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Pavel Slezák: Rapsodie pro smyčce, op. 54 
(1984/2013) 12’ PREMIÉRA

Tereza Opálková: Obrazy z Valašska pro cimbál, malý cimbál 
a smyčcové kvarteto 
(2020/2022) 8’ PREMIÉRA 
I. Intermezzo — II. Obraz — III. Intermezzo

Rudolf Komorous: Serenade pro smyčce 
(1982) 14’ ČESKÁ PREMIÉRA 
I. Lento, ma non tanto — II. Cavatina prima — III. Cavatina seconda
Nakladatelem skladby je The Canadian Music Centre.

Radim Bednařík: Fantazie č. 2 pro cimbál a smyčce 
(2022) 19’ PREMIÉRA
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K programU

Další z diversních koncertů náležících do linie hudebních inventur, 
v rámci nichž se soubor od roku 2017 tradičně věnuje (znovu)obje-
vování a objednávání skladeb domácích autorů, nabízí konfrontaci 
až tří skladatelských generací. Vůči dílům v Kanadě žijícího Ru-
dolfa Komorouse a brněnského autora Pavla Slezáka budou uvedeny 
skladby Radima Bednaříka, jehož Fantazie č. 2 vznikla na objednávku 
souboru, a jeho žačky Terezy Opálkové. Na závěr letošního orches-
trálního provozu Ensemble Opera Diversa tedy zazní celkově tři 
světové a jedna tuzemská premiéra.

Instrumentačním pojítkem vybraných skladeb dnešního večera je 
cimbál. Aniž by měl tento úvodník suplovat odborná (etno)orga-
nologická pojednání, nastiňme ve velké zkratce vývoj a proměny 
tohoto nástroje. Za přímé předchůdce cimbálu lze považovat stře-
dověká psalteria, která se v Evropě i v islámských oblastech vysky-
tovala již v 11. století. První evropský ikonogram psalteria pochází 
z roku 1184 a hra paličkami je doložena kolem počátku 14. století. 
Přibližně v polovině 18. století dosáhl cimbál (podobně jako dudy 
či niněra) obliby v tzv. vysoké hudbě. Je však nutné si uvědomit, 
že hovoříme o tzv. malém cimbálu, který měl hráč typicky položen 
na klíně či připevněn na sobě pomocí popruhů. Takový cimbál se 
na našem území šířil od jihozápadních Čech až na celou Moravu, 
jeho setrvání v lidovém instrumentáři však nemělo dlouhého trvání 
a od poloviny 19. století se jeho výskyt stává na výjimky okrajovou 
záležitostí (mj. vlivem postupného prolínání venkovské a městské 
kultury, vzrůstající oblibou žesťových dechových kapel a estetizací 
lidové hudby). K dnešnímu poznání nástroje významně přispěl i Leoš 
Janáček, jehož zájem o cimbál je doložen jednak terénními zápisy 
instrumentální hry, jednak jeho dílčí prezentací v rámci Národo-
pisné výstavy českoslovanské v Praze (1895). Během své sběratelské 
práce však Janáček bezesporu poznal také velký chromatický cimbál 



na čtyřech nohách, jehož prototyp postavil původem český nástro-
jař Josef Václav Schunda v Budapešti roku 1866. O necelých deset let 
později (1874) nástroj doplnil dvěma dusítky ovládanými pedálem 
a zvětšil jeho rozsah — takový cimbál (s většími či menšími obmě-
nami) dnes známe pod názvem velký pedálový cimbál. Setkáváme 
se s ním nejen v cimbálových muzikách a v oblasti upravovatelství 
lidových písní, ale nezřídka také na koncertních pódiích při pro-
vozování tzv. klasické hudby — mezi mnohými díly můžeme uvést 
Stravinského Ragtime, Boulezovy Répons nebo Tempus irae Miloslava 
Ištvana. My dnes budeme mít možnost vyslechnout oba typy cim-
bálů, a to v různých přístupech a využitích.

