
 

MusicOlomouc spustí lavinu soudobé 
hudební tvorby 

 
neděle 25. září 2016, 22:07 - Text: Milada Hronová 

Město plné současné hudební tvorby. Taková bude Olomouc 
během mezinárodního festivalu MusicOlomouc 2016. Jeho 8. 
ročník se uskuteční začátkem října a nabídne sedm 
světových premiér i přednášky skladatelů. 

MusicOlomouc se rozezvučí tradičně v Uměleckém centru 
Univerzity Palackého a v Redutě Moravské filharmonie Olomouc. 
Na osmi koncertech zazní víc než 40 soudobých kompozic 
českých i zahraničních skladatelů, z toho sedm zcela poprvé.  



„Ve světě je velké množství výborných současných skladatelů a 
interpretů. Chtěl bych, aby olomoucké publikum mohlo tyto 
špičky soudobé hudby slyšet. Nejprestižnějším ansáblem, který 
se nám podařilo na festival získat, je Mondrian Ensemble ze 
Švýcarska. Avantgardním koncertem bude vystoupení 
německého dua Leise dröhnung,“ řekl ředitel a dramaturg 
festivalu Marek Keprt z katedry muzikologie filozofické fakulty. 

Novinkou letošního ročníku jsou podle Keprta objednávky 
premiér přímo pro festival. „MusicOlomouc oslovil například Lucii 
Vítkovou, která zkomponovala skladbu pro duo Leise dröhnung 
nebo Františka Chaloupka, který vytvořil celovečerní dílo pro svůj 
autorský soubor Dunami Ensemble,“ dodal Marek Keprt.  

Zajímavé vystoupení jistě nabídne i olomoucký ansámbl 
Lichtzwang, který přichází s dvěma premiérami olomouckých 
skladatelů. V obou kompozicích se objeví v tuzemsku zřídka 
používaný nástroj theremin.  

Festivalové publikum přivítá koncert i Kühnova smíšeného sboru. 
Program vystoupení skladatelského sdružení Konvergence zase 
nabídne skladby úspěšných světových autorů i kompozice 
z vlastních řad. V programu přehlídky soudobé hudební tvorby 
zazní i Gurale Jana Vičara. 

Jedním z vrcholů festivalu pak bude závěrečný koncert Quasars 
Ensemble, který v české premiéře nabídne skladbu The Raven 
japonského skladatele Toshia Hosokawy. Koncert se uskuteční 
v Atriu Uměleckého centra. 

Festival pořádá Univerzita Palackého a spolek MusicOlomouc. 
Více ZDE. 

 

 

 

 

http://www.musicolomouc.cz/


Postmoderní cimbálovka na 
MusicOlomouc 

 

Německé duo Leise Dröhnung na zahájení festivalu 

MusicOlomouc 2016. 

Foto: Petra Kožušníková 

úterý 4. října 2016, 12:50 

Recenze - V pondělí 3. října odstartoval osmý ročník festivalu 
soudobé vážné hudby MusicOlomouc. Kromě zahajovacího 
koncertu v podání tělesa Lichtzwang přichystali organizátoři akce 
na první den ještě vystoupení německého dua Leise Dröhnung. 

Vystoupení Niklase Seidela (violoncello) a Steffena Ahrense 
(akustická i elektrická kytara) proběhlo v divadelním sále K3 v 
budově bývalého jezuitského konviktu a vlastně by se dalo také 
jako divadelní hra pojmout. Oba interpreti se po celou dobu drželi 
svých rolí a zarputile „hypnotizovali“ partitury, přitom ale zároveň 
po vzoru tradic soudobé avantgardy ignorovali staletími zažité 



postupy a vyhýbali se konvenčnímu využití svých hudebních 
nástrojů. 

Součástí vystoupení Leise Dröhnung byla premiéra díla, 
zkomponovaného na objednávku festivalu. Šlo o kompozici To 
Whom Do the Horses in the Yard Belong? tuzemské autorky 
Lucie Vítkové. V rámci skladby, hledající spojení mezi folklórem 
a soudobou hudbou, se Leise Dröhnung proměnili v 
„postmoderní cimbálovku“, která se snažila cimbálovými 
paličkami rozeznít struny a těla svých nástrojů. Zvláště v případě 
těla elektrické kytary to bylo ale prakticky nemožné. Přesto se o 
to duo pokoušelo, možná dokonce trochu déle, než bylo třeba. 
Zajímavé finále skladby potom spočívalo v paradoxním užití 
smyčcového efektu ebow pro elektrické kytary na strunách 
violoncella.  

Jednotící Bedřich Smetana 

Výše zmiňované divadelní pojetí celého vystoupení v průběhu 
této skladby umocňoval také fakt, že používané nástroje ležely 
na stole a oba protagonisté k ním přistupovali jako k vědeckým 
exponátům. 

