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6. mezinárodní
operní a hudební
festival

Čestná rada festivalu

Robert Carsen – režisér
Petr Dvořák – generální ředitel České televize
Jakub Hrůša – dirigent
Ast rid Koblanck – ředitelka Universal Edition Wien
John Tyrrell – muzikolog

Umělecká rada festivalu

Patricie Část ková – dramaturg souboru Janáčkovy opery NdB
Eva Drlíková – ředitelka Nadace Leoše Janáčka
Martin Glaser – ředitel Národního divadla Brno
Jiří Heřman – umělecký šéf souboru Janáčkovy opery NdB
Josef Herman – šéfredaktor Divadelních novin
Matěj Hollan – náměst ek primátora st atutárního měst a Brna
Marko Ivanović – šéfdirigent souboru Janáčkovy opery NdB
Jakub Kořínek – režisér
Ivo Medek – prorektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
Vítězslav Mikeš – dramaturg Filharmonie Brno
Jan Špaček – muzikolog
Jiří Zahrádka – muzikolog

Jsem melodii českého slova na stopě: neroste 
z akordů. Studnice je hlubší; poznávám, že 
v každém z nás se prohlubuje.
Poznávám její roztomilost v dětských ústech, její 
vášeň dívčí, úsečnost mužnou.
Poznávám své pole.
Rozšiřuji ji v Osudu o dětský melodický výraz, 
v Její pastor� ni vystačuji na duševní trýzeň 
Kostelnič�  a Jenů	 , v Broučkových výletech 
přikloňuji se k nebes prostorám, v Káti Kabanové 
odlišuji povahy, v Lišce Bystroušce vděčím lesů 
stínu, ranní zoři.
Kde všude po toulkách za tónem a jeho mírou jsem 
se zastavil a potěšil!
Tonu v přírodě, ale neutonu.
Ve Věci Makropulos bude třeba si zatesknit 
i na vyschlém prameni. Historická 
moderní opera. Leoš Janáček

Festival se koná pod záštitou

Petr Vokřál – primátor st atutárního měst a Brna
Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje
David Maenaut – zást upce vlámské vlády ve st řední Evropě
Nick Archer – velvyslanec Spojeného královst ví
Velké Británie a Severního Irska v České republice
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My vždyc�  budeme maličká minorita ve světě, ale když 
něco pořídí malý národ se svými malými prostřed� , má 
to zvláštní a nesmírnou mravní cenu. To nevadí, že jsme 
národ malý; má to své přednosti, můžeme se líp znát 
a žít intimněji; můžeme se víc cítit doma. Ale je veliká 
věc, když malý národ mezi velkými nezůstane pozadu 
a má podíl na práci k vyšší lidskosti. I my chceme zvonit 
na zvonici světa… T. G. Masaryk

Od vzniku našeho samost atného st átu letos uplyne st o let a slova, 
která řekl jeho první prezident T. G. Masaryk, mají více než kdy jindy 
svou váhu a hlubokou moudrost . Mezi všemi velkými osobnost mi čes-
kého národa to byl právě skladatel Leoš Janáček, kdo mocně zazvonil 
na onu pomyslnou zvonici světa a dal mu za náš národ dar nejkrásněj-
ší – jedinečnou hudbu naplněnou pochopením a lidskost í.

Minulé fest ivalové ročníky umožnily nahlédnout do Janáčkovy 
tvorby v kontextu s dalšími tvůrci a uměleckými směry. Tentokrát bude 
operní linie fest ivalu patřit především jeho tvorbě a předst aví Janáčko-
vo kompletní jevištní dílo od raných skladeb, které vznikaly v posled-
ních dekádách habsburské monarchie naplněných snahami o uznání 
českého národa, až po Janáčkova vrcholná díla vytvořená v prvních 
letech našeho samost atného st átu.

Čím jiným zahájit fest ival než operou, která vznikla v počátcích 
republiky a je zároveň sp jata s měst em Brnem a jeho okolím jako žád-
ná jiná. Příhody lišky Byst roušky jsou nejen dílem skladatelovy životní 
zralost i a fi lozofi e, ale i půvabným odrazem života v mladém a rozví-

jejícím se st átě. Zároveň je to opera, která v roce 1965 otevírala nově 
post avené Janáčkovo divadlo, domov brněnského operního souboru, 
a proto nejen slavnost ně zahájí fest ival, ale po 53 letech opět otevře 
zrekonst ruovanou budovu divadla.

Vrchol Janáčkova tvůrčího života přišel právě v první dekádě 
mladé Československé republiky, a koncertní linie fest ivalu je proto 
věnována st oletému výročí republiky a hudební refl exi významných 
hist orických událost í v exist enci českého st átu. Zároveň si také připo-
meneme hudbu skladatelů z dalších národů, které s námi sdílely život 
v bývalé rakousko-uherské monarchii.

Během tří týdnů se tak do Janáčkova Brna sjedou vynikající uměl-
ci z České republiky sp olu s umělci z Velké Británie, Belgie, Polska, 
Holandska a dalších zemí, aby nám prost řednict vím umění kladli otáz-
ky a hledali na ně odpovědi. Protože i my chceme zvonit na zvonici 
světa…

Jiří Heřman, umělecký šéf Janáčkovy opery NdB
Patricie Část ková, dramaturg Janáčkovy opery NdB
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO FINANČNĚ 
PODPORUJE NÁRODNÍ DIVADLO BRNO, 
PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI.

MINISTERSTVO KULTURY FINANČNĚ 
PODPORUJE NÁRODNÍ DIVADLO BRNO, 
PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI. 

AKTIVITY NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO
JSOU PODPOROVÁNY
JIHOMORAVSKÝM KRAJEM. 



 19 h, 24.�11. Mahenovo divadlo

Leoš Janáček – Osud
dirigent: Jakub Klecker, režie: Jiří Nekvasil
Národní divadlo moravskoslezské

 19 h, 25.�11. Janáčkovo divadlo

Leoš Janáček – Věc Makropulos
dirigent: Tomáš Netopil, režie: Kornél Mundruczó
Vlámská opera

 19 h, 27.�11. Výst aviště Brno (Pavilon P)

Bedřich Smetana – Libuše
dirigent: Robert Kružík, režie: Jiří Heřman
Janáčkova opera NdB

 19 h, 30.�11. Mahenovo divadlo

Leoš Janáček / Annelies Van Parys – 
Zápisník zmizelého  scénické provedení

režie: Ivo van Hove
Muziektheater Transp arant

 19 h, 1.�12. Janáčkovo divadlo

Leoš Janáček – Její pastor� ňa
dirigent: Gabriel Chmura, režie: Alvis Hermanis
Velké divadlo Stanisława Moniuszka v Poznani
koprodukce: Théâtre Royal de la Monnaie
a Teatro Comunale di Bologna

 19 h, 2.�12. Výst aviště Brno (Pavilon P)

Leoš Janáček – Z mrtvého domu
dirigent: Tomáš Hanus, režie: David Pountney
Velšská národní opera v koprodukci se Skotskou operou

 19 h, Janáčkovo divadlo5.�12. Slavnost ní závěr fest ivalu

Leoš Janáček – Výle
  páně Broučkovy
dirigent: Jaroslav Kyzlink, režie: Sláva Daubnerová
Národní divadlo (Praha)

Program 17/11–5/12 2018

Změna programu fest ivalu vyhrazena.

Předprodej vst upenek na fest ival zahájen 13. 11. 2017.
Hlavní prodejní míst a: Zákaznické centrum NdB, Dvořákova 11, Brno
tel: +420 542 158 120, email: obchodni@ndbrno.cz

Předprodej on-line: www.janacek-brno.cz

Operní produkce

 19 h, Janáčkovo divadlo17.�11. Slavnost ní zahájení fest ivalu

Leoš Janáček – Příhody liš�  Bystrouš�   premiéra

dirigent: Marko Ivanović, režie: Jiří Heřman
Janáčkova opera NdB
repríza 18. 11., 15 h

 19 h, Divadlo na Orlí18.�11. Světové premiéry oper posluchačů HF JAMU

Jiří Najvar – Falstaff , Daniel Šimek – Neznámá
Komorní opera Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
repríza 28. 11., 19 h

 19 h,19.�11. Janáčkovo divadlo

Leoš Janáček – Káťa Kabanová
dirigent: Ondrej Olos, režie: Robert Carsen
Janáčkova opera NdB
Vlast nikem licence je Opera Vlaanderen, Antverpy/Gent

 19 h, Divadlo Reduta (Mozartův sál)21.�11. Koncertní uvedení opery

Leoš Janáček – Šárka
verze z roku 1887, opera uvedena s klavírním doprovodem
dirigent: Gabriela Tardonová
Opera Diversa

 19 h,22.�11. Divadlo Reduta

Leoš Janáček – Šárka  premiéra

verze z roku 1887 v inst rumentaci Ondřeje Kyase
dirigent: Gabriela Tardonová, režie: Krist iana Belcredi
Opera Diversa
repríza 28. 11., 19 h

 19 h,23.�11. Mahenovo divadlo

Leoš Janáček – Počátek románu,
Rákoš Rákoczy  premiéra

dirigent: Tomáš Krejčí, režie: Krist iana Belcredi
Konzervatoř Brno
repríza 26. 11., 19 h
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 19 h, 29.�11. Výst aviště Brno (Pavilon P)

Josef Suk – Pochod v nový život 
Leoš Janáček – Amarus, Na Soláni čarták,
Sinfonie a
dirigent: Gabriela Tardonová
Orchest r Janáčkovy opery NdB

 11 h, 1.�12. budova HF JAMU

Komponovaný pořad Hudební fakul
  JAMU
Posluchači Hudební fakulty JAMU 

 15 h, 1.�12. Mahenovo divadlo

Po nezarostlém chodníčku  folklórní koncert

Valašský vojvoda (Kozlovice),
Národopisný soubor Podskalák (Troubsko), 
Valašský soubor Kašava (Zlín),
Skupina fašančářů ze Strání, gajdoš a zpěvák Pavel Popelka,
Věčně mladý Danaj (Strážnice)

 11 h, 2.�12. Divadlo Reduta (Mozartův sál)

Bedřich Smetana – Smyčcový kvartet č. 2 d-moll
Pavel Haas – Smyčcový kvartet č. 2 („Z opičích hor“)
Leoš Janáček – Kvartet pro dvoje housle,
violu a cello („Lis
  důvěrné“)
Pavel Haas Quartet

 15 h, 2.�12. Vila Tugendhat

Leoš Janáček – Moravská lidová poezie v písních
Simona Houda-Šaturová – soprán 
Martin Kasík – klavír

 19 h, 3.�12. Divadlo Reduta (Mozartův sál)

Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku (1. řada),
Na památku, 1. X. 1905 („Z ulice“),
Po zarostlém chodníčku (2. řada),
Narodil se Kristus Pán, Malostranský Palác,
Vzpomínka, V mlhách
klavírní recitál Thomase Adèse

 19 h, 4.�12. Stadion Kounicova

Leoš Janáček – Balada blanická, Taras Bulba
Jan Novák – Ignis pro Ioanne Palach
Bohuslav Martinů – Dvojkoncert pro dva
smyčcové orchestry, klavír a 
 mpány
Miloslav Kabeláč – Mysterium času
dirigent: Stefan Veselka
sbormist r: Michal Vajda
Filharmonie Brno
Český akademický sbor

Koncerty, recitály, komorní řada

 11 h, 18.�11. Památník Leoše Janáčka

Leoš Janáček – Pohádka,
Houslová sonáta, 1. X. 1905 („Z ulice“)
posluchači Hudební fakulty JAMU

 19 h, 20.�11. Aula rektorátu VUT v Brně

Kvítí milodějné folklórní koncert

písně ze sběrů Leoše Janáčka
Q VOX, cimbálová muzika Danaj, ženský sbor Marína (Zvolen),
Martin Jakubíček – varhany

 19 h, 23.�11. Divadlo Reduta (Mozartův sál)

Leoš Janáček – Královnič� ,
Bohuslav Martinů – Špalíček,
výběr z verze pro dětský sbor a klavír,
Karel Reiner – Květovaný kůň,
František Domažlický – České písně
pro dětský sbor a smyčcové kvarteto
Dětský sbor Brno (sp oluúčinkuje Miloslav Ištvan Quartett )

  11 h, 23. a 24.�11. Památník Leoše Janáčka

Leoš Janáček – Zdenčiny variace, 
Po zarostlém chodníčku – 1. řada (výběr),
V mlhách, Moravské tance (Čeladenský, Pil� )
Jan Jiraský – klavír

 15 h, 24.�11. Vila Löw-Beer

Arnold Schönberg – Smyčcový kvartet č. 2 
pro soprán a smyčcové kvarteto, 
Béla Bartók – Smyčcový kvartet č. 3,
Leoš Janáček – Kvartet z podnětu
L. N. Tolstého „Kreutzerovy soná
 “
Andrea Široká – soprán
Škampovo kvarteto

 11 h, 25.�11. Divadlo Reduta (Mozartův sál)

Bedřich Smetana – Macbeth a čarodějnice, 
Poetické pol�  op. 8, Poklad melodií, 
Koncertní etuda C dur, Sonáta g moll
Klavírní recitál Jitky Čechové

 15 h, 25.�11. Vila Tugendhat

Zoltán Kodály – Marosszéki táncok
Erich Wolfgang Korngold – Sonáta pro klavír č. 3
Slavko Osterc – Six petits morceaux
Leoš Janáček – V mlhách
Klavírní recitál Martina Kasíka

 19 h, 26.�11. Divadlo Reduta

Chodníč�  k lidové písni folklórní koncert

Musica Folklorica

19 h,29.�11. Výst aviště Brno (Pavilon P)

Josef Suk – Pochod v nový život
Leoš Janáček – Amarus, Na Soláni čarták,
Sinfonie a
dirigent: Gabriela Tardonová
Orchest r Janáčkovy opery NdB

11 h, 1.�12. budova HF JAMU

Komponovaný pořad Hudební fakul
  JAMU
Posluchači Hudební fakulty JAMU

15 h,1. 12. Mahenovo divadlo

Po nezarostlém chodníčku folklórní koncert

Valašský vojvoda (Kozlovice),
Národopisný soubor Podskalák (Troubsko), 
Valašský soubor Kašava (Zlín),
Skupina fašančářů ze Strání, gajdoš a zpěvák Pavel Popelka,
Věčně mladý Danaj (Strážnice)

11 h, 2.�12. Divadlo Reduta (Mozartův sál)

Bedřich Smetana – Smyčcový kvartet č. 2 d-moll
Pavel Haas – Smyčcový kvartet č. 2 („Z opičích hor“)
Leoš Janáček – Kvartet pro dvoje housle,
violu a cello („Lis
  důvěrné“)
Pavel Haas Quartet

15 h,2.�12. Vila Tugendhat

Leoš Janáček – Moravská lidová poezie v písních
Simona Houda-Šaturová – soprán
Martin Kasík – klavír

19 h,3.�12. Divadlo Reduta (Mozartův sál)

Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku (1. řada),
Na památku, 1. X. 1905 („Z ulice“),
Po zarostlém chodníčku (2. řada),
Narodil se Kristus Pán, Malostranský Palác,
Vzpomínka, V mlhách
klavírní recitál Thomase Adèse

19 h,4.�12. Stadion Kounicova

Leoš Janáček – Balada blanická, Taras Bulba
Jan Novák – Ignis pro Ioanne Palach
Bohuslav Martinů – Dvojkoncert pro dva
smyčcové orchestry, klavír a 
 mpány
Miloslav Kabeláč – Mysterium času
dirigent: Stefan Veselka
sbormist r: Michal Vajda
Filharmonie Brno
Český akademický sbor

Koncerty, recitály, komorní řada

11 h, 18.�11. Památník Leoše Janáčka

Leoš Janáček – Pohádka,
Houslová sonáta, 1. X. 1905 („Z ulice“)
posluchači Hudební fakulty JAMU

19 h, 20.�11. Aula rektorátu VUT v Brně

Kvítí milodějné folklórní koncert

písně ze sběrů Leoše Janáčka
Q VOX, cimbálová muzika Danaj, ženský sbor Marína (Zvolen),
Martin Jakubíček – varhany

19 h, 23.�11. Divadlo Reduta (Mozartův sál)

Leoš Janáček – Královnič� ,
Bohuslav Martinů – Špalíček,

J �,

výběr z verze pro dětský sbor a klavír,
Karel Reiner – Květovaný kůň,
František Domažlický – České písně

ý ,ý

pro dětský sbor a smyčcové kvarteto
Dětský sbor Brno (sp oluúčinkuje Miloslav Ištvan Quartett )

  11 h,23. a 24.�11. Památník Leoše Janáčka

Leoš Janáček – Zdenčiny variace,
Po zarostlém chodníčku – 1. řada (výběr),
V mlhách, Moravské tance (Čeladenský, Pil� )

( ý ),

Jan Jiraský – klavír

15 h, 24.�11. Vila Löw-Beer

Arnold Schönberg – Smyčcový kvartet č. 2
pro soprán a smyčcové kvarteto,
Béla Bartók – Smyčcový kvartet č. 3,
Leoš Janáček – Kvartet z podnětu
L. N. Tolstého „Kreutzerovy soná
 “
Andrea Široká – soprán
Škampovo kvarteto

11 h, 25.�11. Divadlo Reduta (Mozartův sál)

Bedřich Smetana – Macbeth a čarodějnice, 
Poetické pol�  op. 8, Poklad melodií,
Koncertní etuda C dur, Sonáta g moll
Klavírní recitál Jitky Čechové

15 h, 25.�11. Vila Tugendhat

Zoltán Kodály – Marosszéki táncok
Erich Wolfgang Korngold – Sonáta pro klavír č. 3
Slavko Osterc – Six petits morceaux
Leoš Janáček – V mlhách
Klavírní recitál Martina Kasíka

19 h, 26.�11. Divadlo Reduta

Chodníč�  k lidové písni folklórní koncert

Musica Folklorica



Janáčkovo divadlo
repríza 18. 11.17/11/2018

LEOŠ JANÁČEK – 
PŘÍHODY 
LIŠKY BYSTROUŠKY
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Zahájení fest ivalu tradičně náleží pořádajícímu souboru Janáčkovy 
opery NdB. 6. ročník pro něj bude o to významnější, že sp olu s fest i-
valem také otevře nově zrekonst ruovanou budovu svého domovského 
Janáčkova divadla, a pro tuto příležitost  není lepší opery než Příhody 
lišky Byst roušky, která zahájila jeho provoz v roce 1965.

Jestliže je Janáčkova sedmá opera spojena s městem, kde žil, 
a jeho okolím jako žádná jiná, není to jen proto, že ji zde Janáček zkom-
ponoval. Příhody lišky Byst roušky, úžasná kombinace hluboké životní 
fi lozofi e skladatele na prahu sedmdesátky, barvitého obrázku života 
z prvních let mladé československé republiky a půvabu bílovických 
lesů, počaly svůj život v Brně už před slavnou operou, konkrétně v br-
něnské redakci Lidových novin. U zrodu humorných příběhů o chytré 
lišce, co pokaždé doběhla revírníka, byla další velká brněnská osob-
nost , Rudolf Těsnohlídek. Rodák z Čáslavi našel v Brně a Bílovicích nad 
Svitavou svůj domov a míst o, kde řadu let tvořil, ať to byly každodenní 
soudničky v Lidových novinách typické tím, jak dokázal zachytit všech-
ny ty svérázné charaktery a sepsat jejich příběhy s obrovskou dávkou 
empatie, nebo právě liška Byst rouška a její zábavné příběhy na pokra-
čování s obrázky Stanislava Lolka. Svou nesmazatelnou st opu ale Těs-
nohlídek zanechal v našem měst ě i v podobě krásné tradice vánočního 
st romu republiky a založení dětského domova Dagmar. 

Každá Janáčkova opera je solitér a Příhody lišky Byst roušky, kde 
se na jevišti prolíná svět lidský se světem zvířecím, nemá v operním 
žánru obdobu. Těsnohlídkova Byst rouška končí svatbou, Janáček však 
hledal téma, které by odráželo jeho pohled na svět a na věčný kolo-
běh života, a proto jeho Byst rouška umírá rukou pytláka Harašty. Ale 
je tu další malá Byst rouška… život pokračuje dál. Vše je tak, jak má 
být, a říká to i Janáčkova hudba, lyrická a melodická, kde orchest r hýří 
barvami bílovických lesů a té havěti v nich žijící. Spisovná řeč se míchá 
s líšeňským nářečím a štramácký lišák nabízí Byst roušce cigaretu i krá-
líka. Vše tu jiskří humorem, trochu po janáčkovsku ježatým, ale vlast ně 
laskavým v pohledu revírníka, který se dívá zpět na svůj vlast ní život. 

Nová inscenace bude dílem režiséra a uměleckého šéfa 
Janáčkovy opery NdB Jiřího Heřmana. Poprvé se tak na jevišti sejde 

brněnský mistr a jeden z předních českých režisérů, jehož inscenace 
jsou typické svým duchovním přesahem a jedinečným pohledem 
na příběh i jeho postavy. 

Neznám barvitější a živější hudbu, než je Janáčkova. Příhody lišky Bys-
troušky mě svou pichlavou a vřelou  opravdivost í vždycky dojaly, je to 
oslava našeho života, který je krásný, a tu krásu st voření bychom ne-
měli nikdy zapomínat. Janáček nám zanechal věčnou insp iraci k životu 
se všemi st rast mi a radost mi. Pro zahájení fest ivalu a oslavu st ých 
narozenin našeho st átu není lepšího tématu a hudby!

Jiří Heřman

Šéfdirigent Janáčkovy opery NdB Marko Ivanović má již své renomé 
jako janáčkovský dirigent a Příhody lišky Byst roušky jsou třetí Janáč-
kova opera, kterou hudebně nast uduje. V hlavních rolích se předst aví 
především sólist é brněnského souboru. Sopranist ka Pavla Vykopalová 
je vynikající interpretkou janáčkovských rolí, ať je to Jenůfa, Míla nebo 
Káťa, za kterou získala Cenu Thálie. Tentokrát sp olu s Janou Šrejma Ka-
čírkovou ztvární roli Byst roušky. Švihácký lišák Zlatohřbítek  je role jako 
st vořená pro Václavu Krejčí Houskovou a Janu Hrochovou a role Revír-
níka se ujme náš st álý host  Svatopluk Sem sp olu s Jiřím Sulženkem.