Zpočátku však zazní skladba výhradně pro smyčcový orchestr z pera 
Pavla Slezáka (* 1941). Na brněnské konzervatoři studoval hru na ho-
boj a po absolutoriu v roce 1960 pokračoval do roku 1964 na Janáčkově 
akademii múzických umění. Souběžně na konzervatoři navštěvo-
val kompoziční předměty Theodora Schaefera a Osvalda Chlubny. 
Až po dokončení studií hoboje se naplno věnoval skladbě — jeho 
hlavními učiteli na již jmenované univerzitě byli Miloslav Ištvan 
a Theodor Schaefer (abs. 1969). Současně byl při studiu zaměstnán jako 
orchestrální hráč a od roku 1963 působil jako řádný pedagog na kro-
měřížské konzervatoři, kde roku 1990 založil kompoziční třídu a vedl 
ji až do roku 2001. V letech 1971—1973 krátce působil na JAMU jako 
odborný asistent na zdejší katedře skladby. Byl také oceněn čestným 
uznáním Ministerstva kultury v soutěži mladých skladatelů v roce 
1971 (za svůj Kvintet pro hoboj, dvoje housle, violu, violoncello) a je 
laureátem Mezinárodní skladatelské jubilejní ceny Leoše Janáčka, 
jímž se stal v roce 2004 (za Symfonii č. 4 Moravia pro velký orchestr). 

Dodnes obdivuje moravský folklor, jeho celoživotní vášní zů-
stává kultura a filozofie Dálného východu. V tomto kulturním okruhu 
nalezl bohaté inspirační zdroje, které sjednocuje s hudebním a emotiv-
ním nábojem moravské lidové hudby. Nevyhýbá se banálním prvkům, 
které mu umožňují např. skloubení seriální techniky s nejrůznějšími 



inspiračními východisky. Jak sám říká, posluchače se snaží spíše potěšit 
než přivést k extázi. Od konce 90. let používá počítač jako svůj hlavní 
nástroj, na němž komponuje a který mu umožňuje mu přepracová-
vat svá díla, což je v současnosti jeho hlavní tvůrčí činností. I dnes 
uvedená Rapsodie pro smyčce (1984/2013) zazní v přepracované verzi. 
Premiéra původní verze se uskutečnila v roce zkomponování v rámci 
koncertu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců v podání 
Komorního orchestru Bohuslava Martinů pod taktovkou Jana Štycha. 
Nepůjde tedy o úplnou premiéru díla, ale první uvedení jejího nej-
aktuálnějšího znění. Sám Slezák ho charakterizuje jako lehce melan-
cholické, avšak uklidňující, něco jako klidná vzpomínka, a to i navzdory 
úvodním ostrým rytmům vedených v unisonech.

Ačkoliv je Tereza Opálková (* 1998) brněnskou rodačkou, za svůj 
rodný kraj považuje Valašsko a okolí Rožnova pod Radhoštěm, kde 
strávila své dětství. Do Brna se však brzy vrátila kvůli studiím kom-
pozice na zdejší konzervatoři (2014—2020), a to ve třídě Radima 



Bednaříka. Dřívější hudební průpravu jí od „zuškových“ let zajistilo 
hraní na klavír a housle, přičemž během konzervatorních studií si 
osvojila i hru na violu. V současné době je posluchačkou Hudební 
vědy na Masarykově univerzitě, kde připravuje závěrečnou baka-
lářskou práci pojednávající o propriích Františka Gregora Emmerta. 
S ohledem na dnešní večer je příhodné zmínit, že celý její život je 
protkán velkým zájmem o hudební folklór — skrze své rodinné zá-
zemí především valašský a rusínský. Dříve účinkovala ve folklórních 
souborech v Rožnově pod Radhoštěm i Brně, s nimiž měla možnost 
vystupovat na četných mezinárodních festivalech (Švédsko, Itálie, 
Mexiko). Snad i proto je její juvenilní kompoziční jazyk silně ovlivněn 
lidovou písní, což se zřetelně projevuje i ve dnes premiérovaných 
Obrazech z Valašska pro cimbál, malý cimbál a smyčcové kvarteto 
(2020/2022). Cyklus vznikl jako absolventská skladba a původně 
zahrnoval také dívčí sbor a některé scénické prvky. Obrazy však kvůli 
nepřízni epidemiologické situace zůstaly neprovedeny. Pro potřeby 
dnešního večera proto vznikla redukovaná verze, která se skrze své 



narativní a přiznaně lidové pojetí — včetně využití dvou různých 
cimbálů — jeví jako příhodná kontrastní část koncertního programu. 

