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Vážení přátelé, milovníci Janáčkovy hudby,
letošní 4. ročník Mezinárodního divadelního
a hudebního festivalu Janáček Brno 2014 se nese
v duchu 160. výročí narození Leoše Janáčka, jak
již naznačuje podtitul Happy Birthday Leoš. Tento
festival vnímám jako výjimečný projekt,
který jako jediný na světě prezentuje Leoše
Janáčka přímo v místech, kde působil, žil a tvořil
více než padesát let. Je mi velkou ctí, že jsem
mohl udělit Mezinárodnímu festivalu Janáček Brno
2014 svou záštitu a Ministerstvo kultury tento
skvělý projekt podpořilo částkou 1 miliónu 450
tisíci Kč. Návštěvníci festivalu se mohou zaposlouchat nejen do čarokrásné
Janáčkovy hudby, uslyší ale rovněž díla, která měl Janáček rád a která ho
v jeho tvorbě nějakým způsobem ovlivnila. Jedním z vrcholů festivalu bude
zajisté slavnostní zahájení v Janáčkově divadle, které uvede v nastudování
Národního divadla Brno premiéru Janáčkovy opery Věc Makropulos.
Přeji návštěvníkům tohoto výjimečného hudebního festivalu jedinečný
umělecký zážitek spojený s neopakovatelnou atmosférou místa, kde Leoš
Janáček žil a působil. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

Dear friends and lovers of Janáček’s music,
This fourth year of the international theatre and music festival JANÁČEK
BRNO 2014 is being held in the spirit of the 160th anniversary of the birth
of Leoš Janáček, as its subtitle, Happy Birthday Leoš, indicates. I see this
festival as an exceptional project, the only one in the world to present
Leoš Janáček directly in the places where he worked, lived and wrote
music for more than fifty years.
It is a great honour for me that I was able to give my patronage to the
International Festival JANÁČEK BRNO 2014 and the Ministry of Culture has
supported this excellent project with the sum of 1 million 450 thousand
Czech crowns.
Festival visitors will not only be able to listen to Janáček’s enchanting music
but also to hear works which Janáček liked and which influenced him in some
way in his own creative work.
One of the highlights of the festival is sure to be the gala opening at the
Janáček Theatre, which will present the premiere of a new staging
of Janáček’s opera The Makropulos Affair by the Brno National Theatre.
I trust that visitors to this exceptional music festival will enjoy an incomparable artistic experience associated with the unique atmosphere of the place
where Leoš Janáček lived and worked.
Daniel Herman, Culture minister of the Czech Republic
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Vážení přátelé hudby Leoše Janáčka,
tak jako v minulých letech, jsem velmi rád i letos poskytl
záštitu akci připomínající odkaz Leoše Janáčka. Mezinárodní
divadelní a hudební festival Janáček Brno 2014 přibližuje
a představuje dílo tohoto světově proslulého skladatele
v místech, kde tento rodák z beskydských Hukvald prožil
většinu svého života a vytvořil svá nejvýznamnější díla.
Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje aktivity
propagující život a dílo Leoše Janáčka, které i po mnoha
desetiletích od svého vzniku stále nalézá ohlas mezi
posluchači na všech kontinentech.
Představuje to zároveň možnost, jak na ně upozornit
zejména zahraniční návštěvníky našeho kraje. Podtitul letošního ročníku festivalu Happy Birthday Leoš signalizuje, že snahou pořadatelů je oslavit 160.
výročí narození věčně mladého tvůrce vesele a neokázale. Během devíti listopadových dnů budeme mít možnost vyslechnout a zhlédnout řadu děl jak Leoše
Janáčka samotného, tak jeho vrstevníků či skladatelů, kteří se jeho dílem
inspirovali. Věřím, že spolu s dalším doprovodným programem půjde
o kytici blahopřání, kde si vybere každý. Děkuji všem, kteří se podíleli na
organizaci festivalu, a nám divákům a posluchačům přeji hodnotné kulturní
zážitky. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Dear friends of Leoš Janáček’s music,
As in previous years, I was very happy this year to provide support for this
event recalling the legacy of Leoš Janáček. The international theatre and
music festival Janáček Brno 2014 gives us an introduction and insight into
the work of this world-renowned composer in the places where this native
of Hukvaldy in the Beskydy area spent the majority of his life and created his
most important works. The South Moravian Region gives long-term support to
activities promoting the life and work of Leoš Janáček, which even many decades after its creation still resonates with music lovers on every continent.
At the same time, it presents an opportunity to draw attention to them,
especially among foreign visitors to our region. As the subtitle of this year’s
festival, “Happy Birthday Leoš”, denotes, the organizers’ intention is to celebrate the 160th anniversary of the birth of the eternally youthful composer in
a cheerful and unpretentious way. Over nine days in November, we will have
the opportunity to listen to and watch a number of works by both Leoš
Janáček himself and also his contemporaries and composers who were
inspired by his work. I believe that together with the additional accompanying
programme, it will be a birthday bouquet from which everybody will be able
to choose something. My thanks go to everybody who contributed to the
organization of the festival, and I am sure that all of us, the audience, can look
forward to valuable cultural experiences.
Michal Hašek, Governor of the South Moravian Region
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Vážené dámy, vážení pánové,
město Brno se může pochlubit desítkami
významných osobností, které zde strávily svůj
život. Jen málokterá z nich ale dosáhla takové
velikosti jako Leoš Janáček. Jeho tvorba
dokázala překonat hranice.
Janáček se stal jedním ze symbolů Česka
a postavil se tak do stejné řady jako velikáni
typu Jaroslava Seiferta nebo Milana Kundery.
160. výročí jeho narození nám letos připomíná
již tradiční festival Janáček Brno 2014,
jehož cílem je poctít tohoto mistra vážné
hudby uvedením některých jeho zamilovaných děl a především kulturně
obohatit naše město. Dopřejte si chvilku klidu a zaposlouchejte se do
uklidňujících i vášnivých tónů hudby, jež zní již druhé století.
Roman Onderka,
primátor statutárního města Brna

Dear ladies and gentlemen,
The city of Brno can boast of dozens of important figures who spent their
lives here. However, few of them achieved such greatness as Leoš Janáček.
His work was able to cross boundaries. Janáček became one of the symbols
of the Czech lands and thus joined the ranks of luminaries such as Jaroslav
Seifert and Milan Kundera.
The 160th anniversary of his birth is commemorated this year by the
now-traditional festival Janáček Brno 2014, whose aim is to honour this
master of classical music by presenting some of his much-loved works and,
above all, to culturally enrich our city.
Treat yourself to a moment of calm while listening to the soothing
and passionate tones of music which has been resounding for over
a century.
Roman Onderka,
Mayor of the City of Brno
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Posledních devět listopadových dní roku
2014 bude v Brně patřit Leoši Janáčkovi.
Sebehlasitější volání, že brněnský rodák je
skutečným velikánem světové kultury ovšem
samo o sobě nemůže stačit k tomu, aby jeho
dílo bylo jako zásadní přijímáno.
K tomu je nutná nejen jeho stálá přítomnost
na repertoáru operních domů nebo filharmonických orchestrů, ale bytostná potřeba
všech tvůrců se Janáčkovým dílem zabývat. Ještě důležitější je ale skutečná
potřeba publika nahlédnout prostřednictvím Janáčkovy tvorby smysl svého pozemského putování. Nikomu nelze přikázat, aby si z obrovské a lehce dostupné
globální kulturní nabídky vybral právě dílo brněnského rodáka. Záleží právě na
tvůrcích, kteří poměřují svou životní zkušenost s Janáčkovým odkazem, aby na
základě desítek či stovek stran notových záznamů vytvořili díla, která zasáhnou
diváky tady a teď. Festival Janáček Brno 2014 je jedinečnou příležitostí, jak se
přesvědčit, kolik možností uchopení Janáčkovy skladby nabízí a kolika témat
našich životů se dotýkají. Věřím, že pokud přijmeme s otevřenou myslí i srdcem
všechny pohledy, které letošní festivalový program nabízí, dozvíme se něco
zásadního i o sobě samých.
Martin Glaser,
ředitel Národního divadla Brno

The last nine days of November 2014 in Brno will belong to Leoš Janáček.
Loud, self-congratulatory declarations that this native of Brno is one of the
true greats of world culture are not enough for his works to be accepted as
being of fundamental importance. This requires not only a constant presence
in the repertoires of opera houses and philharmonic orchestras, but also a basic need by all artists to engage with Janáček’s work. However, more important
still is the real need of the audience to appreciate the reasons for Janáček’s
earthly pilgrimage through his work. You cannot force anyone to choose the
work of this Brno native from a vast, easily accessible global culture. It is up to
the artists who measure their own life experience with reference to Janáček
to create works which touch the audience here and now on the basis of dozens or hundreds of pages of musical notes. The Janáček Brno 2014 festival is
a unique opportunity to see for oneself the number of ways in which Janáček’s
compositions can be understood and how many themes in our lives they touch
upon. I believe that if we look with an open mind and heart at all the different
perspectives that this year’s festival programme offers us, then we will learn
something fundamental about ourselves too.
Martin Glaser,
Director of Brno National Theatre
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Vážení milovníci díla Leoše Janáčka,
jsem velmi hrdá na fakt, že se nám podařilo
uspořádat opět reprezentativní přehlídku,
která nemá u nás obdoby. Náš festival si za
svou byť krátkou existenci dokázal vydobýt
takové renomé, že pozvání přijímají nejen
špičkoví naši interpreti, z nichž jmenuji
alespoň pěvkyni Magdalenu Koženou
a režiséra Davida Radoka, ale také zahraniční
operní domy s inscenacemi, pod nimiž jsou
podepsaní např. Peter Konwitschny nebo
soubory typu Kronos Quartet. Dalo by se říci,
že letos celý hudební svět sleduje naši kulturu
díky tzv. Roku české hudby. A jedním
z výrazných kamínků této pestré a bohaté mozaiky je právě Leoš Janáček,
skladatel, který patří v zahraničí k těm nejznámějším. Většina interpretů
letošního ročníku dostala stejnou otázku: Co byste popřáli Leoši Janáčkovi
k 160. narozeninám? Všichni bez výjimky odpověděli, že by mu přáli, aby se
jeho skladby hrály ještě více a aby získal alespoň tak stejně velké porozumění
u nás, jako ho má v zahraničí. Pevně věřím, že náš festival Janáček Brno
k tomu přispěje.
Eva Blahová,
umělecká šéfka Janáčkovy opery

Dear lovers of the works of Leoš Janáček,
I am very proud of the fact that once again we have managed to organise
an international show which is unparalleled in our country. Over the short
period of its existence it has garnered such a reputation that it offers not only
the very best from our own interpreters, such as Magdalena Kožena and David
Radok, but also from international opera houses, with names such as Peter
Konwitschny and ensembles such as the Kronos Quartet. It might also be said
that the whole musical world is following our culture thanks to the “Year of
Czech Music”. And a major part of this mosaic is Leoš Janáček, one of the
world’s most famous composers. This year, the majority of the interpreters
were asked, “What would you wish for Leoš Janáček for his 160th birthday?”
All of them, without exception, answered that his compositions should be
played even more often and that he should be understood at least as well
in our country as he is abroad. I firmly believe that the Janáček Brno
festival contributes greatly towards this.
Eva Blahová,
Janáček Opera Artistic Director
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Sto šedesát let uplynulo od narození,
sto deset let od světové premiéry
Její pastorkyně, kterou si Leoš Janáček
otevřel cestu do světa slavných a slavených
skladatelů. Nebýt tohoto historického
okamžiku, vzpomněli bychom si dnes na
skladatele patrně jen jako na významnou
lokální osobnost.
Opak je skutečností: při veškeré kumštýřské
mnohostrannosti, neúnavném hledání
vlastního „tónu“ a bystré pozornosti celému
dění své doby vyrostl z váženého pana ředitele varhanické školy etc.
slovutný mistr světového významu. Co na tom, že se vřadil do avancující
hudební moderny coby letitý; dílo samo o sobě o věku svého tvůrce mlčí;
je jen jakýmsi dodatkem, leč i inspirací k hlubší pozornosti k osobnosti,
která městu Brnu vtiskla pečeť úctyhodné mimořádnosti.
Eva Drlíková,
ředitelka Nadace Leoše Janáčka

One hundred and sixty years have elapsed since his birth,
and one hundred and ten years since the world premiere of Jenůfa, which
opened the way for Leoš Janáček to enter the world of famous and celebrated composers. If it weren’t for this historic event, we would probably think
of the composer today only as an important local celebrity. The opposite is
true: through all his artistic versatility, tireless searching for his own “tone”
and keen attention to all the events of his time, the respectable director of
the organ school, etc. grew into an illustrious maestro of global importance.
What does it matter that he became part of the new musical modernism when
somewhat advanced in years; the work itself says nothing of the age of its
creator; it is only a sort of footnote, or perhaps a reason to pay more attention
to the personality who imprinted the city of Brno with the seal of remarkable
originality.
Eva Drlíková,
Director of the Leoš Janáček Foundation
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Janáček Brno 2014
Slyšet díla Leoše Janáčka v podání
českých hudebníků a zpěváků v
Brně je zvláštní privilegium a těším
se, až jej budu moci sdílet s kolegy
z mnoha operních společností, kteří přijedou na podzimní konferenci
organizace Opera Europa probíhající zároveň se zahájením letošního
festivalu. Krása tohoto bienále
spočívá v mezinárodním charakteru
jeho obsahu a účastníků. Různé
interpretace Janáčkových děl jsou
důkazem paradoxu, že tento skladatel, tak silně zakořeněný ve své
rodné zemi, promlouvá ke světu.
Naše shromáždění na tomto místě má umocnit tento jedinečný hlas.
Nicholas Payne,
ředitel asociace Opera Europa

