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MuSIKFrühlIng bEI DOMInIKanErn 2014

Die Idee zu der Dramaturgie des „Musikfrühlings bei Dominikanern“  haben zwei Jubiläen, die 
wir 2014 feiern, gegeben: Es sind gerade 300 Jahre seit nicolo Jommelli und Carl Philipp Emanuel 
bach geboren wurden. beide wurden im prunkvollen hochbarock geboren, aber kaum waren sie 
junge Männer geworden, war dieser Stil plötzlich veraltet. Man wollte andere Ideen und Emotionen 
und diese anders ausdrücken: entweder komplizierter und raffinierter, oder aber intensiver. Man 
wollte die tradierten großen Wahrheiten nicht mehr nur akzeptieren, sondern auch erforschen, sei 
es rational, sei es instinktiv. Man konnte sich nun mit Emotionen, die früher nur zu denken schon 
„unanständig“ gewesen wäre, beschäftigen, und man wollte sie sensibler darstellen. 
Eine Vielfalt von Möglichkeiten eröffnete sich - eine faszinierende Epoche des Stilwandels vom 
barock zum Klassizismus. Man nennt sie Spätbarock, rokoko, galanter Stil, Empfindsamer Stil 
oder Sturm und Drang. Die Impulse kommen in Deutschland aus Philosophie und literatur 
(Empfindsamkeit, Sturm und Drang), in Frankreich aus Malerei und architektur (rokoko); die 
bezeichnung galanter Stil zielt auf die raffinesse und Delikatesse des neuen Stils. Die Klassik, die 
sich später daraus entwickelt, sollte geographisch und national viel einheitlicher sein.
Dazu kommt ein Komponist, der zu damaligen avantgarde gehört hat und der  - obwohl viel später 
geboren wurde – in gleicher Zeit schon hoch produktiv war – Wolfgang amadeus Mozart.
Die Vielfalt dieser kurzen Periode konnte man in fünf Konzerten hören, die gleichzeitig die weltliche 
wie die geistliche Musik diesen Komponisten präsentierten.
herzlichen Dank dafür, dass wir diese Veranstaltung verwirklichen konnten, gehört dem Dominikaner 
Kloster hl. Jiljí, dem Verein zur Förderung von basler absolventen auf dem gebiet der alten Musik, 
dem Kulturfonds der tschechischen republik, der Stiftung leben des Künstlers und dem amt des 
Stadtteil Prag 1.
Wir wollen uns besonders herzlich auch bei unseren Mäzenen bedanken: bei Dr. barbara 
begelsbacher, dank ihre großzügige finanzielle unterstützung konnten wir die basler gruppe 
in Prag hören, dank Dagmar Schnabel konnte das Konzert mit Jommelli Kantaten in unseren 
bescheidenen bedingungen erklingen, weil sie schon die anspruchsvolle CD aufnahme diesen völlig 
unbekannten Werken unterstützt hat, und bei Pavel lavička für die langfristige unterstützung der 
Konzerten bei Dominikanern.
letzter aber nicht desto weniger wichtig ist unser Dank an Dr. Peter reidemeister, der immer 
wieder neue Musikideen verwirklichen schafft und stets neue Wege dafür findet. Wir schätzen die 
Zusammenarbeit mit Ihm sehr.
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huDEbní JarO u DOMInIKánů 2014

Inspirací k dramaturgii „hudebního jara u dominikánů“ byla dvě výročí, která letos slavíme: roku 
1714 se narodil niccolò Jommelli a Carl Philipp Emanuel bach. Oba se narodili do ohromující 
nádhery vrcholného baroka, ale když vyrostli v mladé muže, barokní styl zestárnul. Ideje a emoce 
baroka najednou přestávaly umělcům stačit. už se jim nechtělo pouze akceptovat velké věčné pravdy, 
ale chtěli je také analyzovat a zakusit, ať už instinktivně nebo racionálně. také chtěli vyjadřovat jiný 
typ emocí a jinak: buď rafinovaněji a komplikovaněji nebo intenzivněji. lidé se mohli zaobírat city 
a pocity, na které bylo dříve trapné jen pomyslet a také se daly důkladněji rozpitvat a odstínovat. 
Začíná fascinující doba přerodu baroka v klasicismus, otevírá se řada nových cest. nazýváme je 
pozdní baroko, rokoko, galantní styl, Empfindsamkeit, nebo Sturm und Drank. Impulsy přicházejí 
v německu z filozofie a literatury (Emfindsamkeit, Sturm und Drank), ve Francii z malířství a 
architektury (rokoko). termín galantní styl zase vystihuje rafinovanost a delikátnost nového přístupu. 
Klasicismus, který se z této různorodé změti nakonec vyvine, je daleko jednotnější geograficky i 
národnostně.

Ve stejné době tvořil i skladatel daleko později narozený, jehož hudba tehdy představovala opravdovou 
„avantgardu“ – Wolfgang amadeus Mozart.

různorodost hudby v tomto krátkém dějinném období jsme mohli sledovat na pěti koncertech 
„hudebního jara u dominikánů“, které prezentovaly jak světskou tak duchovní hudbu těchto 
skladatelů.

rádi bychom srdečně poděkovali Klášteru dominikánů Praha, švýcarskému „Verein zur Förderung 
von basler absolventen auf dem gebiet der alten Musik“, Fondu kultury České republiky, nadaci 
Život umělce a Městské části Praha 1. bez jejich finanční podpory by se akce nikdy nemohla 
uskutečnit a my si jí velmi ceníme.

náš srdečný dík náleží také soukromým mecenášům: Dr. barbaře begelsbacher, díky jejíž velkorysé 
podpoře jsme mohli v Praze slyšet basilejský ansámbl, paní Dagmar Schnabel, která umožnila 
premiérové uvedení Jommelli kantát v našich skromných podmínkách tím, že finančně podpořila 
velmi náročnou CD nahrávku těchto absolutně neznámých skladeb, která tomuto koncertu 
předcházela. Za dlouhodobou podporu koncertů u dominikánů bychom také rádi poděkovali panu 
Pavlu lavičkovi.

na závěr bychom rádi poděkovali Dr. Peteru reidemeisterovi, kterému se stále znovu daří 
uskutečňovat nové hudební nápady a neúnavně pro ně hledá nové cesty. Spolupráce s ním si velmi 
vážíme.
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niccolò Jommelli: Duchovní a světské kantáty/ Kantaten

Zahajovací koncert „hudebního jara u Dominikánů“ prezentuje hudbu vysoce ceněného skladatele 
nicolò Jommelliho, který je dnes znám především svými operami a oratorii, v poněkud intimnějším 
světle.

Způsob, jakým dokázal v hudbě ztvárnit dramatické momenty a vtáhnout posluchače do efektní 
podívané plné napínavých momentů, ale i intimních srdceryvných scén, mu vysloužily přezdívku 
„italský gluck“. Právě tak jak on se Jommelli snažil obejít ohraná klišé a vyhnout se dlouhým 
koloraturním áriím, v kterých se jednalo spíše o ego dané divy nebo kastráta než o vyjádření pocitů a 
sdělení obsahu slov. Jommeli v těchto inovacích dokonce glucka předběhl, ale v hudební historii se 
takováto prvenství neudělují tak přímočaře a spravedlivě jako na olympiádě při proběhnutí cílovou 
rovinkou. Možná je tomu i tak, že zkrátka určité nápady „visí“ ve vzduchu a napadnou více lidí 
nezávisle na sobě. Podobně to dopadlo i s dalším Jommeliho „vynálezem“ – crescendem. Vavřínový 
věnec namísto jemu připadl Stamitzovi.

Ve své době ho však mnozí obdivovali pro tento orchestrální zvukový efekt (crescendo a diminuendo), 
který byl však posluchači vnímán především jako změna barvy a atmosféry. Vyprávělo se, že když 
poprvé Jommelli tento efekt v Římě použil, posluchači mimoděk povstali ze svých sedadel a až když 
se hudba začala opět ztišovat, uvědomili se, že zapomněli dýchat.

O způsobu, jakým Jommelli skládal a jak přistupoval k libretům, vypovídá mnohé následující text, 
který napsal jednomu svému příteli: „ujišťuji Vás, že pocity, které Vy zažíváte při poslechu, musel 
skladatel nejdřív zažít ve své duši a na vlastní kůži. nevím jak je to možné, ale zkrátka nedokážu 
se dostat do toho stavu vášně a nadšení, které mě nutí psát expresivní hudbu, pokud se mě daný 
text osobně nedotkne a jeho obsah necítím v hloubi duše. tisíckrát už jsem byl v podobné situaci 
zcela zablokován. Cítím to jako svou nejhlubší povinnost nepodvádět ve zhudebnění významu slov 
a vyjadřovat je co nejpravdivěji, ale bohužel nemohu a nedokážu dát hudbou slovům více důvtipu 
nebo citového významu než doopravdy obsahují.“
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Niccolò Jommelli (1714 – 1774)
Duchovní a světské kantáty

K 300. výročí Niccolò Jommelliho zazní v barokním refektáři jeho komorní 
kantáty v novodobé premiéře.

v pátek 30. května v 19.30 hod.
v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí

(vstup Jilská 7a)

barbara Kusa (Fr) - soprán
Jana Chytilová, Jiří Sycha - barokní housle

Ivo anýž - barokní viola
libor Mašek - barokní violoncello

alena hönigová - cembalo a vedení

Kantáta“Didone abbandonata”

árie (andante) - recitativ - 
árie (allegro assai)

Kantáta „E quando sara“

recitativ - árie (un poco andante)
recitativ -  árie (largo ma non tanto)

Exortum est in tenebris lumen rectis
(árie z beatus vir)

Kantáta  “Perdono amata Nice”
(gelosia)

recitativ - árie - recitativ - árie - recitativ
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Didone abbandonata
aria 
giusti numi che il Ciel reggete
Se vedete che in tanto periglio
non ho guida, non trovo consiglio,
Difendetemi voi per pietà.

Fate voi o che cangi desio,
Quest' ingrato tiene il cor mio,
O pur fate spietato lo scempio
Di quell' empio che fede non ha.

recitativo
Cosi dicea l'abbandonata Dido
Mentre l'infido Enea
Sciogliea le sarte e si partì dal lido
Ma superba ed altera sdegnava ancora 
E le preghiere e i doni le minaccie
E lo sdegno di Iarba il ré de mori
E con immobil ciglio guardava
E non temeva il gran periglio
Ma intanto che favella e smania
E freme e chiama e grida
Vede accrescer la fiamma
In un momento distrugersi Cartago
brugiar la regia
E'l suo nascente Impero restar sepolto.
Dove si volge in fine in ogni loco
Vede una sol fiamma ed un sol foco
Derelitta si mira sola piange
E sospira esclama e dice:
tra le fiamme io già moro
Per amarti fedele
anima infida e rea
Ed in tanti affani tu mi lasci Enea 
Ma già che niuno m'ode
già che il crudel sciolta ha le vele al vento
già che in questo momento per me fatal
Ogn' un m'abbandona
risolvasi in quest' istante
Disperata morir mà fida amante
Qui per brevi momenti tacque Didone,
E poi il suo parlar ripiglia in questi accenti:

aria
accendi o ré superbo
Più sdegno nel tuo cor,
Cada la mia Cartago,
S'incenerisca il regno,
Cresca la tua fierezza
Che esempio di fermezza
al mondo io lascerò.

Che cada tutto in cenere
Vuole il mio fato acerbo

Opuštěná Dido 
árie
Ó spravedliví bohové, kteří nesete nebesa,
hleďte, jak jsem ve své nouzi bezradná,
a smilujte se nade mnou
a ochraňte mě.