Národní divadlo Brno se zapojilo do mezinárodního projektu 
Opera Vision, který na webové platformě přenáší live představení 
z více než třiceti evropských operních domů. Partnery tohoto projektu 
jsou divadla jako Teatro Real Madrid, bruselské La Monnaie, berlínská 
Komická opera a další. Prvním příspěvkem brněnského souboru bude 
živý přenos právě z představení Příhod lišky Byst roušky 18. list opadu 
2018 v rámci fest ivalu a hlavním partnerem bude Česká televize, která 
vytvoří i záznam naší nové inscenace.

text: Patricie Část ková

Je to pohádka, či pravda?

Poslední revírník, vracející se z hosp ody, ji vyplaší divokým 
výkřikem – a ranou z pušky.
Rechtor i farář sbírají se se země a jak nohy st ačí hledí se dost at 
s jeviště.
V III. jed. má liška Byst rouška už plno svých lištiček okolo sebe. 
Štěst í rodinné.
Obchodník s drůbeží a pytlák zároveň post aví v lese nůši s drůbeží 
nakoupenou. Liška-Byst rouška si s ním zahraje. Staví se mu na oči. 
Harašta za ní s puškou. Honí se. Mladé lištičky zatím sp ořádaly 
nůši s drůbeží.
„Bít, zabít jen proto, že su liška?“ křičí na pytláka. Tomu vlasy 
vst ávají, když vidí až červeno liščat u svých kačen na nůši. Střílí bez 
míření – a je po lišce Byst roušce.
Revírník a rechtor sest árli; farář se přest ěhoval.
Jaro v lese – ale st áří též.
Les ve snu se vší říší živočišnou zjeví se revírníkovi; ten hledá 
svou lišku-Byst roušku. Není jí. Ale tu maličká, zrovna takové se až 
k němu přibatolí! „Jako by mámě z oka vypadla.“
A tak zlo i dobro točí se životem na novo.
Konec.

Synek st arost ův v návalu vášně – opust ila ho milenka – byl by 
vyvraždil všechny svatebčany. Střílel na ně do oken jizby, kde se 
slavila svatba jeho bývalé milenky.
Byl souzen a odsouzen.
Což o to. Když se vrátil po odpykaném trest u do obce, myslíte, že 
se mu lidé vyhýbali?
Ne. Jako by se nebylo nic st alo.
Mluvili s ním a obcovali jak jindy.
Bylo mi potvrzení, že prost ý lid béře zlo ne jako věčnou příhanu. 
Bylo – a není.
I moje liška Byst rouška je takovou: kradla, rdousila, ale vedle toho 
je zase schopná cítění ušlechtilých. 
V II. jed. potuluje se; vyhnala z doupěte jezevce; uvelebila se 
v jeho teplém doupěti. Hýří po hosp odách, krade – a šibalsky 
si zahrává s rechtorem a farářem, kteří nachmeleni se vrací 
z hosp ody.
Liška se zamiluje, opravdově.
Rechtor vyznává lásku rozkvetlé slunečnici u plota, farář 
vzpomíná své st udentské lásky.
Všude obíhá lesem liška-Byst rouška.

Dopis Leoše Janáčka 
Maxu Brodovi
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Jak byst e popsal svůj vztah k Leoši 
Janáčkovi? Pamatujete si, kdy jst e se 
s jeho hudbou setkal poprvé? Ovlivnila 
Váš niterný vztah k Janáčkově hudbě 
nějaká mimořádná zkušenost  či 
zážitek?

Tomáš Hanus: Jako asi desetiletý chlapec 
jsem si z kapesného koupil nahrávku Lišky 
Byst roušky a pust il si závěr opery, Revírníkův 
monolog. Od té doby mě Janáčkova hudba 
provází a předst avuje pro mě nevyslovitelné 
bohatst ví. A z hlediska mé umělecké dráhy 
byla Janáčkova hudba u jejího zlomového 
momentu, mé první velké mezinárodní pří-
ležitost i: Tehdejší intendant pařížské opery 
a jeden z největších operních vizionářů 20. 
st oletí, Gérard Mortier, mě pozval, abych 

Janáček opravdu promlouvá 
o reálném životě člověka, zcela 
bez příkras a velmi silně.

v opeře Bast ille dirigoval premiéru Věci Mak-
ropulos. Byl to tehdy z jeho st rany riskantní 
krok, ale on byl známý tím, že dával šance 
mladým, neokoukaným tvářím, nebál se ris-
kovat. A tak, přest ože do té doby jsem doma 
v České republice nedost ával mnoho příleži-
tost í, mi umožnil velké vykročení na meziná-
rodní scénu, které nast artovalo další krásné 
událost i.
Tomáš Netopil: S Janáčkovou hudbou jsem 
měl možnost  se setkávat už od dětst ví. Asi 
poprvé to bylo na lidové škole umění, když 
jsme v malém školním orchest ru hráli jeho 
smyčcovou Idylu. Poměrně záhy jsem se 
setkal i s Janáčkovou komorní hudbou. Hned 
zkraje svých konzervatorních st udií jsem 
objevil Glagolskou mši, která mě uhranula, 

a Janáčkova hudba mě od té doby provází 
nepřetržitě po celou dobu mé dirigentské 
kariéry. Janáček je skladatelem, jehož hud-
ba mě neust ále těší, neust ále provokuje, je 
skladatelem, ke kterému se st rašně rád vra-
cím. Snažím se jeho hudbu chápat ne příliš 
romanticky a vyzdvihovat sp íše její dravost  
a impulzivnost . O tom svědčí, jak doufám, 
i nahrávka první verze Janáčkovy Glagolské 
mše, kterou jsem před čtyřmi lety připravil 
pro sp olečnost  Supraphon. Janáčkově hud-
bě se profesně věnuji velice čast o a jeho 
hudba je pro mé srdce a pro mou duši to 
nejbližší.

Na fest ivalu Janáček Brno 2018 Vás 
přivítáme v opeře Z mrtvého domu 
v produkci Velšské národní opery 
v Cardiff u, kde působíte jako hudební 
ředitel. Můžete prozradit, jak probíhaly 
přípravy na cardiff skou inscenaci opery 
Z mrtvého domu?

T. H.: Když jsem poprvé ve svém působišti 
v Cardiff u uslyšel na zkouškách tóny této ope-
ry, byl to velmi krásný okamžik, plný dojetí. Ale 
bylo vidět, že vedle mě, pro kterého toto dílo již 
mnoho roků tolik znamená, to podobně proží-
vali všichni. Sólist é, členové sboru, kteří mají 
v této inscenaci každý svoji ojedinělou úlohu, 
hudebníci v orchest ru. Všichni se ohromně 
snažili, vedle vysoké profesionality bylo vidět 
a slyšet, že se tato opera každého silně dotý-
ká, klade otázky, provokuje a také dojímá.

Inscenace byla nast udována 
v angličtině. Na světových operních 
jevištích je dnes běžnější uvádět opery 

Inscenace Janáčkových oper Z mrtvého domu a Věc Makropulos zazní 
na festivalu v podání vynikajících zahraničních operních souborů, 
za dirigentským pultem však stanou čeští dirigenti. Tomáš Hanus 
a Tomáš Netopil patří dnes k dirigentské elitě na evropské scéně a oba 
jsou vynikajícími interpre
  díla Leoše Janáčka a propagátory české 
hudby v zahraničí, kde převážně působí.

text: Ondřej Pivoda
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Tomáš Hanus a orchestr Velšské národní opery



Věc Makropulos, Státní divadlo Norimberk

v jejich jazykovém originále. Ovlivňuje 
podle Vás anglický překlad libreta 
celkové vyznění díla?

T. H.: Nikoli, v tomto případě vůbec ne. I když 
je možné, že se najdou nemilosrdní kritici 
překladu Janáčkových děl. Myslím, že právě 
Z mrtvého domu patří mezi díla, jejichž vý-
pověď překlad neovlivní. Také proto, že text, 
který Janáček zanechal, je bez úprav a růz-
ných zjemnění opravdu část ečně nesrozumi-
telný, používající i v češtině neexist ující slova. 
V případě několik desítek let trvajícího pobytu 
ve vězení typu gulagu nebudeme asi od nebo-
hého vězně očekávat sp rávný slovosled a do-
držování sp isovného mluvy a jasnou mysl…

Dalším nezanedbatelným asp ektem 
mluvícím pro překlad právě této opery je 
důvod interpretační: Všechny dějové nuan-
ce ve vyprávění vězňů jsou ost atními vězni 
na jevišti daleko lépe sledovány, daleko 
sp ontánněji prožívány, když pěvci svým ko-
legům rozumí. V případě češtiny sice vždy 
intenzivně sp olu s režisérem pracuji na tom, 
aby vše bylo jasně vysvětleno a aby všichni 
„rozuměli“, ale z podst aty věci to nikdy nebu-
de to st ejné jako v případě překladu. A tak re-
žisér David Pountney má pravdu, že děj může 
takto z jeviště působit autentičtěji a živěji než 
v případě použití češtiny. Mluvím samozřejmě 
o zahraničních inscenacích.

Obecně – rád diriguji díla v originálním 
jazyce, ale v řadě případů považuji překlad 
za umělecky oprávněný, nebo dokonce pro-
sp ěšný. Nejsem pro dogmatický příst up.

Jak byst e cardiff skou inscenaci 
režiséra Davida Pountneyho popsal?

T. H.: David Pountney je režisér s velkým 
citem pro hudbu a s hlubokou znalost í reži-
sérské profese. Jeho inscenace nehledá od-
lišnost i nebo šokující výklad, „aby o tom psali 
v novinách…“, ale autenticitu.

V nast udování Janáčkovy opery Z mrt-
vého domu vycházíte z nové kritické 
edice britského muzikologa a význam-
ného janáčkovského sp ecialist y Johna 

Tyrrella, který se pokusil co nejvíce 
přiblížit původním skladatelovým zá-
měrům. V čem sp očívají rozdíly oproti 
dříve běžně uváděné verzi opery do-
končené Janáčkovými žáky Břetisla-
vem Bakalou a Osvaldem Chlubnou?

T. H.: Od doby, kdy se touto operou zabývám, 
jsem nezaznamenal, že by Bakalova a Chlub-
nova verze byla veřejně provedena. Interpreti 
se sp íše přikláněli k verzi Charlese Mackerra-
se a Johna Tyrrella, která byla již blízko Ja-
náčkovu originálu. Nová kritická edice Johna 
Tyrrella, kterou jsme měli tu čest  uvést  do ži-
vota právě u nás, v Cardiff u, však prezentuje 
Janáčkův „syrový“ originál. Mimochodem, 
ve Welsh National Opera zazněla před léty 
i premiéra dřívější verze Mackerrase a Tyrre-
lla, takže premiérové uvedení originálu znovu 
na st ejném míst ě bylo vlast ně symbolické. 
Jen škoda, že tato – vlast ně světová premié-
ra skladatelovy verze – proběhla bez zájmu 
většiny českých médií (až na čest né výjimky). 
Dodávám, že jsem jako interpret důvěrně 
obeznámený s Janáčkovým kompozičním 
procesem v některých případech přist oupil 
k mírným opravám nebo inst rumentačním 
úpravám, které jsem podrobně diskutoval 
s Johnem Tyrrellem. V některých případech je 
vidět a slyšet, že skladateli chyběl čas znovu 
prohlédnout a post upně dotvářet některá 
míst a (což bylo pro něj obvyklé). Ale John Ty-
rrell má pravdu, že tato verze je životná a není 
třeba se jí bát.

Na fest ivalu Janáček Brno 2018 Vás 
přivítáme v opeře Věc Makropulos 
v produkci Vlámské opery 
v Antverpách. Vy v současnost i 
působíte jako hudební ředitel opery 
a fi lharmonie v německém Essenu. 
Kdy jst e se dost al ke sp olupráci 
s antverpským operním domem?

T. N.: S operním domem v Antverpách sp olu-
pracuji dlouhodobě. Poprvé jsem zde účinko-
val v roce 2009 a mým tamním debutem byla 
Saint-Saënsova opera Samson a Dalila. Na to 
navázala řada dalších inscenací – Mozartova 
Kouzelná fl étna, Halévyho Židovka a kromě 
Janáčkovy Věci Makropulos v letošním roce 
Verdiho Falst aff .

Jak se Vám pracuje s antverpským 
operním souborem?

T. N.: V Antverpách mi velice vyhovuje taměj-
ší francouzsko-italský st agionový syst ém. 
Nast udování jedné opery trvá zhruba měsíc 
a poté následuje šňůra několika předst avení. 
Tento syst ém mi připadá efektivní a já se 
mohu sp olehnout na maximální připravenost  
zpěváků i orchest ru.

Můžete prozradit, jak probíhaly pří-
pravy na antverpskou inscenaci Věci 
Makropulos? Mezinárodní pěvecké ob-
sazení antverpské Věci Makropulos se 
obešlo bez českých operních pěvců…

T. N.: Ano, nesmírné nároky, které tato Janáč-
kova opera klade na sólist y i orchest r, pro nás 

byly navíc ztíženy tím, že jsme v obsazení ne-
měli žádného českého zpěváka. Naštěst í se 
nám podařilo přizvat ke sp olupráci výborné-
ho jazykového kouče a poradce Broňka Pro-
cházku, mého kolegu z pražského Národního 
divadla, který mi s jazykovou přípravou mezi-
národního týmu interpretů nesmírně pomohl. 
V případě orchest ru byla výhodou zkušenost  
řady hráčů s dalšími Janáčkovými operními 
díly, s Její past orkyňou, Příhodami lišky Bys-
troušky nebo s Káťou Kabanovou, které pro 
Vlámskou operu v minulost i připravil kanad-
ský režisér Robert Carsen. Přest o se jednalo 
již o relativně dlouhou dobu, co Janáček 
v Antverpách zazněl naposledy. Janáčkova 
partitura Věci Makropulos je opravdu unikátní 
a hudební materiál v ní obsažený čast o velice 
sp letitý. Při hudebním nast udování inscenace 
jsem proto musel post upovat hodně obezřet-
ně a detailně. Přest ože výsledné provedení 
trvá pouze asi hodinu a půl, je na této časové 
ploše Janáčkem koncentrováno opravdu 
maximum hudebního sdělení. Vzhledem 
k náročnost i celého díla to byla práce dlouhá 
a intenzivní, nicméně velice zajímavá. Měli 
jsme štěst í na výborné obsazení a všichni 
se nakonec velmi dobře poprali jak s velice 
komplikovanou hudební složkou, tak se slož-
kou jazykovou.

Jak hodnotíte Vaši sp olupráci 
s režisérem předst avení? Shodovaly se 
vzájemně Vaše předst avy o inscenaci 
po umělecké st ránce?

T. N.: Spolupráce s maďarským režisérem 
Kornélem Mundruczó byla velice příjemná. 
Jeho příst up k celému dílu byl naprost o jasný, 
ačkoli ve vyprávění děje hodně nepřímý, té-
měř až fi lmový. Kornél Mundruczó má bohaté 
zkušenost i z oblast i fi lmové režie, které pro-
mítl i do antverpské inscenace Věci Makro-
pulos. Byla to myslím teprve jeho druhá oper-
ní režie. Na jevišti nechává bohatě rozehrávat 
svou fantazii, využívá různé efekty, video-
projekce, čímž podporuje rozvíjení příběhu. 
Dějová linie se na scéně odehrává, řekl bych, 
až v takových minimalist ických obrazech. 
Přednost í Kornéla Mundruczó je podle mého 
názoru také jeho přirozený cit pro zachycení 
a vymodelování hlavní post avy příběhu.

Chyst áte v blízké budoucnost i nějaké 
další janáčkovské projekty?

T. H.: Ano, chyst ám, nedovedu si předst avit, 
že bych na jeho hudbu zapomněl.
T. N.: Příští sezónu mě čeká v mém domá-
cím působišti v Essenu hned úvodní koncert 
sezóny, na němž uvedeme Glagolskou mši, 
zmiňoval jsem už také nové nast udování Její 
past orkyně v Nizozemském národním diva-
dle v Amst erdamu, které se uskuteční v říjnu 
2018, a brzy nato v list opadu samozřejmě 
Věc Makropulos na fest ivalu Janáček Brno, 
kam se již velice těším.

8–9
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Janáčkovo
divadlo25/11/2018

Letošní fest ival přivítá hned několik vynikajících zahraničních souborů, 
ale Vlámská opera mezi nimi zaujímá výjimečné míst o. Je totiž operním 
divadlem, kde má Janáček již řadu let své st álé míst o na repertoáru. 
Právě v Antverpách vznikla velká část  řady janáčkovských inscenací 
Roberta Carsena a v roce 2016 byl pozván vynikající maďarský fi lmový 
a divadelní režisér Kornél Mundruczó, aby zde nast udoval sp olu s diri-
gentem Tomášem Netopilem Janáčkovu Věc Makropulos.

Kornél Mundruczó začal uměleckou kariéru jako fi lmový režisér 
a jeho tvorba sbírá ocenění např. na fest ivalu v Cannes nebo se pravi-
delně objevuje na Sundance Film Fest ival. V roce 2003 se Mundruczó 
začal s nemenším úsp ěchem věnovat režii v divadle i v opeře a o něko-
lik let později založil vlast ní soubor Proton Theatre. Do Vlámské opery 
se vrátil po úsp ěšné inscenaci Modrovousův hrad / Zimní cest a a jeho 
Věc Makropulos zaujala diváky i recenzenty natolik, že byla nominová-
na jako první dílo maďarského umělce na International Opera Award.

Vy jste tak šťastni 
jen pro tu hloupou náhodu, 
že tak brzy zemřete.
text: Patricie Část ková
foto: Annemie August ijns

LEOŠ JANÁČEK – 
VĚC MAKROPULOS



10–11

K. M.: Emilia Marty, hlavní post ava Janáčkovy 
opery, v mých očích již není vůbec lidská. 
Možná již není mezi živými nebo pluje někde 
nad námi. Možná ji seslal zázrak, protože ona 
sama je jist ě zázrak. Elixír je to, co prodlužuje 
její život a co je z našeho pohledu hmotou 
univerza. Je to nekonečná hmota: cizí a tem-
ná. Emilia zakusí hloubku přání být lidskou, 
ale může se st át lidskou, pouze když zemře. 
Je jako UFO nebo jako superfi cial intelligen-
ce. Snažím se tedy zbavit st ereotypu opery, 
který vidí Emilii jako operní divu a ikonickou 
pěvkyni. Pro mě je především silně provoku-
jící post avou, která se velmi bojí, že někdo 
odhalí, kým skutečně je, a donutí jí odkrýt 
svou identitu – čti: identity.

Vzhledem k jejímu věku – 337 – zažila 
operní pěvkyně Emilia Marty vznik 
opery jako žánru! Je živoucí hist orií 
opery. Vidíte jako fi lmař Emilii Marty 
sp íše jako fi lmovou ikonu? Tento 
pohled zvolil Krzysztof Warlikowski pro 
svou produkci v Paříži…

K. M.: Určitě nechci žádnou celebritu z fi l-
mového světa. Celebrita je dnes také jiný 
pojem než v Janáčkově době. Janáček ve své 
době vytvořil romantický obraz umělkyně – 
obraz, který dnes již nežije. Pro mě je Emilia 
Marty vyzývavá avantgardní hvězda, herečka 
z arthousemovie nebo z fi lmu od Pasoliniho. 
Nebo někdo jako Lisbeth Salander z trilogie 
Milénium od Stiega Larssona. U mě má Emi-
lia Marty cizí sílu a androgynní tělo. Chcete jí 
porozumět, protože se tak moc liší od ost at-
ních. Pokud chcete dnes uvést  na scénu 
Janáčkovu post avu jako opravdovou herečku, 
vzejde vám provokativní atituda Davida Bow-
ieho nebo Björk. Jde o různé masky, které 
jako umělec používáte, a o to, co se za těmi 
maskami skrývá.

Emilia Marty alias Elina Makropulos 
s sebou nicméně vleče bohatou 
minulost  – je pojízdným archivem. 
Vysvětluje to melancholii v partituře?

K. M.: Je pravda, že v hudbě je slyšet sp ous-
ta melancholie a že celá partitura je nabitá 

enormní touhou. Ale pro mě jde sp íše o exis-
tenciálno než o pohled do umělecké minu-
lost i. V naší verzi není druhé dějst ví opery 
situováno do divadla [míst o, kde je Emilia 
soust avně oslovována a obdivována obdivo-
vateli, poznámka redakce]. Děj jsme umíst ili 
do bytu, který si Emilia pronajme. Jedná se 
o byt v modernist ickém st ylu, v žánru Mar-
cela Breuera [maďarsko-americký architekt 
a návrhář nábytku sp ojený ve dvacátých 
letech dvacátého st oletí se školou Bauhaus, 
poznámka redakce]. Byt se nachází na okraji 
lesa. Dějí se tam zázraky, například předměty 
pohupující se ve vzduchu. Tam také prosa-
kuje elixír st ále více do prost oru. Vidím v tom 
výraz Emiliiny duše. Přesně tento děj je pro 
mě nabitý melancholií. V hudbě je současně 
cítit velký optimismus. Duch modernismu 
z dvacátých let dvacátého st oletí a duch Mar-
cela Breuera je perfektně sp ojen s dobou, 

Kornél Mundruczó 
v rozhovoru s dramaturgem 
Pietem De Volderem
„Bez smrti nelze žít,” vzpomínám si na slogan při prezentaci 
Vašeho režijního konceptu pro Věc Makropulos. Je to výrok, 
který je současně klíčem k celé opeře a který lze chápat různými 
způsoby. Smrt dává životu smysl a směr. Ale také: nekonečný 
život způsobí, že člověk ztratí základní lidské kvali
  a hodno
 . 
Nikdy nekončící život z nás dělá monstra, zdá se.