Janáček Brno 2014
To hear the works of Leoš Janáček sung and played by native artists in Brno
is a special privilege. I look forward to sharing it with colleagues from many
opera companies who will be attending Opera Europa’s autumn conference
which coincides with the opening of this year’s festival. The beauty of this
biennial celebration is that it is international in its content and its participants.
The exchange of interpretations demonstrates the paradox that this
composer, so rooted in his native land, speaks to the world. Our gathering here
is designed to amplify that unique voice.
Nicholas Payne,
Director of Opera Europa
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Leoš Janáček
Foto / photo: archiv Moravského zemského muzea
Moravian Museum Archive

Stalo se již pěknou tradicí, že letopočet končící čtyřkou je oslavován jako Rok
české hudby. A je k tomu mnoho dobrých důvodů; od otevření českého Národního divadla v Brně, přes výročí významných skladatelů jakými jsou Bedřich
Smetana, Antonín Dvořák, Josef Suk, ale i Kryštof Harant z Polžic, František
Václav Míča, Emil František Burian, Jan Rychlík, Karel Kryl či Jan Klusák.
Připomínáme si také výročí tragické smrti vynikajících židovských skladatelů
Pavla Haase, Viktora Ullmanna či Hanse Krásy, kteří zahynuli v roce 1944. Pro
festival Janáček Brno 2014 je však nejvýznamnější 160. výročí narození Leoše
Janáčka. Letošní ročník festivalu, jak naznačuje podtitul HAPPY BIRTHDAY
LEOŠ, by chtěl oslavit narozeniny věčně mladého tvůrce vesele a neokázale.
Základní myšlenkou je poctít Janáčka dárkem v podobě uvedení některých děl,
která jej zaujala nebo je měl v oblibě, stejně jako uvést díla, která byla Janáčkovou tvorbou inspirována. Zazní hudba jeho milovaného Dvořáka, Foersterův
dechový kvintet, který jej inspiroval ke zkomponování Mládí, nebo Bartókův
první klavírní koncert, o němž Janáček s jeho tvůrcem dlouze diskutoval. Jedním z nejvýznamnějších současných autorů, který se tvorbou Leoše Janáčka
inspiroval, je americký minimalista Steve Reich, jehož kultovní skladbu Different
Trains zahraje neméně legendární Kronos Quartet. Na symfonickém koncertě
pak bude provedena kompozice Variations orchestrales sur un theme de Janacek, jejímž autorem je významný francouzský skladatel Marc-André Dalbavie,
a ve vile Tugendhat pak zazní skladba Alessandra Bosettiho, jejíž součástí jsou
Janáčkovy nápěvky mluvy. Další programová vrstva festivalu bude zaměřena
na dětské posluchače a jejich rodiče: budou uvedeny Janáčkovy Královničky či
Říkadla doprovázená filmovou projekcí. Jelikož si letos připomínáme také 90 let
od prvního uvedení opery Příhody lišky Bystroušky, zazní toto veledílo dokonce ve dvou provedeních; pražského Národního divadla a Komorní opery JAMU.
Festival však přináší i další vrcholná Janáčkova operní díla: Národní divadlo
Brno přispěje novým nastudováním opery Věc Makropulos v nové kritické edici,
Ostrava představí novou inscenaci Výletů páně Broučkových, pochopitelně
přijedou i zahraniční operní soubory, tentokrát z Grazu a Záhřebu, které uvedou
snad nejslavnější Janáčkovo dílo – Její pastorkyni. Vyvrcholením festivalu bude
jistě uvedení Glagolské mše v autentickém prostředí brněnského Stadionu,
kde tato Janáčkova duchovní skladba zazněla ve světové premiéře 5. prosince
1927. Dílo zazní v autentické, premiérové verzi, s původními varhanami, a jako
při premiéře bude účinkovat orchestr brněnského Národního divadla a sbor
Beseda brněnská. Přičteme-li k tomu workshopy, lektorské úvody, výstavy,
dopolední matiné, komorní koncerty či muzikologickou konferenci, bude devět
festivalových dní jistě krásnou gratulací skladateli, který proslavil naše město
po celém světě.
Jiří Zahrádka
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The celebration of years ending in a four has become something of a tradition
for us, and so it is with The Year of Czech Music. There are many good reasons for this: from the opening of the Czech National Theatre in Brno, through
the anniversaries of important conductors such as Bedřich Smetana, Antonín
Dvořák, Josef Suk, as well as Kryštof Harant from Polžice, František Václav Míča,
Emil František Burian, Jan Rychlík, Karel Kryl and Jan Klusák. We also commemorate the tragic deaths of the outstanding Jewish composers Pavel Haas,
Viktor Ullmann and Hans Krása, who died in 1944. However, most importantly
for the Janáček Brno 2014 festival is the 160th anniversary of the birth of Leoš
Janáček. This year’s festival, as is clear from its subtitle HAPPY BIRTHDAY LEOŠ,
aims to celebrate the birthday of this eternally youthful artist in a cheerful, unpretentious manner. The central idea is to honour Janáček with a gift of several
works which he was either fond of or interested in, as well as works which were
inspired by the works of Janáček. There will be music by his beloved Dvořák,
Foerster’s Wind Quintet, which inspired the composition of Youth, and Bartók’s
First Piano Concerto, which Janáček and the composer discussed at length. One
of the most important contemporary artists who has been inspired by the work
of Leoš Janáček is the American minimalist, Steve Reich, whose cult composition, Different Trains, will be played by none other than the legendary Kronos
Quartet. There will be a symphonic concert with a performance of the composition Variations orchestrales sur un theme de Janacek, written by the prominent
French composer Marc-André Dalbavie, and in the Villa Tugendhat there will be
performed a composition by Alessandro Bosetti, which was inspired by Janáček’s speech melodies. Another part of the programme will be aimed at children
and their parents: there will be performances of Janáček’s Little Queens and
Nursery Rhymes accompanied by a film projection. As we are also celebrating
the 90th anniversary of the first performance of the opera The Cunning Little
Vixen, there will be two productions of this masterpiece; one by the Prague National Theatre and one by the JAMU Chamber Opera. However, the festival also
brings other highlights from Janáček’s operatic works: the Brno National Theatre
has a new production of the opera The Makropulos Affair and Ostrava will
present a new production of The Excursions of Mr Brouček. Naturally, there will
also be opera companies from abroad, this time from Graz and Zagreb, who will
be performing perhaps Janáček’s most famous work, Jenůfa. The climax of the
festival is certain to be the performance of The Glagolitic Mass in the original
setting of the Stadion, where this spiritual composition by Janáček had its world
premiere on 5 December 1927. The work will be performed in accordance with
the original premiered version, with the original organ, and, as with the premiere,
the performers will include the orchestra of the Brno National Theatre and the
Brno Beseda Chorus. When we also take into account the workshops, experts’
introductory talks, exhibitions, morning performances, chamber concerts and a
musicological conference, then the nine festival days are certain to be a fitting
way to congratulate the composer who has made our city famous across the
world. Jiří Zahrádka

A WORD FROM THE DRAMATURGE
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JANÁČEK BRNO 2014
4. MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVAL
4TH INTERNATIONAL THEATRE AND MUSIC FESTIVAL
„HAPPY BIRTHDAY LEOŠ!“
změna programu vyhrazena / festival programme subject to change

21. – 29. 11. 2014, BRNO
21. 11. 2014, 16 hodin, Nová radnice (Rytířský sál)
Oficiální zahájení festivalu

Janáček Ensemble
21. 11. 2014, 4 pm, New Town Hall
Official opening of the festival

Janáček Ensemble
21. 11. 2014, 19 hodin, Janáčkovo divadlo
Slavnostní zahájení festivalu

Leoš Janáček – Věc Makropulos (premiéra)
Národní divadlo Brno

21. 11. 2014, 7 pm, Janáček Theatre
Gala festival opening

Leoš Janáček – The Makropulos Affair (premiere)
Brno National Theatre

22. 11. 2014, 11 hodin, Hudební fakulta JAMU v Brně

Koncert pedagogů a posluchačů HF JAMU
Klavír: Jan Jiraský, Igor Ardašev, Alice Rajnohová a posluchači HF JAMU

22. 11. 2014, 11 am, Music Faculty JAMU Brno

Concert by teachers and students from MF JAMU
Piano: Jan Jiraský, Igor Ardašev, Alice Rajnohová and students from MF JAMU

22. 11. 2014, 16 hodin, Janáčkovo divadlo (foyer)

Sborový koncert
Dětský sbor Brno
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
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22. 11. 2014, 4 pm, Janáček Theatre (foyer)

Choral concert
Brno Children’s Choir
Kantiléna youth and children’s choir at the Brno Philharmonic

22. 11. 2014, 19 hodin, Divadlo na Orlí

Leoš Janáček – Příhody lišky Bystroušky
(úprava pro komorní orchestr)
Komorní opera Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

22. 11. 2014, 7 pm, Theatre on Orlí

Leoš Janáček – The Cunning Little Vixen
(chamber version of the opera)
Chamber Opera of the Music Faculty of the Janáček Academy
of Performing Arts, Brno

22. 11. 2014, 19 hodin, Sono music club

Kronos Quartet
22. 11. 2014, 7 pm, Sono music club

Kronos Quartet
23. 11. 2014, 10 a 12 hodin, Památník Leoše Janáčka

Janáček Ensemble
23. 11. 2014, 10 am and 12 am, Leoš Janáček Memorial

Janáček Ensemble
23. 11. 2014, 15 hodin, Divadlo Reduta

Ivo Medek, Markéta Dvořáková – Alice in bed
Národní divadlo Brno

23. 11. 2014, 3 pm, Reduta Theatre

Ivo Medek, Markéta Dvořáková – Alice in bed
Brno National Theatre

23. 11. 2014, 18 hodin, Janáčkovo divadlo

Leoš Janáček – Její pastorkyňa
Opera Graz

PROGRAM / PROGRAMME
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23. 11. 2014, 6 pm, Janáček Theatre

Leoš Janáček – Jenůfa
Opera Graz

24. 11. 2014, 19 hodin, Janáčkovo divadlo

Leoš Janáček – Věc Makropulos
Národní divadlo Brno

24. 11. 2014, 7 pm, Janáček Theatre

Leoš Janáček – The Makropulos Affair
Brno National Theatre

24. 11. 2014, 20 hodin, Vila Tugendhat

Alessandro Bosetti
24. 11. 2014, 8 pm, Villa Tugendhat

Alessandro Bosetti
25. 11. 2014, 19 hodin, Mahenovo divadlo

Leoš Janáček – Výlety páně Broučkovy
Národní divadlo moravskoslezské (Ostrava)

25. 11. 2014, 7 pm, Mahen Theatre

Leoš Janáček – The Excursions of Mr Brouček
National Moravian-Silesian Theatre

26. 11. 2014, 19 hodin, Janáčkovo divadlo

Leoš Janáček – Příhody lišky Bystroušky
Národní divadlo (Praha)

26. 11. 2014, 7 pm, Janáček Theatre

Leoš Janáček – The Cunning Little Vixen
National Theatre (Prague)

27. 11. 2014, 19 hodin, Divadlo na Orlí

Leoš Janáček – Příhody lišky Bystroušky
(úprava pro komorní orchestr)
Komorní opera Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
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27. 11. 2014, 7 pm, Theatre on Orlí

Leoš Janáček – The Cunning Little Vixen
(chamber version of the opera)
Chamber Opera of the Music Faculty of the Janáček Academy of Performing
Arts, Brno

27. 11. 2014, 19 hodin, Janáčkovo divadlo

Filharmonie Brno
27. 11. 2014, 7 pm, Janáček Theatre

Brno Philharmonic
28. 11. 2014, 19 hodin, Mahenovo divadlo

Leoš Janáček – Její pastorkyňa
Chorvatské národní divadlo (Zagreb)

28. 11. 2014, 7 pm, Mahen Theatre

Leoš Janáček – Jenůfa
Croatian National Theatre (Zagreb)

29. 11. 2014, 11 hodin, Památník Leoše Janáčka

Graffovo kvarteto
29. 11. 2014, 11 am, Leoš Janáček Memorial

Graffe Quartet
29. 11. 2014, 15 hodin, Hudební fakulta JAMU

Vážně nevážná hudební expozice HF JAMU
29. 11. 2014, 3 pm, Music Faculty JAMU

A seriously unserious musical exhibition of MF JAMU
29. 11. 2014, 19 hodin, Kulturní centrum Stadion
Slavnostní závěr festivalu

Leoš Janáček – Glagolská mše, Věčné Evangelium
Orchestr a sbor Janáčkovy opery Národního divadla Brno,
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská

PROGRAM / PROGRAMME
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29. 11. 2014, 7 pm, Kounicova Stadium, Festival Closing Gala

Leoš Janáček – Glagolitic Mass, Eternal Gospel
Janáček Opera orchestra and choir of the Brno National Theatre,
the Brno Philharmonic Choir of the Brno Beseda