Součástí koncertu byly dokonce typické divadelní přestavby mezi 
jednotlivými skladbami, během kterých Leise Dröhnung pouštěli 
ze záznamu notoricky známou melodii Smetanovy Vltavy. 
Jednou v podání špatné rockové kapely, podruhé s německým 
textem a zpěvem Karla Gotta, potřetí například v doprovodu 
diskotékového beatu. I díky této recesi, možná i výsměchu 
klasické hudbě, působil zvukově rozmanitý koncert až překvapivě 
kompaktně. 

Celé vystoupení přirozeně gradovalo. Vyvrcholením byla 
poslední skladba f* for music (2012) pro elektrickou kytaru a 
amplifikované violoncello od polské komponistky Jagody 
Szmytkové. Při jejím provedení po kytarovém hmatníku klouzala 
lžíce, houbička na nádobí i drátěnka a ke slovu se dostaly také 
kytarové efekty. Ostatně, půdu pro kuchyňské finále připravila už 
předchozí skladba Splitting 27 (2008/2009) německého 
skladatele a improvizátora Michaela Maierhofa, psaná pro sólové 
violoncello a sklenici. Její vyznění nemělo daleko k noisu a ve 



vztahu k posluchačům místy balancovalo těsně pod prahem 
bolesti. 

Festival pokračuje v prostorách Uměleckého centra Univerzity 
Palackého až do středy 12. října. Dnes od šesti hodin se v Kapli 
Božího Těla představí rakouské kvarteto Ensemble Lux. Na 
programu jsou skladby Georga Friedricha Haase, Geralda 
Resche a také premiéra kompozice Pramen z jeskyně 
bezmoci Ondřeje Štochla, napsané přímo pro MusicOlomouc 
2016. Zmíněný pražský skladatel bude dnes od 16:45 přednášet 
také na katedře muzikologie. 

Petr Šrajer, katedra muzikologie FF UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MusicOlomouc otvoril projekt 
Lichtzwang 

 

Soubor Lichtzwang se skladatelem Janem Vičarem. 

Foto: Petra Kožušníková 

středa 5. října 2016, 08:08 

Recenze - Bránou do sveta súčasnej vážnej hudby sa 
v nasledujúcich dňoch stáva ôsmy ročník festivalu MusicOlomouc 
predstavujúci svetové i domáce diela. V priestoroch Kaple Božího 
Těla Umeleckého centra Univerzity Palackého, otvoril festival 
olomoucký projekt Lichtzwang vedený Marekom Keprtom, 
klavíristom, skladateľom, pedagógom a zároveň riaditeľom 
festivalu. 



Lichtzwang 

Projekt vytvoril ako voľné komorné zoskupenie s nekonvenčným 
nástrojovým obsadením. Slovami Keprta sa Lichtzwang orientuje 
na diela súčasnej vážnej hudby „zvukově zvnitřnělého 
a neagresivního zaměření.“ Prináša kontrast medzi tradičným 
a netradičným, či už na poli inštrumentácie alebo interpretácie. 
Prvý večer sa tak predstavili Keprt (klavír), ďalej Jan Přibil 
(trubka), Jiří Fajkus (violoncello) a Eva Balcárková (theremin). 

In memoriam Takemitsu 

Prvá polovica koncertu bola venovaná dielu významného 
japonského skladateľa Toru Takemitsu k 20. výročiu jeho úmrtia. 
Úvodná klavírna dvojvetá skladba Litany – In Memory of Michael 
Vyner (1950–1989) postupne vnárala poslucháčovu myseľ do 
oného sveta súčasnej, v prípade festivalu prevažne avantgardnej 
tvorby mäkkším a ľubozvučnejším dojmom raného kompozičného 
štýlu Takemitsu. K ostrejšiemu výrazu a disonanciám napokon 
zaviedli publikum diela For Away (1973) a Rain Tree 
Sketch (1983) taktiež pre klavír. „In memoriam“ skladateľovi bolo 
zakončené kompozíciou Orion (1984) pre klavír a violoncello 
s hviezdnou tematikou a jemnými štvrťtónovými vybočeniami. 

Dve premiéry olomouckých skladateľov 

Ansámbl v plnej zostave klavír, trubka, violoncello a theremin 
predstavil prvú premiéru, a to Vičarovu kompozíciu 3+1 (2016) 
značiacu troch mužov a jednu ženu predstavených v obsadení. 
Tok hudby bol vedený prevažne punktuálne tak, aby nechal 
vyniknúť témbr jednotlivých nástrojov. Theremin tu akoby 
vyrovnával jednotlivé kontrasty bodovej či akordickej sadzby 
svojím špecifickým kvílivým zvukom a glissandovým spomalením 
času. Zo spektrálnej tvorby Tristana Muraila zazneli prvé tri kusy 
z cyklu Les Travaux et les jours (2002) pre klavír. Dôraz na 
rezonanciu vytvárali s pomocou akustických vlastností priestoru 
kaplnky nepretržitú zvukovú hmotu. Klavírny kus Crystalline 
II (1995–1996) od Karen Tanaky aj vďaka skvelej interpretácii 
dosiahlo pomocou repetitívnych motívov v extrémnych výškach 
klavíra zhmotniť oný kryštalický charakter či ostrý, chladný 
a sklovitý témbr. Koncert ukončila premiéra Keprtovej 