Psát komentáře ke svým skladbám mi vždy přišlo jako velký oříšek. Často se 
při tom cítím nepatřičně, a to jsem autorkou. Tento pocit mám především 
z důvodu, že tak, jak vnímám svou skladbu já, ji nemusí vnímat ostatní. 

Jak už název napovídá, skladba je inspirována mým rodným krajem 
a etnografickým regionem Valašskem. Region je znám pro osobitý charakter 
lidových písní, ve kterých nalezneme modalitu — především nápěvy opíra-
jící se o lydickou kvartu, dur-mollovou kolísavost a charakteristické rytmy, 
jako je například třídobý tanec zvaný starodávný. Rytmem starodávného 
také začíná jedna z částí, které dnes z cyklu uslyšíte. Je ohraničena cimbá-
lovými sóly, které posluchačům mají navodit atmosféru rázovitého kraje.

Tereza Opálková

Předposlední skladba programu je dílem v Kanadě žijícího Rudolfa 
Komorouse (* 1931). Nejstarší skladatel dnešního programu vystudo-
val hru na fagot na pražské konzervatoři (abs. 1952) a na Aka demii 
múzických umění (abs. 1959). Na AMU vystudoval také skladbu 
ve třídě Pavla Bořkovce. Podobně jako ve Slezákově případě byl Ko-
morous kromě skladatelských zájmů interpretem — působil jako 
člen orchestru Smetanova divadla a později jako první fagotista 
v operním orchestru Státního divadla v Praze. Mezi lety 1959—1961 
vyučoval hru na fagot a komorní hru na univerzitě v Pekingu, aby se 
po svém návratu stal na pozvání Petra Kotíka členem souboru Mu-
sica Viva Pragensis, věnujícího se propagaci soudobé hudby. Byl také 
spoluzakladatelem umělecké skupiny Šmidrové, která ovlivněná da-
daismem a surrealismem hlásala tzv. estetiku divnosti. V roce 1969 
emigroval do Kanady, kde se v roce 1971 stal profesorem kompozice 
a teorie soudobé hudby na University of Victoria a odkud se do své 
vlasti již nikdy nevrátil. Skrze své dlouholeté působení na kanad-
ských univerzitách (kromě victorijské také Simon  Fraser Univer-
sity ve Vancouveru) se stal uznávaným a vyhledávaným učitelem 



kompozice a jeho žáci patří k čelním zástupcům současné kanadské 
skladatelské scény (Linda Catlin Smith, Christopher Butter field, 
Allison Cameron, Rodney Sharman, Stephen Parkinson, John Abram, 
Anthony Genge nebo Owen Underhill).

Z recentních českých provedení Komorousových děl zmiňme svě-
tovou premiéru jeho komorní jednoaktové opery The Mute Canary 
(„Němý kanár“, 2017—2018) rámci festivalu New Opera Days Ostrava 
(2018) či loňský komorní koncert „Promeškaná příležitost“ uspořá-
daný v rámci cyklu soudobé hudby PKF — Prague Philharmonia, kde 
při příležitosti skladatelova významného životního jubilea zazněly 
skladby Wu, Sladká královna a Chanson. Dnes v české premiéře za-
zní Serenade pro smyčce (1982), která dle autorova vlastního dělení 
své zralé tvorby spadá do období nové melodie a nové harmonie, 
rozvíjeného po emigraci. Serenáda je rozdělena na tři věty attacca, 
přičemž v první třetině nelze přeslechnout názvuky Šostakovi-
čovy hudby. Ve druhé polovině díla však dochází k jistému zvrás-
nění s mnoha vnitřními pohyby a přeryvy, připomínající vyprávění 



příběhu s překvapivými peripetiemi. Snad i proto dílo vyznívá velmi 
tonálně až impresionisticky, čímž do jisté míry připravuje posluchače 
na závěr celého večera.