30. 11. 2014, 19 hodin, Janáčkovo divadlo
Ozvěny festivalu

Leoš Janáček – Věc Makropulos
Národní divadlo Brno

30. 11. 2014, 7 pm, Janáček Theatre
Echoes of the Festival

Leoš Janáček – The Makropulos Affair
Brno National Theatre

Doprovodný program festivalu / Accompanying programme

Mezinárodní konference Opera Europa
(20. 11. – 23. 11. 2014), Divadlo Reduta
International conference Opera Europa
from (20. 11. – 23. 11. 2014), Reduta Theatre
Mezinárodní hudebněvědné kolokvium,
Masarykova univerzita – Ústav hudební vědy (24. – 26. 11. 2014)
International conference,
Masaryk University – Department of Musicology (24. – 26. 11. 2014)

Výstavy
Chytil jsem lišku pro les a smutek pozdních let
28. 5. – 30. 11. 2014, Janáčkovo divadlo
Slovutný mistře!
výstava gratulací k narozeninám Leoše Janáčka
14. 11. – 22. 12. 2014, Janáčkovo divadlo
Druhotvary 4
27. 11. 2014 – 5. 1. 2015, Památník Leoše Janáčka

Exhibitions
The opera The Cunning Little Vixen
28. 5. – 30. 11. 2014, Janáček Theatre
Famed Maestro!
exhibition to celebrate Leoš Janáček‘s birthday
14. 11. – 22. 12. 2014, Janáček Theatre
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Druhotvary 4
27. 11. 2014 – 5. 1. 2015, Leoš Janáček Memorial

Workshopy pro děti
Co ani liška netušila
3. 11. 2014, 9 a 10.30 hod, Divadlo Reduta
Seznamte se, Liška Bystrouška
22. 11. 2014, 15 hod, Janáčkovo divadlo
Children’s workshop to accompany the opera The Cunning Little Vixen
3. 11. 2014, 9 and 10.30 am, Reduta Theatre
22. 11. 2014, 3 pm, Janáček Theatre

Lektorské úvody před operními inscenacemi:
23. 11. 2014, 17.15 hodin, Janáčkovo divadlo
Leoš Janáček – Její pastorkyňa
JIŘÍ ZAHRÁDKA
24. 11. 2014, 18.15 hodin, Janáčkovo divadlo
Leoš Janáček – Věc Makropulos
JIŘÍ ZAHRÁDKA
25. 11. 2014, 18.15 hodin, Mahenovo divadlo
Leoš Janáček – Výlety páně Broučkovy
JIŘÍ ZAHRÁDKA
26. 11. 2014, 18.15 hodin, Janáčkovo divadlo
Leoš Janáček – Příhody lišky Bystroušky
MILOŠ ŠTĚDROŇ
28. 11. 2014, 18.15 hodin, Mahenovo divadlo
Leoš Janáček – Její pastorkyňa
JIŘÍ ZAHRÁDKA

Musicologist’s introductory talks prior
to opera performances
23. 11. 2014, 5.15 pm, Janáček Theatre
Leoš Janáček – Jenůfa
JIŘÍ ZAHRÁDKA
24. 11. 2014, 6.15 pm, Janáček Theatre
Leoš Janáček – The Makropulos Affair
JIŘÍ ZAHRÁDKA
25. 11. 2014, 6.15 pm, Mahen Theatre
Leoš Janáček – The Excursions of Mr Brouček
JIŘÍ ZAHRÁDKA
26. 11. 2014, 6.15 pm, Janáček Theatre
Leoš Janáček – The Cunning Little Vixen
MILOŠ ŠTĚDROŇ
28. 11. 2014, 6.15 pm, Mahen Theatre
Leoš Janáček – Jenůfa
JIŘÍ ZAHRÁDKA

DOPROVODNÝ PROGRAM / ACCOMPANYING PROGRAMME
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Leoš Janáček (1854–1928)

Věc Makropulos
Národní divadlo Brno
Premiéra pátek 21. 11. 2014, 19 hodin
Další uvedení: pondělí 24. 11. 2014 a neděle 30. 11. 2014, 19 hodin
Janáčkovo divadlo
Dirigent: Marko Ivanović / Režie: David Radok / Scéna: Zuzana
Ježková, Ondřej Nekvasil / Kostýmy: Zuzana Ježková
V hlavních rolích: Emilia Marty: Gitta-Maria Sjöberg / Albert Gregor:
Aleš Briscein / Jaroslav Prus: Svatopluk Sem / Dr. Kolenatý, advokát:
František Ďuriač

V pořadí sedmou operu, Věc Makropulos, dokončil Janáček ve svých
71 letech v roce 1925. Proč si zvolil právě Čapkovo drama, které je svým
tématem na první pohled tolik odlišné od ostatních Janáčkových oper?
Bylo to zřejmě kvůli potřebě reagovat na otázku lidského konce, smyslu
bytí i jeho zániku. To je patrné již v Příhodách lišky Bystroušky, kde umírání
jde ruku v ruce s narozením. Janáčkův panteistický pohled je zde zřejmý:
příroda má svůj řád, který se může zdát snad krutý, ale je jediný myslitelný a logický. Věc Makropulos řeší otázku, co se stane, když se takový
řád uměle poruší. Osud člověka, který žije 300 let, se stává nesnesitelný, ztratí smysl své existence i víru. Taková bytost se stává po formální
stránce dokonalou osobností, vnitřně se však přirozeně mění v kreaturu.
Lze usuzovat, že premiéra Čapkovy novinky přišla v pravý čas a strefila
se přímo do skladatelova uvažování. Premiéra opery se konala v brněnském Národním divadle v budově Městského (dnes Mahenova) divadla
26. prosince 1926 a zaznamenala obrovský úspěch. Důvodem bylo jistě
i skvělé nastudování dirigenta Františka Neumanna, režiséra Oty Zítka
a hlavní představitelky Alexandry Čvanové, která mimochodem roli ztvárnila v pouhých 29 letech. Co nás na této opeře dodnes fascinuje? Jistě
její modernost a exkluzivita prostředí, kde se telefonuje a jezdí autem, ale
také tajemnost a napětí dobře vystavěné detektivní zápletky. Především je
to ale geniální Janáčkova hudba a skladatelova schopnost dokonalého propojení slova a hudby v jedinečný hudebně dramatický celek. Jiří Zahrádka
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VĚC MAKROPULOS / SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Leoš Janáček (1854–1928)

The Makropulos Affair
Brno National Theatre
Premiere: Friday 21 November 2014, 7 pm
Next performance: Monday 24 November 2014, 7 pm and
Sunday 30 November 2014, 7 pm, Janáček Theatre
Conductor: Marko Ivanović / Stage Director: David Radok
Scenery: Zuzana Ježková, Ondřej Nekvasil / Costumes: Zuzana Ježková
Main cast: Emilia Marty: Gitta-Maria Sjöberg / Albert Gregor: Aleš
Briscein / Jaroslav Prus: Svatopluk Sem / Dr. Kolenatý: František Ďuriač

Janáček completed his seventh opera, The Makropulos Affair, in 1925, when
he was 71. But why did he choose Čapek’s play, which at first sight appears
so thematically different from all of Janáček’s other operas? It seems to have
been from a need to reflect on a life nearing its end and the meaning of life
and death. This can already be seen in The Cunning Little Vixen, where death
goes hand in hand with birth. Janáček’s pantheistic outlook is obvious here:
nature has its own order and, though it may appear cruel, it is the only conceivable and logical one. The Makropulos Affair examines what would happen
if this order were artificially tampered with. For someone who has lived to be
300 years old, life becomes unbearable. Faith and the meaning of existence
are lost. To outward appearances, such a person becomes a faultless personality, but inwardly they are transformed into a kind of monster. It would appear
that the premiere of Čapek’s play arrived at precisely the right time and
coincided with the composer’s own thoughts. The premiere of the opera took
place at the Brno National Theatre in the City Theatre building (today’s Mahen
Theatre) on December 26 1929 and met with great success. This was partly
due to the excellent staging by the conductor František Neumann, the director Ota Zítek and Alexandra Čvanová in the lead role (who, incidentally, took
on this role at only 29 years of age). What is it that continues to fascinate us
about this opera today? No doubt there is its modernity and exclusive setting,
where people use cars and telephones, but it also has the mystery and tension of a well-constructed detective story. However, its success is mainly due
to the brilliance of Janáček’s music and his ability as a composer to perfectly
combine words and music into one unique operatic whole. Jiří Zahrádka

THE MAKROPULOS AFFAIR / GALA FESTIVAL OPENING
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Věc Makropulos − kostýmní návrhy inscenace /
The Makropulos Affair costume design production

Koncert pedagogů a posluchačů HF JAMU, obor klavír
Sobota 22. 11. 2014, 11 hodin, Hudební fakulta JAMU v Brně
Leoš Janáček: V mlhách, Pohádka
Pavel Haas: Suita pro klavír
Vítězslava Kaprálová: Dubnová preludia, Scherzová passacaglia
Klavír: Jan Jiraský, Igor Ardašev, Alice Rajnohová a posluchači
HF JAMU: Vladimír Halíček, Lukáš Svoboda

Leoš Janáček (1854–1928) věnoval klavíru řadu skladeb, z nichž nejznámější jsou Po zarostlém chodníčku, Sonáta I. X. 1905 a cyklus čtyř klavírních kusů V mlhách. Tento cyklus odhaluje velmi intimní a citlivou stránku
svého autora. Vznikl v zimě na přelomu let 1912 a 1913 a jeho jednotlivé
části jsou malé, motivicky navzájem propojené jakoby improvizované rapsodie v tóninách s mnoha béčky, plné typických janáčkovských fragmentů
a vášnivosti.
Pohádka je jedinou Janáčkovou skladbou pro violoncello a klavír. Dílo prošlo složitou genezí, o čemž svědčí několik dochovaných znění z rozmezí let
1910–1923. Janáček se v tomto drobném díle inspiroval jednou z ruských
pohádek, které formou básní v próze zpracoval a vydal jeden z představitelů ruského romantismu Vasilij Andrejevič Žukovskij.
Pavel Haas (1899–1944), bratr slavného filmového herce Hugo Haase,
složil jen několik málo desítek skladeb, než zemřel v Osvětimi. Skladbu
studoval na konzervatoři v rodném Brně mj. u Leoše Janáčka, údajně byl
jedním z jeho nejnadanějších žáků. Ve své tvorbě Haas uplatňuje prvky
české a moravské lidové hudby. Svou Klavírní suitu složil v roce 1935.
Vítězslava Kaprálová (1915–1940) je asi nejslavnější českou skladatelkou.
Brněnská rodačka si po studiích v Brně a v Praze rozšiřovala své vzdělání
ve Francii, soukromě studovala i u Bohuslava Martinů. Dubnová preludia
skládala od dubna do září v roce 1937 a věnovala je Rudolfovi Firkušnému.
Z období jejích studií u Vítězslava Nováka na pražské konzervatoři pochází
Groteskní passacaglia, kterou skladatelka přihlásila do soutěže hudebního
časopisu Tempo. Po vítězství skladbu na Novákovo doporučení Kaprálová
přepracovala a přejmenovala na Scherzovou passacaglii.
Pavel Petráněk
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Concert by teachers and
students from MF JAMU,
piano department
Saturday 22 November 2014, 11 am, Music Faculty of JAMU in Brno
L. Janáček: In the Mists, A Tale / Pavel Haas: Piano suite /
Vítěslava Kaprálová: April Preludes, Scherzo passacaglia
Piano: Jan Jiraský, Igor Ardašev, Alice Rajnohová and students from
MF JAMU: Vladimír Halíček, Lukáš Svoboda
Leoš Janáček (1854–1928) dedicated a number of compositions to the piano,
of which the best known are On an Overgrown Path, Sonata I. X. 1905 and the
cycle of four pieces for piano In the Mists. This cycle reveals a very intimate
and sensitive side to its creator. It was created in the winter of 1912–1913 and
its individual sections are short, seemingly improvized rhapsodies linked together by motifs in keys with many B-flats, full of passion and fragments typical
of Janáček. A Tale is Janáček’s only composition for cello and piano. The work
underwent a complicated genesis, which is demonstrated by several extant
versions from between the years 1910 and 1923. Janáček took his inspiration
for this short piece from one of the Russian fairy tales which were composed
and published in the form of prose poems by one of the representatives of
Russian romanticism, Vasily Andreyevich Zhukovsky.
Pavel Haas (1899–1944), the brother of the famous film actor Hugo Haas,
composed only a few dozen pieces of music before he died in Auschwitz. He
studied composition at the conservatory in his native Brno, with Leoš Janáček
among others, and he is said to have been one of his most gifted pupils. In
his work Haas used elements of Czech and Moravian folk music. He wrote
his Piano Suite in 1935. Vítězslava Kaprálová (1915–1940) is perhaps the
most famous female Czech composer. After studying in Brno and in Prague,
this native of Brno extended her education in France, and she also studied
privately with Bohuslav Martinů. She composed the April Preludes from April
until September 1937 and dedicated them to Rudolf Firkušný. From the period
of her studies with Vítězslav Novák at the Prague conservatory comes the
Grotesque Passacaglia, which Kaprálová entered into a competition by the
music magazine Tempo. After it won, the composer revised the composition on
Novák’s recommendation and renamed it Scherzo Passacaglia. Pavel Petráněk

CONCERT / MATINÉE
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Jan Jiraský
Foto / photo: Jakub Holas

Sborový koncert
Sobota 22. 11. 2014, 16 hodin, Janáčkovo divadlo (foyer)
Bohuslav Martinů: Petrklíč / Josef Bohuslav Foerster: Lesní
studánka, Krokodýl, Oříšek / Karel Reiner: Květovaný kůň
(výběr z cyklu) / Dětský sbor Brno / Sbormistr: Valeria Maťašová /
klavír: Šárka Králová / housle: Pavel Wallinger
Leoš Janáček: Královničky / Leoš Janáček: Říkadla
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno / Sbormistr:
Jakub Klecker / Sólisté: Petr Levíček, Jan Šťáva / spoluúčinkují
členové orchestru Czech Virtuosi / klavír: Jiří Hrubý

