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program

Ondřej Kyas: Smyčcový kvartet č. 5 
(2021) 16’ PREMIÉRA

Miloslav Ištvan: 2. smyčcový kvartet 
(1986) 13’
I. — II. — III. — IV. — V.
Za poskytnutí notového materiálu děkujeme Radomíru Ištvanovi.

Tõnu Kõrvits: Smyčcový kvartet „Point Nemo“ 
(2022) 23’ ČESKÁ PREMIÉRA
I. — II. — III. — IV. — V.
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K programU

V současné době pociťujeme nedostatečné zastoupení recentní kvar
tetní tvorby v tuzemském hudebním provozu. Je otázkou, jestli tento 
nedostatek není možné charakterizovat o poznání radikálnějším 
slovem absence. To by však nejspíše nebylo fér vůči některým pro
jektům nebo iniciativám, které přinesly nové či nedávno zkompono
vané smyčcové kvartety např. v rámci hudebních festivalů, případně 
znovuobjevily pozapomenutá díla zejména českých autorů. Je však 
zřejmé, že kvartetní tvorba posledních sta let — ať už domácí či svě
tová — v (brněnském) koncertním provozu spíše schází.

Předcházející řádky nemají být vnímány jako bezostyšná kritika, ale 
spíše jako předmluva či manifest čerstvých snah souboru Ensemble 
Opera Diversa. Nová komorní linie představuje nedávno ustanovený 
Diversa Quartet, tedy smyčcové kvarteto, jehož součástí jsou kmenoví 
členové diversního orchestru. Linie staví především na tuzemské i za
hraniční tvorbě pro smyčcové kvarteto posledních sta let s příležitost
ným obohacením o další interprety a s ambicí přenést „diversní myš
lení“ do komorního prostředí. I zde proto dramaturgie usiluje o vznik 
posluchačsky zajímavých programů bez banálních nebo notorických 
kusů a nutnosti vřazení do proudu soudobé vážné hudby. Nechť je tedy 
koncert začátkem dalšího diversního vykrývání slepých míst — nejde 
totiž o separátní aktivity několika jedinců, nýbrž o kolektivní snahu 
obohatit souborový provoz i (brněnskou) kulturu s nadějí, že koncept 
bude do budoucna pokračovat třeba i s větší frekvencí.

Snad i symbolicky tato linie začíná světovou premiérou Smyčcového 
kvartetu č. 5 (2021) kmenového diversního skladatele Ondřeje Kyase 
(* 1979). Hudebník a spoluzakladatel souboru ve spolupráci s libre
tistou Pavlem Drábkem pro Diversu vytvořil pět celovečerních oper 
a dvě desítky minioper. S Drábkem tvoří i „vně“ Diversy, a to zejména 
na poli rozhlasových her nebo mimořádných projektů, které repre
zentuje nedávné zkomponování opery Psí svět (2021) pro žáky ZUŠ 



Veveří v Brně. Kromě toho Kyas hraje a autorsky působí v alternativ
ních kapelách Květy a Mucha a rovněž vystupuje coby „elektrifiko
vaný písničkář“ Kygiss. V roce 2019 vyšla jeho sólová deska s názvem 
Solárium. Mezi jeho skladby pro diversní orchestr patří Stabat Mater 
(2010), Komorní symfonie č. 1 (2011), Magnificat (2011), Introitus (2013), 
Te Deum laudamus (2014), Noční vlak (2014) či instrumentace Suity 
pro hoboj a klavír Pavla Haase (1939/2015). Nepřeslechnutelná je jeho 
kompoziční zkušenost a dovednost ve zhudebnění jakéhokoli textu 
a jakkoliv je jeho tvorba zcela současná, zůstává přístupná, srozumi
telná a nezříká se emotivní roviny. Totožnou charakteristiku snese 
i dnes premiérovaný Smyčcový kvartet č. 5, který v průběhu svého 
přibližně patnáctiminutového trvání střídá pasáže rytmicky nápadité 
s ostinátními, melodicky nostalgické s hravými.