Ten náleží hodonínskému rodákovi Radimu Bednaříkovi (* 1979). 
Skladbu studoval nejprve na brněnské konzervatoři ve třídě Ra-
domíra Ištvana, kterou roku 2002 zakončil skladbou Exodus pro 
dva klavíry. Ve stejném roce byl přijat na HAMU do třídy Ivany 
Loudové. Svá kompoziční studia zde završil v roce 2007 sklad-
bou „Strome, kdybys tak promluvil…“ Památce Jiřího Ortena, kterou 
premiérovala Filharmonie Hradec Králové v Rudolfinu. Ve sklada-
telské činnosti se věnuje zejména instrumentální tvorbě (Duo pasto-
rale per oboe e percussioni, Studie pro dva hráče na bicí nástroje, Solo 
per basso, Medi tace pro varhany) a okrajově také scénické hudbě 
(Labyrint, Ať kvetou lásky). Bednaříkova tvorba nezřídka zaznívá 
na koncertech brněn ské konzervatoře, kde vyučuje skladbu a hu-
debně-teoretické předměty. Pod hlavičkou Ensemble Opera Diversa 
zazněla v závěru koncertní sezóny 2013/2014 autorova skladba Hry 
světla (2014), a to v podání renomovaného brněnského souboru Mi-
loslav Ištvan Quartett. Obdobně bylo premiérově uvedeno jeho trio 
Mikrosvěty IX v rámci streamovaného koncertu Tria Aperta. Dnešní 
premiéra Fantazie č. 2 pro cimbál a smyčce (2022) volně navazuje 
na první objednávku souboru, a sice Fantazii pro smyčce (2017). Okol-
nosti vzniku a charakteristiku díla fundovaně popisuje sám skladatel 
ve svém autor ském komentáři — doplňme jen, že Bednařík skladbu 
komponoval s vědomím, že zazní v závěru dnešního programu.

Jedná se o druhou fantazijní formu v orchestrálně pojaté faktuře, která 
vznikla z popudu Ensemble Opera Diversa a jemuž je také věnována. Při 
úvahách o koncepci díla mně zásadně pomohlo zadání — přítomnost 
cimbálu. Nabízelo se použití koncertantní i orchestrální. Výsledné řešení 
je určitým kompromisem: cimbál i orchestr jsou skladebně rovnocennými 
partnery, koncertantní význam partu cimbálu však není dán virtuozitou 



či sólistickou nadřazeností, ale svébytnou barevnou kontrapozicí při užití 
příbuzného materiálu. Tím tvoří hudební jednotu i potřebný kontrast. 
To je podpořeno také formou, mj. vztahem vrcholů skladby: první vzniká 
rozsáhlou částí sólového cimbálu, druhý je zcela odlišným charakterem 
a výrazem určen smyčcům.

Uvažování v oblasti hudebně-výškových vztahů a metrorytmu je 
v souladu s mými současnými východisky, celkové pojetí je však oproti 
první Fantazii výrazně lyrické. Kompozice je jednovětá, členící se do čtyř 
velkých dílů. Ve třetím dílu se poprvé objeví osmitaktový citát ze skladby 
Regina Coeli, ZWV 134, Jana Dismase Zelenky. Autor v ní užívá citaci 
gregoriánského chorálu, jehož krása mě uchvátila natolik, že jsem se ho 
pokusil včlenit do vlastního materiálu jako vstup Světla a jistou formu 
řešení ambivalentní nálady plynoucí z obsahu skladby. Ten se pochopi-
telně snaží reagovat na dnešní nejistou dobu. Nemenším záměrem bylo 
vyjádření pocty dalšímu velkému klasikovi světové hudby, jak se v mých 
kompozicích z poslední doby nezřídka děje.