Změňte mou touhu,
nevděčník ovládl mé srdce,
nebo zničte nemilosrdně
toho nevěrníka bez kouska cti.

recitativ
to byla slova opuštěné Dido,
poté co zrádný aineiás 
nechal napnout plachty a odplul.
Přesto i nadále hrdě odolává
prosbám, darům, výhružkám a zlosti
Iarby, maurského krále.
bez mrknutí oka čelila nebezpečí,
ale teď když mluví, souží se,
chvěje se,
volá a pláče,
vidí ničivé plameny šlehající do výše
a Kartágo zanikající v okamžiku,
palác spálen
a pohřbena její nově založená říše,
ať se podívá kamkoliv,
je to jeden oheň
a ona sama a opuštěná,
pláče, vzdychá a praví:
Zemřu mezi plameny
kvůli lásce a věrnosti k tobě,
zrádná duše,
v takovémto zoufalství,
aeneo, jsi mě zanechal.
už mě nikdo neslyší,
už duje vítr do té proklaté plachty,
všichni mě opustili.
a v tomto okamžiku, se rozhodla zemřít,
věrná milenka bez naděje.
Chvíli stála úplně tiše,
ale pak se jí vrátila řeč a ona pravila:

árie 
Ó pyšný králi,
dej průchod ještě více zlosti ve tvém srdci
a nech mé Kartago padnout.
nech mou říši spálit
a popusť otěže své zběsilosti
Zanechám tento svět rozhodnosti,
která nemá obdoby.

nech vše padnout popelem
tak, jak si to žádá má ukvapenost
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a tvoje tvrdost
ale i ve všech těch plamenech
zachovám si ve svém srdci,
které stále ještě hoří pro něj,
aeineovu nádhernou tvář.

tak kdy už konečně?
recitativ
tak kdy konečně
začneš naslouchat mému nářku,
ty duše ze studeného mramoru!
Kdy vysvobodíš
mé zmučené srdce z okovů?

ty krutá, dopřej sluchu mým vzdechům,
kterými toužím jen po tobě;
ač nenáviděn,
miluji tě
a když mé srdce už skoro zkamenělo,
ukaž aspoň trochu soucitu,
pro jeho trýzeň,
když už ne aspoň špetku lásky.

árie
Žádné monstrum, žádný had,
ba ani kámen,
by nebyly tvrdší a lhostejnější
k mému hroznému utrpení
a měly by pro mě více slitování.

Z mé beznaděje si tropíš žerty
a pohrdáš ohněm,
který plane v mém srdci,
ó nádherná, ó krutá.

recitativ
Vítr rozprašuje
mé marné nářky,
a každou hodinu prosím zoufaleji,
aby ses zjevila v mém smutku

a doufám, že jednoho dne,
až to budeš nejméně očekávat,
přijde odpuštění za to,
že jsi byla důvodem mé smrti.

árie
aź jednoho dne uvidíš kámen,
pod kterým teď ležím,
budeš chvějíce se plakat,
a řekneš, on zemřel kvůli mně,

ale tvoje slzy potečou nadarmo,
ty zákeřná ženská, nelidské srdce,
a pro nás nezbude už žádný čas.

E vuole il tuo rigor.
Ma tra le fiamme ancora
D'Enea la bella imago
al core che l'adora
Intatto serberò.

E quando sara mai che alle mie pene
recitativo
E quando sara mai
che alle mie pene drizzar
vogli uno squardo alma di sasso!
quando al mio cor gia lasso
allegerir vorrai l´aspre catene!

senti spietata come sospira
ogn´ora per te
colui che odiato
ancor t´adora
e benche di macigno aversi il core
mostra de suoi tormenti
qualche pietade almen
se non amore.

aria
al mio vorace affanno
al crudo mio cordoglio
un mostro un aspe un scoglio
sarebbe men tiranno men sordo i men tenace
nel muoversi a pietá.

É tu del mio dolore
mostri di farne gioco
sprezzando il mio gran foco
contenta crudelta.

recitativo
Ma disperdono i venti
le mie vane querele,
e ogni ora piu crudele reggio
che ti dimostri a miei lamenti

pure un giorno sper´io
quando men crederai
che pentita sarai
d´esser stata cagion del morir mio.

aria
Se vedrai quel freddo sasso
ove chiuso io mi rinserro
piangerai fremendo il passo
e dirai mori per me.

ma il tuo pianto sara vano
donna rea cuore inumano
e piu tempo allor non e.
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Exortum est
Ve tmách vzchází přímým světlo,
bůh je milostivý, plný slitování a spravedlivý.

Žárlivost (Pietro Metastasio)

recitativ
Odpusť mi, milovaná nice,
krásná nice, odpusť mi.
bylo nespravedlivé vyčítat ti,
že jsi mi nevěrná;
stydím se za své podezřívání, za své pochyby.
už nikdy více nebudu pochybovat o tvé věrnosti, 
nikdy! Přísahám to při tvých rtech, které jsou 
mým osudem,

Exortum est
Exortum est in tenebris lumen rectis,
misericors et miserator et iustus.

gelosia (Pietro Metastasio) 

recitativo
Perdono, amata nice,
bella nice, perdono. a torto, è vero,
dissi che infida sei:
detesto i miei sospetti, i dubbi miei.
Mai più della tua fede,
mai più non temerò. Per que’ bei labbri
lo giuro, o mio tesoro,
in cui del mio destin le leggi adoro.

aria
bei labbri, che amore
formò per suo nido,
non ho più timore,
vi credo, mi fido:
giuraste d’amarmi;
mi basta così.
Se torno a lagnarmi
che nice m’offenda,
per me più non splenda
la luce del dì.

árie
Krásné rty, které vytvořil amor,
aby v nich přebýval,
už nemám strach,
věřím vám, důvěřuji vám;
přísahaly jste, že mě budete milovat,
to mi stačí.
Jestli si ještě jednou budu stěžovat,
ať mě nice klidně urazí
a já už více nespatřím
denního světla.

překlad alena hönigová
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recitativ
Je to moje vina, přiznávám,
Potrestej mě, chceš-li.
ale přesto si moje obavy zaslouží omluvu.
tirsi tě zbožňuje,
vím to, a ty to víš také.
Když s ním mluvíš jsi taková zvláštní,
když vejdu zčervenáš nebo zbledneš;
jste oba zmateni a hledáte správná slova,
on se na tebe potají dívá a usmívá se.
a já moc dobře vím, co tyto úsměvy znamenají.
a ta náhlá zrudnutí! Právě tak jsi zčervenala,
když jsem ti poprvé vyznal lásku,
Právě tak ses pousmála, hrozná nice.

takže stěžuju si neprávem?
byla jsi mi nevěrná? Falešnice, nevděčnice!
...ach, přeci jsem přísahal ti důvěřovat
a teď vidím, že znovu pochybuji.
Smiluj se nade mnou, miláčku, už blázním:
marně jsem přísahal, ale mysli na to, že je to 
koneckonců láska, která mě dohání k šílenství
a já nejsem první, kdo marně přísahal.

árie
lodník slibuje,
že už se nikdy nevydá na moře,
ale když se vody znovu uklidní,
znovu spěchá na loď.
Že už se nikdy nedotkne zbraně,
slibuje občas válečník,
ale jakmile zazní trumpeta,
nedokáže se udržet a spěchá do boje.

recitativo
Son reo, non mi difendo:
puniscimi, se vuoi. Pur qualche scusa
merita il mio timor. tirsi t’adora;
io lo so, tu lo sai. Seco in disparte
ragionando ti trovo: al venir mio
tu vermiglia diventi,
ei pallido si fa; confusi entrambi
mendicate gli accenti; egli furtivo
ti guarda, e tu sorridi... ah quel sorriso,
quel rossore improvviso
so che vuol dir! la prima volta appunto
ch’io d’amor ti parlai, così arrossisti
sorridesti così, nice crudele.

Ed io mi lagno a torto?
E tu non mi tradisci? Infida! ingrata!
barbara!... aimè! giurai fidarmi, ed ecco
ritorno a dubitar. Pietà, mio bene,
son folle: in van giurai; ma pensa al fine
che amor mi rende insano
che il primo non son io che giuri in vano.

aria
giura il nocchier, che al mare
non presterà più fede,
ma, se tranquillo il vede,
corre di nuovo al mar.
Di non trattar più l’armi
giura il guerrier tal volta,
ma, se una tromba ascolta
già non si sa frenar.
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Carl Philipp Emanuel bach: Žalmy/ Psalmen

Carl Philipp Emanuel bach byl nejúspěšnějším a nejnadanějším synem Johanna Sebastiana bacha. 
Za kmotra mu šel georg Philipp telemann. asi nikoho tedy nepřekvapí, že se mu dostalo už v 
raném věku skvělého hudebního vzdělání. Otec ho však přes jeho zjevné nadání poslal studovat 
práva. nebylo mu to nic platné, protože Philipp Emanuel se stejně ve svých čtyřiadvaceti letech 
rozhodl pro hudbu. Z klasického studia mu však zůstala láska k literatuře a přátelství s předními 
básníky své doby.
literatura byla také hlavní inspirací pro vytvoření vlastního osobitého stylu. Carl Philipp Emanuel 
si tak vedle oslnivých společenských úspěchů (dvorní cembalista pruského krále bedřicha Velikého 
a později městský hudební ředitel v hamburku) zasloužil i svoje místo v hudebních dějinách, zcela 
nezávislé na slávě svého otce.
Jeho zaměstnání ho vedlo hlavně ke skládání světské hudby a jeho orchestrální symfonie, skladby 
pro klavír (čímž bylo míněno cembalo, fortepiano nebo klavichord) a komorní hudba patří i dnes 
k oblíbenému repertoáru koncertních pódií. Philipp Emanuel složil ale i velké množství duchovní 

hudby. Inspiraci čerpal v textech tehdy kultovně oblíbených filosofů, básníků a spisovatelů jako byli 
Friedrich gottlieb Klopstock, Moses Mendelssohn nebo gotthold Ephraim lessing, s nimiž se 
scházel a přátelil. Dnes už tato díla málokdo čte, ale asi by Vás překvapilo, jak vtipný je román lawrence 
Sterna „Sentimentální cesta do Francie a Itálie“, v jehož německém překladu bylo pro překlad slova 
sentimentální použito slovo „Empfindsam“. (novotvar „Empfindsamkeit“, který vymyslel lessing, 
by se dal přeložit do češtiny nejlépe také novotvarem „prožitkovost“ nebo „citovost“.) ujal se jako 
název nového stylu a přístupu k životu, který už se nechtěl spokojit s objektivními pravdami a 
racionálním přístupem, ale chtěl svět poznávat na vlastní kůži a prožívat ho subjektivně. Jde v něm 
hlavně o pocity, a to nejlépe hraniční, vášnivé nebo podivné či dokonce chorobné; je třeba je zakusit, 
pojmenovat, vycítit jejich nuance; tím se stávají i společensky přijatelnými.
Ve víře v boha měl tento styl specifickou tvář; už samotná víra v sobě nese cosi objektivního, ale 
tentokrát jde i o to, pocit víry prožít. text bible je zde chápán daleko volněji a poetičtěji. Jedním z 
nejoblíbenějších duchovních básníků své doby byl Christian Fürchtegott gellert. Jeho básně miloval 
goethe, zhudebnil je Joseph haydn, ludwig van beethoven a také právě Carl Philipp Emanuel 
bach.
uslyšíme je v podání jednoho z nejslibnějších českých talentů v oblasti staré hudby, nevidomé 
zpěvačky Pavly Flámové.
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Carl Philipp Emanuel Bach
(1714 – 1788)

Žalmy

v sobotu 31. května v 17 hod.
v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí

(vstup Jilská 7a)

Pavla Flámová (CH/ CZ) - soprán
Alena Hönigová - cembalo a vedení

Der 8. Psalm*

Solfeggio A Dur, H.222 ; Wq.117/4, 1766

Andenken an den Tod***
Die Fortdauer der Lehre**

Die Zufriedenheit in Gott*****

Sonata g moll 

Der 67. Psalm*
Der 23. Psalm*

Quia respexit******

Les langeurs tendres
Solfeggio c moll, H.220 ; Wq.117.1, 1766 

Der Tag des Weltgerichts**
Die Ehre Gottes aus der Natur***

Děkujeme za laskavé zapůjčení německého dvoumanuálového nástroje Mietke z 
cembalové dílny Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl – Bystřec.