Možnost autora komentovat svoje dílo se dnes změnila téměř v povinnost. 
Chápu, je v tom jakási ohleduplnost vůči posluchačům, snaha dodat jim 
správný kontext, jak mají hudbu poslouchat, zorientovat je v nepřehled-
ném vesmíru dnešní produkce. Rád bych vyhověl, ale zmocňuje se mě trochu 
zoufalství: Copak hudba sama o sobě nestačí? Dá se vysledovat, že se tam 
cosi vrací, obměňuje, koneckonců moje primární snaha jako skladatele byla, 
jak to bude fungovat po stránce formy, a ne to, co těmi zvuky chci vyjádřit 
(samotné slovo „vyjádřit“ mi v souvislosti s hudbou vždycky přišlo jaksi 
toporné, školácké). V zásadě se tam s menšími odchylkami střídají dvě zá-
kladní tempa a také je tam cosi jako hlavní téma, tedy spíše motiv, který… 
já to tedy řeknu… který je hrozně starý a napsal jsem ho někdy ve dvanácti, 
nebo třinácti letech, když jsem se pod vlivem četby o symfoniích Gustava 
Mahlera pokoušel o smyčcový kvartet. To ale není fakt důležité. Prostě jsem 
si na ten motivek vzpomněl. Možná, že na konci je cosi jako katarze — končí 
to v G-dur, to je taková až naivně veselá, klasicistní tónina...

Ondřej Kyas

Miloslav Ištvan (1928—1990) byl klíčovou osobností brněnské sklada
telské školy druhé poloviny 20. století. Poté, co v gymnaziálních letech 
komponoval jako samouk, skladbu studoval soukromě u Františka 



Suchého a Viléma Petrželky. Roku 1948 byl přijat na Janáčkovu akade
mii múzických umění do třídy Jaroslava Kvapila. Na škole poté setrval 
a pedagogicky ovlivnil přinejmenším dvě další generace skladatelů. 
V osmdesátých letech se podílel na vzniku uskupení hudebních skla
datelů a hudebních vědců Camerata Brno. Ištvanovo dílo nese stopy 
širokého rozhledu a vzdělání napříč různými hudebními styly a epo
chami. Kromě pestrosti nástrojového obsazení (ať už v komorní nebo 
orchestrální tvorbě) s oblibou čerpal z elektroakustické, populární 
a mimoevropské hudby. Jeho tvůrčí invenci dokládají četná teore
tická pojednání včetně spisu Jednohlas v soudobé hudbě (1989), který 
reflektuje jeho vrcholnou tvůrčí fázi. Mezi jeho nejvýznamnější díla 
patří např. Makrosvěty pro bicí nástroje (1990), Diversou letos uve
dené Solitudo pro smyčce (1989) nebo také 2. smyčcový kvartet (1986). 
Při popisu díla Ištvan hovoří o užití „zdiatonizované seriality“, která 
společně s prvky minimalismu dokládá jeho vrcholné umění postmo
derního pojetí hudebního díla.

2. smyčcový kvartet vznikl v roce 1986 spolu s Vokální symfonií, která 
byla provedena na Týdnu nové tvorby 1988. Co je v symfonii podáno přes 
veškerou subjektivnost přece jen ve větší šíři (poetické i drsné sondy do života), 
objevuje se znovu v komorním, intimnějším tvaru. Také zde je na prvním 
místě úsilí o maximální prostotu a sdělnost, aniž by přitom výraz a obsah 
zdegenerovali do plytkosti. Proto je základní diatonická průzračnost zá-
měrně rozšířena o další výrazové a technické aspekty. Diatonická modalita 
se střídá se „zdiatonizovanou“, ale i „tvrdší“ serialitou. Formální průběh 
kvartetu, rozčleněný do pěti částí, je trochu jiný než v symfonii: lze jej při-
rovnat k otáčivému výtvarnému objektu. Je stále týž, ale neustále se ukazuje 
z jiné strany. Dojem otáčivé formy podporuje minimalistická refrénová plo-
cha, která se několikrát opakuje. 2. smyčcový kvartet byl poprvé proveden 
v Brně 29. 4. 1987 Kvartetem města Brna.