Dávali teď v Praze Makropulos. 337 
st ará, ale při tom st ále mladá a krásná. 
Chtěla byst e též?
A víte, že byla nešťast ná? My jsme 
šťast ní proto, že víme, že náš věk není 
dlouhý. Proto třeba každé chvíle využít, 
náležitě vyžít. Sám chvat v našem 
životě – a touha.
Ta poslední je můj úděl. Ta žena – kráska 
337letá neměla už srdce. To je zlé.

Z dopisu Leoše Janáčka 
Kamile Stösslové



v níž Janáček svou operu napsal. V Janáčkově 
hudbě cítím mnoho naděje a enormní vůli 
k obnově věcí. Je to víra, která může st vořit 
kreativní způsob života, dobrou, smysluplnou 
sp olečnost . Takovou vizi měl i Béla Bartók 
a Zoltán Kodály. Je dobré znovuobjevit vý-
znam (hist orického) optimismu z dvacátých 
let devatenáct ého st oletí: víru, že si vlast ní 
život a identitu můžeme sami zvolit, vytvořit. 
Tímto způsobem lze Věc Makropulos číst 
jako drama identity z doby modernismu. 
Ale hledání identity dělá operu současně 
velmi aktuální. Pomysleme například na im-
pulzy, které nám dává internet v oblast i 
volby a změny identity. To je vysvětlením 
velké přitažlivost i, kterou Janáčkova hudba 
v současné době má – revivalu jeho díla, kte-
ré pokračuje. Mnoho z jeho oper vnímám jako 
ozvěnu našeho vlast ního současného života.

Zpět k nadpřirozenému, které 
má zásadní význam ve vašem 
pohledu na toto dílo. Janáček sám 
zdůrazňoval infi ltraci nadpřirozeného 
do každodenního života tím, že 
ve svém libretu předepsal sp eciální 
světelné efekty. V posledním výst upu 
se Emilia koupe ve st rašidelně 
zeleném světle…

K. M.: Celé dílo je sp ojeno s transcendent-
nem a transcendentální energií. Od druhého 
dějst ví se tato transcendentní energie silně 

prosazuje. Ale nakonec zbude jen černá díra. 
Opera začíná jako moderní realist ické drama, 
skoro jako ve fi lmu bratrů Dardenneových 
nebo ve fi lmu rumunského fi lmaře Crist iana 
Mungiu. Nejprve vše vypadá dokumentárně, 
dokud nepochopíte, že se jedná o mnohem 
závažnější věci, o exist enciálno. Celek pak 
dost ává charakter řecké tragédie. Tuto ne-
čekanou cest u, kterou s operou podnikáte, 
tento výlet, mám moc rád. Je v tom magický 
realismus, ale cítím také podobnost  s raným 
Stevenem Spielbergem – Spielbergem z E.T. 
Hrabeme st ále hlouběji a hlouběji v lidské 
duši. Je to také velmi freudovské: dost áváme 
se st ále blíže k objektu našeho pozorování.

Nechme chvíli st ranou Emiliinu 
exist enci trvající více než tři st aletí 
a vraťme se k její původní identitě – 
Elině Makropulos: zachovala si Elina 
svou původní povahu napříč různými 
identitami, které přijala, nebo se st ále 
mění?

K. M.: V naší interpretaci má jeden a tentýž 
charakter. Prožila si dávku traumat, dokážete 
si to předst avit. Ztratila děti, lásky… vše je 
pryč. Kromě toho musí žít v neust álé lži. Prav-
da by pro ni znamenala okamžitou smrt. Ale 
je také velmi moudrá, vševědoucí, protože se 
na člověka dívá z jiné persp ektivy. Na st raně 
jedné st ojí tedy st ále větší odcizení se svě-
tem, na st raně druhé ví mnohem více než jiní 

smrtelníci o sp olečnost i, lidských touhách, 
štěst í, agresi a násilí. Ví vše o lidských emo-
cích. Blízko smrti, na začátku opery, také ví, 
co se skrývá pod povrchem reálného života; 
jak běžný lidský život uplyne. Nesmíme také 
zapomenout, že Elinina umělecká exist ence 
napříč st aletími je také ideálním prost řed-
kem k soust avnému životu undercover. Díky 
různým uměleckým post avám může snadno 
fungovat jako voyeur ve sp olečnost i. Její sku-
tečná post ava zůst ává ve st ínu, off st age.

Teď konkrétně k vaší scéně: 
návštěvníci v Emíliině domě k ní 
nepřichází obvyklým způsobem. 
Chovají se jako zvláštní vetřelci.

K. M.: Chtěl jsem tak trochu dům z thrilleru 
nebo míst o jako z Twin Peaks. To abych přes-
ně znázornil, že post avy kolem Emílie vykra-
čují z běžného života, ze své komfortní zóny.

Emilia je rovněž vetřelcem 
ve víceméně uzavřeném světě. 
Fenomén vetřelce je centrálním 
motivem v mnoha Vašich dílech…

K. M.: Je to tak. Emilia je úplným cizincem 
ve světě, kam se dost ane. Nežije svůj vlast ní 
život – to je její tragédie. Ale co víc. Je neko-
nečná a nepředst avitelně osamocená; jako 
zapomenutý mimozemský objekt.

V hlavní roli Eliny Makropulos se předst aví švýcarská sopranist ka Rachel Harnisch, 
která patří mezi přední umělkyně na evropské operní i koncertní scéně. Její repertoár 
sahá od klasických Mozartových děl (Kouzelná fl étna, Figarova svatba, Così fan tutt e) 
přes velká díla 19. st oletí (Micaela v Carmen, Antonia v Hoff mannových povídkách) 
až po operní literaturu 20. a 21. st oletí (Sofi e v Růžovém kavalírovi, Clémence v Lásce 
na dálku, Blanche v Poulencových Dialozích karmelitek). Spolupracuje s operními domy 
v Curychu, Mnichově, Berlíně, Paříži, Madridu, s fest ivalem v Glyndebourne a dalšími.
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Letošní fest ival je věnován st oletému výročí české st átnost i a právě 
Leoš Janáček byl tím, kdo inicioval roku 1918 slavnost ní předst avení 
Smetanovy Libuše na počest  prvního prezidenta republiky T. G. Masa-
ryka. Proto nesmí opera vyobrazující vznik našeho národa na progra-
mu fest ivalu chybět. Nová inscenace souboru Janáčkovy opery NdB 
v režii Jiřího Heřmana a hudebním nast udování Roberta Kružíka je 
pohledem mladé generace umělců na tento symbol české kultury.

Naše inscenace bude směřovat k hodnotám naší sp olečnost i a věřím 
i k naději našeho st átu, jež jasně určil T. G. Masaryk sp olečně s první 
dámou Československé republiky Charlott ou Garrigue Masarykovou. 
Uvedení Libuše na Brněnském výst avišti dává této inscenaci další 
rozměr. Oslavy založení brněnského výst aviště se pojí s první výst avou 
soudobé české kultury, přeji si, aby naše inscenace byla pokračová-
ním těchto kulturních ideálů a přivedla nás zpět k základním věcem 
člověka a jeho smyslu bytí na této tolik ohrožené planetě.

Jiří Heřman

12–13

BEDŘICH SMETANA – 
LIBUŠE

Scéna: Tomáš Rusín
Kost ýmy: Zuzana Štefunková-Rusínová
V hlavních rolích:
Libuše – Lucie Hájková
Přemysl – Jiří Hájek
premiéra 7/9/2018

Výstaviště Brno 
(Pavilon P)27/11/2018

festivalová repríza

Hudební nastudování: Robert Kružík
Režie: Jiří Heřman
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LEOŠ JANÁČEK – 
Z MRTVÉHO DOMU

Velká Británie byla míst em, kde před několika desetiletími začala velká 
vlna zájmu o Janáčkovo dílo v zahraničí a kde si Janáček st ále drží své 
míst o na repertoáru předních britských divadel. Do České republiky 
poprvé přijíždí soubor Velšské národní opery, těleso, které se st alo 
profesionálním až v roce 1973, a přest o jej již roku 1992 The New York 
Times označily jako „jeden z nejlepších operních souborů v Evropě“. 
V jeho čele st ojí již několik let vynikající britský režisér David Pountney 
a od roku 2016 je jeho hudebním ředitelem český dirigent a žák Jiřího 
Bělohlávka Tomáš Hanus. 

David Pountney patří mezi velké propagátory české hudby a pře-
devším Janáčkova díla ve světě. Jako janáčkovský režisér se předst avil 
i u nás, v Brně vznikla v roce 2004 v koprodukci s Vídeňskou st átní 
operou Pountneyho vynikající inscenace Její past orkyně. S Janáčkový-
mi operami se setkal již za st udií na univerzitě v Cambridgi: „Pamatuji 
si přesně, kde to bylo. Byl jsem na návštěvě u přítele Marka Eldera, 
který je teď známý dirigent – byli jsme st udenti, mě bylo 16 nebo 17 – 
v domě jeho rodičů v severním Londýně. A půjčili jsme si nějaké 
nahrávky z Hornsey Library. Mezi nimi bylo LP s Káťou. Nikdy nezapo-
menu na úvodní hudbu Káti, začátek předehry, která tak neuvěřitelný 
zvuk. A bylo to. Byl jsem chycen.“

Byla to právě Janáčkova opera, inscenace Káti Kabanové pro 
wexfordský fest ival v roce 1972, která mladému režisérovi pomoh-
la k uznání. Pountneyho domovským divadlem byla Skotská opera, 
a když přišla nabídka z Velšské národní opery k režii Její past orkyně, 
vznikla tehdy odvážná myšlenka celého janáčkovského cyklu: „Krátce 
po tom, co jsem začal pracovat ve Skotské opeře, byl jsem pozván 
do Velšské národní opery k režii Její past orkyně a tak jsem svému 
šéfovi ve Skotsku navrhnul, že bychom měli z této inscenace udělat 
začátek sp olečného cyklu mezi Walesem a Skotskem. A výsledkem 
byla Její past orkyňa, Káťa, Makropulos, Z mrtvého domu a Příhody lišky 
Byst roušky. Dvě z těchto produkcí jsou st ále živé: Z mrtvého domu 
a Příhody lišky Byst roušky. 

Právě tato slavná inscenace Z mrtvého domu se dočkala svého 
obnovení na podzim 2017 v rámci ruského cyklu ve Velšské národní 
opeře v anglickém překladu Davida Pountneyho. K původní inscenaci 
se však připojilo zbrusu nové hudební nast udování hudebního ředitele 
WNO Tomáše Hanuse, jehož východiskem byla nová kritická edice 
světově uznávaného janáčkovského badatele prof. Johna Tyrrella. Díky 
tomu měli inscenátoři možnost  pracovat s operou v podobě blížící se 
tomu, jak ji Janáček nejsp íše zamýšlel, ale nest ihnul již dokončit. 

V každém tvoru jiskra boží…

Vystaviště Brno
(Pavilon P)2/12/2018

text: Patricie Částková
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Co vedlo Janáčka k tomu, že si vybral 
ke zhudebnění právě Dost ojevského 
vzpomínky?

John Tyrrell: Rád bych znal odpověď na tuto 
otázku! Nevíme, ani za jakých okolnost í se 
Janáček s knížkou setkal. Moje domněnka je, 
že svou ruskou edici Dost ojevského Zápis-
ky z mrtvého domu získal v Berlíně, kde byl 
v květnu 1926 na premiéře Káti Kabanové 
(ruská edice byla vydána v Berlíně). Na první 
pohled se to nejeví jako pro Janáčka příliš slib-
ný text – umíst it operu do ruského mužského 
vězení znamená fakticky vyloučit ženské hlasy, 
které dominovaly jeho předešlým operám. Jed-
na z věcí, která ho mohla přitahovat, jsou mo-
nology založené na vyprávění vězňů o důvo-
dech, proč skončili ve vězení. Každé dějst ví má 
dlouhý monolog. Skoro jako menší hru uvnitř 
hry; 3. dějství má dokonce monology dva.

Jak obvykle post upoval při psaní svých 
oper? Byla práce na Z mrtvého domu 
v něčem odlišná?

J. T.: Na rozdíl od všech předešlých oper, kde 
měl Janáček nějakou formu libreta, než za-
čal s kompozicí, u Z mrtvého domu měl jen 
hrubý scénář napsaný na několika kouscích 
papíru. Jeden útržek obsahuje čísla st ránek 
část í z Dost ojevského knihy, které zamýš-
lel použít a zdá se, že Janáček jednoduše 
začal komponovat s Dost ojevského knihou 
před sebou. Je to velmi odlišné řekněme 
od Příhod lišky Byst roušky, kde Janáček také 
vytvořil své libreto z novely, ale udělal si čas 
napsat hrubé libreto, než začal se skladbou. 
Dalším velkým rozdílem u Z mrtvého domu 
je, že poprvé u opery přest al používat notový 
papír a míst o toho použil čist ý papír, kam si 
napsal vlast ní notové linky (rukou bez před-
lohy!) podle nást rojů, které v ten určitý mo-
ment potřeboval. Pro operu to ale použil po-
prvé a vedlo to ke komornější inst rumentaci 
(např. ve srovnání s Věcí Makropulos). S lib-
retem nebo textem před sebou psal novou 
operu do partitury velmi rychle – v podst atě 
jako druh improvizace zahrnující dlouhá 
čísla hudebních motivů a ne mnoho opako-
vání nebo rozvoje. Nebyly žádné předběžné 
náčrtky nebo příprava motivů. Výsledkem je 
souvislý náčrtek, ale takový, jehož hudební 
logika je v ten moment riskantní. Každé jed-
nání je napsáno takto, obvykle s dlouhými 
pauzami mezi kompozicí. Přest ávky byly ne-
zbytné – potřeboval získat od materiálu od-
st up – a on je považoval za drobné odměny, 
plánované dopředu. Většinou to byly výlety 
do Hukvald a Luhačovic. V případě Z mrt-
vého domu první plánovaný výlet po dokon-
čení 1. dějst ví vedl do Písku, kde žila Kamila 
Stösslová. Tato návštěva byla zásadním 
momentem v jeho vztahu se Stösslovou 
a měla překvapivý dopad na operu. Stösslo-
vá teď byla viděna (v Janáčkově předst avě) 
jako Aljeja, mladý tatarský chlapec, a pasáže 
mezi ním a Gorjančikovem získaly na do-
jemnost i. Od této chvíle Kamila dost ávala 
v Janáčkových dopisech detailní výčet, jak 
s operou pokračuje. 

šily další problémy a skladatel s dirigentem, 
kteří sp olu úzce pracovali na Janáčkových 
posledních třech operách, by udělali některé 
praktické úpravy temp a dynamiky. Bohužel 
to se nest alo a míst o toho byli Bakala jako 
dirigent a Ota Zítek jako režisér zodpovědní 
za novou premiéru a rozhodli se, že opera je 
tak odlišná od svých předchůdkyň a způsob 
Janáčkovy kompozice je tak neobvyklý, že 
usoudili, že jde jen o náčrtek, který potřebuje 
další pomoc. Verze opery, kterou (dohroma-
dy s Chlubnou) vytvořili, byla dále upevněna 
publikováním v Universal Edition. 

Pro první uvedení bylo nutné dílo 
dokončit, došlo taky k zásahům nejen 
do inst rumentace, ale i vyznění díla. 
Nová edice se vrací k Janáčkovu 
původnímu záměru. Nakolik odlišná 
opera diváky čeká?

J. T.: Janáčkova původní verze se začala od-
krývat díky úsilí Rafaela Kubelíka, který v roce 
1961 dirigoval verzi založenou ne na partituře 
opisovače, ale Janáčkově rukopisu (neobsa-
hujícím tak Janáčkovy poslední úpravy). Nová 
edice čist í řadu drobných problémů, ale kon-
krétně vypouští přidanou orchest raci v ně-
kterých vyvrcholeních opery (konec 2. dějst ví, 
například, nebo orchest rální reakci na smrt 
Filky v 3. dějst ví). Jedna z nejvýraznějších 
změn je mezi dvěma hrami, které vězni hrají 
ve 2. dějst ví. Chlubna to přehnal a napsal 
pasáž sborového smíchu přes Janáčkovu 
orchest rální hudbu. V původní partituře je jen 
několik taktů smíchu pro tenory a basy a poté 
přechází smích jen do orchest ru. Chlubna to 
změnil do jakéhosi polyfonického sboru, kde 
všichni zpívají. Nejen že to mění charakter 
díla, ale také vytváří problém, protože nad 
původní orchest rální hudbou bylo oznáme-
ní druhé hry. Aby to bylo slyšitelné, musel 
Chlubna dodat opakování taktu pro Kedrila, 
kde pronese oznámení. Chlubnův nejznáměj-
ší dodatek – optimist ický sbor, který vymyslel 
na závěr opery – milosrdně zmizel z předst a-
vení, když byla vydána v roce 1964 nová edi-
ce s Janáčkovým originálním koncem.

Janáček si sám připravil a přeložil 
libreto přímo z ruského originálu, 
to díky tomu obsahuje řadu slov 
z ruštiny a ukrajinštiny, což čast o vedlo 
k různým úpravám textu. Vrací se nová 
edice přesně k Janáčkovu libretu?

J. T.: Ano a to je odklon od předchozích edi-
cí. Když byla opera poprvé uvedena v Brně 
v roce 1930, tj. dva roky po Janáčkově smrti, 
a připravena k publikaci jeho žáky Osvaldem 
Chlubnou a Břetislavem Bakalou, myslelo se, 
že řada ruských a ukrajinských výrazů v opeře 
bude nesrozumitelná a většina z nich byla 
nahrazena něčím v češtině. Pro novou edici 
jsme vycházeli z toho, že by měla refl ektovat 
Janáčkovu partituru tak těsně, jak je jen mož-
né, vypust it všechnu orchest raci přidanou 
Chlubnou a podobně všechna česká slova na-
hradit ruskými. Považuji cizokrajný zvuk těchto 
ruských a ukrajinských (a někdy moravských) 
výrazů za součást  zvukového obrazu opery. 

Janáček nečekaně zemřel, aniž 
operu dokončil. Je pravděpodobné, 
že by během zkoušek ve sp olupráci 
s dirigentem provedl ještě úpravy, 
jak se st alo u jeho předešlých děl. 
V jaké podobě rozpracovanou operu 
zanechal?

J. T.: Je přehnané říci, že Janáček operu nedo-
končil. Opera je hotová v rukopisné partituře. 
Dál byl Janáčkův rukopis opsán pod jeho 
dohledem dvěma důvěryhodnými opiso-
vači, Václavem Sedláčkem a Jaroslavem 
Kulhánkem. Opisovači přicházeli do Janáč-
kova domu, kde mohl vyjasnit sp orné noty 
a v mnoha případech přidat nové nápady 
a opravy, takže opisovačova partitura je 
čast o rozdílná od Janáčkova rukopisu. Dále 
Janáček pečlivě prošel 1. a 2. dějst ví, poté, 
co je opisovači dokončili a udělal v 1. dějst ví 
další úpravy jako zdvojení nást rojů a dodání 
metronomických značek. 3. dějst ví bylo jedi-
né, které neprošlo tímto procesem; partitura 
3. dějst ví byla na Janáčkově st ole v Hukval-
dech, když v srpnu 1928 zemřel. Kdyby on 
i dirigent František Neumann zůst ali naživu 
(Neumann zemřel 6 měsíců po Janáčkovi), 
opera by se pravděpodobně dost ala na br-
něnskou scénu v roce 1929, kde by se doře-

Autograf Z mrtvého domu
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LEOŠ JANÁČEK – 
ŠÁRKA
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Inscenaci připravila Opera Diversa ve spolupráci 
s Národním divadlem Brno 
na objednávku festivalu Janáček Brno 2018

koncertní uvedení
Divadlo Reduta
(Mozartův sál)

scénické uvedení
Divadlo Reduta
repríza 28. 11.

21/11/2018

22/11/2018

Operní dílo Leoše Janáčka celosvětově proslavilo, mladý skladatel 
zpočátku o tento žánr neprojevoval valný zájem. Vše ale změnilo ote-
vření českého divadla roku 1884. V prosinci téhož roku začaly také 
vycházet Janáčkem založené a redigované Hudební list y, v nichž sám 
vedl rubriku věnovanou české opeře v Brně. O tom, že se zaobíral úva-
hami i o kompozici opery, svědčí počátkem roku 1885 zapsaná dějová 
osnova Chateaubriandovy povídky Příhody posledního Abenceraga. 
První skutečnou operní prací se však st ala Šárka. 

Janáček se dost al k libretu Julia Zeyera, které vycházelo na pokra-
čování v časopise Česká Thalie v zimě roku 1887. Jednalo se o zpraco-
vání čtvrté část i Zeyerova rozsáhlého básnického eposu Vyšehrad, jenž 
autor zamýšlel původně jako libreto pro Antonína Dvořáka. Janáčka text 
vycházející z českých pověst í o válce žen proti mužům, která se roz-
poutá po smrti kněžny Libuše, zaujal a pust il se do intenzivní práce. Už 
tehdy se projevil jako velký dramatik a úpravy libreta zcela podřídil dra-
matickému sp ádu a srozumitelnost i opery. Dvořák, kterému poslal svou 
prvotinu na posouzení, se vyjádřil pozitivně a Janáček se tak odvážil 
požádat Zeyera o souhlas s užitím libreta. Básník bezpochyby dotčený 
tím, že si mladý a nezkušený skladatel dovolil zasáhnout do jeho textu, 
byl nekompromisní a odmítnul svolení dát. Janáček přest o pokračoval 
v práci a dokončil část  inst rumentace, pak však dílo odložil st ranou 
a časem na něj zapomněl. To by mohl být konec příběhu o Janáčkově 
operní prvotině, ale v době vrcholících příprav na uvedení Její past orky-
ně ve Vídni Janáček objevil st arou partituru Šárky. Dílo s pomocí svého 
žáka Osvalda Chlubny doinst rumentoval a opera se roku 1925 konečně 
dočkala uvedení v Národním divadle v Brně. 