kompozície úMžik sypkých výšek zVnitřni (2016) pre klavír, 
trubku, violoncello a theremin. Akcentáciu farby dosiahlo 
netradičné využitie jednotlivých nástrojov. Fragmentarizované 
plochy klavíra vyznievali nad zväčša neurčitými šumami a zvukmi 
trubky, violoncella a útlym hlasom thereminu vytvárajúc tak 
špecifické „tónové mlhoviny“. Z hudobného toku sa občas vynáral 
i šepot hlasov využívajúc celkový priestor kaplnky. 

Namieste je tak vyzdvihnúť i vynikajúci interpretačný výkon 
umelcov v tak náročných dielach, Keprtove zhmotňovanie 
a cítenie zvuku, špecifická práca s nástrojom a produkcia 
netradičných zvukov Fajkusa a Přibila a vydarené nasadenie 
jednotlivých tónov Balcárkovej. Napokon pozývame všetkých 
nadšencov súčasnej vážnej hudby na nasledujúce koncerty 
festivalu. Latka bola nasadená vysoko. 

Alexandra Švehlová, katedra muzikologie FF UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hudební hosté z Rakouska rozsvítili 
Kapli 

 

Vídeňské smyčcové kvarteto Ensemble Lux. 

Foto: Marek Otava 

středa 5. října 2016, 12:21 

Recenze - V pořadí třetí koncert probíhajícího festivalu 
MusicOlomouc nabídl posluchačům bezmála dvouhodinový 
hudební zážitek, který tentokrát obstaralo vídeňské smyčcové 
kvarteto Ensemble Lux. Zaznělo pět děl současných rakouských 
skladatelů (Georg Friedrich Haas, Olga Neuwirth, Alexandr 
Stankovski, Gerald Resch, Thomas Wally) a jeden premiérový 
kus českého autora Ondřeje Štochla, osobně přítomného v sále. 
V průběhu večera okusilo publikum hudbu v její syrové, 
nepřikrášlené podobě a seznámilo se s neokázalou paletou tónů, 
zvuků, jejich zabarvení i dynamiky. 



Souboj emocí a mikrointervalů 

Zvědavost publika podnítil již v úvodu Haasův Smyčcový kvartet 
č. 2 (1998), který představoval nejdelší skladbu programu. 
Skladatel v ní nastínil, jak tenké mohou být hranice mezi tonální 
a mikrotonální hudbou. Dílu dominovaly netradiční zvukové 
efekty, které odváděly pozornost od samotných smyčcových 
nástrojů, neboť místy připomínaly spíše foukací harmoniku, 
trubku, bzukot včel nebo přetrženou magnetofonovou pásku. Z 
počátku tajuplná a zároveň skličující atmosféra postupně 
přecházela do jemných, romanticky znějících akordických 
souzvuků. Zde hráči ukázali, že dokonalá souhra a hřejivá barva 
zvuku dokáží vzbudit dojem, jakoby z reproduktorů spíše 
zazníval filmový soundtrack namísto živého provedení. 
K přesvědčivosti napomohlo i výborné ozvučení.  
 
Následovala kratší kompozice settori (1999), v níž oba houslisté 
dokázali udržet velmi vysoké, dlouhé tóny v naprostém 
pianissimu a kde následně mohutný zvuk smyčců vytvářel iluzi 
mnohonásobně většího počtu hráčů. Hudebníci potvrdili, že 
precizní technika a skladatelův důvtip se hravě dokáží vyrovnat 
dovednostem počítačové techniky. Premiérového uvedení se 
vzápětí dočkal Štochlův Pramen z jeskyně bezmoci (2016), 
inspirovaný autorovými zkušenostmi s lidmi s poruchou 
autistického spektra. Skladba skutečně evokovala bezmoc a 
vnitřní konflikt. 

Sólo pro violoncello a prázdné struny 

Druhou část večera otevřel Stankovského A House of 
Mirrors (2010/2014), jehož průběh předurčila kompoziční 
technika zrcadlení. Následoval sólový kus pro violoncello Al 
fresco (2011/2012), který dosavadní přehlídku obohatil o arabské 
vlivy a kombinoval více druhů technik. Skladba si žádala 
dokonalou soustředěnost Mary Achleitner – hráčka nejprve 
rozezvučela struny s pomocí pizzicata, poté propojovala hru 
smyčcem a prsty, rovněž užívala violoncello jako perkusivní 
nástroj, občas během produkce dokonce dupala.  
 