Miloslav Ištvan

Závěr dnešního koncertu náleží české premiéře novinky Tõnu Kõrvitse 
(* 1969). Estonský skladatel a pedagog absolvoval skladbu na Eston ské 



akademii hudby a divadla u Raimo Kangra a pokračoval v ma gis ter
ském studiu u Jaana Räätse. Během studia se také zúčastnil mistrov
ských kurzů s dirigentem Vincem Mendozou a skladatelem Ste phe nem 
Mon ta guem. Ve své tvorbě se Kõrvits nezřídka inspiruje literaturou, 
přírodou nebo lidovými reáliemi Estonska. Tyto (post)impresionistické 
náměty přitom neuplatňuje pouze ve svých autonomních skladbách, ale 
i ve své tvorbě pro zejména dokumentární či animované filmy. Jeho rané 
skladatelské dílo spadá do neoromantického stylu, což je patrné i na jed
nom z jeho nejpopulárnějších děl z tohoto období Concerto semplice pro 
kytaru a komorní orchestr (1992) — dodejme, že pro kytaru s oblibou 
komponuje dosud. Postupem času se však začala skladatelova hudba 
vyznačovat komplexnějšími texturami a s přelomem tisíciletí také 
vlivy lidových melodií i orientálních melodickoharmonických prvků. 
Díky své osobitosti a sugestivnosti je vedle ErkkiSvena Tüüra a Arvo 
Pärta patrně jedním z nejznámějších estonských skladatelů současnosti. 
Dokladem může být světová premiéra jeho Tota pulchra es, amica mea 
(2020) pro sbor a orchestr, která se odehrála na začátku letošního října  
v německém Suhlu (s následným provedením o den později v lipském 
Gewandhausu).

Diversní orchestr má se skladatelovou tvorbou zkušenosti skrze čes
kou premiéru díla Safra pro klavír a smyčce (2005) z loňského listo
padu. I smyčcový kvartet Point Nemo (2022), který dal název celému 
programu, dnes zazní v české premiéře, a to pouze necelý půlrok 
od světové premiéry v protestantském kostele sv. Jana Křtitele v Tartu 
(v provedení teprve nedávno založeného smyčcového kvarteta FourEst). 
Při (soustavné a dodnes trvající) emailové korespondenci Kõrvits 
projevil nadšení ze zájmu o jeho nejnovější „komořinu“, již charak
terizoval velmi prostě: Bod Nemo je nejizolovanější a nejosamocenější 
místo na planetě Zemi. Tento stručný popis, jímž autor osvětluje své 
inspirační východisko, přibližuje především geografické vlastnosti 
předmětného místa v Pacifiku, k němuž má člověk nejblíže buďto 
z 2 600 kilometrů vzdáleného Velikonočního ostrova, nebo z Meziná
rodní vesmírné stanice. Melancholická, barvitá a svou křehkostí místy 



až meditativní kompozice tedy v rámci dnešního večera symbolizuje 
zájem souboru o prezentaci nejen tuzemské, ale i světové kvartetní 
tvorby, která vzniká během našich životů.



InTerpreTI

Barbara Tolarová (* 1991) studovala na brněnské konzervatoři ve třídě 
Jiřího Novotného a v průběhu tohoto studia se účastnila kurzů u Fran
tiška Novotného, Miloše Vacka a Vadima Gluzmana. Následující stu
dia na JAMU ve třídě Miloše Vacka ukončila bakalářskou zkouškou 
a navazující magisterské studium letos dokončila na Akadémii umení 
v Banské Bystrici ve třídě Milana Paľy. Mezi lety 2013—2022 byla člen
kou orchestru Národního divadla Brno (od 2015 zástupkyní koncert
ního mistra) a od roku 2022 je členkou sekce 1. houslí ve Filharmonii 
Brno. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti (ZUŠ Židlochovice, ZUŠ 
Jaroslava Kvapila v Brně, ZUŠ Františka Jílka v Brně). S kvartetem Più 
presso získala 1. cenu a titul laureáta v soutěži Karla Ditterse z Dit
tersdorfu a zúčastnila se kurzů Graffova kvarteta a Haasova kvarteta. 
Členkou diversního orchestru je od roku 2009 a od roku 2019 zastává 
post koncertní mistryně.