*42 Psalmen mit Melodien, Wq. 196, H. 733
**30 Geistliche Gesange mit Melodien I, Wq. 197, H. 749

***30 Geistliche Gesange mit Melodien II, Wq. 198, H. 752
****Geistliche Oden und Lieder, Wq. 194, H. 686

*****Zwölf geistliche Oden und Lieder als ein Anhang zu Gellerts geistliche Oden und Lieder, Wq. 195, H. 
696: 

******Magnificat, Wq. 215, H. 772
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Der 8. Psalm
Wer ist so würdig als du, von uns bewundert zu 
werden, Du, unser beherrscher, o gott?
Wie stralet dein name so herrlich auf Erden,
So weit umher, herr Zebaoth!

Wer schaut zu deinen himmeln hinan,
Sieht deine Majestät im glanze jeder Sonne,
und jauchzet nicht dir und betet voll Wonne
nicht, urquell aller Wunder, dich an?

Mein aufgeklärtes aug erblickt
Zahllose Wunder deiner Stärke,
Die himmel prächtig ausgeschmückt,
Jehova, deiner Finger Werke!
Wie glänzt der Mond mir, dessen licht
Des nachts von deiner größe spricht!
Wie stralen in der hohen Ferne
Mir deine herolde, die Sterne!

gott, wie unendlich wirst du mir!
Was ist der Mensch, daß du sein denkest?
Was ist des Menschen Sohn vor dir,
Daß du ihn suchst und dich ihm schenkest?
geringer wird, als Engel sind,
Dein auserwählter, gott, dein Kind;
Doch bald nach seinem kurzen leiden
Wirst du in Majestät ihn kleiden!

andenken an den tod
Wer weiß, wie nah der tod mir ist?
Vielleicht, eh dieser tag verfließt,
bin ich verwelkt, wie dürres laub,
Des todes raub, und mein gebein bedeckt der 
Staub.

ach, Vater, meine lebenszeit
Eilt fliegend hin zur Ewigkeit,
bald ist sie näher; jeder Scherz
Flieht dann mein herz,
und mich ergreift des todes Schmerz.

Erhalt in mir bey Scherz und Spiel,
O gott, der Ewigkeit gefühl!
Wenn ich mich meines lebens freu,
So gib dabey, Daß ich auch klug und mäßig 
sey!

Wenn ich noch heut’ erblassen soll,
So machs mit mir im tode wohl:
Verlaß mich nicht in meiner noth!
Durch dich, mein gott, 
Wird mir zum sanften Schlaf der tod.

Doch soll mein tod noch ferne sein:

8. žalm
Kdo je tak vznešený, abychom ho mohli 
obdivovat, jako ty, náš vládče, ó bože?
Jak jen září tvé jméno po celé zemi,
hospodine zástupů!

Kdo se podívá na tvé nebe
a spatří tvou majestnátnost v záři slunce
a nezačne jásat a uctívat tě pln rozkoše,
ty prameni všech divů?

Můj projasněný zrak uzří 
všechny zázraky tvojí síly.
nebesa tak úchvatně vyzdobená,
Jehovo, dílo tvých prstů!
Jak září měsíc, jehož noční světlo
hovoří o tvé velikosti!
a jak září ve výšinách
hvězdy, tvoji poslové!

bože, jak jsi nekonečný!
Co je člověk, že na něho myslíš,
co je lidský syn,
že ho hledáš a daruješ se mu?
Menší než andělé bude
tvůj vyvolený, tvoje dítě:
ale po svém krátkém utrpení
ho ověnčíš důstojností!

Zamyšlení nad smrtí
Kdo ví, jak blízko je mi smrt?
Možná, že dříve než tento den uplyne,
budu uvadlý jako suché listí,
kořist smrti, a moje tělo pokryje prach.

Ó, otče, můj život
spěšně letí tam do věčnosti,
brzo už bude blíž;
moje srdce se vyhýbá každému žertu
a já propadám smrtelné úzkosti.

Zachovej mě v žertu a ve hře,
ó bože, pocite věčnosti!
a když se těším ze života,
dej ať to činím chytře a s mírou!

a kdyby můj život měl vyhasnout ještě dnes,
tak se mnou ve smrti dobře zacházej
a neopusť mě v nouzi!
S tebou, bože,
bude pro mě smrt laskavým spánkem.

ale jestli je moje smrt ještě daleko:
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Dein Will gescheh, herr, ich bin dein.
Doch treuer gott, verleihe mir,
daß ich nur dir hier lebe und einst sterbe dir.

Die Fortdauer der lehre Jesu
umsonst empört die hölle sich
Mit ihrem Schreckensheere!
Dein gott, o Zion, schützet dich,
Schützt seines Sohnes lehre.
Sie spreche hohn! Sie schäume Wuth!
Mit uns ist gott! Er gibt uns Muth;
Er schenkt uns Kraft, zu siegen.

Wenn tausende zu Schmach und tod
Sich gegen dich verschwören;
Sey mutig! Deines glaubens gott
Wird ihren rath zerstören.
Durch ihn, der einst mit starker hand
Das heer der hölle überwand,
Wirst du den Sieg behalten

Jahrtausende bekämpft es schon
Das heiligthum der Christen;
Spricht trotzend unsrer Kirche hohn
und droht, sie zu verwüsten.
umsonst ist seines Frevels Müh:
noch unerschüttert stehet sie
auf ihrem Felsengrunde.

Wo sind mit ihres armes Macht
Die wüthenden Zerstörer?
Wo sind sie? In des grabes nacht,
Da liegen die Empörer.
gott sah von seiner allmacht thron
Der Starken trotz, der Spötter hohn,
und stürzte sie zu boden.

auf ihrer Feinde trümmer steht
Siegprangend Jesu lehre.
Sie steht, die Kirche Christi steht,
Wie ein gebirg im Meere.
nicht wilder Wellen ungestüm,
nicht der erboßten Feinde grimm
Vermag, sie zu erschüttern.

Die Zufriedenheit in gott
Was ists, das mein vergnügtes gemüthe
Mit neuer heiterkeit belebt?
und durch ein wallendes geblüte
Den geist zur Fröhlichkeit erhebt?
Ich fühle über gram und Kummer
auf einmal mich hinaus gesetzt.
Mein geist erwacht aus seinem Schlummer
und fühlt ein Feur, das ihn ergötzt.

ať se děje tvá vůle, jsem tvůj.
a ty, věrný bože dej, ať žiju s tebou
a v tobě také zemřu.

Ježíšovo učení
Zbytečně se peklo naparuje
a nahání strach!
tvůj bůh tě chrání
a chrání učení svého syna.
Peklo se vysmívá a vře vzteky!
S námi je bůh a dává nám odvahu;
daruje nám sílu k vítězství.

I kdyby se spikly tisíce
a chtěly tvoji hanbu a zkázu;
buď odvážný,
tvoje vírá je přivede na holičky.
S ním, který svou pevnou rukou
pekelné houfy pokořil,
zvítězíš.

už stovky let se snaží porazit
svatost křesťanů:
Posmívají se církvi
a hrozí jí vymýcením.
ale k ničemu je rouhání,
ona stále stojí
na pevných základech.

Kde jsou rozběsnění ničitelé s jejich armádou?
Kde jsou?
V temnotě hrobů.

bůh spatřil ze svého trůnu
jejich pýchu a posměch
a smetl je k zemi.

na troskách nepřátel stojí
vítězné učení Ježíšovo,
jako hora v moři.
neohrozí ho ani divoké vlny
ani zloba nepřítele.

Spokojenost v  bohu
Co to je, co mou mysl
vždy znovu rozveselí?
a vlije mi do žil novou radost
a rozradostní mého ducha?
Cítím se tak najednou povznesen 
nad trápení a starosti.
Můj duch procitne ze spánku
a zajiskří veselím.
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Was gleicht, o Vater! deiner liebe?
Wie zärtlich ist dein göttlich hertz,
Du fühlst des Mitleyds zarte triebe,
Dich rührt der reue banger Schmertz.
Du blickst mit gnädigen Erbarmen
Den bußerfüllten Menschen an,
Der bey Dir immer ofne armen
Zu seinem Schutze finden kann.

Der 67. Psalm
herr, unser gott, dem wir vertrauen,
Entzeuch uns deine güte nicht!
lass auf uns her dein antlitz schauen,
Erleucht uns, tröst uns durch dein licht:
Daß von uns deine Weg auf Erden
Erlernt und angebetet werden;
Daß wir das heil der Völker sehn
und deine Wunder, herr, verstehn!

Es preisen dich, gott, die deine Welt bewohnen, 
begeistert von liebe, begeistert von Dank!
Es preiset dich aller nationen
Frohlockender Jubelgesang!

Der 23. Psalm
gott ist mein hirt!
Im Schatten seiner güte
Singt mein lautjauchzendes gemüte
und dankt, weil mir nichts mangeln wird.

Er führet mich
auf ewiggrüne Weiden.
hier blühen mir die reinsten Freuden,
und meine Seele sättigt sich.

Er tränket sie,
Wenn hitz und Durst sie schwächen
aus frischen angenehmen bächen,
und meine Seel erschöpft sie nie.

Du rufest mich,
Damit ich mich erfrische,
Zu deinem wundervollen tische;
und meine Feinde quälen sich.

herr, du bist mein,
und dein ist meine Seele!
Du salbst mein haupt mit deinem Öle;
Du schenkst, du schenkest mir voll ein!

Quia respexit
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim 
ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Co se vyrovná, ó otče tvojí lásce?
Jak něžné je tvé srdce,
ty dokážeš soucítit
a dojme tě bolest lítosti.
Díváš se s velkorysým slitováním
na člověka činícího pokání
a v tvojí otevřené náruči
vždy najde útočiště.

67. žalm
bože, náš pane, jemuž důvěřujeme,
zachovej nám své dobro!
rozjasni nad námi svou tvář,
osviť nás a utěš nás svým světlem:
nechť ctíme tvé cesty
a ty nám je ukazuješ;
ať vidíme dobro
a rozumíme tvým zázrakům!

Chválí tě všichni, kteří obývají tvůj svět,
jsou nadšeni láskou a vděčností!
Chválí tě všechny národy
radostným zpěvem.

23. žalm
bůh je můj pastýř!
Ve stínu jeho dobroty
zpívá moje duše s hlasitým jásotem
a děkuje, že ničeho nebudu postrádat.

Vede mě
na věčně zelené louky,
kde kvetou nejčistší radosti
a kde se sytí moje duše.

napájí je,
když jsou oslabeny suchem a horkem,
z krásných zurčících potůčků
a moje duše je nikdy nevyčerpá.

Voláš mě,
abych se občerstvil
u tvého báječně prostřeného stolu;
a moji nepřátelé trpí.

Pane, ty jsi můj
a tobě náleží má duše!
Mažeš mě drahými oleji
a obdarováváš mě štědře!

Z Magnificat
(Duše má velebí pána,...) že se sklonil ke své 
služebnici v jejím ponížení. hle, od této chvíle 
budou mne blahoslavit všechna pokolení.
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Der tag des Weltgerichts
Wann der Erde gründe beben,
und in todtengrüften leben
und im Staube Jugendstärke wallt;
Wann des auferweckers Stimme schallt:
gott! erbarm dich unser!