Má Šárka? Všechno v ní je tak blízké mým 
posledním pracím! Úvod vášnivý. Chmury hvozdů 
nevykácených čpí mechem. Leoš Janáček

V rámci tohoto ročníku fest ivalu zazní Šárka ve dvou podobách. 
První bude koncertní provedení verze, kterou Janáček vyhotovil v roce 
1887 v klavírním výtahu, a v dalším večeru bude opera uvedena scé-
nicky s orchest rem. Nepůjde však o podobu, ve které byla premiérová-
na v roce 1925 v brněnském divadle. Součást í fest ivalu jsou pravidelně 
díla, která navazují na Janáčkovu tvorbu či se jí insp irují, a v tomto 
případě byl osloven brněnský skladatel Ondřej Kyas, aby zinst rumen-
toval exist ující klavírní verzi Šárky. 

Celý projekt byl svěřen souboru Ensemble Opera Diversa, který 
si již získal své pevné míst o na brněnské kulturní scéně, jak uvádě-
ním oper tvůrčí dvojice Kyas/Drábek, tak zajímavou koncertní řadou 
pravidelně nabízející méně známé skladby 20. st oletí. Ondřej Kyas je 
zakladatelem souboru a má na svém kontě pět celovečerních oper 
a řadu minioper. Spolu s ním se na projektu budou podílet další vedou-
cí osobnost i Ensemble Opera Diversa, dirigentka Gabriela Tardonová 
a režisérka Kristiana Belcredi. 

Ondřej Kyas Kristiana Belcredi

text: Patricie Část ková
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Pohlednice z roku 1928

Moje město

Bylo to roku 1886.
Od Sv. Anna, nemocnice na Pekařské ulici, do kláštera králové 
bylo pochůzky sem a tam. Řádila cholera, pohřbů mnoho a my 
zpěváčci při nich.
Klášterní náměst í se plnilo Prušáky. Jako černé roje kdyby tam 
padaly.
A včera tu ještě byli „naši“. Utíkali.
Strouha mlýnská od brány klášterní - v přilehlém st avení bydlíval 
tehdy Vincenc Brandl – lenivě a špinavě tekla a vbíhala pod můst ek.
Z Pekařské šlo se po můst ku na Křížovou.
U můst ku kříž.
Vozatajst vo zběsile ujíždělo a tu v náhlém zákrutě smýkl sebou 
a převrhl se vůz. Měchy vylítly a z roztržených se sypala káva. Úzký 
průsmyk zatarasen!
Té vřavy byl jsem svědkem.

Proti Sv. Anně krčil se malý domek. V prvém poschodí měl jedinké 
okno; v přízemí po schůdkách šlo se do krámku našeho ševce.
Ach, bručal to byl k neuvěření.
„A to sp ravovat? Opatky pryč, svršky jako křída, neměly se již čeho 
držet!“
Za nemocnicí škola na „Lakerwiese“ a za ní juchtovinou páchnou-
cí koželužna.
Až sem jsme se v měst ě vyznali. Dále byli bychom už zabloudili.

Klučíkem už dosp ělejším, chodíval jsem do „hodin“ houslových 
a klavírních až na Hutt erův rybník.
Rybník? Močál a smetiště a podél něho dlouhé kaštanové st romo-
řadí. Za ním v osamělém domě bydlela virtuoska Vilemína Norma-
nová-Nerudová, moje učitelka.

Leoš Janáček
Lidové noviny, 24. 12. 1927

A lužáneckých sadů jak by pro mne nebylo.
A do Černých Polí? Tam byla úzkost  dělnická.
Bylo tehdy měst o neveliké.
Na okrajině byly již měst ský hřbitov i hřbitov sv. Václava, „st arý“; 
i zábrdovický kost el i nemocnice Milosrdných.
Alžbětinky byly již na samotě.
Do Pisárek a na Žlutý kopec chodilo se jako na výlet.
Člověk st ačil schodit celé měst o.
Napříč jím, od „dlouhého“ most u, přes Svratku na Vídeňku se 
klenul, skrz nádvoří Ypsilanti, přezdívali tak domu, na jehož bráně 
vytesán v kameni Turek se zkříženýma nohama, 
podél kuželužny vzhůru k hadí st udánce pod Františkovem,
do ponuré a tmavé světnice jako sklep v čísle 7 Starobrněnské uli-
ce běhal jsem den co den, když jsem již držel varhanickou školu.
Sběhat jak sběhat, ale zamilovat si to tehdejší měst o?
A tu jednou zřel jsem měst o v zázračné přeměně.
Zmizel ve mně rozpor k ponuré radnici, nenávist  ke kopci, v jehož 
útrobách řvalo kdysi tolik bolest i,
zmizel odpor k ulici a co se v ní hemžilo.
Nad měst em vykouzlena zář svobody, znovuzrození 28. října 1918!
Vzhlížel jsem se v něm, patřil jsem jemu.
A třesk vítězných trubek,
 svatý klid zalehlého v Úvozu kláštera králové,
 noční st íny a dech zelené hory
 a vidění jist ého rozmachu a velikost i měst a rodil se v mé 
sinfoniett ě z toho poznání,
z mého měst a Brna!



LEOŠ JANÁČEK – 
JEJÍ PASTORKYŇA
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Velkolepá a folklorist ická produkce – tak nazvaly New York Times in-
scenaci Její past orkyně lotyšského režiséra Alvise Hermanise, kterou 
vytvořil v roce 2014 pro bruselské La Monnaie. Hermanis dnes patří 
mezi přední evropské režiséry, přest ože se do jeho patnáct i let zdá-
lo, že se bude sp íš věnovat profesionálně hokeji. Své první divadelní 
zkušenost i získal v Rize, ale v roce 2003 mu byla na salcburském 
fest ivalu udělena cena Mladý režisér a to otevřelo jeho cest u do ně-
mecky mluvících divadel a ke sp olupráci se soubory ve Vídni, Curychu 
a Berlíně. Jeho první setkání s operou se uskutečnilo také díky salc-
burskému fest ivalu, když mu zde byla v roce 2012 nabídnuta režie 
opery Die Soldaten B. A. Zimmermanna. Od té doby nast udoval operní 
produkce např. pro National Opera de Paris nebo Teatro alla Scala. 
Bruselská inscenace Její past orkyně, kde Hermanis klade vedle sebe 
dva odlišné příst upy – jeden insp irovaný moravským folklórem viděným 
skrze secesní interpretaci a druhý drsně realist ický, dnes patří k vysoce 
ceněným dílům a je uváděna dalšími operními domy jako např. italským 
Teatro Comunale v Bologni. V Brně Hermanisovu inscenaci předst aví 
operní soubor z Velkého divadla Stanisława Moniuszka v Poznani v hu-
debním nast udování svého uměleckého šéfa Gabriela Chmury.

Otázkou 
je najít „kód”

text: Patricie Část ková
foto: Magdalena Ośko



Vaše kořeny jsou v činoherním divadle. 
Co vás přivedlo k opeře?

Slyšel jsem, že operní režiséři jsou lépe 
placení (smích), jen abych zjist il, že to není 
pravda!… dokonce ani, když pracujete jako 
já na nejvyšší úrovni ve světě německy mlu-
vícího divadla. Ale vážně, je tu řada dobrých 
důvodů odvážit se do operního světa. Co mě 
doopravdy přitahuje, je scéna: chci vizuali-
zovat příběh a hudbu. Vidím to jako velkou 
výzvu. A taky cítím ohromný hlad po kráse 
a tento est etický komponent je v současném 
činoherním divadle vzácný.

Proč nemůžete najít dost atek krásy 
v divadle?

Dobrá otázka! Před st o lety nebo možná do-
konce před padesáti byly věci jiné, ale dnes 
nikdo neočekává v divadle „krásu”. Ne krásu 
v onom ironickém smyslu, ale krásu jako 
est etickou kategorii. Někdy mám pocit, jako 
by byl v současné činohře amputován orgán 
sloužící k prožívání krásy. V hudbě tomu 
na druhou st ranu nemůžete utéci; to, co 
nazýváme hudbou, je architektura, forma – 
musí se zabývat harmonií a v tomto ohledu 
je shodná s krásou. Problém se současnou 
činohrou je, že se soust ředí cele jen na vyjá-
dření, na obsah, na socio-politické sdělení, 
zatímco ignoruje est etiku. Jsou to samozřej-
mě výjimky. Krásným příkladem je Romeo 
Cast ellucci, který je posedlý krásou ve svém 
díle. Ale dnešní divadelní režiséři se čast ěji 
chovají jako političtí aktivist i než umělci.

Jaký je váš post oj? Máte pověst  
režiséra, který hledá hyperrealismus, 
který má dokumentarist ický příst up, 
soust ředí se na sp olečenskou realitu. 
To není politika?

Hyperrealismus je jen jedna st ránka mé prá-
ce. Co se politiky týče, bych chtěl říct  toto; 
přišel jsem z východní Evropy a z generace, 
která si vyvinula určitou alergii na cokoliv, co 
zavání „politickým” uměním. Byl jsem svěd-
kem přechodu od komunismu ke kapitalismu 
a zjist il jsem, že se v podst atě nic nezměnilo. 
Umění je příliš komplexní a jemný nást roj, aby 
mohl být použit ke zlepšení sociálně-politic-
kých podmínek. To je důvod, proč jsem mo-
mentálně tak posedlý operou, protože se mi 
zdá, že umožňuje obrovskou svobodu – jako 
by to byla jiná realita. Také, v určité fázi vaše-
ho života, je dobře změnit směr. Jsem novic, 

co se operní režie týče, ale rozhodnul jsem se 
soust ředit výhradně na operu pro příští čtyři 
sezóny. Cítím, že začínám nový život!

Jak se rozhodujete, co budete 
režírovat?

V opeře je to jiné než v činohře; operní re-
žiséři nejsou v pozici umožňující jim přijít 
s vlast ními projekty, ale mohu si vybrat mezi 
různými projekty. V činohře je velitelem reži-
sér, což může být velmi osamocené. V opeře 
na to nejst e sami, protože tu je hudba! A hud-
ba je st ruktura, která musí být resp ektována. 
Je to pro mě všechno nové a zatím myslím, 
že to je nádherné. Její past orkyňa je moje 
čtvrtá operní režie.

Myslím, že jst e také sám o sobě řekl, 
že jst e st aromódní?

Ano a jsem na to pyšný! Jsem celkem st ará 
škola. V několika dalších letech budu pra-
covat na různých projektech: Verdi, Puccini, 
Berlioz, Wagner… Vždy začínám tím, že se 
snažím proniknout do hist orického kontextu, 
ve kterém byla partitura napsána. Opravdu 
věřím, že zvuky, které nazýváme hudba, jsou 
určené dobou a míst em, ve kterých byly 
napsány. Ale je tu rozdíl mezi důkladným 
pochopením díla a jeho ztělesněním. Teď 
mluvím o duchu díla, ne tak o jeho přesné 
reprodukci v rekvizitách, kostýmech a tak 
dále. Chci pochopit, jak specifický kontext 
vytváří hudbu. Otázkou je najít „kód” pro ka-
ždé časové období. To je můj výchozí bod, 
ale to neznamená, že scénické ztvárnění 
nemůže být naprost o moderní. U Její pas-
torkyně jsem post upoval podobně. Jel jsem 
na Moravu, abych pochopil Janáčkovu hud-
bu, do izolovaných vesniček, kam se vydal 
Janáček na konci 19. st oletí a st udoval míst ní 
hudební tradice. Co mě na této hudbě fas-
cinuje nejvíce, je sp ojení modernismu a ná-
rodopisu. To bylo zásadní pro náš koncept: 
na začátku 20. st oletí modernismus v hudbě 
a sochařst ví nebyl v protikladu k národopisu. 
Ve skutečnost i jsou folklór a tradice největ-
ším zdrojem insp irace. Vezměte si Ďagilevův 
Ballets Russes (Ruský balet). Její past orkyňa 
je dokladem st ejného vlivu a sp ojení. Dalším 
dobrým příkladem modernismu v té době 
byla česká varianta Art Nouveau – s Muchou 
v čele. Pro mě toto naprost é zdokonalení 
st ylu Belle Époque, s květinou jako důleži-
tým motivem, koresp onduje s Janáčkovou 

Rozhovor Marie Mergeay
s režisérem 
Alvisem Hermanisem

est etikou – až téměř nesnesitelnou krásou. 
Kultura moravské vesnice a především živé 
tradiční kroje této oblast i, sp olečně s českým 
Art Nouveau, to jsou dva základní kameny 
našeho konceptu. Chceme ukázat, že i dnes 
živá tradice a modernismus (dohromady 
s high-tech triky) jde ruku v ruce. Je to další 
literární překlad. Například kost ýmy nikdy ne-
jsou přesnou kopií moravských lidových kro-
jů, ale jejich reinterpretací založenou na jejich 
mimořádném bohatst ví detailů a umělecké 
dovednost i operních krejčovských dílen. 
Video dílo Inety Sipunove pomůže převést  
hudbu do pohybu, do ornamentu. Abst raktní 
a expresionist ická řeč těla převládne v he-
reckém st ylu a choreografi i, zatímco baletní 
těleso v choreografi i Ally Sigalove bude slou-
žit jako takový pohybující se ornament.

O čem je podle vás Její past orkyň̌a?
Ó bože, bál jsem se, že se na to zeptáte... 
lidé vždycky říkají, že operní libreta jsou tak 
nesrozumitelná, ale věřím, že bychom měli 
přist oupit k opernímu libretu jako k metafoře 
něčeho hlubšího. Takže Její past orkyňa je 
příběh o bolest i a obětování, které jsou nut-
né k dosažení štěst í. Tak to funguje v životě; 
bolest  a štěst í jsou neoddělitelně sp ojeny, jak 
vidíte na konci opery. Nemyslím si, že by tu 
bylo více. Rozhodně tu nevidím sociální dra-
ma. Ale ten příběh je dobře napsán! Klidně by 
to mohl být scénář Bergmanova fi lmu nebo 
Ibsenova hra. Před st o lety tu samozřejmě 
byla st riktní pravidla – ale dnes se nepotře-
bujeme zabývat morálkou té doby, případem, 
kdy dítě bylo obětováno v moravské vesnici, 
aby se žena mohla provdat za jiného muže. 
Myslím, že vidět to jako poetickou metaforu 
dává větší smysl.

Zmínil jst e konec opery…
Konec je pozitivní, že? Alesp oň to tak hudba 
napovídá… Jsou tu slavné produkce, ve kte-
rých Jenůfa skončí špatně. Osobně věřím, že 
nakonec našla štěst í, ale samozřejmě za něj 
zaplatila vysokou cenu.
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Tři koncerty označené v programu fest ivalu Janáček Brno 2018 jako 
„folklórní“ chtějí předst avit hudební veřejnost i Janáčka nikoliv pouze 
jako mimořádného skladatele, ale jako jednoho z nejvýraznějších 
předst avitelů moravské hudební folklorist iky. Jeho zájem o folklór byl 
primárně sp ojen s hledáním insp irace pro vlast ní uměleckou tvorbu, 
zároveň však přerost l ve velkou životní lásku. Ta pak předst avovala 
téměř čtyřicetileté údobí syst ematické práce na poli sběratelském 
(ať už šlo o lidové písně a inst rumentální hudbu, či o lidové tance) i teo-
retickém. Janáčka tak lze směle nazvat jedním ze zakladatelů moderní 
moravské hudební folklorist iky. Tři koncerty se k tomuto Janáčkovu 
odkazu vysloví třemi různými způsoby.

První koncert je věnován především slováckému Horňácku. Tato 
rázovitá oblast  na moravsko-slovenském pomezí si po dlouhou dobu 
uchovala živou lidovou kulturu hmotnou i duchovní, včetně folklóru. 
Přitahovala proto (a dodnes přitahuje) pozornost  řady umělců. Janáček 
zde nalezl nejen písňové bohatst ví, které jej uchvátilo, ale také lidové 
hudce a zpěváky: primáše Pavla Trna a jeho kapelu, zpěvačku Kateři-
nu Hudečkovou a jejího bratra, absolventa brněnské varhanické školy 
Martina Zemana, sběratele písní a tanců, který se st al Janáčkovým 
významným sp olupracovníkem. Nelze zapomenout také na velmi úzké 
kontakty Horňáků s blízkou slovenskou Myjavou a okolními Kopanicemi. 
Z míst ních interpretů zaujala Janáčka především kapela v čele s pri-
mášem Samkem Dudíkem. Koncert věnovaný Janáčkovu oblíbenému 
regionu připravila Musica Folklorica, hudební sdružení hlásící se k od-
kazu horňáckých hudců i velmi modernímu Janáčkovu chápání lidové 
hudby. Kapela programově překračuje rámec lidové tradice a do svých 
aranží promítá současné názory i hudební vzdělání svých členů.

Druhý koncert nese název Kvítí milodějné a předst aví lidové pís-
ně ze sběrů Leoše Janáčka v několika st ylizačních rovinách. Insp iraci 
lze i v tomto případě hledat přímo u Janáčka, který sám s písňovým 
folklórem pracoval tímto způsobem: psal nejen klavírní či sborové 
úpravy lidových písní, ale i orchest rální skladby pracující s citacemi 

S JANÁČKEM 
ZA LIDOVOU PÍSNÍ

Folklórní koncerty

Člověk z našeho lidu nechce jen slovem povědět, 
ale chce i zazpívat, čeho jeho srdce plno. Aby 
napadla píseň známá, jež hoví náladě a tomu, 
co chce ze svého nitra povědět, co polozastřít, 
poloprojevit, netřeba dlouho se namáhati 
zpěvačce z našeho lidu. Jsou nezřídké případy, 
že zná na 600 veršů s nápěvy. Každá doba jejího 
života má svůj písňový výraz, jenž v pravý čas, 
na pravém místě, v pravé společnosti pravdivou 
náladou snadno se vyvolá. Leoš Janáček

folklóru. Zároveň byl jedním z prvních, kdo předst avil na koncertním 
pódiu autentické nositele tradice – lidové hudce, tanečníky a zpěváky, 
aby ukázal publiku syrovou podobu lidové kultury, kterou různým způ-
sobem zpracovávalo tolik uměleckých děl. V rámci koncertu zazní pís-
ně v artifi ciálním i rust ikálnějším nast udování, v sólovém i sborovém 
pěveckém provedení, v neposlední řadě jako insp irační zdroj hudební 
improvizace. V programu vyst oupí brněnské mužské pěvecké kvarteto 
Q VOX, varhaník Martin Jakubíček, st rážnická Cimbálová muzika Danaj 
se sólist y Magdalenou Múčkovou a Janem Gajdou a ženský sbor Marí-
na ze slovenského Zvolena.

Třetí koncert je pest rou mozaikou regionální i interpretační: na-
bídne muziku, tanec, sólový i sborový zpěv světský i kost elní. Pořad je 
věnován prezentaci Janáčkova širokého regionálního záběru: od Laš-
ska a Valašska přes luhačovické Zálesí a Slovácko až po Brněnsko je 
odkaz tohoto velikána st ále živý a insp irující. Program předst aví jednak 
folklórní soubory, které přímo zpracovávají Janáčkem zapsané písně 
a tance, jednak soubory, skupiny a jednotlivce reprezentující lokality 
(Strání, Vnorovy, Strážnice), které skladatele mimořádným způsobem 
zaujaly. Janáčkovo rodné Lašsko a jeho rázovitý folklór reprezentuje 
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, oblast  
luhačovického Zálesí Valašský soubor Kašava ze Zlína, Brněnsko 
a jeho obřadní obchůzku královničky Národopisný soubor Podskalák 
z Troubska, nížinné Slovácko kolem řeky Moravy předst aví Věčně 
mladý Danaj a CM Vítězslava Pálenského ze Strážnice, obec Strání 
na moravsko-slovenském pomezí skupina fašánčárů a gajdoš Pavel 
Popelka. Koncert nazvaný Po nezarost lém chodníčku je nejen poct ou 
Janáčkovi sběrateli, ale také dokladem toho, že úsilí této výjimečné 
osobnost i na poli záchrany písňového, hudebního a tanečního folklóru 
nebylo marné.

Leoš Janáček se členy Pracovního
výboru pro českou národní píseň 
na Moravě a ve Slezsku ve Strání, 1906
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text: Jiří Zahrádka

Nast al slavný den s datem 28. října 1918. Janáček ve svém brněn-
ském domku na rohu Smetanovy a Giskrovy (dnes Kounicovy) ulice 
večer pokojně ulehl ke sp ánku s myšlenkou na své pedagogické 
povinnost i ve varhanické škole. Ale už o den později se mnohé změ-
nilo. Ve třídách bylo pust o – jak sám skladatel zapsal do třídní knihy: 
„29. října 1918 – prázdno v den prohlášení československého st átu“. 
A od té chvíle se tehdy již bez mála pětašedesátiletému skladateli 
začaly otevírat nové možnost i, díky kterým mohl uskutečnit mnohaleté 
záměry, které nebylo možné prosadit ve st arém politickém syst ému. 
Do roka transformoval varhanickou školu v konzervatoř a následně 
prosadil její zest átnění. Spolu s výborem Družst va brněnského Ná-
rodního divadla reorganizoval celý divadelní provoz včetně prosazení 
nového, na výsost  schopného vedení. Janáček si byl dobře vědom 
toho, že o vznik Československa a tím i o naplnění jeho vizí se význam-
nou měrou zasloužila významná osobnost  vědeckého a politického 
života, Tomáš Garrigue Masaryk. Janáček a Masaryk mají mnoho sp o-
lečného – jsou generačně sp říznění, oba pocházeli z chudého prost ře-
dí, oba st udovali mimo domov, Masaryk předešel Janáčka ve st udiu 
ve Vídni a Lipsku. Spojoval je i podobný žebříček hodnot, st ejně jako 
obdiv k ruské kultuře, především literatuře, a podobně nazírali i ně-
meckou otázku. Masaryk měl rád hudbu, ačkoliv obdivoval především 
Janáčkem kriticky nahlíženého Bedřicha Smetanu.