Jan Bělohlávek (* 1980) se narodil ve Slavičíně, kde absolvoval ZUŠ 
v houslové třídě Jaroslavy Staňkové a navštěvoval folklorní soubor 
Slavičánek. Je absolventem brněnské konzervatoře a JAMU Brno. 
Studia si obohatil stážemi na VŠMU v Bratislavě a na vysoké škole 
ve švédském Malmö. Během studií spolupracoval s pedagogy Pavlem 
Sukem, Rudolfem Šťastným, Milošem Vackem, Bohumilem Kotmelem, 
Jozefem Kopelmanem, Terje Moe Hansenem a dalšími. Po studiích byl 
mezi lety 2005—2010 členem profesionální složky Vojenského umě
leckého souboru Ondráš, později působil jako sekundista Miloslav 
Ištvan Quartett. Spolupracoval taktéž s Divadlem Husa na provázku. 
V současnosti je pedagogem na ZUŠ Veveří Brno, primáriem jazzově 
smyčcového Indigo Quartet a houslistou Brněnského rozhlasového 
orchestru lidových nástrojů (BROLN). Je spoluzakladatelem, vedou
cím sekce 2. houslí a příležitostným koncertním mistrem diversního 
orchestru. 



David Křivský (* 1977) se narodil v Chotěboři, kde absolvoval místní 
LŠU. Poté nastoupil ke studiu na konzervatoř v Pardubicích, kde své 
studium ve třídě Milana Řeháka dokončil v roce 1997. Ještě během 
konzervatorních studií se stal členem Filharmonie Hradec Králové 
(1995—2000) a své znalosti si doplnil tříměsíčním studiem na JAMU 
(1997). Poté byl členem profesionální složky Vojenského uměleckého 
souboru Ondráš (2000—2002 a 2005—2009) a od roku 2010 je kon
trášem Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN). 
V roce 2021 začal pedagogicky působit na ZUŠ v Mikulově. Jako hudeb
ník na volné noze spolupracuje s řadou cimbálových muzik na Moravě 
a je externím členem Filharmonie Brno (přibližně od 2017). Kmenovým 
členem Ensemble Opera Diversa je nepřetržitě od roku 2008 a kromě 
vedení violové sekce orchestru se často podílí na (mini)operních pro
dukcích jako hráč komorního ansámblu.



Iva Wiesnerová (*1993) vystudovala brněnskou konzervatoř ve třídě 
Václava Horáka (2008—2014). V průběhu těchto studií se zúčastnila 
mistrovských kurzů u Michaely Fukačové v Telči, stejně jako mis
trovských kurzů v rámci Crescendo Summer Institute v maďarském 
Sárospataku. Dále absolvovala magisterské studium na brněnské 
JAMU ve třídě Jozefa Podhoranského (2014—2019). V tomto období 
byla opakovaně pozvána na orchestrální akademii do německého Pom
mers feldenu (2017 a 2018). Dříve byla externí členkou Filharmonie 
Brno, nyní působí v orchestru Městského divadla Brno. Členkou di
versního orchestru je od roku 2012, přičemž přibližně od roku 2019 
je vedoucí violoncellové sekce. Kromě orchestrálního hraní se podílí 
na (mini) operních produkcích jako hráčka komorního ansámblu.



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 přede
vším v domovském Brně. Unikátnost souboru je z části způsobena jeho 
trojjediností — autorské hudební divadlo, orchestrální nebo komorní 
koncerty s objevnou dramaturgií a koncerty komorního sboru Ensem
ble Versus. K tomu těleso iniciuje nebo se podílí na tvorbě CD nosičů či 
rozhlasových nahrávek. Komorní orchestr vznikl v roce 2005 a jeho 
jednotlivé programy propojují tvorbu 20. století se skladbami soudo
bými, především díly kmenového autora Ondřeje Kyase a spřízněných 
autorů. Svou dramaturgií, podněcováním nových skladeb i interpre
tačním nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.



naDCHÁzeJíCí aKCe

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

2. listopadu 2022, 19:30, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
na Starém Brně
Requiem
DURUFLÉ
Liturgické provedení Duruflého Requiem v rámci dušičkového 
diptychu v podání Ensemble Versus a varhaníka Ondřeje Múčky.

3. listopadu 2022, 18:30, kostel sv. Martina v Třebíči
Requiem
DURUFLÉ
Koncertní provedení Duruflého Requiem v podání Ensemble Versus 
a varhaníka Ondřeje Múčky.

9. listopadu 2022, 18:30, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Před-
klášteří u Tišnova
Requiem
DURUFLÉ
Koncertní provedení Duruflého Requiem v podání Ensemble Versus 
a varhaníka Ondřeje Múčky.

3. prosince 2022, 14:00 a 16:00, Reduta (divadelní sál) v Brně
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 v Brně
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. prosince 2022, 19:00, Reduta (divadelní sál) v Brně
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