Wann mit donnerndem getümmel,
O allmächtger, deine himmel
und des Erdballs reiche schnell vergehn,
und wir wankend auf den trümmern stehn:
gott! erbarm dich unser!
Wann auf deinem Wolkenwagen,
Von Zehntausenden getragen,
Weltenrichter, du herniederfährst
und den übelthätern rache schwörst:
gott! erbarm dich unser!

Wann auch ich dann vor dir stehe,
und mein aug zu deiner höhe
bebend nur empor zu schauen wagt;
Wann in mir die ganze Menschheit zagt:
gott! erbarm dich meiner!

Die Ehre gottes aus der natur
Die himmel rühmen des Ewigen Ehre,
Ihr Schall pflanzt seinen namen fort.
Ihn rühmt der Erdkreis, ihn preisen die Meere; 
Vernimm, o Mensch, ihr göttlich Wort!

Wer trägt der himmel unzählbare Sterne?
Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kommt und leuchtet und lacht uns von 
Ferne, und läuft den Weg, gleich als ein held.

Den posledního soudu
aź se země zachvěje
v hrobech se probudí život
a v prachu mladická síla;
až zazní hlas znovuvzkříseného:
bože, smiluj se nad námi!

až s burácením, ó všemohoucí,
tvoje nebesa i země zaniknou
a my budeme vrávorat na troskách:
bože smiluj se nad námi!

až se zjevíš na nebeském voze,
neseném deseti tisíci,
soudče světa,
a budeš přísahat pomstu zlovolníkům:
Pane smiluj se nad námi!

a až stanu před tebou já sám
a můj zrak se odváží
vzhlédnout do tvých výšin;
až spolu se mnou celé lidstvo zaprosí:
Pane smiluj se nade mnou!

boží sláva v přírodě
nebesa chválí tvou věčnou slávu,
a  rozeznívají tvé jméno;
Chválí ho země i moře;
Člověče, zaposlouchej se do jejich řeči! 

Kdo nese nespočetné hvězdy na nebi?
Kdo vodí slunce z jeho stanu?
Vychází, září a směje se na nás z dáli
a běží po své cestě jako hrdina.
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Wolfgang amadeus Mozart: Perlen aus Mozart’s Kammermusik 

… wäre schon allein aus diesem beispiel ersichtlich: nach eigener aussage mochte er die Flöte nicht 
besonders – und doch komponiert er drei Konzerte (eines davon für Flöte und harfe) und vier 
Quartette für Flöte, die bis heute zum Schönsten gehören, was für dieses Instrument geschrieben 
worden ist; kaum ein Probespiel für eine Orchester- oder eine lehrstelle für Flötisten vergeht ohne 
das Pflichtstück „Mozart-Konzert“. 

Dem D-dur Quartett KV 285 hört man an, dass es in einer von Mozarts glücklichsten, verliebtesten 
Zeiten seines lebens geschrieben worden ist: In Mannheim hatte dem 21-Jährigen die 16-jährige 
aloysia Weber den Kopf verdreht - allem anschein nach war ihre wunderschöne Sopranstimme nicht 

und deshalb nur die hälfte des honorars eintraf, rechtfertigte sich Mozart gegenüber seinem 
vorwurfsvollen Vater am 14. Februar 1778: „Zu allen Zeiten ist man auch nicht aufgelegt zum 
arbeiten. hinschmieren könnte ich freilich den ganzen tag fort. aber so eine Sach‘ kommt in die 
Welt hinaus, und da will ich halt, dass ich mich nicht schämen darf, wenn mein name drauf steht. 
Dann bin ich auch, wie Sie wissen, gleich stuff (wohl von ital. „stufo“, s.v.w. überdrüssig), wenn 
ich immer für ein Instrument, das ich nicht leiden kann, schreiben soll.“ und doch lässt sich keine 
Musik denken, die so konzertant-virtuos und charmant der Flöte „auf den leib geschrieben“ ist 
wie die Ecksätze dieses Quartetts, und kein adagio, das, in der parallelen tonart h-moll, eine solche 
„süsse Schwermut“ zum ausdruck bringt wie der langsame Satz, diese „romanze“, „vielleicht das 
schönste begleitete Solo, das je für die Flöte geschrieben worden ist, es müsste denn das Vorspiel 
zur elysischen Szene in gluck’s Orfeo sein“, wie alfred Einstein in seinem Mozart-buch von 1945 
formuliert. 

trotz all dieser Qualitäten werden Mozarts bläserwerke in puncto tiefe und künstlerischem gehalt 
von seinen Kompositionen für Streich-Quartett, -trio und -Quintett noch übertroffen – diese scheinen 
für Kenner (und liebhaber), jene für liebhaber (und Kenner) bestimmt. Das „Divertimento“ KV 
563 ist eines der reichsten und anspruchsvollsten (und längsten) Kammermusikwerke, die Mozart 
je geschrieben hat. Er war 32 Jahre alt, als er es am 27. September 1788 in Wien abschloss und 
seinem Freund und Freimaurer-logenbruder Michael Puchberg widmete, einem „Sponsor“, der 
ihn schon häufig in Zeiten der not finanziell unterstützt hatte. Die tonart Es-dur mag mit der 
Freimaurer-Symbolik zu tun haben, der man in etlichen Werken Mozarts begegnet, am deutlichsten 
in der Zauberflöte. Die gattungsbezeichnung „Divertimento“ wirkt fast wie eine Ironie, denn das 

ganz unschuldig daran. (Später 
heiratete Mozart aloysias 
Schwester Constanze.) In 
dieser Zeit erhielt er von einem 
holländischen Mannheim-
besucher den gut bezahlten 
auftrag für „drei kleine, 
leichte, und kurze Concerteln 
und ein paar Quattro auf die 
Flöte“ (brief Mozarts vom 
10. Dezember 1777); „25. 
Dezember 1777“ lautet die 
autographe Datierung des 
D-dur Quartetts. Da aber 
nicht gleich alle bestellten 
Werke geliefert wurden 
(der ablenkungsgrund 
war vermutlich aloysia…) 
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Wolfgang amadeus Mozart: Flétnové kvartety pro „holanďana“

Koncert uspořádaný ve spolupráci se švýcarským Verein zur Förderung von basler absolventen auf 
dem gebiet der alten Musik (Spolek pro podporu basilejských absolventů v oblasti staré hudby).
Cílem tohoto společenství je doprovázet vynikající absolventy Scholy cantorum basiliensis, 
renomovaného institutu pro výzkum a interpretaci staré hudby, na jejich cestě ze studia na pódium. 
Organizují a financují koncerty, projekty, nahrávky. O smysluplnosti jejich snažení svědčí řada slavných 
jmen, bývalých absolventů, kteří patří mezi světové špičkové interprety. tuto spolupráci považujeme 
za velmi prestižní, protože jsme tak v přímém kontaktu s výzkumem, neustále kultivovanou tradicí 
i nejnovějšími trendy, které tato vysoká škola vždy udávala.
Mozartovy flétnové kvartety jsou jedny z nejkrásnějších ve svém žánru, přestože je známo, že 

Mozart sám tento nástroj příliš nemiloval. Připisuje se mu anekdota, ve které se ptá, co je horšího 
než jedna flétna. Dvě flétny. Jeho podrážděné reakce na příčnou flétnu pramení zřejmě z faktu, že 
to byl v Mozartově době oblíbený nástroj diletantů. Je z něj relativně lehké vyloudit nějaké tóny, ale 
krásný tón, vkusný přednes a perfektní intonace byly mezi flétnisty vždy privilegiem mistrů.
Z Mozartových dopisů se také dozvídáme mnohé o Flétnovém kvartetu D Dur, KV 285, který zazní 
na koncertě v barokním refektáři dominikánského kláštera.
na podzim roku 1777 přijel Mozart se svou matkou do Mannheimu s nadějí, že tam získá stálé místo. 
na místě se brzy spřátelil s kapelníkem Cannabichem a flétnistou Wendlingem. Skrze Wendlinga 
se pak seznámil s Ferdinandem Dejean, amaterským flétnistou, který pracoval pro nizozemskou 
východoindickou společnost.
V prosinci píše Mozart svému otci: „Ještě jednu věc Vám musím vyprávět. byl jsem na obědě u 
Wendlinga jako obvykle a ten povídá: „ten náš indián“, to je totiž jeden holanďan (Dejean), který 
je finančně nezávislý a je to milovník všech věd a můj přítel a obdivovatel, je přeci jen správný chlap. 
Představte si, že vám dá 200 fl, když mu napíšete 3 lehké jednoduché koncerty a pár flétnových 
kvartetů.
O čtrnáct dní později měl už Mozart hotový první z kvartetů, ale v příštích měsících se to poněkud 
zvrtlo, protože se Mozart zamiloval do mladičké sopranistky aloisie Weberové a nedodělané kvartety 
tížily jeho svědomí. Při návratu z krátkého výletu s aloisií a jejím otcem píše: „Wendling mě asi 
roztrhne, na kvartety jsem ani nesáh´, ale jakmile přejedeme most přes rýn, musím je dodělat.“ V 
únoru 1778 skutečně dopsal další tři kvartety a dva koncerty.
Povedly se mu – je to krásné hraní nejen pro flétnu, ale na své si přijdou i smyčce a posluchači.
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gross angelegte Werk hat gewiss nichts vom leichten Charakter einer  „Open air“-unterhaltung, die 
der name assoziieren lässt. Eher dachte Mozart vielleicht an die anzahl und den umfang der sechs 
Sätze, mit der die grenzen der Streichquartette und –quintette mit ihrer traditionellen Viersätzigkeit 
gesprengt sind – wie sonst hätte er auch dieses riesenwerk bezeichnen sollen? In seinem eigenen 
Kompositions-„Verzeichnüs“ nennt er es „Ein Divertimento à 1 Violino, 1 Viola, e Violoncello: 
di sei pezzi“ (die Sechssätzigkeit war ihm also zur Charakterisierung wichtig), während es in der 
Erstausgabe von 1792 beim Wiener Verleger artaria heisst: „gran trio per Violino, Viola, e basso, 
Composto dal Sig.r W.a. Mozart, Opera 19.“ Zwei allegros, das erste in Sonatenform, das zweite 
eher ein Sonatenrondo, umrahmen zwei Menuette und zwei langsame Sätze: ein weiträumiges, 
tiefsinniges adagio in as-dur und ein andante mit Variationen über ein kleines, von der Volksmusik 
inspiriertes thema. Schöner ist die Synthese von popularem Divertimento-hintergrund und 
anspruchvollster  Kammermusik-Faktur nicht vorstellbar als in diesem unikum im reich des 
Mozartschen Kammermusikschaffens.