Na závěr zazněla skladba la pureté de l’envie blanche (2010), 



jejíž autor Thomas Wally patřil k členům souboru a využil zde 
jako hlavní princip prázdné struny a flažolety. Skladba se 
podobala úvodnímu kvartetu, ale obsahovala více dynamických 
kontrastů a nesourodých myšlenek evokujících bohatý hudební 
chaos.  
 

Pozvánka na další koncert: Přehlídka soudobé hudební tvorby 
pokračuje vystoupením pražského souboru Konvergence, které 
se uskuteční ve středu 5. 10. znovu v prostorách Uměleckého 
centra. Začátek je v 19 hodin. 

Veronika Nováková, katedra muzikologie FF UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Musicolomoučané 

 

Pražský soubor Konvergence na MusicOlomouc. 

Foto: Marek Otava 

čtvrtek 6. října 2016, 14:24 

Recenze - O recipientech soudobé vážné hudby kolují mnohdy 
prazvláštní zvěsti. Jsou přirovnáváni k sektě intelektuálů 
poslouchajících hudbu, které stejně nikdo nerozumí, hudbu, v níž 
si interpreti vlastně mohou hrát cokoliv je právě v dané chvíli 
napadne. Posluchač neznalý disonancí posledních sta let při 
náhodném zbloudění k takové produkci odchází často po prvním 
čísle, snad s dojmem „setkání s marťany“. A má vlastně tak 
trochu pravdu. Hudba je přece něčím zvláštním. Obzvláště ta, 
která je živá a promlouvá k nám bezprostředně. Její jazyk se nám 
může zdát cizí. Stejně ale jako v případě setkání s mimozemskou 
civilizací, také u soudobé hudby vzrušuje právě představa 
objevování nového. Má nás taková hudba rozčílit, či potěšit? 
Chce sdělit něco konkrétního? Na tyto otázky by snad mohli 



odpovědět Musicolomoučané. Nejsou to bytosti z jiného světa, 
nýbrž účastníci osmého ročníku festivalu soudobé hudby 
MusicOlomouc.   

Méně je často více 

Ve středu 5. října rozšířil řady Musicolomoučanů pražský soubor 
Konvergence, který oživil jak barokní Kapli Božího Těla, tak 
prostor Atria bývalého jezuitského konviktu rozechvělými 
vzduchovým sloupci, často oscilujícími na samé hranici 
slyšitelnosti, pod heslem „méně je často více“. Během večera 
zaznělo celkem šest skladeb, z čehož jedna ve světové premiéře. 
Úvodní kompozice Tristana Muraila Feuilles à travers les 
cloches (Listí pronikající zvony) jednoznačně odkazuje 
k Debussyho klavírním Obrazům (zde skladba Zvony pronikající 
listím). Je ovšem nutno počítat se značnou dekonstrukcí a 
následnou přeměnou, s níž Murail Debussyho téma uchopil. Proti 
sobě zde stála trhavá, zvonová pizzicata houslisty Matěje Vlka 
v těsném doprovodu klavírního tepu Lucie Tóth (někdy se sešli 
více, někdy méně, možná to bylo způsobeno tím listím). 
Kontrapunktem jim byla flétna Zuzany Bandúrové a violoncello 
Sebastiana Tótha. Dirigování náročné skladby se ujal umělecký 
vedoucí souboru Ondřej Štochl. Jeho kompozice Kaligramy dala 
v průběhu večera nejvíce vyniknout hráčským dovednostem 
flétnistky, jež interpretaci i velmi jemných tvarových detailů v těch 
nejtišších polohách zvládala s bravurou. 

Ticho? Čas… 

Během zvukově subtilní a jako balzám na duši i uši působící 
skladby Silent Distance mladého českého skladatele Tomáše 
Pálky se Musicolomoučané doslova „odizolovali“ od okolního 
světa a alespoň na chvíli si mohli užít zpomalený tok času. Okolní 
uspěchaný svět jen zdáli připomínala auta projíždějící venku 
okolo kaple po žulových kostkách. A vlastně i ta auta k tomu jaksi 
přirozeně patřila. Člověk si mohl libovat, že je součástí vesmíru 
povedeného díla Tomáše Pálky, mimo vliv gravitace všedního 
světa. Dojem odlišného vnímání času a také prostoru přetrvával 
až do konce představení. Postarala se o to jak skladatelka 
Michaela Pálka Plachká s premiérou svých Proměn pro 
violoncello a klavír odkazujících k východní filosofii nejenom 



názvem, tak Lo spazio inverso od italského skladatele Salvatore 
Sciarrina, v níž se soubor představil v úplné sestavě i 
s klarinetistou Jiřím Mrázem, zatímco Lucie Tóth vystřídala klavír 
za méně obvyklou celestu. 