Sborová tvorba je důležitá pro řadu českých skladatelů. Bohuslav
Martinů (1890–1959) napsal desítky písní i sborů a ve většině z nich se
nechal inspirovat lidovou poezií. V roce 1954 složil Martinů v Nice sbor
s názvem Petrklíč. Je známo, že když se k Martinů dostala výzva k napsání
těchto sborů, odpověděl spontánně: „S radostí Vám napíši nějaké dvojzpěvy... Práce s našimi národními texty mi vždy dělá radost“.
Lásku ke sborovému zpěvu Josef Bohuslav Foerster (1859–1951) zdědil
po svých předcích. Ve své vlastní sborové tvorbě zprvu hodně čerpal od
Smetany a Dvořáka, avšak při svém dalším sborovém zrání si našel vlastní
cestu. Dnes uvedené sbory jsou součástí pětidílné sbírky s názvem
Dětské sbory op. 89.
Životní osudy skladatele Karla Reinera (1910–1979) byly kvůli jeho židovskému původu a době, ve které žil, více než strastiplné... Významnou část
jeho díla tvoří scénická hudba pro film, divadlo a rozhlas. Na svém kontě
má také několik sborů, mezi nimiž stojí v popředí cyklus Květovaný kůň –
básně, hry a rýmovačky na slova Norberta Frýda z roku 1942.
Nemalý podíl v tvorbě Leoše Janáčka (1854–1928) mají sborové skladby.
Sbory byly první Janáčkovy skladby, na kterých si tříbil svůj kompoziční
sloh. Cyklus Královničky složil Janáček s podtitulem Staré národní tance
obřadné se zpěvy v roce 1889. Jedná se o pradávné obřadní tance se
zpěvy, které na konci 19. století sebral a podle renomovaného sběratele
Františka Sušila sestavil František X. Bakeš. Cyklus Říkadla vznikl v roce
1926 na krátká říkadla, která vycházela v Dětském koutku v Lidových
novinách a patří k vrcholným dílům posledního Mistrova období.
Pavel Petráněk
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SBOROVÝ KONCERT

Choral Concert
Saturday 22 November 2014, 4 pm, Janáček Theatre (foyer)
Bohuslav Martinů: Primrose / Josef Bohuslav Foerster: Forest Spring,
Crocodile, Nut / Karel Reiner: Flowered Horse (selection from the
cycle) / Brno Children’s Choir / Choirmaster: Valeria
Maťašová / piano: Šárka Králová / violin: Pavel Wallinger
Leoš Janáček – Little Queens / Leoš Janáček – Nursery Rhymes /
Kantiléna youth and children’s choir at the Brno Philharmonic /
Choirmaster: Jakub Klecker / Main cast: Petr Levíček, Jan Šťáva /
Featuring members of the Czech Virtuosi orchestra / piano: Jiří Hrubý
Choral works have been important for a number of Czech composers. Bohuslav
Martinů (1890–1959) wrote dozens of songs and choruses, and in most of
them he took his inspiration from folk poetry. He composed a chorus entitled
Primrose in Nice in 1954. It is well known that when Martinů was invited to
write these choruses, he spontaneously replied: “I would be delighted to write
some duets for you... Working with our folk texts always brings me pleasure”.
Josef Bohuslav Foerster (1859–1951) inherited his love of choral song from his
ancestors. In his own choral work he initially borrowed greatly from Smetana
and Dvořák, but as he continued to mature in his composition of choruses
he found his own way. The choruses presented today are part of a five-part
collection entitled Children’s Choruses op. 89.
Because of his Jewish origin and the times in which he lived, the life of the
composer Karel Reiner (1910–1979) was far from easy... A large part of his
work is made up of incidental music for films, theatre and radio. He also has
several choruses to his name, among which the foremost is the cycle The
Flowered Horse – poems, games and rhymes to the words of Norbert Frýd
from 1942. There is a significant proportion of choral compositions among
the work of Leoš Janáček (1854–1928). Choruses were the first of Janáček’s
works on which he honed his compositional style. Janáček wrote the cycle
Little Queens with the subtitle Old Ritual Folk Dances with Songs in 1889.
These are ancient ceremonial dances with songs which were collected and
compiled by František X. Bakeš in the late 19th century on the basis of work
by the renowned collector František Sušil.
The Nursery Rhymes cycle from 1926 was based on short verses for children
published in the children‘s supplement of the Lidové noviny newspaper and
constitutes one of the finest works from the Maestro‘s later period.
Pavel Petráněk

CHORAL CONCERT

29

Dětský sbor Brno
Brno Children’s Choir
Foto / photo: Fotografické studio Martina
Vlasáková / Martina Vlasáková‘s
Photographic Studio

Leoš Janáček (1854–1928)

Příhody lišky Bystroušky
(úprava pro komorní orchestr, Jonathan Dove, 1998)

Komorní opera Hudební fakulty Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně
Premiéra sobota 22. 11. 2014, 19 hodin
Další uvedení čtvrtek 27. 11. 2014, 19 hodin, Divadlo na Orlí
Dirigent: Nikol Kraft / Režie: David Kříž / Scéna a kostýmy: Sylva
Marková / V hlavních rolích: Posluchači pěvecké katedry HF JAMU
a hosté / spoluúčinkuje Janáčkův akademický orchestr (orchestr posluchačů Hudební fakulty JAMU) / Smíšený pěvecký sbor pod vedením
Kláry Roztočilové / Dětský Sbor Brno pod vedením Valerie Maťašové

V letošním roce jsme 6. listopadu oslavili 90 let od premiéry Janáčkovy
„lesní idyly“, opery Příhody lišky Bystroušky. „Chytl jsem Bystroušku pro
les a smutek pozdních let“, napsal Janáček své múze Kamile Stösslové.
A skutečně, je to veledílo skladatelova stáří, které zkomponoval bezmála
v sedmdesáti letech. Počátek skladatelova zájmu o tento námět spadá
do roku 1920, kdy jej na příběhy mazané lišky z pera Rudolfa Těsnohlídka
vycházející na pokračování v Lidových novinách upozornila hospodyně
Mařa. Uplynuly však ještě dva roky, nežli se pustil do práce. Mezitím
studoval přírodu, zapisoval si „nápěvky“ ptáků i žab, chodil pozorovat liščí
rodinku. Těsnohlídkovu novelu přetavil v operní libreto velmi šťastně; odsunul do pozadí politickou satiru i dobové kontexty a naopak vystavěl celý
příběh na jednoduchém příběhu lišky, lesních obyvatel a lidských figurek
z okolí Brna, s důrazem na spravedlivý a z vyšší moci daný řád přírody,
počátku i konce nejenom lidského bytí. Premiéra se konala v brněnském
Městském divadle 5. listopadu 1924 v režii Oty Zítka, geniálních kostýmech Eduarda Miléna a v pregnantním hudebním nastudování Františka
Neumanna. Dnes je toto dílo hráno doslova po celém světě a je přijímáno
napříč generacemi, od malých diváků, přes rodiče a prarodiče. V roce 1998
vytvořil Jonathan Dove velmi zdařilou úpravu partitury pro 16 hráčů a 6
sólistů, která až překvapivě odpovídá Janáčkově zvukovosti. Od této chvíle
se tato opera rozběhla také na mnohé komorní a školní scény.
Jiří Zahrádka
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Leoš Janáček (1854–1928)

The Cunning Little Vixen
(chamber version of the opera, Jonathan Dove, 1998)

Chamber Opera of the Music Faculty of the Janáček
Academy of Performing Arts, Brno
Premiere: Saturday 22 November 2014, 7 pm
Next performance: Thursday 27 November 2014, 7 pm, Theatre on Orlí
Conductor: Nikol Kraft / Stage director: David Kříž
Main cast: Students from the Department of Singing MF JAMU and
guests, featuring the Janáček Academy Orchestra (Student orchestra
from the JAMU Musical Faculty) / Mixed choir led by Klára Roztočilová
/ Brno Children’s Choir led by Valerie Maťašová

On November 6 of this year we celebrated 90 years since the premiere
of Janáček’s “forest idyll”, the opera The Cunning Little Vixen. “I captured Vixen
Sharp-Ears for the forest and the sorrow of later years,” wrote Janáček to his
muse Kamila Stösslová. And indeed it is the masterpiece of the composer’s old
age, written when he was almost in his seventies. The start of the composer’s
interest in this subject matter goes back to the year 1920, when his housekeeper
Mařa drew his attention to the tales of the crafty vixen from the pen of Rudolf
Těsnohlídek, which were being serialized in the newspaper Lidové noviny. However,
another two years elapsed before he set to work on it. In the meantime he studied nature, noted down the “speech melodies” of birds and frogs, and observed
a family of foxes. His transformation of Těsnohlídek’s novella into an opera libretto
was very effective; he shifted the political satire and the historical context into
the background and instead built the whole story around the simple tale of the
vixen, the forest’s inhabitants and human figures from the area around Brno, with
an emphasis on the justice of the natural order, determined by a higher power,
and the beginning and end of (not only human) life. The premiere took place in
the City Theatre in Brno on November 5 1924, directed by Ota Zítek, with brilliant
costumes by Eduard Milén, in a concise musical rendition by František Neumann.
These days the work is performed literally all over the world and finds an audience
across the generations, from young people to their parents and grandparents. In
1998 Jonathan Dove very successfully created an adapted score for 16 players
and 6 soloists, which surprisingly replicates Janáček’s sound. This opera quickly
became a feature on many chamber and school stages. Jiří Zahrádka
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Kronos Quartet
Sobota 22. 11. 2014, 19 hodin, Sono music club
Terry Riley: Sunrise of the Planetary Dream Collector
Geeshie Wiley (ar. Jacob Garchik): Last Kind Words
Tradicionál (ar. Jacob Garchik): Smyrneiko Minore
Sergej Rachmaninov (ar. Kronos Quartet): Nunc Dimittis
John Oswald: Spectre
Aleksandra Vrebalov: …hold me, neighbor, in this storm…
Tradicionál (ar. Kronos, transc. Ljova): A Thousand Thoughts
Steve Reich: Different Trains

Jedním z gratulantů k Janáčkovým narozeninám bude i fenomenální
Kronos Quartet ze San Franciska v Kalifornii. Přestože Kronos byl již
v naší republice několikrát (Colours of Ostrava, Struny podzimu – Praha),
a vždy nadchl své posluchače, do Brna zavítá poprvé až díky festivalu
Janáček Brno. Členové tělesa sem přijedou po vystoupeních v Bruselu
a Istanbulu. Speciálně pro festival Janáček Brno zařadili do svého programu také dílo vynikajícího amerického minimalisty Steava Reicha, který
se Janáčkovou hudbou inspiroval. Jedná se o skladbu s názvem
Different Trains z roku 1988, která hned o rok později získala prestižní
cenu Grammy v kategorii Nejlepší soudobá klasická skladba. Dílo odkazuje
na Janáčkovu metodu nápěvků mluvy.
Kronos Quartet v loňském roce oslavil již 40 let své existence. Smyčcové
kvarteto bylo založené roku 1973 americkým houslistou Davidem
Harringtonem, který kolem sebe soustředil skupinu otevřeně smýšlejících a klasicky vzdělaných hudebníků ochotných vykouknout z poněkud
svazujícího ghetta moderní vážné hudby. Kvarteto se systematicky věnuje
především interpretaci nové hudby. Je jedním z nejvlivnějších, nejoceňovanějších a nejžádanějších souborů současné vážné hudby. Základem
práce Kronos Quartetu je dlouhodobá spolupráce s mnoha světoznámými
skladateli. Díky svému repertoáru je soubor velmi oblíbený i u posluchačů,
kteří neholdují vážné hudbě. Doma se Kronos Quartet cítí v koncertních
sálech i na pódiu obřího festivalu. Vystoupení souboru jistě osloví širokou
diváckou skupinu. Pavel Petráněk
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Kronos Quartet
Saturday 22 November 2014, 7 pm, Sono music club
Terry Riley: Sunrise of the Planetary Dream Collector
Geeshie Wiley (arr. Jacob Garchik): Last Kind Words
Traditional (arr. Jacob Garchik): Smyrneiko Minore
Sergei Rachmaninoff (arr. Kronos Quartet): Nunc Dimittis
John Oswald: Spectre
Aleksandra Vrebalov: …hold me, neighbor, in this storm…
Traditional (arr. Kronos, transc. Ljova): A Thousand Thoughts
Steve Reich: Different Trains

Among the well-wishers at Janáček’s birthday celebration will be the
phenomenal Kronos Quartet from San Francisco in California. Although
Kronos have already been in this country several times (Colours of Ostrava,
Strings of Autumn – Prague), and have always thrilled their listeners, the
Janáček Brno festival will bring them to Brno for the first time. The members
of the ensemble are visiting the city following performances in Brussels
and Istanbul. Especially for the Janáček Brno festival, they have included in
their programme a work by the eminent American minimalist Steve Reich,
who took inspiration from Janáček’s music. This is a composition entitled
Different Trains from 1988, which won a prestigious Grammy Award the
following year in the category Best Contemporary Classical Composition.
The work references Janáček’s method of speech melodies.
Last year the Kronos Quartet celebrated 40 years of existence. The string
quartet was founded in 1973 by the American violinist David Harrington,
who gathered around him a group of open-minded and classically educated
musicians who were willing to peer out from the somewhat confining ghetto
of modern classical music. The quartet systematically devotes itself to the
interpretation of new music in particular. It is one of the most influential,
highly regarded and sought-after ensembles in contemporary classical
music. The basis of the Kronos Quartet’s work is long-term collaboration with
many world-renowned composers. Thanks to its repertoire, the ensemble is
also very popular with listeners who don’t normally go in for classical music.
The Kronos Quartet feels equally at home in concert halls and on stage at
a huge festival. The ensemble’s performance is sure to appeal to a wide
audience. Pavel Petráněk
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Kronos Quartet
Foto / photo: Mark Allan