    Peter reidemeister
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W. A. Mozart (1756 – 1791)
Flétnové kvartety pro „Holanďana"

Koncert uspořádaný ve spolupráci se švýcarským Verein zur Förderung von 
Basler Absolventen auf dem Gebiet der Alten Musik.

v sobotu 31. května 2014 v 19.30 hod.

v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí
(vstup Jilská 7a)

Anne Freitag (CH/DE) – traverso
Anaïs Chen (CH) – housle

Martina Bischoff (CH)– viola
Daniel Rosin (CH) – violoncello

(dobové nástroje)

Flétnový kvartet D dur, KV 285

Allegro 
Adagio
Rondo

Divertimento pro housle,
violu a violoncello Es dur, KV 563

Allegro 
Adagio

Menuetto: Allegretto
Andante

Menuetto: Allegretto 
Allegro
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Carl Philippe Emmanuel bach: Flétnové sonáty/ Flötensonaten

„Sturm und Drang“ nemá nic společného s opilostí, jak by někoho mohlo spontánně napadnout. 
hnutí „bouře a vzdor“, které v druhé polovině 18. století nadchlo umělce, asi nejvíce proslavil 
goetheho román „utrpení mladého Werthera“. Přes kritiky současníků a řadu kategorických 
odsouzení, že nabádá mladé lidi k sebevraždě, se stal bestsellerem a dodnes jednou z nejúspěšnějších 

knih vůbec. nešťastnou lásku totiž 
někdy zažije většina smrtelníků a 
goethe v knize otevřeně popsal 
temné dříve jen tušené pocity, 
o nichž se neslušelo mluvit. román 
je psán formou dopisů, které jsou 
dost rafinovaně fingované, aby 
vypadaly skutečné. I jistě tato forma 
přitáhla spoustu čtenářů, protože 
nahlížet do soukromých dopisů 
se po době absolutismu, který 
systémově vyžadoval otevřenost 
vůči společnosti, zkrátka zdálo 
velmi lákavé.

Vyjádřit takovéto pocity, které i občas přesahují míru vyrovnaného duševního zdraví, lákalo i 
Philippa Emanuela bacha. Výzva najít novou hudební řeč, která by i ty nejjemnější nuance prožitků 
dokázala vystihnout a vyvolat je opět v posluchači, touha zakusit celou škálu a bohatství emocí i 
pocitů, ho fascinovala.
V dobách svého pobytu v berlíně (v eminentním postavení dvorního cembalisty pruského krále 
bedřicha Velikého) žil čilým společenským životem a intenzivně se přátelil s umělci, kteří vyznávali 
stejné ideály; byl to například lessing, benda, graun nebo Klopstock. Jeho nejoblíbenějšími nástroji 
byly klavír (což byl tehdy název pro cembalo, kladívkový klavír i klavichord) a příčná flétna a pro 
ně také napsal množství překrásných skladeb. Velmi ho obdivovali haydn, beethoven a Mozart, 
který dokonce roku 1788 dirigoval jeho Vzkřísení. Mozart k C. P. E. bachovi choval velký respekt a 
jednou o něm napsal: „On je náš otec, my jsme děti.“
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Carl Philipp Emanuel Bach
(1714 – 1788)

Flétnové sonáty

v neděli 1. června 2014 v 17 hod.
barokní refektář dominikánského kláštera sv Jiljí

(vstup Jilská 7a)

Jan Ostrý, Sylvie Schelingerová- flétna
Libor Mašek – violoncello
Alena Hönigová – cembalo

Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788)

Triosonata d moll Wq 145 (H. 569), 1731, rev. 1747

Adagio - Allegro - Largo - Vivace

Sonata g moll

Allegro - Adagio – Allegro

Fantasia fis moll, Wq 67 (H. 300)

Pocity Carla Philippa Emanuela

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Sonáta G dur BWV 1039 pro 2 flétny a basso continuo
Adagio - Allegro ma non presto - Adagio e piano – Presto

Děkujeme za laskavé zapůjčení německého dvoumanuálového nástroje Mietke z 
cembalové dílny Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl – Bystřec.
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nicolò Jommelli: Mše D dur/ Messe in D

Jommelli se proslavil především jako skladatel oper (složil jich kolem stovky), ale neméně obsáhlá 
a skvělá je i jeho duchovní tvorba. V duchovních kruzích získal i své hudební vzdělání: nejprve byl 
zpěvákem ve sboru katedrály v averse (jeho rodném městečku, nedaleko neapole)a od jedenácti let 
byl studentem slavných konzervatoří Svatého Onofria a Pietá dei turchini v neapoli. tyto původně 
charitativní instituce pro sirotky a děti z chudých rodin si v průběhu 17. století vydobyly velkou 
prestiž a jejich nadaní studenti hudby se pro ně stali také významným zdrojem příjmů. Mladí 
skladatelé zase měli příležitost prezentovat zde své opery, často s náboženskými tématy, a proslavit 

se v neapoli ještě v době svých studií.
Jommelli se později stal hudebním ředitelem podobné instituce v benátkách – Conservatorio dei 
Mendicanti. Řadu duchovních děl také složil v době svého působení v bazilice sv. Petra v Římě.
Kyrie, gloria a Dona nobis pacem z jeho mše D Dur zazní v rámci nedělní bohoslužby v kostele 
sv. Jiljí v novodobé premiéře. tato mše existuje v jediném opisu v klášterní knihovně ve švýcarském 
horském městečku Einsiedeln.
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Niccolò Jommelli (1714 – 1774)
Mše D dur (část)

novodobá premiéra

v neděli 1. června 2014 v 18.30 hod.

v rámci bohoslužby v kostele sv. Jiljí
(Husova ulice)

Hudební nastudování:
Marika Pečená, Alena Hönigová

Sólisté:
Pavla Flámová, Jaromír Nosek, Marta Fadljevičová, Tomáš Lajtkep

Sbor:
Marie Chaloupská, Lada Leníčková

Daniela Slawińska, Daniela Javorčeková, Kateřina Andršová, Jan 
Němeček, Karel Vik, 
Jiří Vlk, Tomáš Vrba

Za laskavé zapůjčení pozitivu děkujeme Václavu Luksovi.
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IntErPrEtEn

barbara Kusa

Die Sopranistin barbara Kusa wurde in argentinien geboren und studierte zunächst Chorleitung 
an l’université Catholique argentine, später Sologesang in buenos aires. Danach setzte sie ihr 
Studium in Frankreich nicht nur als Sängerin, sondern auch als Cembalistin (bei hélene Dauphin 
und generalbass bei  alex De Valera an École nationale de Musique de Pantin) fort. Paralell 
studierte sie Sologesang bei roland Seiler und renata Parussel in Würzburg. Sie hat an zahlreichen 
Meisterkursen (u.a. bei Monique Zanetti, Jean - Claude Malgoire, Max Von hegmond, Jordi Savall) 
teilgenommen.
Die große bandbreite Ihres repertoires reicht von der alten Musik über lied und Oratorium 
der Klassik und romantik bis zur avantgarde. Vor allem im bereich der barockoper und 
barockoratoriums ist sie eine international gefragte Sängerin. 
Sie hat eine reihe von aufnahmen für renommierte labels aufgenommen u.a. Cusco, images de la 
cité perdue (K617), und Selva Morale (ambronay) mit Ensemble Elyma, Dir. gabriel garrido, le 
vœu de louis XIII (alpha) und un voyage au cœur des opéras de lully (K617) mit les Pages und 
Chantres du Centre de Musique baroque de Versailles, Dir. Olivier Schneebeli, tonos y tonadas 
(Ma-recordings) mit dem Ensemble la Quimera, Dir. Eduardo Egüez oder Soleils baroques 
(ambronay) mit les Paladins, Dir. Jérôme Correas und Paz, Salam & Shalom (ambronay) mit 
Canticum novum, Dir. Emmanuel bardon, a pie d’un verde alloro mit dem Ensemble Cronexos 
und le chant des poètes (Paraty) mit dem Ensemble Entheos.

alena hönigová

an der Prager Musik-akademie absolvierte alena hönigová ein Cembalostudium (bei giedre 
lukšaité-Mrázková, Zuzana růžičková), dass sie 1999 mit dem Solistendiplom abschloss. 1999-
2004 schloss sie an der Schola Cantorum basiliensis ein aufbaustudium an, in dem sie sich auf 
Cembalo, Fortepiano, generalbass und Improvisation konzentrierte. Ihre lehrer waren andrea 
Marcon, Edoardo torbianelli, Jesper Christensen, gottfried bach und Emmanuel le Divellec.
2001 gewann sie mit dem Ensemble „la Vinciolina“ den 1. Preis des gotha-Wettbewerbs bei 
händel-Festspielen in göttingen. 2001-2009 arbeitete sie an der Schola Cantorum basiliensis als 
Korrepetitorin.
2002 gründete sie das barockensemble Muscadin. Mit dieser gruppe brachte sie u.a. 2006 die 
zeitgenössische Oper „Esther“ von boris Yoffe zur uraufführung. 2004-2010 organisierte sie eine 
Konzertreihe in der leonhardskirche in basel.
2005 hat sie mit der Flötistin Corina Marti Musik des Seicento in der lombardei für Schweizer 
radio DrS2 aufgenommen, sowie 2007 eine CD mit Werken von Joh. Seb. bach für Edition du 
nopal (Fr). 2009 leitete sie eine CD-aufnahme mit Musik von Salomone rossi (Pan Classics, 
Ch) - eine Zusammenarbeit des Ensembles Muscadin und des israelischen Vokalensembles Profeti 
della quinta. 2011 erschien eine CD mit  Werken für Fortepiano von Jan ladislav Dussek bei 
Koramant records (Ch).
Seit September 2011 leitet sie eine Konzertreihe im barocken refektorium des Dominikaner 
Klosters hl. Jilji in Prag. Seit Sommer 2012 realisiert sie ein Musikfestival im Schloss Eisenberg 
(CZ), das Musik im Kontext der geschichte und bedeutung des Schlosses präsentiert. alena 
hönigová nimmt regelmäßig für den tschechischen rundfunk als Interpretin auf, sie gestaltet auch 
eigene Sendungen zu themen der alten Musik.
www.alehonigova.com
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IntErPrEtI

barbara Kusa

Profesorka sólového zpěvu na konzervatoři ve francouzském d’arcueil, barbora Kusa, pochází z 
argentiny. Vystudovala sólový zpěv a sbormistrovství na hudební fakultě Pontificia universidad 
Católica argentina v buenos aires (2003). Od roku 2004 žije v Evropě. na l’École nationale 
de Musique de Pantin ve Francii vystudovala generálbas a cembalo ve třídách alexe De Valera a 
hélène Dauphin. Paralelně studovala sólový zpěv u rolanda Seilera a renaty Parussel v německém 
Würzburgu. Účastnila se řady mistrovských kursů (Monique Zanetti, Jean -Claude Malgoire, Max 
Von hegmond, Jordi Savall a další). Od roku 2005 pedagogicky působí na hudební škole v bry sur 
Marne a na konzervatoři d’arcueil.

těžiště repertoáru barbary je ve staré hudbě, ale věnuje se i písňovému repertoáru a hudbě 20. 
století. Především v repertoáru barokní opery a oratoria je mezinárodně žádanou sólistkou.
barbara spolupracuje jako sólistka s četnými soubory staré hudby po celé Evropě i v zámoří. bohatá 
diskografie barbary zahrnuje mimo jiné projekty Cusco, images de la cité perdue  (K617) a Selva 
Morale (ambronay) se souborem Elyma, le vœu de louis XIII (alpha) a  un voyage au cœur 
des opéras de lully  (K617) ve spolupráci s Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (dirigent 
Olivier Schneebeli), tonos y tonadas  (Ma-recordings) se souborem la Chimera, Soleils baroques 
(ambronay) se souborem les Paladins, Paz, Salam & Shalom  (ambronay) se souborem Canticum 
novum, a pie d’un verde alloro  se souborem Cronexos  a le chant des poètes (Paraty) se souborem 
Entheos a další.

