubory. Je aktivní členkou souboru Mu
sica Armonia, který založila s významnou interpretkou barokní hudby 



Michaelou Koudelkovou. Na konzervatoři v Brně působí od roku 2005. 
Korepetuje ve třídě zobcových fléten, vyučuje komorní hru, povinné 
cembalo a basso continuo. Vede barokní interpretační seminář, který 
je otevřen pro všechny studenty školy, kteří se zajímají o provozování 
staré hudby. V roce 2019 založila hlavní obor hra na cembalo, který 
také aktuálně vyučuje.

Gabriela Tardonová (*1975) po
chází z Karviné. V roce 1998 pro
movala na Pedagogické fakultě 
Ostravské univerzity v  oboru 
sbormistrovství a poté vystudo
vala dirigování na JAMU v Brně 
ve třídě Rostislava Hališky a Lubo
míra 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 mezi
národním festivalu International 

Week konaném v Grazu, kde spolupracovala s univerzitním symfo
nickým orchestrem. Do velké míry se zaměřuje především na uvádění 
soudobé operní tvorby, působí jako dirigentka orchestru Mladí brně
nští symfonikové. S Ensemble Opera Diversa pravidelně spolupracuje 
od roku 2006, a to jak na operních, tak orchestrálních projektech. 
Ačkoli orchestr nemá z principu stálé členy, pod jejím vedením získal 
velmi kompaktní zvuk a postupně se proměňuje ve výtečně sehraný 
soubor, který se s energií pouští i do méně obvyklých zákoutí hudeb
ního repertoáru.



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 pře
devším v domovském Brně. Unikátnost souboru je z části způsobena 
jeho trojjediností — autorské hudební divadlo, orchestrální nebo ko
morní 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 kmeno
vého autora Ondřeje Kyase a spřízněných autorů. Svou dramaturgií, 
podněcováním nových skladeb i interpretačním nasazením soubor 
usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.





DIVersní poDzIm 2022

7. října 2022, 19:00, Divadlo Kolárka, Blansko
Labské horrorroperry
KYAS | DRÁBEK
Milovaný i obávaný cyklus horrorových minioper v inscenaci 
Kateřiny Křivánkové.

10. října 2022, 19:30, Klub Leitnerova
Labské horrorroperry
KYAS | DRÁBEK
Milovaný i obávaný cyklus horrorových minioper v inscenaci 
Kateřiny Křivánkové.

19. října 2022, 19:00, PF Café
Diversa Quartet: Point Nemo
KYAS — IŠTVAN — KÕRVITS
Úvodní koncert nové linie zaměřené na soudobou komorní tvorbu 
především pro smyčcové kvarteto s premiérou díla Ondřeje Kyase.

30. října 2022, 19:00, vila Stiassni
Pokánie
BERGER — BIBIK
Komorní recitál v rámci dušičkového diptychu v podání 
spřízněných interpretů Kataríny a Milana Paľových.

2. listopadu 2022, 19:00, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Requiem
DURUFLÉ
Liturgické provedení Duruflého Requiem v rámci dušičkového 
diptychu v podání Ensemble Versus a varhaníka Ondřeje Múčky.



3. prosince 2022, 14:00 a 16:00, Reduta (divadelní sál)
Městská strašidla
KRÁL | KYŠPERSKÝ — KYAS | KYŠPERSKÝ — DOUBRAVA | 
KYŠPERSKÝ
Dvojí uvedení humoristického cyklu dětských minioper v režii 
Lukáše Kopeckého.

6. prosince 2022, 19:00, foyer Domu umění
Hudební inventura
SLEZÁK — OPÁLKOVÁ — KOMOROUS — BEDNAŘÍK
Koncertní program v rámci linie reflektující novou či méně 
prováděnou domácí tvorbu s cimbalistou Michalem Grombiříkem 
a třemi světovými premiérami.

28. prosinec 2022, 19:00, Reduta (divadelní sál)
Světlo na konci tmy
KYAS | KŘIVÁNKOVÁ
Premiéra jednoaktové opery s videoartem inspirované životem 
a dílem Františka Drtikola s hudbou Ondřeje Kyase na libreto 
režisérky inscenace Kateřiny Křivánkové.

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