Pianissimo 

Na poslední část večera se početné publikum přemístilo do 
nedalekého prostoru Atria, kde pod potemnělou oblohou v podání 
violisty Ondřeje Štochla a Jana Trojana obsluhujícího elektroniku 
zazněla tichá kompozice Pianissimo německého skladatele 
Jakoba Ullmanna. Akustickým kontrapunktem jí tentokrát byl 
prostor sousední restaurace, z níž se i přes skleněnou bariéru 
linuly zvuky lidské zábavy s cinkáním lžiček. Stejně jako 
v případě aut ani tento rušivý element nevadil, ba naopak, opět 
se potvrdilo kouzlo vlastního času a prostoru, které nám 
zprostředkovala sugestivní hra souboru Konvergence. 

Máte-li chuť stát se Musicolomoučanem, další příležitost se 
naskýtá v neděli 9. října. V rámci programu vystoupí Kühnův 
smíšený sbor. Přednese skladby Jana Vičara, Zdeňka Lukáše, 
Jana Ryanta Dřízala a dalších. 

Eva Balcárková, katedra muzikologie FF UP 

 

 

 

 

 

 



Kühnův smíšený sbor představil české 
i norské skladatele 

 

Kühnův sbor pod dirigenským vedením Marka Vorlíčka na 

festivalu MusicOlomouc. 

Foto: Petra Kožušníková 

pondělí 10. října 2016, 13:10 

Recenze - V pořadí již pátý koncert 8. ročníku festivalu soudobé 
hudby MusicOlomouc se konal v neděli 9. října v sále Reduty 
Moravské filharmonie. V podání Kühnova sboru pod dirigentským 
vedením Marka Vorlíčka zazněly skladby českých i 
skandinávských autorů. 

Vokální koncert rozezněl v neděli večer sál olomoucké Reduty. 



V lidovém tónu 

První skladba Gurale (2006) olomouckého autora a zakladatele 
festivalu MusicOlomouc Jana Vičara, naladila diváky na lidovou 
notu. Jak sám skladatel poznamenal, inspirací se mu stal 
goralský popěvek „Ej, gurale, něbičše še!“ Vedle fantastického 
propojování a míchání hlasů melodicky podpořených houslemi to 
byly bicí, které skladbě dodaly zemitý ráz. 

Následující dílo poodkrylo zcela jiné inspirace. O crux (1978) 
norského autora Knuta Nystedta kombinuje renesanční polyfonii a 
harmonické postupy 20. století. V provedení Kühnova sboru lze 
především ocenit náročné disonance a výrazné dynamické 
kontrasty, které soubor předvedl. 

Po stopách mořských monster 

Cyklus De monstris marinis (2015) textově odkazuje na 
středověký bestiář Tomáše z Cantimpré. Jan Ryant Dřízal 
s lehkou nadsázkou zhudebnil šest částí v duchu starých forem, 
avšak pod vlivem tvorby soudobých hudebníků Veljo Tormise, 
Meredith Monk či Björk. Hudební vyobrazení větru, cvrlikání ptáků 
či lidského smíchu cyklus oživily, stejně jako sopránové sólo 
v předposlední části De Luligine. 

Zhudebněný Shakespeare 

Druhou polovinu programu otevřel Sonnet No. 76 (2005) pro 
baryton a sbor Alfreda Jansona. Skladatel, inspirován melodicko-
rytmickou stránkou Shakespearova sonetu, postavil sólistu do 
role pěveckého recitátora, zatímco sbor text dekonstruuje a 
několikrát se navrací k úvodnímu slovu „Why“. Barytonista Petr 
Svoboda si velmi dobře poradil s deklamačně vedeným sólovým 
partem, zatímco sbor bravurně gradoval napětí až k vrcholu 
skladby na opakujících se slovech „ever the same“. 

Básnickou předlohou byla podnícena také skladba 
předposlední. Kouzla (2015) Miloše Orsona Štědroně hudebně 
reflektují čtyři krátké básně Ivana Blatného, z nichž poslední 
udává název celé kompozice. Cyklus je dle autora „spojením 
poetismu, surrealismu a nádechu tajemna“. 



Requiem bez smrti 

Celý koncert završilo Requiem (1992) Zdeňka Lukáše, skladatele, 
s jehož kompozicemi se posluchači měli možnost seznámit již 
v předchozích ročnících festivalu. Ač je requiem mší za zemřelé, 
Lukáš se při zhudebňování textu záměrně vyhýbal slovu 
„smrt/morte“. Skladba svými kontrastními částmi působila dojmem 
naděje, míru a zároveň pompéznosti. Kratší část Dies Irae, které 
si Kühnův sbor vybral za svůj přídavek, se stala příjemnou tečkou 
celého večera.    

Pozvánka na premiéru 

Následující koncert festivalu proběhne v pondělí 10. října v Atriu 
Uměleckého centra Univerzity Palackého od 22 hodin. Posluchači 
se mohou těšit na premiéru skladby Chata v Jezerní 
kotlině Františka Chaloupky provedenou seskupením Dunami 
Ensemble. V návaznosti na koncert proběhne přednáška 
s Františkem Chaloupkou, a to v úterý 11. října v 16:45 
v posluchárně Roberta Smetany v Uměleckém centru UP. 