alena hönigová

alena vystudovala cembalo na akademii múzických umění v Praze u giedré lukšaité Mrázkové, 
Zuzany růžičkové a generálbas u Václava lukse. V letech 1999-2004 pokračovala ve studiu na 
Schole cantorum basiliensis (basilej, Švýcarsko), kde se věnovala cembalu, fortepianu, generálbasu 
a improvizaci (andrea Marcon, Jesper Christensen, Edoardo torbianelli). Svoje studium zakončila 
diplomovou prací (hudebně vědecké pojednání a nahrávka) o sbírce „haschirim ascher lischl’lomo“ 
od Salomona rossiho.
V roce 2001 vyhrála se souborem „la Vinciolina“ cenu festivalu v göttingen. Od téhož roku 
do roku 2009 vyučovala na Schole cantorum basiliensis.
V roce 2002 založila „Ensemble Muscadin“. Vedle běžné koncertní činnosti zrealizovala roku 2006 
také uvedení současné opery „Esther“ od borise Yoffeho, zkomponované pro historické nástroje. 
Pravidelně koncertuje jako sólistka na cembalo a fortepiano nebo v rámci nejrůznějších hudebních 
souborů. Od roku 2004 do roku 2010 organizovala v basileji úspěšnou koncertní řadu v kostele sv. 
leonharda.
Od září 2011 realizuje pravidelnou koncertní řadu duchovních koncertů barokní hudby v barokním 
refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí a od léta 2012 též hudební léto v Jezeří (2012 věnované 
200. Jubileu Jana ladislava Dusíka, 2013 lobkovickému kapelníkovi Janu Josefovi röslerovi). 
V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DrS2 s flétnistkou Corinou Marti CD “Seicento im 
lombardei“ (2006 vydavatelství “ars musici“), 2007 bachovské CD pro francouzský label „Edition 
du nopal“ a 2009 nahrávku vokálních a instrumentálních děl Salamone rossiho (Panclassics, Ch). 
2011 vyšla její nahrávka skladeb pro fortepiano Jana ladislava Dusíka (Koramant records, Ch) 
a v současné době je nově na trhu CD Jommelliho kantát. alena hönigová nenahrává pouze jako 
interpret, ale je autorem také řady vysílání pro Český rozhlas zaměřených na speciální témata staré 
hudby.
Další informace na www.alenahonigova.com.
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Jana Chytilová

In tschechien geboren, begann sie ihr geigenstudium am P. J. Vejvanovský-Konservatorium in
Kremsier und an der Janáček-akademie für Musik und Darstellende Kunst in brün, an der sie ihr
Studium mit dem titel “Magister of art” abschloss.
Im anschluss an ein austauschjahr an der Staatlichen hochschule für Musik trossingen, 
entschied
sie sich in Deutschland zu bleiben und ihre Kenntnisse der alten Musik und der barockvioline im
Studium mit anton Steck weiter zu vertiefen.
Meisterkurse brachten sie mit Künstlerpersönlichkeiten wie r. Podger, J. holloway, S. richie und
l. u. Mortensen in Kontakt.
Schon während des Studiums began ihre rege Konzerttätigkeit mit verschiedenen Ensembles
Deutschlands, der Schweiz und tschechiens ( Musica Florea Prag, Collegium 1704, Concerto 
Köln,
Cappella Coloniensis, Capella augustina, la Cetra basel). Mit la Cetra erhielt sie die
auszeichnug Diapason d’Or für die live-aufnahme von Sartorios “giulio Cesare in Egitto”.
Sie ist Mitbegründerin des Quartetto Quadrifoglio, einem Ensemble das sich insbesondere mit 
der
Interpretation klassischer Werke der tschechischen Musikliteratur auf historischem 
Instrumentarium
beschäftigt. Mit dem “Cadenza Ensemble” ist sie Preisträger bei verschiedenen Wettbewerben der
alten Musik Szene (5. heinrich Schmelzer Wettbewerb Melk, alte Musik-treff berlin).

Jiří Sycha 

Jiří Sycha absolvierte  die Fächer geige, Chorleitung und Komposition am Kirchenkonservatorium 
in Kremsier (CZ). 2003 gewann er den Yamaha Preis und studierte weiter an der Staatlichen 
hochschule für Musik in trossingen (DE), wo er mit auszeichnung das Studium „barockgeige 
und historicher aufführungpraxis“ abschloss. 
Er konzertiert regelmässig als Kammermusik- und Solo-geiger mit den Ensembles Musica Florea, 
Collegium 1704, hipocondria a Instrumenta musica. Er hat für den tschechischen und Deutschen 
rundfunk, sowie für nationale und internationale labels aufgenommen. Seine Konzerttätigkeit hat 
ihn nach Deutschland, Italien, rumänien, Kroatien, litauen und Island geführt. 
ausserdem widmet er sich der Pädagogik, Komposition und seine leidenschaft gehört der 
Folkloremusik und Zigeunerfolklore (er hat mit der Zimbalistin Zuzana lapčíková gearbeitet). In 
tabor (CZ), wo er lebt, dirigiert er seit 2009 Kammerorchester bolech.

libor Mašek 

absolvierte das Fach Violoncello am Konservatorium in brün. Dort   hat er dann erfolgreich die 
Studien an der Janáček Musikakademie in Fächern Violoncello (beim Professor bedřich havlík) und 
geistliche Musik (Chorleitung, Orgel und Orgelimprovisation bei Mgr. Petr Kolař) abgeschlossen.

Schon während seines Studiums hat er sich intensiv mit der alten Musik beschäftigt und war 
Mitglied von telemann baroque Collegium und Cappella apollinis. In dieser Zeit hat er auch 
eine reihe von Meisterkursen für die historische Interpretation auf dem Violoncello und Orgel 
absolviert.

Seit 2003 ist er Mitglied von Collegium 1704 und arbeitet  regelmäßig mit weiteren Ensembles 
der alten Musik wie zb. Musica Florea, Ensemble Inegal, Collegium Marianum, Czech Ensemble 
baroque zusammen.1994 ist er gründungsmitglied der Prager Kammer Philharmonie. 
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Jana Chytilová

studovala housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na Janáčkově akademii 
múzických umění v brně. V roce 2000 absolvovala roční studium na Staatliche hochschule für 
Musik v trossingenu a tamtéž následovalo řádné studium barokních houslí u Prof. antona Stecka.
 
Mistrovské kursy s osobnostmi jako r.Podger, J. holloway, S. ritchie, r. gwilt nebo l. u. Mortensen 
dále prohloubily její zájem autentickou intepretaci.
 
Již za studií se začala věnovat koncertní činnosti v několika českých i zahraničních souborech: 
Musica Florea, Collegium 1704, Collegium Marianum, Ensemble tourbillon, Deutsche händel 
Solisten, Musica sacra basel. nyní spolupracuje pravidelně se soubory Concerto Köln, Die Kölner 
akademie, l´arte del Mondo, Ensemble 1700, Capella Coloniensis, Capella augustina a la Cetra 
basel, se kterým získala ocenění Diapason d´Or za live nahrávku giulio Cesare in Egitto skladatele 
antonia Sartoria.
 
Vedle Quadrofolio Quartettu je zakladatelem souboru Cadenza Ensemble, se kterým získala 1. 
cenu v soutěži alte-Musik-treff v berlíně a 2. cenu na mezinárodní soutěži heinrich-Schmelzer-
Wettbewerb v Melku. Soubor se věnuje především hudbě ranného baroka.
 
Od roku 2008 se věnuje také pedagogické činnosti na Staatliche hochschule für Musik v trossingenu, 
kde vyučuje obor barokní housle.

Jiří Sycha

Jiří Sycha je absolventem Církevní konzervatoře v Kroměříži. Zde studoval hlavní obor housle, 
věnoval se však i studiu skladby a dirigování sboru. V roce 2003 se stal vítězem stipendijní soutěže 
Yamaha. Poté byl přijat ke studiu na Staatliche hochschule für Musik trossingen (německo), kde 
s vynikajícími výsledky vystudoval hru na barokní housle a poučenou interpretaci staré hudby. Je 
aktivním hráčem na housle a violu, pravidelně působí jako komorní i sólový hráč či koncertní mistr 
se soubory Musica Florea, Collegium 1704, hipocondria, Instrumenta musica. natáčel pro Český 
a německý rozhlas a některé české i zahraniční firmy produkující CD. Koncertoval v německu, 
Itálii, rumunsku, Chorvatsku, na litvě i na Islandu. Kromě koncertní činnosti se věnuje vyučování 
houslové hry, kompozici, je znám jako příznivec moravského a rómského folklóru (spolupracoval 
s cimbálistkou Zuzanou lapčíkovou). V táboře, kde žije, diriguje od r. 2009 Komorní orchestr 
bolech.

libor Mašek

absolvoval Konzervatoř v brně v oboru hra na violoncello, následně Janáčkovu akademii múzických 
umění v brně ve třídě prof. bedřicha havlíka. Zde rovněž absolvoval ve hře na varhany (Mgr. Petr 
Kolař), varhanní improvizaci a řízení sboru v rámci oboru duchovní hudba.

Od počátku studií se věnoval interpretaci barokní hudby v souborech telemann baroque Collegium 
a Cappella apollinis. V těchto letech absolvoval řadu mistrovských kurzů cellové a varhanní 
interpretace tzv. staré hudby.

Od roku 2003 je členem souboru Collegium 1704. Často je zván ke spolupráci dalšími tělesy 
specializujícími se na interpretaci staré hudby: např. Musica Florea, Ensemble Inegal, Collegium 
Marianum, Czech Ensemble baroque. Již od založení Pražské komorní filharmonie (1994) je 
členem její violoncellové skupiny. V kostele sv. antonína v pražských holešovicích působí osmým 
rokem jako varhaník. Vyučuje na Pražské konzervatoři obor basso continuo a na akademii staré 
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Seit 2006 ist er Organist der Kirche des hl. antons in Prag. Er unterrichtete basso continuo 
am Prager Konservatorium und barock Violoncello an der akademie der alten Musik in brün. 
Daneben widmet er sich dem umschreiben der alten Musikquellen in die Moderne notation. Der 
gegenpol seiner liebe zu der Musik des 17. – 18. Jahrhunderts ist seine Interesse an der Musik des 
20. Jahrhunderts. Im Moment ist es besonders die Elektronische Musik (Musique concrete), die 
ihn beschäftigt.  Zu ihrer realisation hat er ein eigenes Studio für elektronische Instrumente.

Pavla Flámová  (Čichoňová)

wurde in Ostrava geboren. Dem gesang widmete sie sich von klein auf und besuchte Musikstunden 
bei Mgr. Miloslava Soukupová und schon als Kind nahm sie erfolgreich an vielen Musikwettbewerben 
teil und trat vor Öffentlichkeit auf, später setzte sie das Studium des Sologesangs fort und zwar am 
Janáček-Konservatorium und gymnasium in Ostrava bei Opernsängerin Eva Dřízgová-Jirušová, 
die zu einer wichtigen Persönlichkeit Pavlas Kunstlebens wurde.nachdem Pavla ihr abitur im Mai 
2005 abgelegt hatte, begann sie neben Sologesang im weiteren Studium am Konservatorium, auch 
an der rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Masaryk-universität in brünn zu studieren und 
im Jahre 2011 erhielt sie den titel Magister der rechte.

In den letzten Studienjahren am Konservatorium begann sie sich aktiv für die barockmusik zu 
interessieren, im Jahre 2009 nahm sie an der Internationalen Sommerschule der alten Musik in 
Valticeteil, wo sie mit Jiří Kotouč zusammenzuarbeiten begann, bei dem sie sich im bereich „alte 
Musik“ weitergebildet hat. Im Jahre 2011 begann sie die Stilinterpretation mit Jana Semerádová zu 
entwickeln, später mit alena hönigová, die sie zum gedanken gebracht hat, sich für das Studium 
im ausland zu interessieren. Im Mai 2013 wurde sie zum Studium an der Schola Cantorum 
basiliensis aufgenommen und ab September nimmt sie das Magisterstudium auf, Fach Master of 
arts in Musikalischer Performance – alter Musik, renaissance-romantik.