Radim Bednařík



InTerpreTI

Michal Grombiřík (* 1991) je rodák z Hodonína. V roce 2013 absolvo-
val Janáčkovu konzervatoř a gymnázium v Ostravě ve třídě Daniela 
Skály. V roce 2019 absolvoval magisterské studium na JAMU v Brně 
v oboru hudební management. Nyní se věnuje studiu jazzové inter-
pretace rovněž na JAMU. V roce 2009 a 2011 získal přední ocenění 
a zvláštní ceny poroty za provedení skladby na Mezinárodní soutěži 
ve Valašském Meziříčí ve hře na cimbál. Je členem několika cimbá-
lových muzik a jiných hudebních těles včetně komorního uskupení 
ConTRIOlogy, které je spřízněným tělesem Diversy. Koncertně spo-
lupracoval například s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Orquestra 
Simfònica De Castelló, Moravským komorním orchestrem, Ensemble 
Radost, Police Symphony Orchestra a dalšími. Dále se věnuje vlastním 
autorským projektům i různým koncertním a nahrávacím spolupra-
cím a připravuje letní cimbálové kurzy pro cimbalisty z muzik celé 
Moravy. Své hudební aktivity směřuje především na pole soudobé 
hudby, volné improvizace a jazzu.



Gabriela Tardonová (* 1975) pochází z Karviné. V roce 1998 promovala 
na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v oboru sbormistrovství 
a poté vystudovala dirigování na JAMU ve třídě Rostislava Hališky 
a Lubomíra Mátla. V letech 2003—2004 studovala v rakouském 
Grazu na Universität für Musik und darstellende Kunst v dirigent-
ské třídě Martina Siegharta. V rámci tohoto stipendijního pobytu 
byla vybrána k aktivní účasti na mezinárodním festivalu Interna-
tional Week konaném v Grazu, kde spolupracovala s univerzitním 
symfonickým orchestrem. Do velké míry se zaměřuje především 
na uvádění soudobé operní tvorby, působí jako dirigentka orchestru 
Mladí brněnští symfonikové. S Ensemble Opera Diversa pravidelně 
spolupracuje od roku 2006.

Ensemble Opera Diversa je umělecký soubor, který se soustředí 
na objevné hudební a divadelní programy. Během více než dva-
cetiletého působení se ze souboru vyvinula hudební společnost, 
jež ve vlastní produkci organizuje kolem dvou desítek vystoupení 



ročně, a to především v domovském Brně. Unikátnost souboru je 
z části způsobena jeho trojjediností — autorské hudební divadlo, 
orchestrální nebo komorní koncerty s objevnou dramaturgií a kon-
certy komorního sboru Ensemble Versus. Na podzim navíc v rámci 
souboru vznikl Diversa Quartet, smyčcový kvartet věnující se sou-
časné tvorbě pro toto uskupení. 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, pře-
devším díly kmenového autora Ondřeje Kyase a spřízněných autorů. 
Svou dramaturgií, podněcováním nových skladeb i interpretačním 
nasazením soubor usiluje o dialog s otevřeným posluchačem.

naDCHÁzeJíCí aKCe

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

DIVersní Jaro 2023 

20. února 2023, 10:00, Reduta (divadelní sál)
Městská strašidla
KRÁL | KYŠPERSKÝ — KYAS | KYŠPERSKÝ — DOUBRAVA | 
KYŠPERSKÝ
Repríza humoristického cyklu dětských minioper v režii Lukáše 
Kopeckého.



29. března 2023, 19:00, Konvent Milosrdných bratří
Lamento
BRITTEN — FRANZ — MACMILLAN — KALABIS
První orchestrální koncert v následujícím roce konající se 
v průběhu posledního postního týdne s premiérou skladby 
Vladimíra Franze a sólisty Milanem Paľou a Jiřím Mrázem.

13. června 2023, 19:00, Reduta (Mozartův sál)
Hudební inventura
FLOSMAN — DOBIÁŠ — JIRÁK | DLASK
Koncert z tradiční souborové linie věnující se výhradně domácí 
tvorbě prezentující premiéru instrumentace skladby Karla 
Boleslava Jiráka z pera Vojtěcha Dlaska se sólistkou Kateřinou 
Hebelkovou a spřízněným souborem Francisextet.

druhá polovina června 2023, místo a čas v jednání
Vyjdi támhle na kopeček & Smrtipot
BULIS
Uvedení dvojice minioper skladatele Jiřího Bulise při příležitosti 
třiceti let od jeho úmrtí v režii Kateřiny Křivánkové.

Všechny změny vyhrazeny.

Pro aktuální informace o našem brněnském provozu 
i vystoupeních mimo město Brno sledujte naše 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