Barbora Kubečková, katedra muzikologie FF UP 

 

 

 

 

 

 

 



Chaloupka v jezerní kotlině 

 

Světová premiéra Chaty v jezerní kotlině při festivalu 

MusicOlomouc. 

Foto: Petra Kožušníková 

úterý 11. října 2016, 13:31 

Recenze - 10. 10. 10 h není žádná šifra Musicolomoučanů 
(účastníků právě probíhajícího festivalu soudobé hudby 
v Olomouci), i když se šířila jejich vrstvami jako ta nejžhavější 
zpráva pohybující se rychlostí vesnické šeptandy od jednoho 
ucha ke druhému. Ano, všichni věděli, že světová premiéra 
Chaloupkovy zbrusu nové skladby na motivy románu Jaroslava 
Foglara poprvé rozvibruje éter jezuitského konviktu právě 
úderem zmíněného magického data.  



V krabici od margarínu 

Po umírněných a téměř klasických koncertech festivalu  se totiž 
ke slovu opět dostala produkce odvážnější. Příznačný je návrat 
do prostor Divadla K3, kde se přesně před týdnem 
Musicolomoučané naplno ponořili do lázně hudebního 
experimentu umíchaného duem Leise Dröhnung. Zatímco 
německá dvojice vsadila na strunné nástroje, tento večer byl 
naopak ve znamení netradičního uskupení čtyř saxofonů a 
chlapeckého zpěvu v Interpretaci Dunami Ensemble z Brna. 
V poloscénickém provedení se zde představili Radim Hanousek 
na sopránový saxofon, Antonín Mühlhansl na altový saxofon a 
Pavel Zlámal s Radkem Zapadlo na tenorové saxofony. 

Autorem hudební premiéry Chata v jezerní kotlině je mladý 
umělecký vedoucí a zakladatel souboru skladatel František 
Chaloupka. Společně se symbolickou scénickou podobou 
zajímavým způsobem ztvárnil téma těžkého období v životě 
dospívajícího chlapce, plného úniků do přírody, k samotě a 
fantazii. „Dostředivou funkci zde hraje jasně vymezený prostor, 
Jezerní kotlina a chata, kterou si Pavel s Ludvou postavili 
z krabic od margarínu,“ sděluje ke kompozici sám autor. 

Důležitou roli během představení hrálo osvětlení. Dirigovalo 
hudebníky, kteří čekali na jeho signály jako na tajné znamení. 
Poetický idylický úvod v naprosté tmě nás přenesl z prostor 
konviktského podkrovního hnízda do světa Jaroslava Foglara. 
Saxofon je hudební nástroj mnoha možností. A když je člověk 
šikovný, nečiní mu problém vykouzlit dojem noční krajiny 
opředené tichem, kde jen občas vzduch pročísne nenápadná 
cvrččí arieta. 

Indiáni saxofonisty 

S postupným svítáním se rozbíhá kolotoč děje. Zrakům 
posluchačů se tak spolu s rostoucí intenzitou zvukovou i 
světelnou otvírá pohled nejen na dva chlapce stojící zády 
k obecenstvu, z nichž jeden má na rukou symbolicky červené 
boxerské rukavice (jakožto ústřední postava Foglarova románu), 
ale i na siluety s pestrobarevnými indiánskými čelenkami stojící 



v zadní části sálu. Nemá to tak zůstat na dlouho. Indiánské 
postavičky se totiž dají do pohybu, stejně jako hudební děj. 

Prolínaly se zde dvě hlavní hudební roviny. První tvořil 
pozoruhodný efekt pohyblivého zvuku saxofonů, kdy interpreti 
během hry vždy vystartovali vpřed směrem k divákům, načež je 
vždy neúprosně stáhlo zpět sotva viditelné lano, k němuž byli 
připoutáni. Nutno podotknout, že rozhýbat tímto způsobem hráče, 
kteří se tak stali zároveň hereckým prvkem představení, 
vytvářelo velmi zajímavou platformu. Na rozdíl od některých 
soudobých děl se však naštěstí zároveň neztrácela na úkor 
samoúčelným efektům ani významová rovina. I když je pravdou, 
že nebýt spojitostí s literární předlohou, mohly by tyto pasáže 
v posluchači vyvolat spíše představu dálniční dopravní tepny 
táhnoucí se krajinou. Tuto nápaditou a interpretačně náročnou 
složku střídal mírně neumělý, o to však silněji působící chlapecký 
sopránový zpěv, požadující taktéž nemalé nároky. Nová 
kompozice Františka Chaloupky působila jako celek komplexním 
a promyšleným dojmem. Hudebních motivů zde nebylo mnoho, 
ale o to lépe a důmyslněji s nimi bylo pracováno. 