Kdy přesně se Janáček seznámil s osobnost í a dílem T. G. Masa-
ryka, není známo. Před rokem 1918 jej nezmiňuje ani v koresp ondenci, 
ani ve svých zápisnících či fejetonech. Vlast nil však jeho knihu Zá-
kladové konkrétní logiky, vydanou roku 1885, kterou četl a důkladně 
glosoval. Nevíme pouze kdy. Janáčkova úct a k Masarykovi se projevila 
hned v prvních dnech po vzniku Československa. Dokonce se osobně 
zasadil o usp ořádání brněnských oslav u příležitost i příjezdu preziden-
ta Tomáše Garrigue Masaryka do vlast i 21. prosince 1918. Na druhé 
schůzi nově ust anoveného výboru Družst va Národního divadla v Brně 
19. prosince 1918 Janáček navrhnul, aby byl prezidentův příjezd uct ěn 

JANÁČEK A MASARYK
slavnost ním předst avením Smetanovy Libuše. Navíc trval na tom, aby 
se předst avení uskutečnilo nikoliv v českém divadle na Veveří ulici, ale 
v reprezentativní budově Měst ského (dnes Mahenova) divadla, která 
do té doby patřila německému divadelnímu souboru. Jelikož Libuše 
nebyla v brněnském Národním divadle v posledních deseti letech 
na repertoáru, musel se Janáček zaručit, že se podaří předst avení 
kvalitně nast udovat během pouhých dvou dnů, a to v novém prost ředí 
a s improvizovanou výpravou. Byl to plán odvážný a politicky choulost i-
vý, jak se ukázalo vzápětí, kdy tisk upozorňoval na to, že Češi by neměli 
německé divadlo vůbec navštěvovat a že tímto aktem se brněnským 
Němcům v podst atě dost alo omluvenky proto to, aby sami nemuseli 
tento významný den aktivně oslavit. Navíc panovaly obavy, aby před-
st avení nebylo sp íše uměleckým debaklem. Předst avení Libuše však 
dopadlo především po stránce reprezentace dobře, o čemž Janáček 
dopisem informoval přítelkyni Kamilu Stösslovou: 

„Dnes tu máme slávu. Na můj návrh 
dáváme v městském divadle po prvé 
Libuši. Celé divadlo bylo do 9 hod. 
ráno od večera vyprodáno! Jsem 
zvědav, jak to dopadne. […] Dopisuji 
po včerejším slavném divadelním 
představení. Náhodou přijeli legionáři 
naši s italskými důstojní� . To bylo 
vítání v divadle!“

Prezident Masaryk s Msgre. Šrámkem
při návštěvě Brna 9. 6. 1928
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Další příležitost i, kdy se zkřížily cest y těchto dvou výjimečných 
mužů, na sebe nenechaly dlouho čekat. Brzy také došlo na první 
osobní setkání. Důvodem schůzky byla palčivá otázka, která vyvst a-
la v souvislost i s převzetím brněnského Měst ského divadla českým 
souborem, a jednání se st ávajícím německým souborem. Problém 
dohody s brněnskými Němci o užívání budovy Měst ského divadla byl 
značně složitý, politicky choulost ivý a veřejnost í sledovaný. Na jedné 
st raně panoval názor, že Němci mají divadlo kompletně předat čes-
kému Národnímu divadlu, na st raně druhé se uvažovalo i o různých 
kompromisních variantách. Napjatá situace se natolik vyhrotila, že 
bylo výborem divadelního družst va 8. dubna 1919 rozhodnuto, aby 
byla vyslána deputace k prezidentu Masarykovi, přičemž užší složení 
mělo být následující: Leoš Janáček, dr. Jaroslav Helfert, JUDr. Fran-
tišek Koželuha, Jiří Mahen a Václav Štech. Deputace se uskuteč-
nila 26. dubna 1919, dle Janáčkova zápisníku na Pražském hradě, 
o 11 hodině. O jejím průběhu jsme informováni ze zápisu výborové 
schůze z 30. dubna 1919: „Dr. Koželuha referuje o tom, jak deputace 
Družstva pořídila u prezidenta Masaryka. Masaryk, vyslechnuv naše 
požadavky, prohlásil, že otázka brněnského divadla je po výtce též 
otázka politická a že s té příčiny bylo by záhodno uzavříti s Němci 
kompromis.“ Zajímavá je poznámka v Janáčkově zápisníku, kde vedle 
údaje o rozsahu Masarykova hlasu (H-des1) čteme také: „diplom. umír-
něnost  ve výrazu“ „jak bych do cizího lůžka lehal“ „Sbohem Mist ře“. 
Poznámka se patrně týká převzetí německého divadla („cizího lůžka“). 
Následovala také další schůzka družst evních deputantů u prezidenta, 
ale té už se Janáček nezúčast nil. Jak Masaryk doporučoval, nakonec 
se situace vyřešila oboust ranně přijatelným kompromisem: od nové 
sezóny měli Němci hrát v Měst ském divadle v pondělí a v úterý, Češi 
po zbytek týdne, v Redutě pak naopak Němci od st ředy do neděle, 
Češi první dva dny v týdnu.

V tomto období se Janáček rozhodl věnovat své nové dílo, které 
se zabývalo problematikou české mentality a charakterových typů 
v nedávné i vzdálené minulost i, právě prezidentu osvoboditeli. Jedna-
lo se o operní bilogii Výlety páně Broučkovy, které Janáček dokončil 
v roce 1918. Zde je na míst ě připomenout, že dedikaci této opery Ja-
náček několikrát změnil, počínaje Gabrielou Horvátovou, přes Karla 
Kovařovice až k T. G. Masarykovi. Ten věnování přijal, ale z premiéry 
23. dubna 1920 se omluvil. Janáček se pokoušel prezidentovi klavírní 
výtah opery s dedikací osobně předat, ale bez úspěchu. Rok 1920 byl 
významný i tím, že 7. března oslavil T. G. Masaryk své sedmdesáté 
narozeniny. Ke gratulantům se přidalo i Brno a na prezidentovu počest 
uspořádalo 21. března koncert. Mimo jiné na něm zazněla  premiéra 
Janáčkovy Balady blanické, díla, které skladatel opět dedikoval pre-
zidentu Masarykovi. Na slavnost ním koncertě měl Janáček pronést  
úvodní slovo, v němž se dle dochovaných poznámek zamýšlel nad 
svým novým dílem v souvislost i s Masarykovou Českou otázkou. 
K projevu nakonec nedošlo, jelikož krátce před koncertem Janáček 
dost al na jedné st raně dobrou zprávu o vysněném zest átnění brněn-
ské konzervatoře, ale zároveň se také dozvěděl, že minist erst vo škol-
st ví s ním v nové škole už nepočítá. Janáček tedy v rozčilení koncert 
opust il. O rok později 16. září 1921 Masaryk poprvé ofi ciálně navštívil 
Brno. Na uvítací akt na brněnském nádraží byl pozván i Janáček. Zda 
s prezidentem hovořil, nevíme, ale na pozvánku si skladatel zapsal 
několik Masarykových nápěvků, které se st aly základem fejetonu Rytá 
slova, uveřejněném v Lidových novinách 22. list opadu téhož roku. 
Další neúsp ěšný pokus o setkání Janáčka s Masarykem je sp ojen 
s pražskou premiérou Káti Kabanové 30. list opadu 1922, kdy Janáček 
písemně prezidenta pozval, ale požádal o soukromý rozhovor, týka-
jící se tzv. mist rovských škol. Prezident se omluvil jak z premiéry, tak 
z osobního setkání. K další schůzce mělo dojít až v roce 1924 v rámci 
oslav Janáčkových sedmdesátin. V létě navštívilo brněnské Národní 
divadlo Měst ské divadlo na Královských Vinohradech, kde uvedlo 
dvakrát Její past orkyni. A právě druhé předst avení přislíbil navštívit 
také Masaryk. Janáček se nakonec na naléhání šéfa opery a dirigenta 
Františka Neumanna na předst avení 9. července vydal až z Huk-
vald, ale k setkání opět nedošlo, neboť pan prezident se na poslední 
chvíli omluvil a míst o sebe vyslal minist ra zahraničí Edvarda Beneše. 
Ani další pozvání do Brna na světovou premiéru opery Příhody lišky 

Byst roušky v roce 1924 nebylo Masarykem reflektováno. Konečně 
8. prosince 1924 u příležitosti koncertu uspořádaného ke skladatelovu 
jubileu přijal prezident pozvání zaslané reprezentantem České 
filharmonie Václavem Talichem a předst aviteli Hudební Matice Umě-
lecké besedy Boleslavem Vomáčkou a Janem Löwenbachem. Tento-
krát se Masaryk skutečně koncertu zúčast nil a s Janáčkem cca 15 mi-
nut pohovořil. Na závěr koncertu při potlesku dokonce sp olu s celým 
publikem povst al. Krátce nato zaslal prezident Janáčkovi u příležitost i 
odchodu do penze děkovný dopis. V roce 1927 pak byl Janáček prezi-
dentem pozván na odpolední čaj do Španělského sálu Pražského hra-
du. Vzhledem k pozvaným 1000 osobnost em nelze předpokládat, že 
by Masaryk s Janáčkem podst atněji pohovořil. Předposlední událost í 
v hist orii vzájemných vztahů Janáčka a Masaryka byla prezidentova 
účast  na pražském provedení Glagolské mše 29. dubna 1928, které 
se uskutečnilo v rámci jubilejního fest ivalu Pěvecké obce českoslo-
venské. Tentokrát Masaryk Janáčka ve své lóži nepřijal, zřejmě z pro-
tokolárních důvodů, neboť skladatel se koncertu nezúčast nil s man-
želkou, ale s přítelkyní Kamilou Stösslovou. Naposledy se tyto výrazné 
osobnost i setkaly v den ukládání základního kamene právnické fakulty 
Masarykovy univerzity 8. června 1928, kde zazněl během slavnost ního 
aktu Janáčkův Sbor při kladení základního kamene Masarykovy uni-
verzity. Krátce nato Janáček umírá a Masaryk zasílá kondolenci vdově 
Zdence Janáčkové.

Vztah obou neobyčejných mužů byl naplněn úct ou a v případě 
Janáčka i dojemnou oddanost í. Janáček si Masaryka vážil jako pre-
zidenta, fi lozofa, intelektuála a jako morální autority. Masaryk si byl 
naopak vědom Janáčkovy výjimečnost i, ač jeho dílo příliš nechápal. 
Janáček měl navíc pro svůj celoživotní kritický post oj k dílu Bedřicha 
Smetany u Masaryka jako velkého Smetanova obdivovatele ztíženou 
pozici, st ejně jako u jeho manželky Charlott y. Snad proto měl prezi-
dent osvoboditel s některými Janáčkovými skladatelskými kolegy po-
někud vřelejší vztahy.

T. G. Masaryk na Výst avě soudobé kultury v Brně, 1928
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Ale stožáry na Volze čněly výše a hladina 
Volhy byla tak bílá v záři měsíčné jako 
duše Kátina. Leoš Janáček



LEOŠ JANÁČEK – 
KÁŤA KABANOVÁ

Janáčkovo
divadlo19/11/2018

Premiéra inscenace Káti Kabanové v po-
dání souboru Janáčkovy opery NdB patřila 
k vrcholům minulého fest ivalu a nyní se 
vrací, aby se na jevišti znovu setkal Janáč-
kův genius s jedním z nejlepších žijících 
operních režisérů Robertem Carsenem, 
jehož produkce vynikající osobitou poetikou, 
dramaturgickou sevřenost í a emotivním, 
živým a nesmírně působivým divadlem jsou 
již řadu let na repertoáru nejvýznamnějších 
operních domů. Káťa Kabanová je jednou 
z pěti Carsenových inscenací Janáčkových 
oper a vznikla původně pro Vlámskou operu. 
Od své premiéry byla uvedena ve více než 
20 operních domech po celém světě a není 
divu, inscenace s působivou scénografi í, 
kde vodní hladina pokrývá celé jeviště a zr-
cadlí Kátiny emoce i tragický osud, patří 
k nejlepším Carsenovým dílům.

24–25

text: Patricie Část ková
foto: Marek Olbrzymek



Dramaturgie koncertní řady nabízí díla, která jsou úzce sp ojena s otáz-
kou vzniku republiky, s pojmem „národní hudba“, s otázkou hudby 
národů žijících na našem území či v zemích bývalé rakousko-uherské 
monarchie a také jsou ukázkou toho, jak skladatelé ve své tvorbě re-
fl ektovali významné hist orické událost i. Fest ival ve své koncertní řadě 
nabídne dva symfonické večery, které jsou s tematikou vzniku Česko-
slovenské republiky úzce sp jaty.

První z koncertů se uskuteční 29. list opadu 2018 na míst ě, které 
je s prvními léty nového st átu neoddělitelně sp jato – na brněnském 
výst avišti. Výst avní areál byl totiž zbudován v roce 1928 pro velkolepý 
projekt Výst avy soudobé kultury v Československu, kde byly velkory-
sým způsobem mapovány úsp ěchy prvního desetiletí mladého st átu. 
A Janáček byl výst avou nadšen; proto ji několikrát navštívil a v rámci 
výst avy také zazněly koncerty a divadelní předst avení z jeho tvorby. 
Zde také zavlály smuteční prapory v den skladatelova úmrtí 12. srpna.

Orchest rální koncert prezentuje dvě skladby, insp irované fe-
noménem českého tělocvičného sp olku Sokol, a dvě zřídka uvádě-
ná Janáčkova kantátová díla. Na koncertu vyst oupí pod taktovkou 
Gabriely Tardonové vynikající sbor Janáčkovy opery Národního divadla 
Brno sp olu s operním orchest rem, který tato skladatelova díla více-
krát s úsp ěchem prováděl, a některá dokonce uvedl v premiéře již 
za Janáčkova života.

Osudové osmičky 
a sokolové
Koncertní řada festivalu Janáček Brno 2018 je 
věnována 100. výročí vzniku Československé 
republi� , a to nikoliv jen formálně, jelikož vznik 
samostatného československého státu Janáčka zastihl 
na vrcholu jeho tvůrčího života a stojí na samém 
počátku skladatelova „velkého stáří“, spojeného 
s kompozicí jeho nejvýznamnějších děl.

text: Jiří Zahrádka
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Výstava soudobé kultury v Československu, 1928

Stadion
Kounicova

29/11/2018

4/12/2018

Výstaviště Brno 
(Pavilon P)



26–2726–27

Slavnost ní pochod sokolský V nový život Josefa Suka (1874–1935) 
je úzce sp jat s tradicí českého sokolst va, která sahá do šedesátých let 
19. st oletí. Ačkoliv zakladatelé této významné tělovýchovné organizace 
od počátku usilovali o její apolitičnost , později se sp olek nevyhnutelně 
st al součást í národnost ního emancipačního procesu. Jeho politický 
vliv dosáhl vrcholu právě ve dnech vzniku Československé republiky 
a následujících dvou desetiletích. Členy Sokola byly čast o osobnost i 
tvořící elitu českého národa; nechyběl mezi nimi např. Janáček, Suk, 
ale také T. G. Masaryk. Josef Suk uvažoval o kompozici pochodu pro 
sletové slavnost i sokolst va již před první světovou válkou, ale k práci 
se odhodlal až v roce 1919, kdy si pochod naskicoval. V roce 1920 byla 
u příležitost i VII. Všesokolského sletu, prvního v nové republice, vyhlá-
šena skladatelská soutěž na pochod k nást upu cvičenců na st adion. 
Suk svou skladbu přihlásil pod pseudonymem a soutěž vyhrál. Ač jeho 
pochod vyvolal u sokolských funkcionářů rozpaky, nakonec dílo přijali. 
Ke skladbě následně Suk přikomponoval fanfáry a původně čtyřruční 
klavírní skladbu zinst rumentoval pro symfonický orchest r. Pochod měl 
neobyčejný ohlas a tak v roce 1930 a 1934 připojil básník Petr Křička 
se svým bratrem skladatelem Jaroslavem Křičkou ke skladbě ještě 
text, aby mohl být oblíbený pochod doprovázen i zpěvem. Tato sklada-
telem schválená verze později upadla v zapomenutí, takže na fest iva-
lovém koncertě bude jedinečná příležitost  tuto verzi vyslechnout.

Také Sinfoniett a Leoše Janáčka (1854–1928) je úzce sp jata se 
Sokolem. Počátkem roku 1926 byl skladatel dotázán redakcí Lidových 
novin, zda by nenapsal „nějaké noty“ jako zdravici pro připravovaný 
VIII. Slet všesokolský v Praze. Janáček se rozhodl pro fanfáry, přičemž 
insp irací mu byl zážitek o dva roky st arší. V roce 1924, po úmorné 
účast i ve zkouškové komisi na pražské konzervatoři, prožil „tři dny, jež 
neměly st ínu“ v Písku, v rodině své přítelkyně a múzy Kamily Stösslo-
vé. A zde na odpolední procházce navštívil promenádní koncert vojen-
ské dechové hudby v Palackého parku, kde vyslechl i fanfáry, jejichž 
motiv si zaznamenal do zápisníku. Vojenská hudba 11. pěšího pluku 
Františka Palackého měla na programu fanfárové pochody, při kterých 
za obdivu posluchačů „sólový hráč neb skupina hráčů troubících pro 
větší účin při troubení povst ávali a své nást roje, ozdobené vlajkami, 
zdvihali do výše.“ Je zřejmé, že tuto příjemnou vzpomínku si skladatel 
vybavil o dva roky později, když začal skicovat fanfáry pro všesokolský 
slet. Práci zahájil v březnu 1926 a fanfáry se mu nakonec rozrost ly 
v celou symfonickou skladbu, kterou pro účast  vojenské hudby na-
zval Vojenskou sinfoniett ou. Ta byla nabídnuta pořadatelům sletu 
a následně zařazena do programu koncertu České fi lharmonie vě-
novaného sokolskému dorost u. Poprvé zazněla skladatelova novinka 
na koncertě 26. června 1926, který byl také přenášen rozhlasem. Vedle 
hráčů České fi lharmonie účinkovali členové pražské posádkové hud-
by a úsp ěch koncertu byl značný. Nedopatřením však byla Vojenská 
sinfoniett a uvedena pod názvem Sletová. Janáček se proti takovému 
názvu rozhodně post avil. Krátce poté vyšly Fanfáry z Vojenské sinfoni-
ett y v Lidových novinách jako zdravice a rozezněly se také z Týnského 
chrámu u příležitost i „průvodu host í a sokolst va Prahou“. První tištěné 
vydání Janáčkovy proslulé skladby v roce 1927 v Universal Edition pak 
již vyšlo prost ě pod názvem Sinfoniett a, jak jej známe dnes.

„Amarus? Králové klášter na Starém Brně, jeho ponuré chodby, 
st arý kost el, rozsáhlé zahrady, můj chudý, jinošský v něm st rávený ži-
vot, osamělost  a tesknota, to vše bylo tak blízké Amarovi.“ V básni Ja-
roslava Vrchlického Amarus našel Janáček až překvapivě shodné rysy 
s vlast ním životním osudem – s dětst vím v klášteře bez matky a bez 
lásky. Lyrickou kantátu pro sóla, smíšený sbor a orchest r dokončil 
Janáček počátkem roku 1897. Partituru poslal záhy k posouzení svému 
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příteli Antonínu Dvořákovi, a přest ože se Dvořák v dopise omlouvá, 
že neměl na prohlédnutí díla mnoho času, vyjadřuje se o Amarovi 
pochvalně a shledává „rozhodný pokrok v každém ohledu“. Kantátou 
Amarus vrcholí a končí romantická linie Janáčkova uměleckého vývoje, 
na jejímž počátku st ála první opera Šárka (1887–88). Na druhé st raně 
však Amarus současně předjímá Janáčkův nový hudební sloh, který se 
naplno rozvinul v Její past orkyni. Kantátu poprvé kompletně provedl Fer-
dinand Vach s Moravským smíšeným sborem učitelským 25. února 1912.

Kantáta Na Soláni čarták pro tenor, smíšený sbor a orchest r 
na slova básně M. Kurta (vl. jménem Maxmilián Kunert) vznikla na ob-
jednávku sbormist ra prost ějovského sboru Orlice, Viléma Steimana, 
který roku 1910 skladatele oslovil, aby zkomponoval skladbu k padesá-
tiletému výročí sboru. Janáček na díle pracoval v roce 1911 a premiéra 
zazněla v Prost ějově 23. března 1912 v nast udování Viléma Steinmana, 
sboru Orlice, hráčů brněnského osmého vojenského regimentu a or-
chest ru brněnského Národního divadla.

Druhý orchest rální koncert, který se uskuteční 4. 12. 2018, zazní 
v legendárním prost oru brněnského Stadionu, kde byla v prosinci roku 
1927 poprvé provedena Janáčkova Glagolská mše. Na tomto večeru 

Janáčkem zaznamenané nápěvky mluvy T. G. Masaryka
při návštěvě Brna 19. 9. 1921



vyst oupí Filharmonie Brno pod taktovkou Stefana Veselky. Koncert se 
svou dramaturgií zaměřil na číslo 8, které bývá považováno v našich 
novodobých dějinách za osudové. A není divu, vždyť letopočty 1918, 
1938, 1948 a 1968 jsou sp ojené se zásadními politickými událost mi, 
které změnily osudy národa i jednotlivců. Není proto překvapující, že 
na tyto osudové chvíle reagovali svým dílem i čeští skladatelé.

V roce 1918 s očekáváním konce hrůzné první světové války do-
končil Leoš Janáček svou „slovanskou rapsodii“ podle Gogolovy novely 
Taras Bulba. Janáček ji začal komponovat již v roce 1915, avšak tvrdé 
represe proti každému, kdo projevoval sympatie k nepřátelskému 
Rusku, jej vedly k rozhodnutí na díle dále nepracovat. Vrátil se k němu 
až v roce 1918, kdy skladbu kompletně přepracoval a dokončil. K prove-
dení došlo až v roce 1921, kdy jej nast udoval s orchest rem brněnského 
Národního divadla dirigent František Neumann. Taras Bulba je dokla-
dem Janáčkova zapáleného slovanst ví a s ním sp ojeného rusofi lst ví.