Pavla Flámová spezialisiert sich für die historische Interpretation der alten Musik, zu ihren, ihrem 
herzen nächsten Komponisten, gehören die Werke der barocken autoren, vor allem J. S. bachs. Sie 
singt gerne auch die Musik mit Volkswurzeln, z. b. lieder von l. Janáček, in der Zukunft möchte 
sie sich auch mit der Musik des 20. Jhds. beschäftigen.
Pavla hat auch mit der Janáček-Philharmonie Ostrava gesungen, trat mit Cembalisten Daniel Skála 
oder mit dem Chor hradišťan unter der leitung von Jiří Pavlica auf. Sie hat auch mit Peter Dvorský 
gesungen, mit Jaroslav tůma oder mit dem Orchester berg.

Zurzeit bildet sie sich in der gesangtechnik bei Eva Dřízgová-Jirušová weiter, arbeitet mit alena 
hö- nigová zusammen, mit dem Ensemble Collegium Marianum, mit Organisten lukáš Kubenka, 
Petr Čech oder Picolo Coro and Pikola orchestra Ensemble. ab September 2013 wird sie Studentin 
in basel an der Schola Cantorum bei Evelyn tubb, die eine der bedeutendsten Spezialistinnen im 
bereich „alte Musik“ ist.
Im august 2012 erwarb Pavla den Preis für die Stilinterpretation des Werkes im Wettbewerb ad 
honorem Mozart.

anne Freitag

wurde 1984 in leipzig geboren. Sie studierte blockflöte, traversflöte und Improvisation, und 
absolvierte außerdem eine ausbildung zum Feldenkraispractitioner. Während ihrer Studien war 
sie Praktikantin beim „Orchestra of the age of Enlightenment“  und Mitglied im European 
union baroque Orchestra, zu dem sie in dieser Saison als Solistin zurückkehrte. Sie gewann 
mehrere internationale Wettbewerbe, darunter 2011 den Schmelzer-Wettbewerb in Melk, und 
den renommierten „Musica antiqua“ brügge, wo sie auch den EubO Development trust award 
erhielt. Sie konzertiert in den meisten ländern Europas sowie in Japan. Zudem unterrichtet sie seit 
2012 Feldenkrais/Funktionale Integration in basel.
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hudby v brně obor barokní violoncello. Mimo to se věnuje přepisu a spartaci starých hudebních 
pramenů do současné notační podoby. Protipólem obliby hudby 17.-18. století je zájem o hudbu 20. 
století. nyní je to především elektronická hudba (Musique concrete), k jejíž realizaci využívá vlastní 
skromné studio elektronických hudebních nástrojů.
 

Pavla Flámová (Čichoňová)

se narodila v Ostravě. Zpěv studovala od dětství pod vedením Mgr. Miloslavy Soukupové a již jako 
dítě se úspěšně zúčastnila mnoha veřejných vystoupení a soutěží. Později pokračovala ve studiu 
sólového zpěvu na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě u Evy Dřízgové – Jirušové, která 
se stala velmi významnou osobností Pavlina uměleckého života. Po složení maturitní zkoušky v 
květnu 2005 začala Pavla vedle sólového zpěvu v pomaturitním navazujícím studiu na konzervatoři 
studovat souběžně Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v brně a v r. 2011 byla promována 
magistrou práv.

Již v posledních ročnících studia na konzervatoři se začala aktivně zajímat o barokní hudbu, v roce 
2009 se zúčastnila Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích, kde navázala spolupráci s Jiřím 
Kotoučem, u něhož se dále vzdělávala v oblasti staré hudby. V r. 2011 začala stylovou interpretaci 
rozvíjet s Janou Semerádovou a později s alenou hönigovou, která ji přivedla na myšlenku ucházet 
se o studium v zahraničí. V květnu 2013 byla přijata na Scholu Cantorum basiliensis a od září 
nastoupí k magisterskému studiu obor Master of arts in Musikalischer Performance – alte Musik, 
renaissance-romantik.

Pavla Flámová se specializuje na historickou interpretaci staré hudby, k jejím nejbližším skladatelům 
patří díla barokních autorů, především J. S. bacha. Velmi ráda zpívá také hudbu s folklórními kořeny, 
např. písně l. Janáčka, a v budoucnu by se chtěla více zabývat rovněž hudbou 20. století.
Pavla zpívala s Janáčkovou Filharmonií Ostrava, vystupovala s cimbalistou Danielem Skálou či 
souborem hradišťan pod vedením Jiřího Pavlicy. Zpívala též po boku Petra Dvorského, vystoupila s 
orchestrem berg nebo s Jaroslavem tůmou.

V současné době se dále vzdělává v pěvecké technice u Evy Dřízgové - Jirušové, spolupracuje s 
alenou hönigovou, se souborem Collegium Marianum, varhaníky lukášem Kubenkou, Petrem 
Čechem či souborem Picolo Coro and Picola orchestra. Od září 2013 bude v basileji na Schole 
Cantorum žačkou Evelyn tubb, jež je jednou z největších specialistek v oboru staré hudby.
V srpnu 2012 získala cenu za stylovou interpretaci díla v soutěži ad honorem Mozart.

anne Freitag

se narodila roku 1984 v lipsku. Vystudovala zobcovou flétnu (robert Ehrlich), traverso (Christoph 
huntgeburth) a improvizaci na hudební akademii v lipsku a berlíně. Kromě toho absolvovala 
studium Feldenkraisovy metody. V době svého studia byla praktikantkou v „Orchestra of the age 
of Enlightenment“ a členkou „European union baroque Orchestra“, do kterého se později vrátila 
jako sólistka. Vyhrála několik mezinárodních soutěží, např. roku 2011 „Schmelzer-Wettbewerb“ v 
Melku a také prestižní „Musica antiqua“ v bruggách, kde získala navíc cenu „EubO Development 
trust award“. Koncertuje ve většině evropských zemí, právě tak jako v Japonsku. V současné době 
studuje na Schola cantorum basiliensis u Marca hantai traverso, renesanční flétny u anne Smith, 
improvizaci u rudolfa lutze a nicola Cumera a dirigování u rodolfa Fischera. Od roku 2012 
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„this was some of the most musically sensitive playing that I have heard from any musician on any 
instrument.“

(andrew benson-Wilson, Early Music review)

anaïs Chen

studierte moderne Violine in Zürich und Detmold. bei den anschliessenden Studien in barockvioline 
absolvierte sie das Künstlerische Diplom in barockvioline in berlin und den Master in historischer 
aufführungspraxis an der Schola Cantorum basiliensis mit auszeichnung.
2007 gewann sie den 1. Preis beim «Internationalen Kammermusik-¬Wettbewerb für alte Musik 
genova nervi» und 2009 erhielt sie den «aumann-¬Preis für innovative Interpretation» beim 
«Internationalen biber-¬Wettbewerb» in St. Florian. Ihr Duo «l’Istante» wurde an der «International 
Young artist’s Presentation» in antwerpen zum «2010 promising young ensemble» gewählt. 
anlässlich des «telemann-Wettbewerbs Magdeburg 2011» gewann anaïs Chen den 2. Preis als 
Solistin und am “Concorso internazionale Premio bonporti” den 1. Preis und Jurypreis mit ihrem 
Ensemble „Daimonion“.
In ihrer internationalen tätigkeit spielt sie u.a. mit Ensembles wie «la Fenice», «gli angeli genève», 
«Freitagsakademie bern», «Il Profondo», «la Cetra barockorchester basel», «brixia musicalis», «la 
Pifaresca», «basler Kammerorchester», «the Musicke’s Pleasure garden» und «Il giardino armonico» 
und hatte einen lehrauftrag für barockvioline an der «hochschule für Musik Karlsruhe» inne.
gerne verbindet sie alte Musik mit anderen Kunstformen oder stellt sie in einen zeitgenössischen 
Kontext, so zum beispiel in ihrem Projekt «Entretemps», einer Performance mit barocker tanzmusik 
und teils zeitgenössischem tanz. 
 

Martina bischof

wurde 1983 in basel geboren. 2003 trat sie in die bratschenklasse von Christoph Schiller an der 
hochschule für Musik basel ein, wo sie im Sommer 2007 mit dem Konzertdiplom abschloss.
Es folgten Studien in der Klasse von thomas riebl am Mozarteum in Salzburg, wo sie im herbst 
2009 den Master mit auszeichnung absolvierte. Danach widmete sie sich in ihrer heimatstadt dem 
Studium in Musikpädagogik und barockvioline bei David Plantier.
Martina bischof hat in verschiedenen Orchestern als Solo-bratschistin wie auch als Solistin (in der 
Schweiz, Spanien und der ukraine) wichtige Erfahrungen gesammelt. Sie hat verschiedene Preise 
und Förderpreise gewonnen (so zum beispiel ist sie Preisträgerin der Friedl-Wald-Stiftung) und 
hat mehrere Meisterkurse, wie z.b. bei rainer Moog, thomas riebl und Vladimir bukac, barbara 
Westphal und Jean Sulem, besucht.
Während ihres Studiums in basel hat sie bei Projekten mit barocker Kammermusik an der Schola 
Cantorum basiliensis mitgewirkt und unterricht bei Chiara banchini, Christophe Coin und 
David Sinclair erhalten. Sie ist gefragte Kammermusikerin und barockbratschistin und Mitglied 
und gastmitglied des Chamber Orchestra of Europe (COE), Café Zimmermann, des Zürcher 
barockorchesters, Capriccio basel, der basler Kammersolisten, des Orchesters le Phénix, la Cetra 
barockorchester und der J.S.bach- Stiftung St. gallen.
Die grösste leidenschaft Martinas gehört der Kammermusik. Mit dem SOnOS Ensemble (www.
sonosensemble.ch) konzertiert sie regelmässig im In-und ausland.
 

Daniel rosin

wurde in bern geboren, wo er noch während der gymnasialen ausbildungzeit in die berufsklasse 
von Prof. Peter hörr eintrat und dieses Studium später sowohl mit dem lehr– als auch dem 
Konzertdiplom abschloss.
Künstlerische Impulse von Persönlichkeiten wie heinrich Schiff, Janos Starker, Pieter Wispelwey, 
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vyučuje také v basileji Feldenkraisovu metodu.

„Ze všech hudebníků na jakýkoliv nástroj, které jsem kdy slyšel, byla její hra jedna z muzikálně 
nejcitlivějších.“

(andrew benson-Wilson, Early Music review)

anaïs Chen

vystudovala moderní housle v Zürichu a Detmoldu. následně pokračovala studiem barokních houslí, 
které završila uměleckým diplomem v berlíně a titulem „Master“ s vyznamenáním v historické 
provozovací praxi na Schole Cantorum basiliensis.
roku 2007 vyhrála 1. cenu na soutěži Internationaler Kammermusik-Wettbewerb für alte Musik 
genova nervi a roku 2009 získala aumann-Preis für innovative Interpretation na «Internationaler 
biber-¬Wettbewerb» ve Sv. Florianu. Jejímu duu «l’Istante» byl na International Young artist’s 
Presentation v antwerpách udělen titul «2010 promising young ensemble». O rok později na 
telemann-Wettbewerbs Magdeburg 2011 získala anaïs Chen 2. cenu jako sólistka a na soutěži 
“Concorso internazionale Premio bonporti” 1. cenu a cenu poroty se svým  ensemblem 
„Daimonion“.
V rámci své mezinárodní působnosti hraje například se soubory «la Fenice», «gli angeli genève», 
«Freitagsakademie bern», «Il Profondo», «la Cetra barockorchester basel», «brixia musicalis», «la 
Pifaresca», «basler Kammerorchester», «the Musicke’s Pleasure garden» a «Il giardino armonico» 
a vyučuje barokní housle hochschule für Musik v Karlsruhe.
ráda spojuje starší hudbu s dalšími uměleckými žánry, jako například v projektu Entretemps, 
představení propojující barokní a moderní tanec.