Janáček Ensemble
Neděle 23. 11. 2014, 10 a 12 hodin, Památník Leoše Janáčka
Leoš Janáček: Mládí
Josef Bohuslav Foerster: Dechový kvintet

V srpnu 1923 uslyšel Janáček na koncertě mezinárodního festivalu
soudobé hudby v Salzburku vynikající francouzský soubor Société
moderne des instruments à vent, jehož výkonem byl uchvácen. Není divu,
že když tentýž soubor zavítal 10. dubna 1924 do Brna, skladatel si jejich
vystoupení nenechal ujít.
Na koncertě pořádaném brněnskou konzervatoří 10. dubna 1924 zaznělo
Rousselovo Divertimento, dále Mozartův a Rimského-Korsakova klavírní
kvintet a Foerstrův Dechový kvintet. Nedlouho poté začal Janáček pracovat na svém dechovém sextetu. Je tedy možné, že jej ke kompozici mohl
inspirovat Foerstrův Dechový kvintet z roku 1909. Je to skladba nadmíru
šťastná. Pochází z období, kdy Foerster se svou chotí, významnou sopranistkou Bertou Lautererovou, přesídlil do Vídně. Během vídeňského období
vzniklo hned několik, snad nejvýznamnějších skladatelových děl, jako např.
IV. symfonie „Veliká noc“. Nápaditě koncipovaný čtyřvětý Dechový kvintet
je ukázkou Foersterových znamenitých instrumentačních schopností i jeho
bytostného lyrizmu.
Leoš Janáček napsal svůj dechový sextet až v roce 1924, tedy v roce
svých sedmdesátých narozenin. Je to rok, kdy rekapituluje svůj profesní
i soukromý život a v nejednom případě se ohlíží do časů svého dětství
a mládí. Odtud tedy jeho název Mládí. Můžeme jen odhadovat, která část
je věnovaná zážitkům z dětství, ale v jednom případě jsme o tom informováni přímo od skladatele. Materiál ze třetí věty pochází totiž z Janáčkovy
skladby Pochod modráčků. Skladbička se vztahuje ke skladatelovu dětství
ve fundaci starobrněnského kláštera. Zde byl tehdy dvanáctiletý Leoš
svědkem vpádu pruských vojsk na Staré Brno: „Klášterní náměstí starobrněnské plnilo se šedí a červení pruských vojsk o prázdninách r. 1866.
Vířily plechové bubínky a vřeštěly nad nimi vysoké pikoly. Dravá hudba.
Ještě mi dnes v uších leží a hučí.“ Ač byla skladba psána pro studenty
pražské konzervatoře, premiéra skladby se konala v Brně na koncertě
brněnské konzervatoře, dne 21. října 1924 v interpretaci hráčů brněnské
opery. Dnes patří skladatelovo Mládí k nejhranějším komorním skladbám
určeným pro dechové nástroje. Jiří Zahrádka
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Janáček Ensemble
Sunday 23 November 2014, 10 am and 12 am, Leoš Janáček Memorial
Leoš Janáček: Youth
Josef Bohuslav Foerster: Brass Quintet

In August 1923 Janáček was present at an enthralling performance by the
excellent French ensemble Société moderne des instruments à vent at the
International Festival of Contemporary Music in Salzburg. It is, therefore, no
surprise that when the ensemble came to Brno on April 10 1924, the composer made sure he was in attendance. The concert on April 10 1924 was organised by the Brno Conservatory and included Roussel’s Divertimento, Mozart
and Rimsky-Korsakov’s piano quintets and Foerster’s Wind Quintet. Not long
afterwards Janáček began work on his own wind sextet. It is, therefore,
possible that his composition could have been inspired by Foerster’s Wind
Quintet from 1909. This is an exceedingly upbeat piece. It dates to the period when Foerster moved to Vienna with his wife, the famous soprano Berta
Lauterová. During their stay in Vienna the composer created several of what
are perhaps his most important works, such as Symphony No. 4 “Easter Eve”.
The imaginatively conceived four-movement Wind Quintet is an example of
Foerster’s incredible skills in instrumentation as well as his essential lyricism.
Leoš Janáček did not write his wind quintet until 1924, when he was seventy
years old. It was a year when he looked back on both his professional and private life, often reflecting on his youth and childhood – hence the title Youth.
We can only surmise which part is dedicated to his childhood experiences,
but in one instance the composer does directly inform us. Material from the
third movement comes from Janáček’s composition The March of the Blue
Birds. This musical vignette is related to the composer’s childhood at the Staré Brno Monastery foundation. It was there that the 12-year-old Leoš witnessed an incursion by Prussian soldiers into Staré Brno: “During the holidays of
1866 the Staré Brno Monastery Square was filled with grey and red Prussian
soldiers. The high piccolos caterwauled above the roll of the tin drums. Fierce
music. To this day it still throbs in my ears.” Although the composition had
originally been written for students of the Prague Conservatory, the premiere
was given at the Brno Conservatory on October 21 1924 by musicians from
the Brno Opera. Today Youth is one of the most frequently played chamber
pieces for wind instruments. Jiří Zahrádka
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Janáček Ensemble
Foto / photo:
Vlasta Piskačová

Ivo Medek (1956), Markéta Dvořáková (1977)

Alice in bed
Národní divadlo Brno
Neděle 23. 11. 2014, 15 hodin, Divadlo Reduta
Dirigent: Ondrej Olos / Režie, scéna: Rocc
V hlavních rolích: Alice 1: Tereza Merklová Kyzlinková /
Alice 2: Gabriela Vermelho / Soprán: Hana Škarková /
Kontratenor: Jan Mikušek / Tenor: Marek Olbrzymek / Bas: David Nykl

Opera Alice in bed vznikla spoluprací mezinárodního týmu čtyř autorů.
S myšlenkou napsat celovečerní operu Alice in bed přišel režisér Sjaron
Minailo, když měl spolu s Markétou Dvořákovou vytvořit nějaké hudebně dramatické dílko v rámci skladatelských kurzů v Anglii v roce 2007.
Ke spolupráci na opeře Markéta Dvořáková přizvala Ivo Medka. Od původního záměru – napsat libreto podle textu Susan Sontag – postupně
upustili, oběma text připadal příliš ponurý a depresivní. Zachovali pouze
určité světlé okamžiky (odkazy na Alenku v říši divů a za zrcadlem) a
rozhodli se napsat zcela původní text, ve kterém by bylo více prostoru
pro snovou fantazijní polohu operního ztvárnění. Teprve když bylo vše
předem domluveno, vzniklo samotné libreto, které vytvořili Sjaron Minailo
a Anne Daschkey. S hotovým textem pak pracovali autoři hudby obvyklým způsobem, který uplatňují při týmovém komponování. Nejdříve opět
mnoho hodin diskuzí nad celou řadou aspektů – atmosférou a charakterem
jednotlivých scén, charakteristickými znaky jednotlivých postav, přiřazování hudebních nástrojů postavám atd. A pak také nezbytné škrtání textu,
neboť ho bylo příliš. Původně zamýšlená instrumentace pouze pro hlasy
a bicí nástroje se postupně obohacovala o další a další nástroje, které
autoři považovali za nezbytné, až jich bylo nakonec 11.
V soustavě bicích nástrojů nechybí i dětské hračky (hrací strojky, štěrchátka, pískací hračky atd.) evokující dětský svět malé Alenky. Světová
premiéra opery se konala letos na jaře v Brně. Součástí této multimediální
kompozice je video složka, které se ujal tvůrce počítačových her Lukáš
Medek. Příběh je sondou do života Alice – úspěšné designérky počítačových her, která žije svůj umělecký, ale i osobní život vnitřně rozpolcená.
Ivo Medek, Markéta Dvořáková
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Ivo Medek (1956), Markéta Dvořáková (1977)

Alice in bed
Brno National Theatre
Sunday 23 November 2014, 3 pm, Reduta Theatre
Conductor: Ondrej Olos / Stage director: Rocc
Main cast: Alice 1: Tereza Merklová Kyzlinková / Alice 2: Gabriela
Vermelho / Soprano: Hana Škarková / Countertenor: Jan Mikušek /
Tenor: Marek Olbrzymek / Bass: David Nykl
The opera Alice in Bed came about through the collaboration of an international team of four creative individuals. It was the director Sjaron Minailo who
came up with the idea of writing the full-length opera Alice in Bed, when he
and Markéta Dvořáková were supposed to create a piece of musical theatre
as part of composition courses in England in 2007. Markéta Dvořáková invited
Ivo Medek to collaborate on an opera. They gradually abandoned their original
plan – of writing a libretto based on a text by Susan Sontag – as the text
seemed to both of them to be too gloomy and depressing. They retained only
certain light moments (references to Alice in Wonderland and Through the
Looking Glass) and decided to write a completely original text in which there
would be more scope for a dreamlike, fantastical type of opera rendition. Only
when everything had been agreed upon in advance did the actual libretto
come into being, written by Sjaron Minailo and Anne Daschkey. The creators of
the music then worked with the finished text in the usual way which applies
to team composition. Firstly, there were many more hours of discussion about
a range of different aspects – the atmosphere and character of individual
scenes, the typical attributes of individual characters, the assigning of musical instruments to characters, etc. Then cuts had to be made to the text as
there was too much of it. The originally envisaged instrumentation, for voices
and percussion only, was gradually enriched with more and more instruments
which the authors considered necessary, until they ended up with eleven of
them. The arrangement of percussion instruments even includes children’s
toys (musical toys, rattles, squeaky toys, etc.) which evoke young Alice’s
childish world. The world premiere of the opera took place this spring in Brno.
Part of this multimedia composition is a video component which was the work
of Lukáš Medek, a computer-game designer. The story explores the life of
Alice, a successful designer of computer games who lives both her creative
and personal life internally split in two. Ivo Medek, Markéta Dvořáková
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Alice in bed
Foto / photo: Patrik Borecký

Leoš Janáček (1854–1928)

Její pastorkyňa
Opera Graz
Neděle 23. 11. 2014, 18 hodin, Janáčkovo divadlo
Dirigent: Dirk Kaftan / Režie: Peter Konwitschny /
Scéna a kostýmy: Johannes Leiacker
V hlavních rolích: Jenůfa: Gal James / Kostelnička: Iris Vermillion /
Laca: Aleš Briscein / Števa: Taylan Reinhard

Ač stojí Její pastorkyňa na samém počátku skladatelovy cesty k modernímu a osobitému uchopení hudebně dramatické tvorby, jde o jeho
nejhranější operu (podobná situace je u Benjamina Brittena a jeho rané
opery Peter Grimes). Práce na Její pastorkyni byla pro Janáčka velmi
vyčerpávající. Námět nalezl v dobově kontroverzním dramatu mladé spisovatelky Gabriely Preissové. Příběh o tragickém osudu mladé ženy, který
je určován dobovými předsudky, zjevně konvenoval Janáčkovu sociálnímu
cítění. S dramatem Preissové si však vybral i prozaický text, který v opeře
užil jako vůbec první skladatel. Na kompozici pracoval od roku 1894 celých
9 let. Práci však často přerušoval kvůli enormnímu vytížení ve školách, kde
vyučoval. Operu dokončil ve chvíli, kdy zemřela jeho milovaná dcera Olga,
tedy na počátku roku 1903.
Nejistota spojená s novým kompozičním přístupem, tragická událost
v osobním životě a následné odmítnutí opery pražským Národním divadlem
znamenalo pro skladatele obrovské psychické vypětí. Premiéry se nakonec
ujalo Brno a jeho české Národní divadlo. Konala se v dnes již neexistující
budově divadla na Veveří ulici 21. ledna 1904 pod taktovkou C. M.
Hrazdiry. Ač nastudování bylo kvůli tehdejším možnostem spíše přibližné,
slavilo velký úspěch. Janáček pak operu ještě v roce 1906 a 1907 přepracoval do dnešní podoby. Po pražské (1916) a následně vídeňské premiéře
(1918) se dílo rozběhlo do celého světa a dodnes patří k nejhranějším
operám 20. století. Jiří Zahrádka
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Leoš Janáček (1854–1928)

Jenůfa
Opera Graz
Sunday 23 November 2014, 6 pm, Janáček Theatre
Conductor: Dirk Kaftan / Stage director: Peter Konwitschny /
Scenery and costumes: Johannes Leiacker
Main cast: Jenůfa: Gal James / Kostelnička: Iris Vermillion /
Laca Klemeň: Aleš Briscein / Števa Buryja: Taylan Reinhard