Na závěr mi nezbývá, než pozvat všechny, i ty, kteří ještě 
neokusili kouzla soudobé hudby, na předposlední koncert 
festivalu MusicOlomouc. V úterý večer se představí v Kapli 
Božího Těla švýcarský soubor Mondrian, jenž uvede mimo jiné 
premiéru skladby olomouckého skladatele Marka Keprta. Věřím, 
že ani tento koncert nezůstane ve stínu Chaloupky. 

Eva Balcárková, katedra muzikologie FF UP 

 

 

 

 



Mondrian spojil zdánlivě neslučitelné 

 

Ženský soubor Mondrian na festivalu MusicOlomouc. 

Foto: Marek Otava 

středa 12. října 2016, 14:03 

Recenze - Přehlídka soudobé hudby MusicOlomouc 2016 se 
chýlí ke konci. Vědomí vrcholícího festivalu na úterní vystoupení 
ženského souboru Mondrian ze Švýcarska přilákalo poměrně 
vysoký počet návštěvníků. Programu vévodily čtyři skladby 
psané pro smyčcové nástroje a klavír, zkomponované skladateli 
švýcarského, českého a německého původu. Debutu se dočkala 
skladba olomouckého skladatele Marka Keprta, pověstného 
originálním pojmenováním svých děl.  

S kuráží vpřed  

Večer odstartoval dramaticky, přesvědčivě ztvárněnou 
kompozicí Gehörte Form – Hommages (1998) pro smyčcové trio, 



jejíž první takty se podobaly sledu řetězových reakcí. Skupina 
sólistek v díle Dietera Ammanna předvedla expresivní a 
podmanivou hru. Oslovily především silně rytmické pasáže, 
výrazová bohatost a přechody mezi jednotlivými úseky skladby, 
jež kulminovala až k závěrečnému harmonickému souzvuku 
prázdných strun. Právě občasné křížení známých klasicko-
romantických harmonických postupů s jazykem současných 
skladatelů v průběhu večera nejvíce vyčnívalo a přitahovalo 
sluch.  
 
Každý, kdo v rukou svíral rozšířenou verzi programu festivalu, 
mohl už předem vědět, že se za skladbami dle vyjádření tvůrců 
skrývají filozofické či filozofující kontexty: hudba Dietera 
Ammanna, založená na principu montáže, vyvěrá „vně sebe“; 
Alfred Zimmerlin zatížen egyptskými představami o životě a smrti 
putuje komnatami času a zvuku; skladba Marka Keprta se vyvíjí 
jako makrokosmos v mikrokosmu a Detlev Müller-Siemense se 
nechává vést představou, kdy napůl ztracená hudba hledá sama 
sebe.  
 
Spojení houslí, violy, violoncella s klavírem fungovalo 
v uvedených skladbách na bázi akce a reakce. Klavírní hra byla 
místy ozvláštněna zvonivým vibratem, kterého klavíristka docílila 
za pomoci kovové tyčinky, s níž se ponořila do strun. Její 
instrument hrál převážně roli vedlejšího nástroje, který výrazně 
nevyniká, spíše dobarvuje. Stejně jako smyčce se místy 
pohyboval v extrémních vysokých i basových polohách. 

V zajetí smyčců 

Nejvíce vybočila z řady svým konceptem premiérová skladba 
Marka Keprta neodvábnivá solnatění modři (2016), jejíž uvedení 
provázelo zcela ztlumené světlo a rozmístění hráček do všech 
čtyř stran sálu. Každý recipient mohl uprostřed této intimní 
atmosféry nabít jiného dojmu, neboť výsledný zvukový vjem 
závisel na tom, v jakém místě Kaple Božího Těla seděl. Jádrem 
se stala četná houpavá glissanda, jimiž housle a viola reagovaly 
na klavír. Obě hráčky zde bravurně zvládaly regulovat citlivost 
svého nástroje, který do prostoru zpíval i našeptával.  
 



Navzdory různorodým vizím skladatelů bylo slyšitelné, že koncert 
byl dramaturgicky a hudebně vyvážen. I přes strukturální 
rozporuplnost, která se objevila uvnitř každé skladby, působily 
samotné kompozice i jejich spojení soudržným dojmem. 
Posluchači si tak mohli odnést komplexní, méně chaotický 
zážitek. Společnou proměnnou se stala houslová glissanda a 
jejich nepředvídatelné trajektorie podpořené křehkým i burácivým 
klavírním úhozem.  

Pozvánka na další koncert 

Závěr festivalu vyvrcholí ve středu 12. října koncertem 
slovenského souboru Quasars Ensemble, jež chystá krom děl 
slovenských autorů i jedno scénické provedení. Jedná se o 
Poeova Havrana zhudebněného japonským skladatelem 
Hosokawou. Vystoupení se uskuteční v Atriu Uměleckého centra 
v 19. hodin. 