Vyhlášení Československé republiky st álo za vznikem Janáčkovy 
symfonické básně Balada blanická. Janáček se insp iroval st ejno-
jmennou básní Jaroslava Vrchlického ze sbírky Selské balady. Není 
jist é, kdy přesně vzniklo toto dílo s motivem spících blanických rytířů 
připravených vyrazit národu v nejtěžší chvíli na pomoc, ale mohlo jít 
o podzim roku 1919. Premiéra se konala 21. března 1920 na koncertě 
u příležitost i oslav 70. narozenin T. G. Masaryka, kterému také Janáček 
toto dílo dedikoval.

Osud Bohuslava Martinů (1890–1959) je sp ojen s tragickým ro-
kem 1938, kdy skladatel naposledy v životě navštívil svou vlast . V břez-
nu byl přítomen nast udování Juliett y v pražském Národním divadle 
a léto strávil v rodné Poličce. Všude byla cítit stísněná atmosféra, 
spojená s německou hrozbou. Martinů odjel v září na pozvání manželů 
Sacherových do Švýcarska, kde začal komponovat svůj Dvojkoncert. 
Sám na tyto dramatické dny později vzpomínal: „Zde, v této samotě, 
na hranicích tří zemí, jsem prožil Mnichov a dokončil dílo, jež nese 
dramatickou st opu i atmosféru těchto dní, první výst ražné vichřice, jež 
se přehnala přes Evropu“. Koncert pro dva smyčcové orchest ry, klavír 
a tympány patří nesp orně k nejzásadnějším dílům Bohuslava Martinů 
a je také jedním z jeho nejhranějších děl v zahraničí.

Neméně těžký byl pro Československo rok 1968, kdy byla 
21. srpna země obsazena armádami st átů Varšavské smlouvy. 
Na tuto událost  reagovalo následně mnoho skladatelů – Marek 
Kopelent, Petr Eben, Miloslav Kabeláč či Karel Husa. Kantáta 
Ignis pro Ioanne Palach Jana Nováka (1921–1984), žáka Bohuslava 
Martinů, vznikla bezprost ředně po burcujícím činu st udenta Jana 
Palacha, který se 16. ledna 1969 na protest  proti politické situaci 
v Československu upálil. Vzápětí na to reagovali i další, přede-
vším brněnští skladatelé jako Josef Berg, Alois Piňos či Evžen 
Zámečník. Latinský text kantáty si Jan Novák jako zkušený latinář 
napsal sám. Velmi emotivní, burcující dílo zaznělo poprvé 15. 
dubna 1969 v pražském Rudolfi nu.

Jakousi linkou propojující všechny tyto osudové událost i je 
snad nejznámější symfonické dílo Miloslava Kabeláče (1908–
1979) Myst erium času. Tento skladatel nesp orně patří k našim 
nejvýznamnějším tvůrcům druhé poloviny 20. st oletí, a to i v me-
zinárodním kontextu. Na svých dílech dlouho a pečlivě pracoval, 
což byl i případ Myst eria času, které komponoval čtyři roky. Do-
končil je v roce 1957, kdy byla skladba provedena Českou fi lhar-
monií s dirigentem Karlem Ančerlem. Kabeláčův přítel Eduard 
Herzog o této kompozici napsal:„Zamyšlení nad vesmírným 
děním, nad jeho nesmírnými oblast mi a pevnou zákonitost í, která 
jim vládne. […] Autor chtěl vyjádřit hluboké citové rozechvění z ta-
kového zahledění a přesvědčení, že veškerá zdánlivá nahodilost  
je ovládána přísným a neochvějným řádem…“

Je nesp orné, že oba orchest rální koncerty přinesou unikát-
ní program v jedinečném prost ředí a v interpretaci vynikajících 
umělců.

Skica k Sinfoniett ě
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Sám o potřebě hrát na klavír říká: „Vždycky jsem hrál na klavír, je to pro 
mě každodenní součást  života – v jist ém smyslu jsem si musel vytvořit 
svůj vlast ní repertoár, protože nehraji Rachmaninovy koncerty nebo 
Chopinovy Etudy, ale piano je můj domov, jako jsou někteří lidé doma 
v plaveckém bazénu. Tak abych rozšířil tu plaveckou analogii, sp íš než 
plavecký šampion jsem ryba.“

Na programu koncertů čast o uvádí sklady Leoše Janáčka, jehož 
dílo obdivuje a má do něj skutečně zasvěcený vhled. Janáčkovu klavír-
nímu dílu věnoval i svou st udii, jejíž titul Nothing but Pranks and Puns 
vtipně parafrázuje Janáčkův rozhovor s Adolfem Veselým pro Hudební 
rozhledy, kde skladatel označil své Capriccio jako „rozmarné – samé 
schválnost i a vtipy“.

Součást í Adèsovy rozsáhlé diskografi e je i nahrávka Janáčkova 
Zápisníku zmizelého a drobných klavírních skladeb, kterou v letošním 
roce doplní nově vznikající nahrávka kompletního Janáčkova díla pro 
sólový klavír. Z ní vychází i program, se kterým se Thomas Adès popr-
vé předst aví v České republice jako klavírist a.

Jako jedna z přednost í Adèsovy interpretace klavírních skladeb 
bývá vyzdvihována jeho schopnost  pohledu skladatele zevnitř na in-
terpretované dílo a jako skladatel také vnímá Janáčkovu klavírní tvorbu:

„Ve svých skladbách jako Po zarost lém chodníčku Janáček roz-
kládá věci velmi jednoduše, neočekávaným pohybem v harmonii. To 
vytváří jakési narušení, clonu ve st ruktuře, je to jako když dáte tužku 
do vody, míst o abyst e viděli přímé linie, vidíte linie pohybující se napříč 
ve vlnách. A s tímto vst oupíte do toho okamžiku, vst oupíte do jeho 
okamžiku. Stane se velmi reálným, st ane se přítomným časem vaší 
nynější exist ence. Je to magický efekt.

Čím více přemýšlím o titulu té skladby, Po zarost lém chodníč-
ku, tak si uvědomuji, že to je proust ovská věc. Janáček chce znovu 
zachytit vzdálenou minulost, která tu již není, ten moment zmizel. Ale 
jednou, kdysi, chodníček nebyl zarostlý. Hudba je vzpomínkami, co 
jsou stále živé. Je to stejné jako se skladbou V mlhách: to je velmi vzru-
šující st ruktura. To jsou skutečně všechny Janáčkovy skladby. V jist ém 
smyslu se na ně můžete podívat a říct , že jsou všechny jen ABA ABCA 
ABACA, velmi prost é st ruktury.

Ale uvědomíte si, že Janáček, když řekne něco dvakrát, podruhé 
je to okamžitě jiné, díky tomu, kde to je ve st ruktuře skladby. Cítíte, že 
se čas posunul. Mohou tu být dokonce modulace, díky kterým vnímáte 
tóniku jako vzpomínku. A to je myslím způsob, jakým se v Janáčkových 
operách jeho post avy posouvají časem v hudbě. V jeho hudbě není 

Klavír je každodenní 
součást mého života

nic, co by předst íralo vytváření vnější formy; co hudba dělá, je, že bere 
okamžik, kdy ji slyšíte, a vytváří přesně ten samý okamžik, který byl, 
když ji poslouchal on. Takže si uvědomíte realitu času, že je vertikální 
sp íše než horizontální, a můžete se dívat dolů do minulost i.

Čast o je tendence vytvářet ve skladbě iluzi st álost i, která vede 
ke konci. Ale u Janáčka to může fungovat opačným způsobem. Vezme 
jeden okamžik a ukáže vám vnitřní nest álost  toho okamžiku, a za-
st aví ho jako jakýsi zadržený moment emocí, bolest i nebo předtuchy 
a zmrazí ho v čase. A důsledky těchto několika momentů umíst ěných 
vedle sebe jsou to jediné, co je odhalené na poslední st ránce. V této 
skladbě, V mlhách, se nic nemění, ale jst e si vědomi, že pokaždé, když 
se vrátí ticho a on zkusí jiné dveře, transformuje se to z fenoménu, kte-
rý otevírá nové možnost i, do něčeho, co uzavírá st rukturu. A přece se 
materiál nemění. Nejsou tu žádné prázdné řeči. Tím Janáček znovuob-
jevil jakousi klasickou čist otu. Haydn to uměl a Beethoven to uměl, ale 
je to věc, která se v polovině 19. st oletí téměř ztratila. Byl zde pokus vy-
tvořit iluzi zjevení a vykoupení skrze hudbu, který se nakonec odchýlil 
od něčeho fundamentálního, co děláme, když napíšeme notu.“

Adès je nejznámější jako britský skladatel, jeden z nejlepších a nejo-
riginálnějších své generace. Je ale také aktivní dirigent, a jak předvedl 
ve svém recitálu v Carnegie Hall, i působivý klavírist a. Ve čtyřech 
úžasných kusech z Po zarost lém chodníčku jsou ozvuky moravských 
lidových melodií, lovecké volání, tanec sedláků, truchlivá elegie a další. 
Adès ve svém citlivě a krásně vyst ínovaném přednesu zachytil prcha-
vé kouzlo hudby.

Anthony Tommasini, The New York Times

Jako klavírist a má Adès řadu dobrých vlast nost í, první z nich je, že 
hraje sp íše jako skladatel: dokáže vidět, cítit skladbu zevnitř. Jeho hra 
má krásný zvuk a vytváří velkou barevnou škálu.

Jay Nordlinger, New York Chronicle

Jako klavírist a přináší Adès do hudby smysl pro detail, který obohacuje 
partituru bez toho, že by něco nepřirozeně vyčnívalo.

Eric C. Simpson, New York Classical Review

Britský skladatel � omas Adès je jednou 
z nejvýraznějších postav své generace. Jako 
skladatel je často i dirigentem nejen svých děl, co 
však není příliš běžné, patří také k vynikajícím 
klavíristům. Je vynikajícím doprovazečem, stejně 
jako členem komorních ansámblů a své sólové 
recitály uvádí v prestižních koncertních síních, 
ať je to newyorská Carnegie Hall, či londýnská 
Wigmore Hall.

text: Patricie Část ková



LEOŠ JANÁČEK – 
VÝLETY 
PÁNĚ BROUČKOVY 

Držím se kořenů života našeho lidu; 
proto rostu a – nepodlehnu! Leoš Janáček

Výletní průvodce 
po národním charakteru
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Co utváří charakter národa, jeho dějiny, tradice a hodnotové žebříč� ? 
Jsou to eli
 , výjimečné osobnosti, velká umělecká díla, mimořádné 
myšlen�  a činy, zlomové historické okamži� ? Nebo je tohle všechno 
jenom kopa zkamenělých symbolů a národ jsou ve skutečnosti jen 
„obyčejní lidé“, kterých je a vždy bude většina a kteří se o cokoli 
elitářského, výjimečného a mimořádného nezajímají, hledí na to 
s podezřením a vlastně to nesnáší? Odpověď tentokrát nehledejme 
u renomovaných sociologů, nýbrž v surrealistické operní burlesce Leoše 
Janáčka Výlety  páně Broučkovy, kterou v inscenaci slovenské režisér�  
Slávy Daubnerové přiváží na brněnský festival pražské Národní divadlo.

Letos v březnu se do operního repertoáru pražského Národního 
divadla po třináct i letech vrátila jediná Janáčkova opera, která kdy 
měla na této scéně světovou premiéru – burleskní a ost ře satirické 
Výlety páně Broučkovy. Motivem k novému nast udování tohoto díla, 
po všech st ránkách tak mimořádně náročného na interpretaci, byl, 
jednoduše řečeno, letopočet, který právě píšeme – 2018. Uplynulo 
totiž právě celé st oletí od velkého zlomu v našich dějinách, od mo-
mentu, kdy vznikem Československa odst artovala – či měla odst arto-
vat – nová, moderní, svobodná a demokratická epocha. V téže době 
broučkovská operní bilogie dozrávala: právě v roce 1918 Janáček 
čerst vě dokončené dílo připravoval do tisku a k provedení v praž-
ském Národním divadle, k němuž pak došlo v dubnu 1920. Výlety 
páně Broučkovy ale nesouvisí s dobou před st o lety jen časově, nýbrž 
především (a paradoxně) tematicky. O tom, jak Janáček sám vnímal 
dobovou aktuálnost  své nejnovější opery, s jejíž kompozicí ovšem 
zápolil již od roku 1908, svědčí mimo jiné i skutečnost , že ji po Karlu 
Kovařovicovi a Gabriele Horvátové nakonec věnoval samotnému 
T. G. Masarykovi… Ale nebyl by to Janáček, kdyby v tom nebylo – zá-
měrně či bezděčně – něco provokativního a nekorektního. Napsal 
operu, kterou by v souvislost i se slavením české a československé 
suverenity, svobody a demokracie tehdy i dnes čekal jen málokdo. 
Žádná Libuše, žádný Svatý Václav, Karel IV., Žižka či Komenský, žádný 
„moudrý lid“ a jeho „bohulibé tradice“ – hlavním hrdinou Janáčkovy 
„národní opery“ je přízemní omezenec, zbabělec, pokrytec, lhář, bu-
ran, opilec, nenažranec a držgrešle: pan Brouček. Tento provozovatel 
skrovné domovnické živnosti, který kromě dobrého jídla a piva miluje 
jednoduchý pohled na svět, dobrovolně nikdy neudělá nic, co je mu 
nepohodlné, je krajně podezíravý vůči všemu cizímu a odlišnému, 
za sečtělost považuje povrchní znalost populárně naučných spisků, 
nesnáší umělce a intelektuály a s pravdou umí „kreativně“ zacházet 
tak, aby mu vždy byla ku prospěchu, tedy tento typ českého člověka 
byl vynesen na literární výsluní Svatoplukem Čechem poprvé koncem 
80. let 19. století, paradoxně v době velkého kulturního vzmachu 
české společnosti. Přestože byl kdysi populární pan Brouček později 
leckým odsouván do propadliště dějin jako přežitá dobová satira 
na malého českého „buržoa“, který jen nepochopil, kam směřuje 
společenský vývoj, či se s tím odmítá smířit, Leoš Janáček byl touto 
„rázovitou postavičkou“ i třicet, čtyřicet let po jejím zrodu fascinován. 
Nejprve – v prvním dílu opery, Výletu pana Broučka do Měsíce – jeho 
tupou omezenost í v groteskně nadsazené konfrontaci s est étskou 
a intelektuálskou přepjatost í měsíčních obyvatel a vzápětí jeho neo-
třesitelným egoismem, bezpáteřnost í a prolhanost í v dílu druhém, Vý-
letu pana Broučka do XV. st oletí, v němž jsou Broučkovým protějškem 
nekompromisní husitští bojovníci „za pravdu Boží“. Svému libretist ovi, 
Františku Serafínskému Procházkovi Janáček v březnu 1917 napsal: 
„Malichernost  naše je v Broučkovi ztělesněna; pro jeviště st vořeno.“ 
Ani po celých st o letech, během nichž česká sp olečnost  ušla kus ces-
ty, neztrácí tato Janáčkova slova a především samotná jeho „národní 

opera“ nic na své trefnost i a aktuálnost i. Pan Brouček se vším, co 
k němu patří, se naopak ukazuje právě dnes jako jeden z nejrozšíře-
nějších typů „obyčejného českého člověka“, který je anonymním sp o-
lutvůrcem našich budoucích dějin.

Ondřej Hučín

Výlety pana Broučka sú v podst ate pražským turist ickým bedekrom 
st avu hlbokej kultúrnej a morálnej krízy. Tematizujú vzťah priemerného 
jednotlivca k umeniu a vlast ným kultúrnym dejinám. Oba výlety v in-
scenácii sp ája jednotný priest or, akýsi Palác kultúry, lapidárium, v kto-
rom sa post upne hromadia rôzne kultúrne symboly, od Kafk ovej Prahy 
a jej architektonických skvost ov, cez sochársku výzdobu Národního 
divadla až po bronzové fragmenty Pamätníka na Vítkove oslavujúce 
víťazné míľniky v českých a československých dejinách.

Mesiac sa javí pánovi Broučkovi ako vysoko est etizovaný svet 
umenia, ktorý si žije vlast ným životom a pohŕda všetkými prejavmi smr-
teľného života, na druhej st rane Broučka ako konzumenta potrebuje 
rovnako ako potrebuje mecenášov a donorov. Z výletu na Mesiac sa tak 
st ane ironické putovanie dejinami umenia v snahe „predať“ pozemšťa-
novi to najlepšie: od odkazov na antiku v podobe neoslohu generácie 
Národního divadla, cez da Vinciho obrazy i Michelangelove fresky, mo-
derné umenie až po feminist ické výtvarníčky. Janáček chcel kritizovat 
aj samotnú vyprázdnenosť umenia, resp ektíve relativizoval to, čo je 
v umení považované za ideál krásy. On naopak krásu hľadal v obyčaj-
nost i, niekedy ošklivost i a hlavne v autentickost i (tým sa jemu a už sa-
motnému Svatoplukovi Čechovi vlast ne podarilo nechtiac rehabilitovať 
v umení obyčajný párok). Akoby v tom čase už predvídal, že aj moderné 
umenie sa raz ocitne v kríze. Je to obojst ranná kritika, vo vzťahu k Bro-
učkovi aj vo vzťahu k samotnému umeniu. V inscenácii sa preto obja-
vujú narážky predovšetkým na epochu moderného umenia, ktoré bolo 
vzburou proti všetkým normám meštianskej sp oločnost i a začiatkom 
kultúrnej revolúcie, ale aj začiatkom kultúry zameranej na Ja.

Husitská časť prináša závažnejšie témy ako zamyslenie sa nad 
tým, aký má ešte dnes zmysel bojovať za nejakú pravdu. V čase, kedy 
si pripomíname st o rokov od vzniku Československa, kedy sa naše dva 
malé národy snažili formovať vlast nú identitu v rozpadajúcej sa Európe, 
si ťažko možno predst aviť výst ižnejší titul ako je Výlet pana Broučka 
do XV. st oletí. Ale viac ako akékoľvek pripomínanie si výročia je tento 
titul naozaj o dnešku. O obrovskej frust rácii, skepse a apatii. O absolút-
nej nedôvere v morálne hodnoty a inštitúcie, ktoré by ich mali zast rešo-
vať. O nedôvere k štátu. Tento st av sp ôsobil, že sme sa st ali absolutne 
rezist entnými, naučili sme sa v tomto st ave fungovať a prežívať. Ak má 
tato opera niečo priniesť, tak morálny apel na každého z nás, aby sme 
sa nest ali jedným z milióna Broučkov v našich národoch.

Sláva Daubnerová



Matiné v Památníku Leoše Janáčka
Klavírist a Jan Jiraský přivítá návštěvníky na svých matiné 23. a 24. 11. 
v autentickém prostředí Janáčkovy pracovny v Památníku Leoše 
Janáčka. V zahradním domku schovaném v ústraní reprezentativní 
budovy bývalé Janáčkovy varhanické školy skladatel žil a tvořil od roku 
1910 a vznikly zde všechny jeho vrcholné kompozice včetně oper Vý-
lety páně Broučkovy, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc 
Makropulos a Z mrtvého domu, orchest rálních skladeb Taras Bulba 
a Sinfoniett a nebo kantáta Glagolská mše. Dnes je v domku inst alo-
vána ve své původní podobě skladatelova pracovna, jejíž dominantu 
tvoří Janáčkův klavír Ehrbar, u nějž mist r zkomponoval téměř všech-
na svá díla. Jan Jiraský je dnes mnohými považován za sp ecialist u 
na autentickou interpretaci Janáčkova klavírního díla, jehož kompletní 
nahrávky pořídil jak na moderní nást roj, tak na originální skladatelův 
Ehrbar. V intimní atmosféře s aurou Janáčkovy výjimečné osobnost i 
zazní v Jiraského podání průřez Janáčkovou klavírní tvorbou, kterou 
budou reprezentovat rané Thema con variazioni z roku 1880, dále 
výběr z první řady cyklu drobných poetických skladbiček Po zarost lém 
chodníčku, impresionist icky laděný klavírní cyklus V mlhách a dva 
efektní Moravské tance.

Škampovo kvarteto a vila Löw-Beer
Program složený z kvartetní tvorby Leoše Janáčka a jeho skladatel-
ských současníků ze zemí tehdejšího Rakouska-Uherska přednese 
na odpoledním koncertu 24. 11. Škampovo kvarteto, jedno z předních 
českých kvartetních těles. V překrásném secesním prost ředí vily 
Löw-Beer zazní v jeho podání Janáčkův Kvartet z podnětu L. N. Tolst é-
ho „Kreutzerovy sonáty“ z roku 1923. Inspiraci k této kompozici našel 
skladatel v povídce ruského spisovatele Tolstého o ženě terorizované 
svým despotickým a chorobně žárlivým manželem. „Měl jsem na my-
sli ubohou ženu, trápenou, bitou, ubitou…“ vyjádřil Janáček hlavní ideu 
kvartetu v jednom ze svých dopisů. Charakterizoval zde motiv, který se 
objevuje v mnoha jeho dalších dílech – vzpomeňme jen Jenůfu nebo 
Káťu Kabanovou. O generaci mladší rakouský skladatel Arnold Schön-
berg dokázal podobně jako Janáček netradičně a po svém inovovat 
tradiční hudební myšlení. Ve svém Smyčcovém kvartetu č. 2 fi s moll 

Komorní koncerty

text: Ondřej Pivoda

Festival Janáček Brno 2018 nabídne posluchačům celkem devět 
komorních koncertů, klavírních a pěveckých recitálů, na nichž 
se představí špičkoví čeští i zahraniční hudební interpreti: mimo 
jiné pianisté � omas Adès, Jan Jiraský, Martin Kasík, Jitka 
Čechová, zpěvačka Simona Houda-Šaturová či renomované 
soubory Pavel Haas Quartet a Škampovo kvarteto. Také 
v tomto případě se jednotlivými koncer
  proplétá symbolická 
červená nit, kterou tvoří ústřední téma letošního festivalu: 
100. výročí vzniku Československé republi� . V programech tak 
zazní nejen skladby Leoše Janáčka, ale také díla Janáčkových 
současníků ze zemí bývalé rakousko-uherské monarchie a jejích 
nástupnických států nebo kompozice zakladatele české národní 
hudby Bedřicha Smetany.

se sopránovým sólem z roku 1908 Schönberg posluchači nabízí pozo-
ruhodné sledy akordů, které jsou jako „z jiných planet“, jak st ojí v textu 
zhudebněných básní Stefana Georga. S maďarským skladatelem 
Bélou Bartókem sdílel Leoš Janáček hluboký zájem o lidovou hudbu. 
Bartókův jednovětý Smyčcový kvartet č. 3 z roku 1927 přináší řadu 
prvků maďarského folklóru, které jsou pikantně okořeněny novými 
harmonickými postupy a experimentálními hráčskými technikami.