Although Jenůfa represents the very beginning of the composer’s journey
towards a modern and distinctive form of musical drama, it is his most
frequently performed opera (a similar situation to that of Benjamin Britten
and his early opera Peter Grimes). Work on Jenůfa placed great demands on
Janáček. He found the subject matter for his opera in a play by the young
writer Gabriela Preissová which was controversial in its day. The story of the
tragic fate of a young woman which is brought about by the prejudices of the
time was evidently in keeping with Janáček’s social conscience. In choosing
Preissová’s play, however, he also chose a work of prose, which he was the
very first composer to employ in an opera. Work on the composition took
him a full nine years, starting in 1894. However, it was frequently interrupted
because of his enormous workload at the schools where he taught. He completed the opera as his beloved daughter Olga was dying, at the beginning
of 1903. The uncertainty associated with the new approach to composition,
this tragic event in his personal life and the subsequent rejection of the
opera by the Prague National Theatre placed a huge psychological strain on
the composer. In the end the premiere was taken on by Brno and its Czech
National Theatre. It took place in a now-defunct theatre building on Veveří
Street on January 21 1904 under the baton of C. M. Hrazdira. Although, in
view of the limitations of its time, the staging was rather rudimentary, it
enjoyed great success. Janáček then went on to rework the opera into its
present form in 1906 and 1907. After the Prague (1916) and then Viennese
premiere (1918) the work was taken up across the world and it remains one
of the most frequently performed operas of the 20th century.
Jiří Zahrádka
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Její pastorkyňa / Jenůfa
Opera Graz
Foto / photo: Werner Kmetitsch

Alessandro Bosetti (1973)
Pondělí 24. 11. 2014, 20 hodin, Vila Tugendhat
Notebooks
Skladba zkomponovaná pro příležitost 160. výročí narození
L. Janáčka

Leoš Janáček přímo či nepřímo inspiroval řadu skladatelů nejen za svého
života. S jeho skladatelským odkazem byli konfrontováni jeho žáci, ale
i obdivovatelé, které má až dodnes. Mezi ně bezpochyby patří i italský
skladatel Alessandro Bosetti, který zkomponoval na objednávku našeho
festivalu skladbu u příležitosti Janáčkova 160. výročí narození.
Jednačtyřicetiletý Bosetti dnes působí v Německu jako multižánrový umělec, skladatel, jazzový saxofonista a performer se svébytnými vyjadřovacími prvky a nezaměnitelným jazykem. Oprávněně se o něm tedy hovoří jako
o „Jednom z nejvíce neobvyklých a zajímavých postav současné scény“.
Své skladby s úspěchem prezentoval na prestižních festivalech v New
Yorku, Paříži nebo Londýně. Bosetti patří k významným umělcům, kteří
se zaobírají tvorbou pro rozhlas, za kterou obdržel řadu ocenění.
Pro festival Janáček Brno zkomponoval skladbu s názvem Notebooks
pro hlas a elektroniku. O své nové skladbě Bosetti říká:
„V Památníku Leoše Janáčka v Brně se nachází velmi zvláštní poklad: řada
velmi malých sešitů, kam si Janáček zapisoval nápěvky mluvy, které slyšel
během každodenního života. Každý tento nápěvek, zapsaný někdy mezi
lety 1904–1928, je vlastně jakousi zvukovou fotografií pomíjivé situace.“
Alessandro Bosetti se snaží tyto nápěvky opět oživit a ve své skladbě
ukazuje své představy toho, čeho byl Janáček svědkem při zapisování
nápěvků. K atmosféře skladby jistě velmi přispějí různé prostory Vily
Tugendhat. Pavel Petráněk
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ALESSANDRO BOSETTI

Alessandro Bosetti (1973)
Monday 24 November 2014, 8 pm, Villa Tugendhat
Notebooks
Composition written to mark the 160th anniversary of the birth
of L. Janáček

Leoš Janáček has directly or indirectly inspired a host of composers, both
during his lifetime and after his death. His pupils and the admirers he still
has to this day have all been faced with his legacy. One of those admirers is
without a doubt the Italian composer Alessandro Bosetti, who has written
a work commissioned by our festival for the 160th anniversary of Leoš
Janáček’s birth.
Today, the 41-year-old Bosetti works in Germany as a multi-genre artist, composer, jazz saxophonist and performer with his unique expressive elements
and unmistakable voice. Today he is rightly spoken of as “One of the most
unusual and interesting figures on the contemporary scene.” His compositions have met with great success at prestigious festivals in New York, Paris
and London. Bosetti is one of the major artists who creates works for radios,
for which he has received numerous awards.
For the Janáček Brno festival he has composed the work Notebooks for voice
and electronica. Regarding his new work Bosetti says that, “There is a very
special treasure to be found at the Leoš Janáček Memorial: a collection of
very small notebooks in which Janáček noted down his speech melodies.
Each of these speech melodies, written down between 1904 and 1928,
is in fact an audio photograph of a transitory moment.”
Bosetti has tried to bring these melodies back to life, and in his composition
he gives us his impressions of what Janáček might have witnessed when he
recorded these speech melodies. The atmosphere of the piece will certainly
be enhanced by the diverse spaces at the Villa Tugendhat.
Pavel Petráněk
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Alessandro Bosetti
Foto / photo: Fulvio Zanettini

Leoš Janáček (1854–1928)

Výlety páně Broučkovy
Národní divadlo moravskoslezské (Ostrava)
Úterý 25. 11. 2014, 19 hodin, Mahenovo divadlo
Dirigent: Robert Jindra / Režie: SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš
Trpišovský) / Scéna: Jakub Kopecký / Kostýmy: Simona Rybáková /
V hlavních rolích: Matěj Brouček: Arnold Bezuyen / Mazal, Blankytný,
Petřík: Adam Zdunikowski / Sakristán u sv. Víta, Lunobor, Domšík
od Zvonu: Martin Gurbal‘ / Málinka, Etherea, Kunka: Agnieszka
Bochenek-Osiecka / Svatopluk Čech: Svatopluk Sem

Ačkoliv je operní bilogie Výlety páně Broučkovy Janáčkovým nejmonumentálnějším hudebně dramatickým dílem, stojí žel stále stranou zájmů
operních divadel. A to nesporně neprávem. Skladatel se rozhodl zpracovat Čechovu satirickou prózu Pravý výlet pana Broučka do Měsíce v roce
1908, tedy v roce spisovatelova úmrtí. Měl však smůlu na libretisty, kteří
nebyli schopni nebo ochotni adekvátně přepracovat látku v libreto podle
Janáčkových představ. Není divu, že za devět nekonečných let, kdy na
opeře pracoval, se na přípravě libreta podílela celá řada literátů, kteří však
od práce dřív nebo později utekli. Mezi nimi nechybí taková jména jako
Zikmund Janke, F. S. Procházka, Viktor Dyk, Jiří Mahen či dokonce Max
Brod. Janáček dílo konečně dopsal v roce 1917, ale po vypracování klavírního výtahu zjistil, že opera je příliš krátká. Politická situace i společenské
klima mu velelo zpracovat ještě další díl Čechových „broučkiád“: Výlet
pana Broučka, tentokráte do XV. století. Tentokrát mu šla práce rychle od
ruky, a tak byl druhý díl dokončen za pouhých 9 měsíců. První díl bilogie
pak opravil a propojil s dílem druhým. Výlety páně Broučkovy jsou jedinou
Janáčkovou operou, která měla premiéru v Praze v Národním divadle.
Hudebního nastudování se ujal tehdy nový šéf Otakar Ostrčil, režii obstaral
Gustav Schmoranz. Snad kvůli ne příliš šťastnému scénickému uchopení
tématu bylo přijetí spíše vlažné. Opera je to ovšem výjimečná, především
svou hudební složkou. Janáček zde experimentuje v instrumentaci
i v hudební struktuře. Jiří Zahrádka
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VÝLETY PÁNĚ BROUČKOVY

Leoš Janáček (1854–1928)

The Excursions of Mr Brouček
National Moravian-Silesian Theatre (Ostrava)
Tuesday 25 November 2014, 7 pm, Mahen Theatre
Conductor: Robert Jindra / Stage direction: SKUTR (Martin Kukučka
and Lukáš Trpišovský) / Scenery: Jakub Kopecký / Costumes: Simona
Rybáková
Main cast: Matěj Brouček: Arnold Bezuyen / Mazal, Azurean, Pete:
Adam Zdunikowski / Sacristan, Lunigrove, Domšík from the Bell: Martin Gurbaľ / Málinka, Etherea, Kunka: Agnieszka Bochenek-Osiecka /
Svatopluk Čech: Svatopluk Sem

Despite the fact that the opera bilogy The Excursions of Mr Brouček is Janáček’s
largest-scale operatic work, it has, regrettably, not received much interest from
opera houses. And this is unquestionably unfair. The composer decided to work
on Čech’s satirical prose The True Excursion of Mr Brouček to the Moon in 1908,
a year after the writer’s death. However, he was unlucky with his librettists, who
were either unable or unwilling to adequately reshape the material into a libretto
as Janáček had envisaged it. Not surprisingly, over the nine interminable years
when he worked on the opera, a whole host of literary figures participated in the
preparation of the libretto, abandoning the project sooner or later. Among them
were well-known names such as Zikmund Janke, F. S. Procházka, Viktor Dyk, Jiří
Mahen and even Max Brod. Janáček finally finished writing the work in 1917, but
after preparing the piano score he realised that the opera was too short. The
political situation as well as the social climate led him to start work on another
instalment of Čech’s “Broučekiad”: The Excursion of Mr Brouček, this time to
the 15th century. This time the work proceeded quickly and the second part
was ready after only nine months. Janáček then made corrections to the first
part of the bilogy and linked it to the second. The Excursions of Mr Brouček was
the only one of Janáček’s operas to have its premiere at the National Theatre in
Prague. The musical performance was conducted by its new head, Otakar Ostrčil, with Gustav Schmoranz directing. However, it received a lukewarm reception,
perhaps in part because the stage depiction of the subject left something to
be desired. The opera is very unusual though, particularly in terms of its music.
Here Janáček experimented both with the musical structure and with
the instrumentation. Jiří Zahrádka
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Výlety páně Broučkovy
The Excursions of Mr Brouček
Foto / photo: Martin Popelář

Leoš Janáček (1854–1928)

Příhody lišky Bystroušky
Národní divadlo (Praha)
Středa 26. 11. 2014, 19 hodin, Janáčkovo divadlo
Dirigent: Robert Jindra / Režie: Ondřej Havelka / Scéna: Martin Černý /
Kostýmy: Kateřina Štefková
V hlavních rolích: Bystrouška: Alžběta Poláčková / Revírník:
Svatopluk Sem / Lišák Zlatohřbítek: Michaela Kapustová / Rechtor,
Komár: Jaroslav Březina

Příhody lišky Bystroušky jsou sedmou z devíti oper Leoše Janáčka
(1854–1928). Libreto si napsal sám skladatel podle literární předlohy
Rudolfa Těsnohlídka, která vznikla jako text k ilustracím Stanislava Lolka
(mimo jiné vykonával roční lesnicko-mysliveckou praxi) otiskovaných na
pokračování v brněnských Lidových novinách od 7. dubna do 23. června
1920. Janáček některé části kresleného seriálu zcela vypustil, jiné rozpracoval do větších detailů, zdůraznil svět zvířat a zredukoval lidské postavy.
Oproti předloze, která končí svatbou Bystroušky a lišáka Zlatohřbítka,
nechal titulní hrdinku zemřít.
Na opeře začal pozvolna pracovat ještě v době, kdy se vší silou věnoval
kompozici Káti Kabanové – v létě roku 1921. V té době promýšlel scénář
opery. K samotnému skládání nového díla se dostal až v lednu 1922 a s
malými přestávkami se mu věnoval až do počátku roku 1924, tzn. že jej
dokončil ve svých sedmdesáti letech. Premiéra se konala 6. listopadu
1924 v Brně pod taktovkou Františka Neumanna a v režii Oty Zítka.
Nová inscenace pražského Národního divadla nese osobitý rukopis
režiséra Ondřeje Havelky – stylizaci do swingové doby dvacátých let minulého století, v níž se žena začíná totálně emancipovat, podobně jako
to dokáže Bystrouška v opeře.
Dílo, v němž se prolíná svět zvířecí a lidský, Havelka nevnímá jako prvoplánovou pohádku. „Nechtěl jsem dělat ilustrativní představení, v němž
hopkají chlupatá zvířátka, na druhou stranu se však rodiče nemusí bát
přivést s sebou děti,“ zdůrazňuje. V předloze spatřuje především metaforu
k lidskému životu. „Proto také jediným zvířecím znakem jsou ocasy,“
říká Havelka. Pavel Petráněk
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Leoš Janáček (1854–1928)

The Cunning Little Vixen
National Theatre (Prague)
Wednesday 26 November 2014, 7 pm, Janáček Theatre
Conductor: Robert Jindra / Stage director: Ondřej Havelka /
Scenery: Martin Černý / Costumes: Kateřina Štefková
Main cast: Vixen: Alžběta Poláčková / Gamekeeper: Svatopluk Sem /
Fox: Michaela Kapustová / Mosquito, Schoolmaster: Jaroslav Březina