Veronika Nováková, katedra muzikologie FF UP 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důstojná tečka festivalu 
MusicOlomouc 2016 

 

Závěrečný večer festivalu MusicOlomouc 2016 patřil souboru 

Quasars Ensemble. 

Foto: Marek Otava 

pátek 14. října 2016, 10:01 

Recenze - Ve čtvrtek o sedmé hodině večerní, pod setmělou 
oblohou Atria jezuitského konviktu, tiše rozjímaje nad divnými 
osudy hudby soudobé - když se obecenstvo sešlo početné, 
ozvalo se znenadání velmi jemné zaťukání. Byl to pozdní a 
zároveň poslední letošní host Musicolomoučanů. QUASI-stellar 
radio sources, neboli Quasars Ensemble ze Slovenska. 

Vědci sice tvrdí, že v blízkém vesmíru se už kvasary nevyskytují. 
Musicolomoučané však dobře ví, kde hledat. Slovenský soubor 
se zatím jeví jako zvláštní typ OVV kvasarů se silným hudebním 



zářením, který se od ostatních typů odlišuje prudkými, velmi 
nepravidelnými změnami jasnosti. 

Hudba zachycená formou 

Nyní ale zpět k tajemnému zaťukání, které přerušilo myšlenky o 
kvasarech. To už totiž dirigent a umělecký vedoucí ansámblu 
Ivan Buffa taktovkou dával znamení k zahájení první poloviny 
večera, v níž posluchače provázely skladby slovenských 
skladatelů. Jako první se dostala ke zpřítomnění 
kompozice Kamea mladé slovenské skladatelky Jany Kmiťové. 
Propojování uměleckých druhů může bezpochyby přinášet 
zajímavé podněty. Stalo se tak i v případě této kompozice. 
Jestliže lze hudbu promítnout do hmotného uměleckého díla, 
bude jí kamea svým strukturním principem vzniku jedním 
z nejpřiléhavějších odrazů původní idey. 

V následující skladbě Petry Bachraté zaujaly koláže ve Frozen 
Colors. Prolínaly se zde známé klasické melodie (například 
Bachovo Vánoční oratorium, Händlův vánoční hymnus Joy to the 
World) s expresivní melodikou a rytmikou hudby soudobé. 
Zvláštním prvkem zde bylo střídání nástrojových barev. Typickou 
úlohu klavírního doprovodu přebíral místy akordeon, skutečně po 
zvukové stránce připomínající roztékající se klavír. Na ten zatím 
Diana Buffa hrála paličkami ve strunách. 

Poslední slovenská kompozice před přilétnutím „plutonovského 
havrana“ představila Ivana Buffu jako skladatele. Organismo je 
podle autora dílem, kterým se hlásí ke svému novému stylu 
zaměřeného na „dynamické rozvíjení materiálu a maximální 
naplnění prostoru zvukem a pohybem“. Nemohu si pomoct, ale 
mě osobně připadá alespoň v tomto případě zajímavější Buffova 
tvorba před tímto přerodem (například Smyčcový kvartet). 

Kvasar - Havran 

Psaní o hudbě a tanci, jak vidělo a slyšelo olomoucké publikum 
ve skladbě Havran Toshio Hosokawy nikdy nevystihne živou 
podobu zhmotněnou umělci. Snad jen čtení básně může vytvořit 
ekvivalentní hluboký prožitek. Paradoxně zde tedy o skladbě, 
která by si zasloužila dvakrát tak více místa, jako kompozice 
předešlé stojí jenom pár řádků. Po hudební stránce se posluchači 



vtíraly asociace s Schoenbergovým Pierrot Lunaire. Scénicky 
zase působily výstižně Reona Sato a mezzosopranistka Eva 
Šušková. Výbornou práci odvedla i režisérka Maja Hriešik, která 
si ještě více pohrála se symbolikou skrytou v textu, čímž výborně 
podtrhla celkový dojem. Havran se tak stal důstojnou tečkou za 
osmým ročníkem festivalu MusicOlomouc. 

V posledních letech vyzařuje Quasars Ensemble opravdu hodně 
aktivity, doufejme proto, že nedojde jako u typického průběhu v 
životě vesmírných kvasarů k jejich útlumu. Zároveň taky doufejme, 
že během své aktivní fáze nebude polykat všechny hudební 
podněty, které se mu připletou do cesty, neboť jak píše Jiří 
Grygar ve své kultovní knize - aktivní fáze kvasaru je doba, po 
níž lze jeho apetit uspokojit předhazováním okolních hvězd. 

Festivalu je konec. Nicméně nemusíme zoufat, že už víckrát 
neuslyšíme v Olomouci zajímavou soudobou hudbu. Na příští rok 
pořadatelé opět chystají další třešínky z dortu světové soudobé 
hudby. 

Eva Balcárková, katedra muzikologie FF UP 

 