Klavírní recitál Martina Kasíka
Ve zcela jedinečném prost ředí funkcionalist ické vily Tugendhat vy-
st oupí 25. 11. přední český klavírní virtuóz Martin Kasík s programem 
reflektujícím klavírní díla autorů nást upnických zemí rakousko-uherské 
monarchie. Kultura těchto zemí se vzájemně protínala také v období 
po 1. světové válce, k čemuž přisp ívaly přetrvávající osobní kontakty 
a vazby mezi jednotlivými uměleckými osobnost mi. Přest o můžeme 
ve st řední Evropě v meziválečné době pozorovat pest rou směsici 
různorodých st ylových směrů a proudů. Folklórně laděné Marosszé-
kitáncok maďarského skladatele Zoltána Kodályho z let 1923–1927 
představí efektní a technicky náročné zpracování lidových tanců 
z oblasti Transylvánie. Klavírní sonáta č. 3 z roku 1931 slavného 
brněnského rodáka židovského původu Ericha Wolfganga Korngolda, 
jenž si získal jméno jako skladatel fi lmové hudby ke snímkům z pro-
dukce amerického Hollywoodu, navazuje v hudebním jazyce na ně-
mecký pozdní romantismus ovlivněný dílem Richarda Strausse. Zcela 
jiný svět předst avuje neoklasicist ně laděný cyklus Six petits morceaux 
slovinského autora Slavka Ost erce, který st udoval skladbu na pražské 
konzervatoři u Vítězslava Nováka. Vlivy Clauda Debussyho a impresio-
nist ické zvukovost i zast upuje Janáčkův cyklus V mlhách z roku 1912.

Bedřich Smetana klavírní
Recitál věnovaný Bedřichu Smetanovi, zakladatelské osobnost i čes-
ké národní hudby, uvede 25. 11. v Mozartově sále brněnské Reduty 
klavírist ka Jitka Čechová, uznávaná smetanovská interpretka. Sme-
tanovo jedinečné klavírní dílo kráčí ve st opách Roberta Schumanna 
a Franze Liszta a klade na technickou výzbroj interpreta mimořádné 
nároky. Program nabídne široké sp ektrum Smetanových klavírních děl 
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od vzletných charakterist ických kusů a tanečních skladeb, které repre-
zentuje cyklus Poetických melodií a Poetických polek, přes ranou Kla-
vírní sonátu g moll až k zralé virtuózní Etudě C dur a geniální program-
ní fantazii Macbeth a čarodějnice, insp irovanou vst upní scénou 4. 
jednání Shakesp earovy tragédie s dramatickým výst upem čarodějnic.

Simona Houda-Šaturová ve vile Tugendhat
Úchvatné prostory vily Tugendhat budou host it 2. 12. také sopranist -
ku Simonu Houda-Šaturovou, významnou českou koncertní a operní 
pěvkyni, která pravidelně vyst upuje na scénách evropských oper-
ních domů a na koncertních pódiích čelných evropských orchest rů. 
Za klavírního doprovodu Martina Kasíka zprost ředkuje posluchačům 
výjimečný zážitek, jímž bude provedení kompletního cyklu Moravská 
lidová poezie v písních Leoše Janáčka. Jedná se o skladatelovo vůbec 
nejrozsáhlejší vokální dílo, jež obsahuje celkem padesát tři úprav mo-
ravských lidových písní. Pochází z let 1892–1901, tedy z doby, kdy se 
skladatel intenzivně zabýval st udiem lidové hudby a kdy začal praco-
vat na opeře Její past orkyňa. Soubor předst avuje dodnes nedoceněný 
velkolepý monument, jímž vzdal Janáček hold poetickému kouzlu mo-
ravské lidové písně.

Smetana – Janáček – Haas
Pavel Haas Quartet se dnes řadí bezesp oru k našim nejlepším komor-
ním tělesům. V jeho interpretaci zazní 2. 12. v Mozartově sále Reduty 
tři zásadní díla české kvartetní literatury, která odrážejí pohnuté osudy 
svých tvůrců. Smyčcový kvartet č. 2 Bedřicha Smetany z roku 1882 je 
dokumentem sklonku skladatelova života, kdy byl Smetana post ižen 
ztrátou sluchu doprovázenou neust álým pískáním v uších, trpěl psy-
chickou nemocí a žil odloučen od sp olečnost i. Ve Smetanově geni-
álním díle se zrcadlí samota, utrpení i duševní neklid, přest o tu a tam 
prosvítají šťast né vzpomínky. Pro svůj 2. smyčcový kvartet „List y dů-
věrné“ z roku 1928 nalezl Leoš Janáček insp iraci ve vztahu ke Kamile 
Stösslové, o třicet osm let mladší přítelkyni, s níž se seznámil roku 1917 

v Luhačovicích. Kvartet je autorovou intimní zpovědí a jednotlivé část i 
hudebními milost nými dopisy adresovanými Kamile. Smyčcový kvartet 
č. 2 „Z Opičích hor“ z roku 1925 brněnského židovského skladatele 
a Janáčkova žáka Pavla Haase v nejmenším ještě nedává tušit autorův 
tragický osud, který se zakončil v koncentračním táboře v Osvětimi. 
Kvartet je dílem bezst arost ného mládí, plným elánu, melodické inven-
ce a apartních rytmických a zvukových efektů, které jsou podtrženy 
uplatněním jazzové bicí soupravy.

Thomas Adès hraje Leoše Janáčka
K vrcholům letošního fest ivalu bude patřit klavírní recitál Thomase Adè-
se, který se uskuteční 3. 12. v Mozartově sále divadla Reduta. Thomas 
Adès patří mezi přední soudobé hudební skladatele a jeho díla uvádějí 
světové orchest ry i operní domy. V Brně byla v roce 2016 nast udována 
jeho opera Powder Her Face. Adèsovou velkou láskou však zůst ává kla-
vír, který od mládí st udoval na prest ižních anglických školách. Janáček 
patří k jeho oblíbeným skladatelům a nedávno nahrál kompletní Janáč-
kovo klavírní dílo. Na koncertě zazní všechny zásadní Janáčkovy kompo-
zice určené sólovému klavíru a několik příležitost ných drobnost í.

Brněnské mládí Janáčkovi
Fest ival Janáček Brno 2018 obohatí také vyst oupení mladých za-
čínajících hudebních umělců. 18. 11. vyst oupí v matiné v Památníku 
Leoše Janáčka posluchači Janáčkovy akademie múzických umění 
s programem složeným z Janáčkových komorních skladeb, mezi nimiž 
nebude chybět půvabná Pohádka pro violoncello a klavír, Houslo-
vá sonáta či dramatická klavírní Sonáta 1. X. 1905 („Z ulice“). 23. 11. 
v Mozartově sále Reduty zazpívá Dětský sbor Brno se sbormist ryní 
Valerií Maťašovou Královničky, st aré obřadné národní tance se zpěvy 
od Leoše Janáčka z roku 1889, výběr ze Špalíčku Bohuslava Martinů 
a sborové cykly skladatelů vězněných v koncentračním táboře v Tere-
zíně: Květovaný kůň Karla Reinera na texty sp isovatele Norberta Frýda 
a České písně Františka Domažlického.
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Národní divadlo moravskoslezské patří k pravidelným host ům fes-
tivalu, nakonec přijíždí do Brna z Janáčkova rodného kraje. V tomto 
ročníku předst aví zcela novou inscenaci nepříliš čast o uváděné opery 
Osud v režii svého ředitele Jiřího Nekvasila a v hudebním nastudování 
hudebního ředitele Jakuba Kleckera.

Janáčkova čtvrtá opera Osud vznikala v době, která nebyla pro 
skladatele snadná. Zemřela jeho milovaná dcera Olga a o několik 
měsíců později byla Její past orkyňa odmítnuta pražským Národním 
divadlem. Janáček odjel do Luhačovic a zde se setkal s půvabnou 
osmadvacetiletou Kamilou Urválkovou, dávnou láskou skladatele a diri-
genta Ludvíka Čelanského. Kamila Janáčkovi vylíčila svůj milost ný vztah 
s Čelanským i to, jak ho Čelanský ztvárnil v opeře Kamila. Janáček, který 
propadl jejímu kouzlu, se rozhodl vytvořit „zcela novou, moderní operu“, 
ve které by byla Kamila očištěna. Přes nesp orné hudební kvality se Ja-
náček za svého života uvedení Osudu nedočkal a opera byla provedena 
až v roce 1958. Pro Jiřího Nekvasila to je již pátá Janáčkova opera, kterou 
bude režírovat, a v případě Osudu jde o setkání dlouho očekávané.

„S operou Osud Leoše Janáčka jsem se poprvé setkal před více než 
čtyřiceti lety a od té doby trvá silný a silně osobní a důvěrný vztah k ní. 
Můj otec, rovněž operní režisér, Miloslav Nekvasil, v té době dost al 
nabídku inscenovat toto dílo s operním souborem Jihočeského divadla 
v Českých Budějovicích. Jednalo se teprve o druhé uvedení této opery 
u nás. Premiéra se uskutečnila na jaře roku 1978 a jednalo se zároveň 
o první uvedení této opery u nás v podobě, jak ji Leoš Janáček napsal. 
První uvedení – světová premiéra Osudu se uskutečnila v Brně v roce 
1958, 30 let po Janáčkově smrti a více než 50 let po vzniku díla. Tehdy 
dílo zaznělo v dramaturgické úpravě Václava Noska a v režii Václava 
Věžníka, a tato inscenace svévolně neresp ektovala pozoruhodnou 
kompozici díla, takže světová premiéra nepřinesla díky sebevědomé 
aroganci inscenátorů poct ivou zprávu o této opeře, která nezaslouže-
ně tak dlouho čekala na svou světovou premiéru. V době, kdy otec při-
pravoval inscenaci Osudu, byla tato opera čerst vě k disp ozici na gra-
mofonových deskách v nedávno realizované nahrávce (1975–1976), 
pod taktovkou Františka Jílka a s podmanivým Vilémem Přibylem 
v úst řední roli skladatele Živného. Do opery jsem se v té době zami-
loval na první poslech a mé okouzlení a fascinace tímto dílem, přes 
lety nabyté operní zkušenost i, trvá dodnes. Měl jsem to štěst í, že jsem 
mohl být přítomen tvůrčímu pracovnímu dialogu mého otce se scéno-
grafem Oldřichem Šimáčkem, když připravovali koncept své inscena-
ce Osudu. Pamatuji si na skepsi pana Šimáčka, který dílu příliš nevěřil 
a vst oupit na toto neprobádané pole mu připadalo příliš riskantní, ale 
hlavně otcovo nadšení pro věc a nezpochybnitelnou víru v dílo! Asi 
nejvíce mi utkvěla v paměti otcem vyslovená paralela 1. dějst ví Osudu, 
kde zaznívají fragmenty útržků hovorů a malých příběhů lázeňských 
host ů s atmosférou fi lmu Alaina Resnaise Loni v Marienbadu. Film 
jsem viděl až o pár let později a tato souvislost  ve mně rezonuje do-
dnes. Tak jako mám v sobě uschován celá ta léta silný dojem z mist r-
ně rozehraného 1. dějst ví otcovy českobudějovické inscenace Osudu. 

A byla jedna z nejkrásnějších paní. Hlas její byl 
jako violy d'amour. Slanice luhačovská byla v úpalu 
srpnového slunce. Proč chodila s třemi ohnivými 
růžemi a proč vykládala svůj mladý román? A proč byl 
tak divný jeho konec? Leoš Janáček

Les s echem je 
duše naše!

Nyní mám před sebou (st arší než můj otec, když v roce 1978 insce-
noval Osud – jsem ve věku Leoše Janáčka, když už měl Osud napsán 
a usiloval o jeho uvedení a k dílu se neust ále vracel) úkol přivést  Osud 
poprvé na jeviště v Národním divadle moravskoslezském v Ost ravě. 
Je to jediná Janáčkova opera, která zde nebyla za 99letou hist orii na-
šeho divadla dosud provedena. Pro Národní divadlo moravskoslezské 
bezesp oru hist orická událost  – po premiéře Osudu se st ává Národní 
divadlo moravskoslezské druhým divadlem na světě (po Národním 
divadle Brno), kde byly v jeho hist orii uvedeny všechny opery Leoše 
Janáčka! Naše inscenace je teprve šest ým uvedením v Česku – třikrát 
v Brně (1958, 1987, 2012), v Českých Budějovicích (1978) a pozoruhod-
ná inscenace – artefakt Roberta Wilsona v pražském Národním diva-
dle v roce 2002. Osud je skvělá, v Janáčkově tvorbě ojedinělá opera. 
Má silné autobiografi cké prvky, insp irována konkrétními setkáními, 
post avami, prost ředími a situacemi dotýkajícími se Janáčkova života. 
Hlavní hrdinou opery je hudební skladatel a hlavním tématem tragický 
příběh lásky a jeho života, který se st ává námětem jím komponované 
opery, st írá se zde hranice mezi realitou a dílem, poslední nedokonče-
ný akt opery se musí st át realitou, aby opera došla svému konci, a tím 
je smrt autora. Jediné možné fi nále! První ze tří největších operních ex-
perimentů Leoše Janáčka (tím druhým jsou pro mě bilogie Výlety páně 
Broučkovy a zejména jeho operní dílo poslední – Z mrtvého domu). 
Vše jsou to opery na hranici snu a reality, s nečekaným prolínáním 
těchto světů! Jedinečná moderní koláž. A Osud – tři románové obrazy, 
v ornamentálním poetickém jazyku, kde jako by se slovy mnohdy 
nedalo vyslovit, co se vyslovit má! Nesouhlasím s léta opakovaným 
názorem, že hlavním problémem Osudu je libreto této opery. Jedná 
se v prvé řadě o Janáčkův výsost ně autorský koncept, takto komplex-
ně zamýšlený v jeho operní tvorbě jediný! Veršová podoba libreta 
z pera jeho sp olupracovnice Fedory Bartošové, vrst evnice a přítelkyně 
jeho dcery Olgy, která zesnula nedlouho před tím, než se Janáček 
do kompozice Osudu pust il, přináší svět secesně tvarovaných obrazů 
a metafor, a jako by slova nest ačila, nechtěla a nemohla jít mnohdy 
přímo na dřeň věci, tam, kam se dost ane pouze hudba, ta, o kterou 
usiluje post ava skladatele Živného, a hlavně hudba, kterou dílo obdařil 
Leoš Janáček. Cest u k naší jevištní podobě pak vnímám jako průhled 
do světa skladatele, kde se st írají hranice mezi realitou, vzpomínkou 
a tvůrčím dílem. Život je operou a opera je životem! V nedávné době 
mě z libreta silně zaujala věta: „Les s echem je duše naše!“ I o tom by 
měla být naše inscenace.“

Jiří Nekvasil

Mahenovo
divadlo24/11/2018

LEOŠ JANÁČEK – 
OSUD 

Kamila Urválková
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Brno se může pyšnit celou řadou architektonických památek, milov-
níkům funkcionalismu se jist ě jako první vybaví vila Tugendhat, ale 
30. léta 20. st oletí to je Koncertní sál Stadion nebo pavilony brněn-
ského výst aviště. V rámci fest ivalu můžete zažít některé z nich nejen 
jako muzeum nebo rušné výst avní prost ory, ale jako míst a, která ožijí 
hudbou a divadlem.

Vila Tugendhat, architektonický skvost  architekta Ludwiga Miese 
van der Rohe, který ji post avil manželům Gretě a Fritzovi Tugend-
hatovým v letech 1929–1930, je stavbou, která určila nová měřítka 
moderního bydlení. Díky jedinečně pojatému interiéru společenských 
prostor se slavnou onyxovou stěnou se vila stala místem, které 
pravidelně ožívá koncerty a kulturními akcemi. Janáčkovský festival 
zde již má své tradiční místo a v rámci ročníku 2018 se můžete těšit 
na klavírní recitál Martina Kasíka a Moravskou lidovou poezii v písních 
v podání vynikající sopranist ky Simony Houda-Šaturové.

Koncertní sál Stadionu na Kounicově ulici je míst em, kde poprvé 
zazněla Janáčkova Glagolská mše. V roce 1922 zde byl post aven letní 
st adion s výst avním pavilonem pro brněnské trhy, kde se také pořáda-
ly koncerty. Krátce po otevření do něj byly inst alovány velké varhany 
W. Sauera, které byly původně umíst ěny v sále pražského Rudolfi na. 
Když bylo rozhodnuto o vybudování areálu výst aviště, pavilon připadl 
Sokolu, který vyst avěl v jeho blízkost i novou tělocvičnu a sp olečenské 
míst nost i se zázemím. Původní sál tak byl obklopen novými budovami, 
jeho interiér však zůst al dodnes téměř beze změn, včetně varhan. 
Díky rekonstrukci Janáčkova divadla se po letech stal sál Stadionu 
opět místem filharmonických koncertů a tak se zařadí i do programu 
letošního festivalu. Zazní zde v podání Filharmonie Brno pod vedením 
dirigenta Stefana Veselky jeden z velkých orchestrálních koncertů 
z festivalového programu, jehož tématem budou osudové osmičky 
v naší historii.

Světla jiskří v nočních městech, a v sálech
a věžích hraje hudba. Architektura a Jiná hudba. Peter Greenaway, Prosp erovy knihy

HUDBA 
A ARCHITEKTURA

Vila Löw-Beer je nejst arší z míst , kde zazní fest ivalové koncerty, 
neboť byla post avena v roce 1904 vídeňským architektem Alexande-
rem Neumannem. Secesní vilu, jejíž centrum tvoří hala s centrálním 
prosvětlením a bohatým zdobením secesními motivy, koupil roku 1913 
obchodník s textilem Alfred Löw-Beer, otec Grety Tugendhat, který své 
dceři věnoval jako svatební dar horní část  pozemku nad vilou, kde byla 
post avena vila Tugendhat. Vila se během války ocitla v rukou gest a-
pa a později v ní sídlil domov mládeže, ale dnes se zrekonst ruovaná 
st avba opět může chlubit svou krásnou secesní architekturou. V rámci 
fest ivalu její prost ory rození hudba Janáčka, Bartóka a Schönberga 
v podání Škampova kvarteta.

Jedna z architektonických dominant měst a Brna, brněnské 
výst aviště, patří k nejvýznamnějším funkcionalist ickým st avebním 
komplexům své doby. Jeho dominantou je obchodně průmyslový 
palác – pavilon A – architektů Kalouse a Valenty, další pavilony jako 
např. dnešní budova pošty byly dílem předního architekta Bohuslava 
Fuchse. Svůj provoz zahájilo výst aviště roku 1928 Výst avou soudobé 
kultury v Československu pod patronátem prezidenta T. G. Masary-
ka. Za války byl areál výst aviště těžce poškozen a na jeho obnově se 
podíleli i obyvatelé měst a jako dobrovolní brigádníci. Areál se st ále 
rozrůst á o moderní víceúčelové haly a v té největší – pavilonu P – našla 
své míst o i brněnská opera. V rámci fest ivalu zde budou uvedeny dvě 
operní předst avení, Smetanova Libuše v podání brněnského soubo-
ru a Janáčkova opera Z mrtvého domu v provedení vzácného host a 
fest ivalu Velšské národní opery, a koncert z Janáčkových děl v podání 
Sboru a orchest ru Janáčkovy opery NdB.

text: Patricie Část ková

Vila Tugendhat
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Vzácným host em letošního fest ivalu je vlámská divadelní sp olečnost  
Muziektheater Transp arant, která si od svého založení v roce 1994 
získala mezinárodní renomé na poli hudebního divadla. Centrem jejich 
repertoáru je scénické provedení oper, ať již vlast ních verzí exist ujících 
děl, či skladeb zkomponovaných přímo pro soubor. Na fest ival přivá-
ží osobité ztvárnění Janáčkova písňového cyklu Zápisník zmizelého 
v režii vynikajícího belgického režiséra Ivo van Hova, který má na svém 
kontě řadu vynikajících operních i činoherních inscenací v předních 
evropských divadlech.

Zápisník zmizelého je unikátní cyklus 22 písní pro tenor, mezzo-
soprán, sbor tří ženských hlasů a klavír insp irovaným Janáčkovou po-
slední velkou láskou Kamilou Stösslovou. Byly to právě její uhrančivé 
oči, které Janáčkovi připomněly básně nazvané Z péra samoukova 
o mladém vesnickém chlapci Janíkovi, jež se zamiloval do cikánky 
Zefk y a nakonec s ní tajně utekl.

LEOŠ JANÁČEK –
ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO

Potkal jsem mladou cigánku
text: Patricie Část ková
foto: Jan Versweyveld

Mahenovo
divadlo30/11/2018
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Ač byl Zápisník původně určen pro koncertní síň, Janáčkovo 
sugestivní zpracování přímo vybízí k jevištnímu provedení a v podání 
souboru Muziektheater Transp arant dost al zcela novou podobu. Jako 
další autorky byly přizvány sp isovatelka Kryst iana Lada a rezidenční 
vlámská skladatelka souboru Annelies Van Parys (1975).