The Cunning Little Vixen is the seventh of nine operas by Leoš Janáček
(1854–1928). The composer wrote the libretto himself, basing it on a text
by Rudolf Těsnohlídek which was written to accompany illustrations by
Stanislav Lolek (who, among other things, was involved in forestry and
hunting), which were printed in instalments by the Brno newspaper Lidové
noviny from 7 April to 23 June 1920. Janáček ignored some sections of this
illustrated series, while adding more detail to others, emphasizing the world
of animals and scaling back the human characters. Unlike the ending of the
illustrated series, in which Bystrouška marries the male fox, Zlatohřbítek,
Janáček lets the titular heroine die. He began work on the opera slowly while
he was still devoting himself wholeheartedly to the composition of Káťa
Kabanová, in the summer of 1921. At that time he was working out a storyline for the opera. He started the actual composition of the new work in January 1922 and, with a few breaks, this kept him occupied until the beginning
of 1924, i.e. it was completed in his seventieth year. The premiere was held
in Brno on 6 November 1924 under the baton of František Neumann and directed by Ota Zítek. This new production by Prague’s National Theatre clearly
bears the imprint of the director, Ondřej Havelka, with its stylization from the
swing era of the 1920s, when women began to be completely emancipated,
as Bystrouška demonstrates in the opera.
This work, which blends the animal world with the human world, is not seen
by Havelka as a trivial children’s story. “I didn’t want to do an illustrative production with leaping furry animals, but, on the other hand, parents mustn’t
be scared to bring their children along,” he states. He sees in this work a
metaphor for human life. “That is why the tails are the only animal feature,”
says Havelka. Pavel Petráněk
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Příhody lišky Bystroušky
The Cunning Little Vixen
Národní divadlo (Praha) / National Theatre (Prague)
Foto / photo: Hana Smejkalová

Filharmonie Brno
Čtvrtek 27. 11. 2014, 19 hodin, Janáčkovo divadlo
Antonín Dvořák: Fanfáry ku slavnostnímu zahájení zemské výstavy
v Praze (1891) / Béla Bartók: Koncert č. 1 pro klavír a orchestr /
Marc-André Dalbavie: Variace na Janáčkovo téma / Leoš Janáček:
Sinfonietta
Dirigent: Aleksandar Marković / Klavír: Denis Kožuchin

Koncert začne opravdu slavnostně – fanfárami, ač napsané Antonínem
Dvořákem (1841–1904), jsou pro posluchače de facto neznámé. Dvořák
složil Fanfáry pro čtyři trubky a tympány k příležitosti zahájení Zemské
jubilejní výstavy uspořádané v Praze roku 1891. V den zahájení výstavy,
15. května, se již o šesté hodině ranní fanfáry ozývaly z pražských věží
a téhož dne byly hrány při slavnostním otevření výstavy z ochozu vstupní
brány do areálu výstaviště. Zajímavostí fanfár je téměř shodná podoba
základní tympánové figury s dětskou říkankou „Hou, hou, krávy jdou“.
Béla Bartók (1881–1945) o svém Prvním klavírním koncertu napsal:
„V posledním roce jsem se mnoho zabýval hudbou před Bachem a domnívám se, že stopy toho lze vidět např. na mém Klavírním koncertě …“.
Bartók na něm pracoval od srpna do listopadu 1926 a posléze byl jeho
prvním interpretem pod taktovkou Wilhelma Furtwänglera. Není bez zajímavosti, že čerstvou novinku osobně zahrál v roce 1927 i v Praze s Českou
filharmonií. O tomto díle skladatel dlouze diskutoval i s Leošem Janáčkem.
Francouzský skladatel Marc-André Dalbavie (1961) získal objednávku na
nové dílo od prestižní japonské Suntory Hall v Tokiu. Dalbavie pro tuto koncertní síň složil dvacetiminutové Variace na Janáčkovo téma a osobně zde
dirigoval premiéru v roce 2006. Ono Janáčkovo téma si vypůjčil z klavírního cyklu V mlhách. Za zmínku stojí i informace, že Janáčkem se Dalbavie
inspiroval i ve své Sinfoniettě.
A právě Sinfoniettou Leoše Janáčka (1854–1928) skončí rovněž koncert
Filharmonie Brno. Janáček ji dokončil roku 1926 jako své poslední orchestrální dílo. Své přítelkyni Kamile Stösslové o ní psal: „Dodělám pěkňoučkou
symfoniettu s fanfárami. Vzpomínám si na ty písecké fanfáry. To bylo
tehdy pěkné.“ Skladba byla poprvé provedena v rámci VIII. všesokolského
sletu v Praze Českou filharmonií.
Pavel Petráněk
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FILHARMONIE BRNO

Brno Philharmonic
Thursday 27 November 2014, 7 pm, Janáček Theatre
Antonín Dvořák: Fanfares for the Gala Opening of the Provincial
Exhibition in Prague (1891) / Béla Bartók: Concerto no. 1 for piano
and orchestra / Marc-André Dalbavie: Variations on a theme by
Janáček / Leoš Janáček: Sinfonietta
Conductor: Aleksandar Marković / Piano: Denis Kozhukhin

This concert will get off to a suitably festive start – with fanfares, which,
although written by Antonín Dvořák (1841–1904), will be unfamiliar to listeners. Dvořák wrote the Fanfares for four trumpets and timpani for the opening
of the Jubilee Exhibition held in Prague in 1891. From six o’clock in the morning on 15 May, the day of the exhibition opening, the fanfares sounded from
Prague’s towers, and on the same day, during the gala opening of the exhibition, they were played from the gallery of the entrance gate to the exhibition
grounds. An interesting feature of the fanfare is the almost identical form of
the basic timpani figure to the children’s nursery rhyme “Ho, ho, there
the cows go”.
Béla Bartók (1881–1945) wrote of his First Piano Concerto, “Over the last year
I’ve been studying music prior to Bach and I imagine some traces of that can
be seen, for example, in my Piano Concerto…” Bartók worked on it from August until November 1926 and eventually he was the first to perform it under
the baton of Wilhelm Furtwängler. It is interesting to note that he personally
played this new work in Prague in 1927 with the Czech Philharmonic. The composer also engaged in lengthy discussions about the work with Leoš Janáček.
The French composer Marc-André Dalbavie (1961) was commissioned to
write a new work by the prestigious Suntory Hall in Tokyo. Dalbavie wrote the
twenty-minute Variations on a Theme by Janáček for this concert hall and
personally conducted the premiere there in 2006. He borrowed a Janáček
theme from the piano cycle In the Mists. It is also worth noting that Dalbavie
was inspired by Janáček in his Sinfonietta.
And it is in fact Leoš Janáček’s (1854–1928) Sinfonietta which brings the
Brno Philharmonic’s concert to a close. Janáček completed it in 1926, and it
proved to be his last orchestral work. He wrote to his friend Kamila Stösslová,
“I’m finishing off my pretty little symfonietta with its fanfares. I can’t forget
those fanfares in Písek – they were so nice.” The composition was first played
by the Czech Philharmonic as part of the 8th Sokol Rally in Prague.
Pavel Petráněk
BRNO PHILHARMONIC
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Denis Kožuchin / Denis Kozhukhin
Foto / photo: Felix Broede

Leoš Janáček (1854–1928)

Její pastorkyňa
Chorvatské národní divadlo (Zagreb)
Pátek 28. 11. 2014, 19 hodin, Mahenovo divadlo
Dirigent: Michail Sinkevič / Režie: Ozren Prohić /
Scéna: Branko Lepen / Kostýmy: Petra Dančević
V hlavních rolích: Jenůfa: Tamara Franetović Felbinger / Kostelnička:
Dubravka Šeparović Mušović / Laca: Roman Sadnik / Števa: Stjepan
Franetović
Literární předlohou k v pořadí třetí Janáčkově opeře bylo stejnojmenné drama
Gabriely Preissové, které bylo v letech 1890 a 1892 uvedeno na scéně pražského i brněnského Národního divadla a vyvolalo řadu polemik. Proč se rozhodnul komponovat text na činoherní drama, tedy nikoliv na veršované libreto,
nevíme. Mohla to být špatná zkušenost s nepodařeným veršovaným libretem
Počátku románu, ale především byl Janáček k prozaickému libretu přiveden
„principem pravdy v zachyceném nápěvku mluvy“. Ačkoliv první Janáčkův
dochovaný nápěvek pochází až z roku 1897, je jisté, že hudebního prvku lidské
řeči si všímal již dříve v souvislosti s intenzívním zájmem o lidovou píseň.
Lidskou mluvu považoval za jakási „okénka do duše lidí“ a nápěvky byly podle
něj výrazem povahy a okamžitého rozpoložení člověka. Právě nápěvky mluvy
a studium lidové písně přivedly Janáčka na novou tvůrčí cestu, která byla
spolu s prozaickou koncepcí Její pastorkyně rozhodujícím faktorem při vzniku
hudební a divadelní novosti díla. Skladatel na opeře pracoval mezi léty
1894-1903, tedy celých devět let.
Po odmítnutí vedení pražského Národního divadla operu uvést se premiéry
ujalo brněnské Národní divadlo. První provedení se tedy konalo v Brně
21. 1. 1904 v divadle na Veveří ulici za řízení Janáčkova žáka C. M. Hrazdiry
a sklidilo neobyčejný úspěch. Janáček však dále usiloval o přijetí díla v Praze –
jednak bylo Národní divadlo nejvýznamnější českou operní scénou a pak také
chudé podmínky brněnského divadla byly pro provozování jeho novátorského
díla nedostačující. Až v roce 1915 se podařilo přesvědčit vedení divadla
a dirigenta Karla Kovařovice, aby vzali Její pastorkyni na milost. Kovařovic pro
pražskou premiéru provedl s Janáčkovým souhlasem některé retuše a změny
především v instrumentaci a sám se chopil nastudování. Po nanejvýš úspěšné
pražské premiéře 26. 5. 1916 se Janáček konečně prosadil jako skladatel
nejen v českém, ale záhy i světovém měřítku. Jiří Zahrádka
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JEJÍ PASTORKYŇA

Leoš Janáček (1854–1928)

Jenůfa
Croatian National Theatre (Zagreb)
Friday 28 November 2014, 7 pm, Mahen Theatre
Conductor: Mikhail Sinkevich / Stage director: Ozren Prohić /
Scenery: Branko Lepen / Costumes: Petra Dančević
Main cast: Jenůfa: Tamara Franetović Felbinger / Kostelnička: Dubravka
Šeparović Mušović / Laca Klemeň: Roman Sadnik / Števa Buryja:
Stjepan Franetović
Janáček’s third opera was based on the play of the same name by Gabriela
Preissová, which had been performed between 1890 and 1892 at the national
theatres in Prague and Brno, attracting a certain amount of controversy. We don’t
know why he chose to use the text from a play instead of a versed libretto, though it might have been due to his off-putting experience with the unsuccessful
versed libretto for The Beginning of a Romance. Janáček, though, was drawn to a
prose libretto based on “the principle of the truth of speech melodies”. Although
Janáček’s first preserved speech melody dates back to 1897, it is certain that he
would have noticed the element of music in people’s speech during his intensive
studies of folk music. He thought that people’s speech was a kind of “window
to the human soul” and that speech melodies were an expression of a person’s
character and immediate state of mind. It was the study of speech melodies and
folk music that led Janáček on to a new artistic path, which together with the
prose concept of Jenůfa proved to be decisive in the development of the musical
and theatrical originality of his works. The composer worked on the opera from
1894-1903 – a total of nine years.
After the opera had been initially turned down by the National Theatre in Prague
the premiere was held at the National Theatre in Brno. The first performance took
place in Brno on 21 January 1904 at a theatre on Veveří Street, conducted by
Janáček’s pupil, C. M. Hrazdira, where it met with unexpected success. However,
Janáček continued to strive to have it performed in Prague – on the one hand, the
National Theatre was the most famous Czech opera stage, and on the other, the
conditions at the Brno theatre did not meet the requirements of this innovative
work. It wasn’t until 1915 that he was able to persuade Karel Kovařovic and the
management of the theatre to take on Jenůfa. For the Prague premiere, and with
Janáček’s agreement, Kovařovic carried out some changes to the work, particularly to the instrumentation, and conducted it himself. Following the extremely
successful Prague premiere on 26 May 1916 Janáček had finally established
himself as a composer not only on a Czech scale, but soon even on a global one.