Lada a Van Parys dílo rozšířily o vlastní vklad v podobě hudebních 
čísel určených představitelce Zefk y a ženskému sboru. 22 scén tak 
nejen odráží Janáčkův vlast ní smutek nad jeho nenaplněnou láskou 
k mnohem mladší múze Kamile Stösslové, ale skrze pohled Kryst iany 
Lady a Annelies Van Parys se rozvíjí další vrst va řešící témata, jako 
jsou vyhnání, identita a integrace. Jejich hudební zásahy rezonují s po-
st avením cikánské dívky Zefk y jako outsidera v Janíkově světě. Van 
Parys přerušuje rychlý rytmus skladby. V Janáčkově cyklu má nejkratší 
píseň pro tenor pouhých 39 vteřin a celková délka všech 22 písní je 
pouhých 37 minut. Písně napsané pro alt umístěné do středu Zápis-
níku jsou nicméně nejdelší část i Janáčkova cyklu. Zdá se, jako by ob-
jevení ženské post avy zpomalilo vzrušenou krev mladého vesničana. 
Část i zkomponované Van Parys zkoumají tuto novou časovou dimenzi 
zdůrazňováním témbru ženského hlasu: dopředu směřovaná mužská 

Ivo van Hove
Jeden z předních evropských činoherních a operních režisérů Ivo van 
Hove začal uměleckou dráhu v roce 1981 svými vlast ními produkcemi. 
Je rovněž velmi úsp ěšným uměleckým ředitelem, v letech 1990-2000 
vedl soubor Het Zuidelijk Toneel a v letech 1998-2004 st ál v čele 
Holland Fest ival. Od roku 2001 je ředitelem Toneelgroep Amst erdam. 
Inscenace Ivo van Hova byly s úsp ěchem uvedeny na Edinburgh In-
ternational Fest ival, Benátském bienále, Holland Fest ival, Theater der 
Welt, Wiener Fest wochen a v divadlech v Londýně, Lisabonu, Paříži, 
Veroně, New Yorku ad. Jako režisér sp olupracoval rovněž se sou-
bory Deutsches Schausp ielhaus Hamburg, Staatst heater Stutt gart 
a New York Theatre Workshop.

Annelies Van Parys
Belgická skladatelka Annelies Van Parys je absolventkou konzer-
vatoře v Gentu. V roce 2011 jí byla udělena prest ižní cena Laureát 
královské vlámské akademie Belgie pro vědu a umění. Její skladby 
zahrnují např. komorní úpravu Debussyho Pelléase a Mélisandy, 
hudbu pro Index of Memories, skladby An Orest eia a RUHE, které 
měly více než st o provedení po celém světě. V roce 2014 zkompono-
vala svou první operu Private View na objednávku od Muziektheater 
Transp arant. Její skladby provádí renomované hudební soubory, jako 
jsou Ict us, Nadar, Spect ra, Oxalys, SMCQ Montreal, NYNME New 
York a Recherche Freiburg.

energie tenorového partu je hudebně balancována pozast avením 
času, zrcadlícím mužský rytmus v ženském hlase. Van Parys zdůraz-
ňuje v Janáčkově cyklu ženský pohled. Zápisník se točí okolo mužské-
ho předst avitele, který si promítá předst avu nevázané a záhadné ženy 
do ženské post avy Zefk y– st ejně jako Janáček si promítal ideál čist ého 
ženství do Kamily. Ve skladbě Van Parys se Zefk a st ává aktivní post a-
vou. Není již jen vidět, ale dívá se zpět na svého gadžo milence. Nové 
libreto sloužící jako základ pro skladbu je insp irováno tradiční ženskou 
romskou poezií a jejími metaforami.

Scénické pojetí režiséra Ivo van Hova posouvá Janáčkovo dílo 
do současnost i skrze post avu Janíka pojatého jako úsp ěšného foto-
grafa a přesunutím míst a děje z venkova do měst a. Van Hove doplnil 
do cyklu výběr z Janáčkových milost ných dopisů Kamile a vytvořil tak 
intimní portrét s všudypřítomným pocitem nekonečného odcházení 
a loučení, stejně jako nemožností udržet skutečný kontakt s tím 
druhým, ať v čase, nebo prostoru. Obecenstvo je tak svědkem vnitřního 
monologu starého muže, který se ztratil v nekonečné krajině svých 
vzpomínek a fantazíruje o tom, kdo je, kdo byl a kým se nikdy nestal. 
Klavírního partu se ujala česká klavíristka Lada Valešová.

Ed Lyon
Ed Lyon je jeden z nejžádanějších anglických tenorist ů. Absolvent 
Royal Academy of Music v Londýně, dnes sp olupracuje s předními 
britskými operními domy (Royal Opera House, English National Opera, 
Opera North, Glyndebourne a Welsh National Opera) a zahraničními 
divadly (Teatro Real Madrid, Opera Comique Paris, De Nederlandse 
Opera, Brooklyn Academy of Music, Fest ival d’Aix in Provence, Teatro 
alla Scala, Theater an der Wien, Opera National de Rhin ad.).

Marie Hamard
Francouzská mezzosopranist ka Marie Hamard je absolventkou prest ižní 
Ecole de Musique v Ženevě. V roce 2016 byla přizvána do Britt en-Pears 
Young Artist  Programme v anglickém Aldeburghu. V současné době 
sp olupracuje např. s divadly v Rott erdamu, Amst erodamu, Ženevě, kde 
ztvárnila role v Kouzelné fl étně, Monteverdiho operách Korunovace 
Poppey a Orfeo ad. Věnuje se rovněž koncertní činnost i (Rossini Petit 
messe solennelle, Kodaly Missa Brevis ad.).



Režisérka Krist iana Belcredi pro fest ival zpracovává dvě raná 
Janáčkova díla (balet Rákoš Rákoczy a operu Počátek románu), 
která jsou dnes st arší více než st o let. Snaží se je maximálně 
přizpůsobit na míru svým st udentům a zároveň je svýma očima 
vst řícně interpretovat publiku. Daniel Šimek a Daniel Najvar jsou 
začínajícími skladateli. Složit původní operu pro fest ival Janáček 
Brno 2018 vnímají jako významné st udijní zadání.

Počátek románu a Rákoš Rákoczy
Brněnská konzervatoř připravuje pro fest ival Janáček Brno 2018 no-
vou inscenaci složenou ze dvou raných a zřídka uváděných Janáč-
kových děl. Prvním z nich je balet Rákoš Rákoczy, druhým je Janáč-
kova druhá opera Počátek románu. Režisérka inscenace Krist iana 
Belcredi se rozhodla obě díla sloučit do jednoho celku, proplétá je 
do sebe, přest ože jim neupírá právo na samost atné vyznění.

Opera Počátek románu ještě není psaná typickým Janáč-
kovým rukopisem, proto ji ve svém vrcholném období skladatel 
sp íše zatracoval a ani dnes není příliš vyhledávaným dílem. 
Na českých jevištích byla od roku 1945 uvedena sedmkrát, z toho 
pětkrát jako st udentská inscenace JAMU a čtyřikrát sp olečně 
s jinou ranou Janáčkovou operou.

Janáčkův balet Rákoš Rákoczy byl od konce druhé světové 
války dodnes uveden pouze dvakrát. Státní divadlo Ost rava ho 
v roce 1978 inscenovalo doplněný o dopsané a ne příliš vhodně 
vpasované libreto se zápletkou podobnou Gogolově Revizoru 
neodpovídající charakteru Janáčkova baletu. Podruhé Rákoše Rá-
koczyho sp olečně s operou Počátek románu oživila Magdaléna 
Švecová v roce 2004, když tato díla zpracovala v rámci 
Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno jako svou 
absolventskou inscenaci HF JAMU ve spolupráci s choreografkou 
Ladislavou Košíkovou a souborem Hradišťan.

V rámci konceptu chyst ané inscenace Počátku románu 
a Rákoše Rákoczyho vzniklo několik linek propojujících obě 
Janáčkova díla do sebe. Příběh obou část í večera se odehrává 
v náladě první republiky, událost i Počátku románu se dějí několik 
měsíců po skončení první světové války, Rákoš o dva roky později 
od první části díla. Až do zvratu v první třetině úpravy Janáčkova 
baletu spojuje obě části nevýrazná každodennost venkovského 
života. Hlavní dívčí postava z Počátku románu Poluška se st ává 
sest rou hlavní dívčí post avy navazujícího baletu, Katušky. Každá 
dívka prožije trápení způsobené zamilováním se, nicméně oběma 
nakonec štěst í přeje.

Podle slov K. Belcredi je Janáčkův Počátek románu obyčejná 
opera. Jeho hudbou Janáček oslavuje lidovou kulturu a moravský 
ráz venkovského života, lidové motivy se opakují i v naivní a jed-
noduché zápletce libreta. Polušku okouzlí sladkými řečmi baron 
Adolf, touží si ho vzít za muže. Baron se ovšem zamiluje do kom-
tesy Irmy a Poluška si nakonec ráda vezme svého snoubence 
Tonka. Režijní uchopení operní předlohy si hraje do důsledku 

Mládí Janáčkovi
Proces přípravy dvou původních oper studentů Hudební 
fakul
  JAMU a inscenací dvou raných Janáčkových děl 
připravovaných pro festival brněnskou konzervatoří spojuje 
mládí jejich tvůrců a vystupujících umělců.

text: Veronika Kacetlová

s promluvami post av a s jejich jednáním. Janáčkovo dílo tvůrčí tým 
prokresluje komediálnost í, konkrétní situace humorně nadsazuje.

Z nepůvodního libreta k Janáčkovu baletu zůst aly v novém zpra-
cování konzervatorist ů dvě hlavní post avy a jádro zápletky. Vojáka 
Janka sp olečnost  prohlásila za mrtvého, protože se po skončení velké 
války nevrátil domů, jeho milou Katušku vesničané ženou do sňatku 
s Rákošem. Nešťast ná Katuška si zkouší přičarovat lepšího ženicha, 
míst o muže ale vyčaruje lesní přízraky. Příšery napadají vesnici, koho 
se dotknou, ten zpentlí, vezme na sebe zářivě barevnou podobu příšer, 
začne s nimi tančit a chovat se volně podle nich. Katuška trpí výčitka-
mi ze zdánlivé zkázy, kterou do vesnice přivolala. Vesničané povolají 
Rákoše Rákoczyho, protože se proslýchá, že je slavným vymítačem 
duchů, než však přijede, celá vesnice je již proměněná v barevný roz-
tančený sbor. Podobně jako by podle režisérky Krist iany Belcredi měla 
v opeře hudba vyhrát, vyhraje v inscenaci folklór nad všednodenností.

V Rákošovi vyst upuje všech sedm hlavních charakterů z Počátku 
románu, oběma část mi prochází nejméně třicet post av, jež ztvárňují 
st udenti konzervatoře napříč všemi ročníky nebo pozvaní host é, bývalí 
st udenti brněnské konzervatoře. V Rákošovi navíc vyst upuje folklorní 
soubor Hradišťan, jehož hlavním úkolem je dát tvář vyčarovaným les-
ním přízrakům. Na pohybové sp olupráci se podílí choreografk a Ladi-
slava Košíková.

Uchopení této konkrétní inscenace úzce souvisí s pedagogickou 
vizí K. Belcredi a také s posunem vnímání žánru opery z hlediska tvůr-
čích týmů v posledních dvaceti letech. Opera by měla být především 
divadlo a podívaná, je proto třeba vést  operní zpěváky k herect ví. Hlas 
nelze vnímat jako nejdůležitější prvek operního předst avení. Studenti 
se proto učí vnímat emoci a tvořit své post avy skrze hledání pravdivos-
ti v operním výrazu.

Mahenovo
divadlo23/11/2018

LEOŠ JANÁČEK – 
POČÁTEK ROMÁNU,
RÁKOŠ RÁKOCZY 
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Divadlo
na Orlí18/11/2018

DANIEL ŠIMEK – NEZNÁMÁ 
JIŘÍ NAJVAR – FALSTAFF

Jiří Najvar a jeho Falst aff 
Skladatel a st udent HF JAMU Jiří Najvar zpracovává v komickém žánru 
italské operní tradice přelomu 18. a 19. st oletí příběh Falst aff a (2016). 
Svoji hudební kompozici píše na vlast ní úpravu libreta Arriga Boita 
k Verdiho stejnojmenné opeře v překladu Judy Novotného. Námět 
libreta vychází ze Shakespearova dramatu Veselé paničky windsor-
ské. Insp iraci v žánru opera buff a přiznává svým příst upem k hudební-
mu zpracování adaptovaného libreta. Noty skladatel píše pro orchest r 
složený z nást rojů, které jsou pro tehdejší veselohry příznačné – pi-
kola, klarinet, basklarinet, hoboj, dvě horny, trombón, tuba a tympány, 
výběr bicích nást rojů a smyčcové kvinteto.

Padesátiminutovou operu protkne ve třetím jednání činoherní 
intermezzo, ve kterém ženy, které Falst aff  uhání, vymyslí na záletníka 
veselou léčku v podobě průvodu st rašidel a nočních nest vůr. Inscena-
ci proto uzavírá dětský sbor skřítků a víl objevující se v čarovném lese 
a závěrečné repliky jen připomínají divákům, že žijí ve světě, který je 
komickou fraškou a v němž se každý projevuje jako blázen.

Opera Neznámá Daniela Šimka
Jako předlohu k libretu své původní opery Neznámá (2017) si skladatel 
a st udent Hudební fakulty JAMU Daniel Šimek vybral st ejnojmennou 
divadelní hru ruského symbolist y Alexandra Bloka. Dramatický námět 
i Šimkovo libreto se skládá ze tří vidin na pomezí reality a snu. Množ-
st ví Blokových post av autor redukuje do pěti nejdůležitějších. Libreto 
zhutňuje jejich charaktery a zkoumá fungování post av ve světě, jejich 
individuální příst upy k ideálu v průběhu času. Na zem sp adlá hvězda 
Neznámá, jež si sama dala jméno Marie, je symbolem nedost ižného 
prahnutí po neuchopitelném. Básník ji neúnavně hledá, ovšem v mo-
mentě, kdy ji nalezne, se mu nenávratně ztratí.

Hudební jazyk se snaží vyst ihnout náplň libreta. Spíše než Janáč-
kův způsob přepisu melodie řeči do not využívá autor nápodoby rytmu 
běžné mluvy. Tvrdí, že v rámci zadaného žánru příliš neexperimentuje, 
sp íše se pokouší dost át jeho formálním náležitost em a neporušovat 
principy opery.

Šimek uvážlivě pracuje se zhudebňováním slov. Pokud skladateli 
připadají některé verše natolik krásné, že nepotřebují zhudebnit, ne-
chává je bez not. Řídí se současným pravidlem vst řícným k divákovi, 
které říká, že čím méně textu, tím lépe. Předpokládá, že pro vyjádření 
toku děje použije režisér i jiné komponenty inscenace – pohyb, světlo 
nebo proměnlivé vizuální prvky.
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Hana Kuželová (Poluška) a Lubomír Chlup (Tonek Křidélko)
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Off  program

JANÁČEK BRNO

KROKY ZA OPONU
Nahlédněte do opery zblízka! Udělejte s námi Krok za oponu 
do světa Janáčkových oper. Šéfdirigent Marko Ivanović, sólist é 
a orchest r Janáčkovy opery NdB vás zavedou až do nitra operní 
inscenace. Dozvíte se více o skladateli, o tom proč si vybral právě 
tento námět pro operu, jaké zajímavé nást roje v orchest ru použil 
nebo třeba jakou podobu může mít v hudbě lesní havěť, a i pro 
vás je připravena řada příležitost í si vyzkoušet, jaké to je být sou-
část í opery. Délka pořadu 60 min.

Příhody liš�  Bystrouš� 
21. 11. 2018, 11 h, Bílovice nad Svitavou,
Kulturní sál u obecní hosp ody

Káťa Kabanová
24. 11. 2018, 17 h, Aula rektorátu VUT v Brně

Její pastor� ňa
4. 12. 2018, 17 h, Mozartův sál, divadlo Reduta

LEKTORSKÉ ÚVODY
vždy 45 minut před začátkem operního předst avení,
přednášející prof. Miloš Štěroň a doc. Jiří Zahrádka

PIETNÍ AKT U HROBU LEOŠE JANÁČKA
25. 11. 2018, 13 h, Úst řední hřbitov Brno
Český akademický sbor, sbormist r Michal Vajda

VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY
17. a 18. 11. 2018, Bílovice nad Svitavou, Náměst í Svobody Brno
Rekonst rukce prvorepublikové akce sp ojené s vánočním st ro-
mem pro Brno ve sp olupráci s TIC

VÝSTAVY MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO 
MUZEA V RÁMCI MFJB 2018

Rukopisy Leoše Janáčka
17. 11. – 9. 12. 2018, Janáčkovo divadlo (foyer)
20 velkoformátových fotografi í Janáčkova rukopisu. Diváci se 
tak budou moci seznámit nejenom s krásným a neopakova-
telným rukopisem skladatele, ale také pozorovat vývoj jeho 
rukopisu od skladeb z mládí až po vrcholná díla zkompono-
vaná v posledních letech Janáčkova života.

Příhody liš�  Bystrouš� , rukopisy, 
dokumen
 
vernisáž 19. 11. 2018, 17 h, Památník Leoše Janáčka
19. 11. – 21. 11. 2018
Jedinečná akce, při které budou zcela výjimečně prezento-
vány originály Janáčkových rukopisů vztahující se k opeře 
Příhody lišky Byst roušky, tedy Janáčkův autograf opery, dále 
opis, který sloužil pro světovou premiéru opery v roce 1924, 
rukopisné verze libret, tištěné výst řižky z Lidových novin 
s Janáčkovými poznámkami, koresp ondence s R. Těsno-
hlídkem atd. Součást í výst avy bude i prezentace scénických 
a kost ýmních návrhů ke světové premiéře, jejichž autorem 
byl Eduard Milén.

Doma u Janáčků
vernisáž 22. 11. 2018, 17 h, Mramorové sály MZM
22. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Na výst avě bude prezentována část  archivu Leoše Janáč-
ka, který byl nedávno zapsán do regist ru Paměť národa 
UNESCO, zahrnující věci sp ojené s Janáčkovým soukromým 
životem. Ty tvoří pozoruhodný komplet, který nebyl dosud ni-
kdy vyst aven. Návštěvníci budou mít možnost  vidět předmě-
ty z Janáčkova každodenního života jako např. psací potřeby, 
knihy ze skladatelovy knihovny, umělecké předměty z jeho 
domácnost i, toaletní potřeby ad.

Náš fest ival to nejsou jen operní předst avení a koncerty. 
Připravili jsme pro vás řadu příležitost í, jak se blíže seznámit 
s životem a dílem Leoše Janáčka a světem, 
který ho obklopoval.
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OSTATNÍ VÝSTAVY

Výstava lidových krojů ve spolupráci 
s Moravským zemským muzeem
17. 11. – 5. 12. 2018, Janáčkovo divadlo (foyer)

„Až příjde večer…“ 
design insp irovaný moravským folklórem, 
výst ava Vivian Babicové
17. 11. – 5. 12. 2018, Janáčkovo divadlo (foyer)

Janáček v Brně
17. 11. – 5. 12. 2018, divadlo Reduta (foyer)
Fotografi cká výst ava předst avuje hist orické snímky zachycující 
Leoše Janáčka na různých míst ech Brna.

Cibulka, růže, tulipán
25. 11. 2018, 14.30 h, Jurkovičova vila
workshopy na téma lidové motivy
ve sp olupráci s Moravskou galerií

KONFERENCE O UMĚLECKÉ KRITICE
27. 11. 2018, Divadlo Reduta, Mozartův sál
ve sp olupráci s Radou občanských iniciativ, z. s., 
a Katedrou hudební produkce JAMU v Brně

MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVĚDNÉ KOLOKVIUM
19. 11. – 21. 11. 2018, Masarykova univerzita,
Úst av hudební vědy FFMU
na téma Hudební kultura samost atného
Československa (1918–1939) / Hudební kultura nového st átu

Aktuální informace o doprovodném programu fest ivalu
naleznete na www.janacek-brno.cz

Festivalové 
upomínkové
předměty
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FESTIVAL PASS 
MFJB 2018 = výrazná sleva! 

Při nákupu 3 a více představení 
získáváte 30 % slevu. 
Nevztahuje se na předst avení s cenou vst upenek nižší, 
než je 300 Kč a na koncerty ve Vile Tugendhat.

Po výběru míst  v sálu klikněte na tlačítko „přidat předst avení“ 
a budete přesměrování zpět na tuto st ránku, kde si vyberete 
další předst avení. Po výběru minimálně 3 předst avení, se sleva 
30 % automaticky započítá.

Informace
T: +420 542 158 120
E: obchodni@ndbrno.cz

Informace
MÍSTA KONÁNÍ

Janáčkovo divadlo
Rooseveltova ul. 7

Mahenovo divadlo
Malinovského nám. 1

divadlo Reduta
Zelný trh 4

Divadlo na Orlí
Orlí 19

Stadion
Kounicova 22

HF JAMU
Komenského nám. 6

Vila Tugendhat
Černopolní 45

Vila Löw-Beer
Drobného 22

Památník Leoše Janáčka
Smetanova 14

Výstaviště Brno (Pavilon P)

Aula rektorátu VUT v Brně
Antonínská 1

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM NdB

Dvořákova 11
T: +420 542 158 120
E: obchodni@ndbrno.cz

Předprodej online: www.janacek-brno.cz
Další prodej vst upenek vždy hodinu před 
začátkem na míst ě konání akce.
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LEOŠ JANÁČEK – 
VÝLETY PÁNĚ BROUČKOVY 
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www.bohemianheritage.cz

Fandíme
špičkovému

umění
Jsme hrdým partnerem Festivalu Janáček Brno 2018

Bohemian Heritage Fund od roku 2009 spojuje soukromé mecenáše kultury
a díky nim úspěšně podporuje, chrání a rozvíjí české kulturní dědictví.
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VAŠE CESTA 
K CHYTRÝM ŘEŠENÍM

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

VARS BRNO a.s.
Kroftova 3167/80c :: 616  00 Brno
+420 515 514 111 :: vars@vars.cz
www.vars.cz 

JANÁČEK BRNO 2018

Za fi nanční podpory:

Partneři:

Hlavní mediální partner:

Generální partner:

Mediální partneři:



BEDŘICH SMETANA – 
LIBUŠE

Výstaviště Brno 
(Pavilon P)27/11/2018

festivalová repríza
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Premiéra 7. 9. 2018, Výstaviště Brno, pavilon P
reprízy: 9. a 11. 9., 26. a 28. 10. 2018

Janáčkova opera NdB
slaví rok české státnosti.