Jiří Zahrádka
JENŮFA
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Její pastorkyňa / Jenůfa
Chorvatské národní divadlo (Zagreb)
Croatian National Theatre (Zagreb)
Foto / photo: Damil Kalogjera

Graffovo kvarteto
Sobota 29. 11. 2014, 11 hodin, Památník Leoše Janáčka
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
Koncert s úvodem předních muzikologů:
Miloše Štědroně, Johna Tyrrella, Jiřího Zahrádky

Dva smyčcové kvartety Leoše Janáčka (1854–1928) patří k vrcholům
hudby nejen 20. století. Psal je už zkušený a zralý skladatel, uznávaný
doma i v zahraničí, a oběma je společná milostná tematika. Smyčcový
kvartet č. 2 „Listy důvěrné“, poslední z Janáčkových dokončených děl, je
hudební paralelou milostných dopisů, které si skladatel od července 1917
vyměňoval se svou o 37 let mladší přítelkyní Kamilou Stösslovou z Písku.
Vroucí a bouřlivou životní zpověď dokončil Janáček 19. února 1928 původně s violou d’amore jako Listy milostné – den nato však název pozměnil
na Listy důvěrné, protože nechtěl dávat veřejnosti své city natolik najevo.
První list připomíná „první osudové setkání“ s Kamilou, druhý je „hudbou
vyznání“, třetí vyjadřuje Janáčkovu „nejsladší touhu“ a čtvrtý – se skladatelovou nehynoucí energií – její vzdorné naplnění.
Dílo vzniklo během pouhých 22 dnů, během nichž ještě posílal Kamile
v dopisech komentáře ke své kypící práci. „Víš, mnohdy je cit sám o
sobě tak mocný a silný, že se pod ním noty skrývají, utíkají. Láska velká –
skladba slabá. A já bych rád: Láska velká – skladba slavná.“ A to se také
podařilo.
Dílo dostalo definitivní podobu v průběhu května a června 1928 na zkouškách s Moravským kvartetem, které uvádělo do života i Janáčkův první
kvartet. Ačkoliv se autor veřejné premiéry svého díla 11. září 1928 v Brně
Moravským kvartetem již nedožil, slyšel definitivní tvar po dvouměsíčním
zkoušení a byl s ním navýsost spokojen.
Vystoupení renomovaného Graffova kvarteta bude doplněno o poutavé
vyprávění předních muzikologů: Prof. Miloše Štědroně, Prof. Johna Tyrrella
a PhDr. Jiřího Zahrádky. Pavel Petráněk
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GRAFFOVO KVARTETO

Graffe Quartet
Saturday 29 November 2014, 11 am, Leoš Janáček Memorial
Leoš Janáček: String Quartet no. 2 “Intimate Letters”
Concert with an introductory talk by leading musicologists:
Miloš Štědroň, John Tyrrell, Jiří Zahrádka

The two string quartets by Leoš Janáček (1854–1928) represent some of
the greatest music of the 20th century, and of all time. They were written
by a composer who was already experienced and mature, recognized both
at home and abroad, and both quartets share the theme of love. The String
Quartet no. 2 “Intimate Letters”, the last of Janáček’s completed works, is
the musical parallel to the love letters which the composer had been writing
since 1917 to the object of his desire, Kamila Stösslová from Písek, who was
37 years his junior. Janáček completed this ardent and stormy confession,
originally for the viola d’amore, on 19 February 1928 as Love Letters – however, a day later he changed the title to Intimate Letters because he did not
want to advertise his feelings to the public quite so openly. The first letter
describes “the first fateful meeting” with Kamila, the second is the “music of
confession”, the third expresses Janáček’s “sweetest longing” and the fourth
– with the composer’s unflagging energy – its defiant fulfilment.
The work was written over only 22 days, during which he also sent letters
to Kamila describing his ebullient work. “You know that sometimes feeling
itself can be so powerful and strong that the music hides and flees beneath
it. Great love – poor composition. Whereas what I would like is: Great love –
glorious composition.” And that was what he created.
The work took on its definitive character in May and June 1928 during rehearsals with the Moravian Quartet, who had also brought to life Janáček’s first
quartet. Although the composer did not live to hear the premiere of his work
by the Moravian Quartet on 11 September 1928 in Brno, he did hear its final
form after two months of rehearsals and he was extremely pleased with it.
The performance by the renowned Graffe Quartet will be complemented by
fascinating insights from leading musicologists: Prof. Miloš Štědron,
Prof. John Tyrrell and Dr. Jiří Zahrádka. Pavel Petráněk

GRAFFE QUARTET
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Graffovo kvarteto
Graffe Quartet
Foto / photo: Jana Šuplerová Kovářová

Vážně nevážná hudební
expozice
Sobota 29. 11. 2014, 15 hodin, Hudební fakulta JAMU
Díla skladatelů 20. století (L. Janáček, B. Martinů, J. Novák,
E. Schulhoff, D. Šostakovič, E. Varèse)
Studenti zpěvu, hry na klavír, smyčcové, dechové a bicí nástroje

Janáčkova akademie múzických umění má renomé instituce vychovávající
špičkové interprety vážné hudby. Aby však toto označení nebylo chápáno
až příliš upjatě, rozhodla se JAMU Mistru Janáčkovi nadělit k jeho 160.
narozeninám „hudební dárek“ malounko odlehčeného charakteru. Vážně
nevážná expozice je jakýmsi hudebním ekvivalentem expozicí muzejních.
Zájemcům nabídne zajímavé hudební exponáty, ozvláštněné netradičním
prostředím konání i uchopením celé akce. Vedeni živými sochami, zavítají posluchači na různá veřejnosti vesměs neznámá místa budovy školy.
Vyslechnou skladby v podání studentů zpěvu, hry na klavír, smyčcové, dechové a bicí nástroje. Spojujícím prvkem programu jsou díla, která „jubilanta“ Janáčka v hudebním nebi jistě potěší: ať už jsou to jeho vlastní opusy
(Moravská lidová poezie v písních), skladby jeho vrstevníků (Bohuslava
Martinů, Ervína Schulhoffa, Edgarda Varèse) či brněnských skladatelských
pokračovatelů (Jan Novák). Autorka netradičně koncipovaného hudebního
pásma, studentka oboru operní režie Zuzana Fischerová, k projektu uvádí:
Je socha v životě a život v soše.
Sochy nás provedou na cestě poznávání zákoutí budovy i hudby.
V šeru podzimního odpoledne tak poznáme čtyři hudební sousoší.
Monika Holá
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VÁŽNĚ NEVÁŽNÁ HUDEBNÍ EXPOZICE

A seriously unserious
musical exhibition
Saturday 29 November 2014, 3 pm, Music Faculty JAMU in Brno
Works by 20th century composers (L. Janáček, B. Martinů, J. Novák,
E. Schulhoff, D. Shostakovich, E. Varèse)
Students singing and playing piano, string, brass and percussion
instruments

The Janáček Academy of Music and Performing Arts has the reputation as
an institute for training top-class interpreters of classical music. However,
to prevent this description from being taken too seriously JAMU decided
to give Maestro Janáček a slightly more humorous “musical gift” for his
160th birthday. The Seriously Unserious Exhibition is the musical equivalent of a museum exhibition. For those interested, there are musical
events which are made special by the unconventional surroundings and
atmosphere of the whole event. Led by living statues, listeners will visit
the less well-known areas of the school building. There will be the opportunity to hear students singing and playing piano, string, brass and percussion instruments. The unifying element of the programme are works
which Janáček the “birthday boy” would certainly enjoy in his musical
heaven: whether they are his own works (Moravian folk poetry in song),
compositions by his contemporaries (Bohuslav Martinů, Erwin Schulhoff,
Edgard Varèse) or by his Brno successors (Jan Novák). The organiser of
this unconventionally conceived musical programme, Zuzana Fischerová,
a student of opera directing, presents the project as such:
There is a statue in life and life in a statue.
The statues will guide us on a journey of discovery to the remote places
of the building and of music.
In the dim light of an autumn’s afternoon we will thus recognize the four
musical sculptural groups. Monika Holá

A SERIOUSLY UNSERIOUS MUSICAL EXHIBITION

75

Leoš Janáček (1854–1928)

Glagolská mše
Věčné Evangelium
Orchestr a sbor Janáčkovy opery Národního divadla
Brno, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská
Sobota 29. 11. 2014, 19 hodin, KC Stadion (Kounicova, Brno)
Dirigent: Jaroslav Kyzlink / Sbormistr: Josef Pančík / Varhany: Petr
Kolař / Sólisté: Maria Kobielska, Magdalena Kožená, Gustáv Beláček,
Michal Lehotský
Je pátý prosinec roku 1927 a v sále brněnského Stadionu se koná premiéra
snad nejvýznamnější duchovní skladby 20. století, Janáčkovy Glagolské
mše. Skladatel na ní začal pracovat již v roce 1920, ale kompozici záhy
opustil. Ke skladbě se vrátil až v roce 1926. Novým podnětem byl dojemný zážitek, kdy při odhalování Janáčkovy pamětní desky na rodném domě
v Hukvaldech po celou dobu oddaně stál vedle mistra olomoucký arcibiskup Dr. Leopold Prečan, a to i přes extrémně špatné počasí, které tehdy
panovalo. V srpnu téhož roku pak Janáček v Luhačovicích během tří týdnů
zkomponoval v podstatě celou mši. O první uvedení se přihlásila Beseda
brněnská, která ve spolupráci s orchestrem Národního divadla v Brně pod
taktovkou Jaroslava Kvapila s velkým ohlasem provedla premiéru 5. prosince
1927. Misa Glagolskaja je nepochybně jednou z vrcholných skladeb duchovní
literatury vůbec, a ačkoliv ji autor věnoval vysokému hodnostáři katolické
církve Leopoldu Prečanovi, duchovní rozměr díla přesahuje katolickou doktrínu a směřuje někam k janáčkovskému panteismu. Na koncertě zazní rovněž
Janáčkova duchovní kantáta Věčné evangelium z roku 1914 na text generačně a do jisté míry i duchovně spřízněného Jaroslava Vrchlického. Vrchlického
báseň pojednávající o středověkém mnichovi Jáchymovi de Fiore, jemuž
anděl zvěstoval příchod říše lásky, byla Janáčkovi v mnohém blízká
a směřovala od jeho nekonfesního pojetí víry směrem k východním myslitelům a panteistickému chápání světa, podobně jako u mužského sboru
Potulný šílenec (na báseň Rabíndranátha Thákura), ale i u Glagolské mše.
Na tomto koncertě máme jedinečnou příležitost vyslechnout Glagolskou mši
v původním premiérovém sále, s původními varhanami, za spoluúčinkování
sboru Besedy brněnské a s orchestrem Národního divadla Brno, nadto
v původní verzi, ve které dílo při premiéře zaznělo. Jiří Zahrádka
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SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR FESTIVALU

Leoš Janáček (1854–1928)

Glagolitic Mass
Eternal Gospel
Janáček Opera orchestra and choir of the Brno National
Theatre, the Brno Philharmonic Choir of the Brno Beseda
Saturday 29 November 2014, 7 pm, Kounicova Stadium
Conductor: Jaroslav Kyzlink / Choirmaster: Josef Pančík / Organ:
Petr Kolař / Soloists: Maria Kobielska, Magdalena Kožená, Gustáv
Beláček, Michal Lehotský
It is the fifth of December 1927 and the premiere of perhaps the most important
spiritual composition of the 20th century, Janáček’s Glagolitic Mass, is taking place
in the concert hall of Brno’s Stadion. The composer had begun work on it in 1920,
but he soon abandoned the composition. It was not until 1926 that he returned
to it. The new impetus was a touching experience when, during the unveiling of a
commemorative plaque to Janáček on the house in Hukvaldy where he was born,
the Archbishop of Olomouc, Dr. Leopold Prečan, loyally stood by the maestro’s
side the entire time, in spite of the extremely bad weather. In August of that year,
Janáček then wrote more or less the whole mass over a period of three weeks
in Luhačovice. The Brno Beseda signed up to give the first performance, staging
the premiere to great acclaim on December 5 1927 in cooperation with the orchestra of the Brno National Theatre under the baton of Jaroslav Kvapil. The Misa
Glagolskaja is without a doubt one of the greatest compositions of spiritual writing
of all time, and although its creator dedicated it to a high dignitary of the Catholic
church, Leopold Prečan, the spiritual dimension of the work extends beyond Catholic doctrine towards Janáček’s own brand of pantheism. The concert will feature
Janáček’s spiritual cantata The Eternal Gospel from 1914, based on a text by the
generationally and, to some degree, also spiritually kindred poet Jaroslav Vrchlický.
Vrchlický’s poem about the medieval monk Joachim of Fiore, to whom an angel
foretold the coming of a realm of love, was congenial to Janáček in many respects
and progressed from his non-denominational conception of faith towards Eastern
thinkers and a pantheistic understanding of the world, as was the case with the
male chorus The Wandering Madman (based on a poem by Rabindranath Tagore),
and also with the Glagolitic Mass. At this concert we have a unique opportunity
to hear the Glagolitic Mass in the original venue of its premiere, with the original
organ, with the participation of the choir of the Brno Beseda and the orchestra of
the Brno National Theatre, and, moreover, in the original version in which the work
was performed at the premiere. Jiří Zahrádka
FESTIVAL CLOSING GALA
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VAŠE CESTA
K CHYTRÝM ŘEŠENÍM

ŘEŠENÍ PRO CHYTROU DOPRAVU,
PROMYŠLENÉ HOSPODAŘENÍ
S POZEMNÍMI KOMUNIKACEMI
A INTELIGENTNÍ SPRÁVU
MAJETKU.

SMARTiC
:: Špičkový systém pro řízení provozu
v reálném čase pro dopravní řídící
a informační centra, založený na
dopravním modelu silniční sítě
a kompatibilní s běžně používanou
telematikou.
CleveRA
:: Komplexní řešení pro hospodaření
s pozemními komunikacemi, včetně
diagnostiky multifunkčním vozidlem,
návrhu údržby a oprav a finanční
optimalizace.
IntelliGEO
:: Geoportály pro veřejnou správu.
:: Systémy pro správu majetku
průmyslových objektů.
:: Webové plavební mapy.
:: Systémy měření hloubek a sedimentů
ve vodních tocích a nádržích.
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VARS BRNO a.s.
Kroftova 3167/80c :: 616 00 Brno
+420 515 514 111 :: vars@vars.cz
www.vars.cz
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V České republice najdete
to nejlepší z evropské
rozmanitosti.
V jedné malé zemi se potkávají místa s naprosto
odlišným charakterem a všechna jsou na dosah
ruky. Praha i další česká města poskytují klid
a bezpečné prostředí, díky pěti mezinárodním
letištím a mezinárodním vlakovým spojům
také komfortní dostupnost, luxusní hotely
a kongresovou infrastrukturu v kvalitě a kapacitě,
která odpovídá mezinárodnímu standardu.
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Czech Convention Bureau
vám nabízí při pořádání různých akcí širokou škálu
bezplatných služeb a nástrojů, které uspokojí
všechny vaše potřeby.
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Přejeme všem fanouškům Národního divadla Brno,
co nejvíce rozkvetlých květů v nové divadelní sezóně.

www.kvetiny-brno.cz
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Leoš Janáček
Foto / photo: archiv
Moravského zemského muzea
Moravian Museum Archive
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