Martina bischof

se narodila roku 1983 v basileji. V letech 2003 – 2007 studoval violu u Christopha Schillera na 
hochschule für Musik basel, kterou zakončila koncertním diplomem.
Ve studijích pokračovala u thomase riebla na Mozarteu v Salzburku, kde roku 2009 absolvovala s 
vyznamenáním. Poté se věnovala barokním houslím a pedagogice ve svém rodném městě u Davida 
Plantiera.
Martina bischof získala cenné zkušenosti jako sólová violistka i sólistka v mnoha orchestrech (ve 
Švýcarsku, Španělsku a na ukrajině). Je laurátkou řady cen a ocenění (např. Friedl-Wald-Stiftung) 
a absolvovala mistrovské kursy například u rainera Mooga, thomase riebla und Vladimira bukace, 
barbary Westphal a Jeana Sulema.
V době svého studia v basileji se zúčastnila mnoha projektů starší hudby na Schole Cantorum 
pod vedením Chiary banchini, Christopha Coina a Davida Sinclaira. Je žádanou komorní hráčkou 
a členkou Chamber Orchestra of Europe (COE), Café Zimmermann, Zürcher barockorchester, 
Capriccio basel, basler Kammersolisten, Orchester le Phénix, la Cetra barockorchester a 
J.S.bach- Stiftung St. gallen.
Její největší vášní je komorní hudba. Se SOnOS Ensemble (www.sonosensemble.ch) koncertuje 
doma i v zahraničí.

Daniel rosin

se narodil v bernu a souběžně se studiem na gymnáziu navštěvoval třídu Prof. Petera hörra, 
kterou později zakončil koncertním diplomem. umělecké impulsy osobností jako heinrich Schiff, 
Janos Starker, Pieter Wispelwey, Wolfgang boettcher a thomas Zehetmair dotvářely jeho hudební 
vzdělání.
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Wolfgang boettcher und thomas Zehetmair ergänzten die ausbildung.
Daniel rosin ist Preisträger mehrerer nationaler Wettbewerbe und Stiftungen und ist unter anderen 
von der Kronberg academy (Frankfurt am Main, Deutschland) und der Kiefer - hablitzel Stiftung 
gefördert worden.

Der langjährigen begeisterung für die historische aufführungspraxis folgte auch eine zunehmende 
Spezialisierung im Fach barockcello, die Daniel rosin zu führenden Ensembles und Spezialisten 
für alte Musik wie dem Freiburger barockorchester, rachel Podger, anton Steck, richard Egarr,  
Christophe Coin und Weiteren führte.
Von der Schola Cantorum basiliensis erlangte Daniel rosin das Diplom eines Master of arts in 
Spezialisierter Musikalischer Performance – alte Musik. 
Daniel rosin ist heute also freischaffender Kammermusiker und barockcellist tätig und führt ein 
reges Konzertleben im In– und ausland.

Jan Ostrý 

absolvierte Flöte am Prager Konservatorium. Von 1992 bis 1994 studierte er am Conservatoire 
national de region de Versailles (Prof. Ch. rayneau und J. royer). 1995 gewann er die goldenen 
Medaille (1. Preis) des Konservatoriums. In den Jahren 1996 – 1999 studierte er am Conservatoire 
nationale Superier de Musique de lyon (Prof. Ph. bernold und r thullier), wo er das Studium 
ebenfalls mit einem 1. Preis beendete. Er war Preisträger verschiedener Interpretationswettbewerbe 
(Concertino Praga, Duschekwettbewerb in Prag) und besuchte Meisterkurse von K. h. Zoeller, C. 
novakova, b. Kuijken, a. Marion, J. Zoon und K. hünteller.

als Solist und Kammermusiker gastierte er in linz, bonn, lyon, Paris, Stuttgart, Oslo und Prag. 
1999 – 2000 war er als Soloflötist im Orchester national de lyon (Dir. Emmanuel Krivine)  und 
als Soloflötist im Orchestre de Pays de Savoie tätig. ab der Konzertsaison 2001/2002 war er als 
Soloflötist an der norske Opera in Oslo tätig.

Seine Konzerttätigkeit hat ihn in viele länder geführt (zb. Festival Styriarte in graz - leitung 
n. harnoncourt, Festival in Saint-Étienne - leitung Pierre boulez, Concertgebouw amsterdam, 
Prager Frühling, Internationales Festival in Maastricht, Concentus Moravie).

Jan Ostrý arbeitet seit 1999 mit dem tschechischen rundfunk zusammen, nahm an der CD-aufnahme 
mit den Kompositionen von antonín rejcha und Jan l. Dusík („harmonie“-auszeichnung) teil 
sowie an der aufnahme der Quartette von  J. J. ryba (naxos)  und der Sonaten für 2 Flöten und 
continuo von J. S. bach zusammen mit hansgeorg Schmeiser (nimbus records).

Seit 2003 unterrichtet er Flöte am Staatlichen Konservatorium Pilsen und seit 2005 auch am 
Staatlichen Konservatorium Prag und an der universität in Ostrava. Seit 2001 gibt er regelmäßig 
Meisterkurse an der Europäischen Flötenakademie in Fiss und seit 2003 auch bei den neuberger 
Kulturtagen.

Sylvie Schelingerová

wurde 1993 in tschechien geboren. Im alter von zwölf Jahren begann sie mit dem 
Querflötenunterricht, zwei Jahre später wurde sie am Prager Konservatorium in der Klasse von Prof. 
Jan Ostrý aufgenommen. Sie hat Meisterkursen bei Philippe bernold, Philippe boucly, Catherine 
Cantin, anais benoit, Sandrine Francois, hansgeorg Schmeiser absolviert.
Sylvie Schelingerová hat während ihres Studiums an vielen Wettbewerben erfolgreich teilgenommen. 
(2012 – laureatin des Internationalen Flötenwettbewerbs “Jastrzebie-Zdroj” und 1. Preis beim 
Internationalen Flötenwettbewerb in breslau, 2013 - 1. Preis beim Internationalen Flötenwettbewerb 
Flautiada 2013 in bratislava.)
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Daniel rosin je nositelem řady cen a ocenění (např. Kronberg academy nebo Kiefer - hablitzel 
Stiftung).

Jeho dlouholeté nadšení pro historickou interpretaci ho vedlo ke specializaci na barokní violoncello 
a spolupráci s předními ensembly a sólisty starší hudby jako Freiburger barockorchester, rachel 
Podger, anton Steck, richard Egarr,  Christophe Coin a další.

na Schola Cantorum basiliensis získal Daniel rosin diplom Master of arts in Spezialisierter 
Musikalischer Performance – alte Musik. 

Jan Ostrý

začal hrát na zobcovou flétnu pod vedením prof. V. Žilky a poté pokračoval na flétnu příčnou, za 
vedení prof. F. Malotína na Pražské konzervatoři. Od roku 1992 studoval na Cnr de Versailles (prof. 
Ch. rayneau) a později jako stipendista francouzské vlády na Conservatoire national Supérieur 
de Musique de lyon ve třídě proslulého flétnisty Ph. bernolda, kde ukončil studium udělením 
prestižní 1. ceny konzervatoře -jednohlasně.  
V průběhu svého studia se stal držitelem cen na různých interpretačních soutěžích (Concertino 
Praga, Soutěž F. X. Duška v Praze, Soutěžní přehlídka konzervatoří Čr). Zúčastnil se také 
mistrovských kurzů u b. Kuijkena, a. Mariona, J. Zoona, K. hüntelera či K. Zoellera.  

Vystupoval na koncertech a festivalech v mnoha zemích, mimo jiné
na festivalu Styriarte v grazu (umělecky vedeným n. harnoncourtem), pro holandský rozhlas 
v Concertgebouw amsterdam, festivalu Dny Pierra bouleze v lyonu a St.-Etienne (za vedení 
P.bouleze), na Svatováclavském hudebním festivalu, Pražském Jaru, festivalu Concentus Moravie 
(s Pražskou komorní filharmonii a J.bělohlávkem),  festivalu rozhlasu OrF Eggenberger 
Schosskonzerte, Česká sezóna ve Francii 2002, Festivalu Emmy Destinové, Steirische Stifts-und 
Schloss Konzerte, haydnovy hudební  slavnosti, Martinů Fest ve Vídni, Mezinárodním flétnovém 
festivalu v Maastrichtu a řadě dalších.

Spolupodílel se na CD z komorního díla a. rejchy a J.l.Dusíka – cena tip harmonie 1998 (Studio 
Matouš), CD Evy urbanové České Vánoce, souborném provedení kvartetů J.J.ryby (naxos), 
kompletu bachových  sonát pro 2 flétny a continuo a CD „bach Family“- komorní hudby bachových 
synů (nimbus records). 
V koncertní sezoně 1999/2000 byl sólo-flétnistou v Orchestre national de lyon, a v sezóně 
2001/2002 působil na stejném postu v Den norske Operaen Oslo.
V současné době vyučuje na Pražské konzervatoři a Ostravské univerzitě.
Od roku 2001 je pak pravidelně zván na mistrovské kurzy Evropské flétnové akademie v rakouském 
Fissu a od roku 2003 i na semináře při festivalu neuberger Kulturtage. 

Sylvie Schelingerová 

narozena v Praze (1993), začala hrát na flétnu ve 12 letech a o dva roky později byla přijata na 
Pražskou konzervatoř do třídy prof. J. Ostrého.  absolvovala mistrovské kursy u Ph. bernolda, Ph. 
boucly, S. Francois, h.Schmeisera, J.-l. beaumardier, C. Cantina a a. benoit. 
během svého studia se s úspěchem zúčastnila řady soutěží (2012 – laureátka Mezinárodní soutěže v 
Jastrzebie a vítězka Mezinárodní  interpretační  soutěže ve Wroclawi, 2013 - 1. cena na Mezinárodní 
flétnové soutěži „Flautiáda“ v bratislavě).  
Díky svým soutěžním úspěchům je opakovaně zvána k nahrávání pro Český rozhlas a také externě 
spolupracuje s komorním orchestrem  Ensemble 18+ a talichovou komorní filharmonií.
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Dank ihren Studienerfolgen wurde sie wiederholt zur aufnahmen im tschechischen rundfunk 
eingeladen und arbeitet extern mit Ensemble 18+ und talich Kammerphilharmonie zusammen.
2011-2012 war sie Stipendiatin der Europäischen Flötenakademie in Fiss und in 2012-2013 an der 
Internationalen Musikakademie in lichtenstein.

Jaromír nosek

Jaromír nosek studierte Chorleitung an der Pädagogischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag
beim Professor Miroslav Košler und an dem Prager Konservatorium in der Klasse vom Professor
Jiří Kotouč. Seit 2009 bildet er sich bei Professor roman Janál an der Musikakademie in Prag
weiter.
Er nahm an verschiedenen Meisterkursen teil, wie zb. bei Peter Kooij, alessandro Svab oder
Joel Frederiksen. Im august 2008 absolvierte er Meisterkurse an der „accademia Chigiana”
in Siena und 2010/2011 ein Studienaufenthalt am „Conservatorio Santa Cecilia“ in rom
(bei rebecca berg und Sara Mingardo). Er ist Preisträger von „Duschek Wettbewerb“ in Prag
und nationalem Wettbewerb der Pädagogischen Fakultäten in tschechien. Er widmet sich
vor allem der alten Musik. Er ist Mitglied von „Collegium Vocale 1704” und tritt regelmäßig
mit Ensembles wie Musica Florea, Collegium Marianum, Ensemble Inégal oder Capella
Mariana auf. Er hat mit Pilsner Philharmonie, Philharmonie hradec Králové, Solamente
naturali, les talens lyriques oder Doulce Mémoire gesungen.
Er trat in vielen Festivals auf wie zb. Prager Frühling, Svatováclavský hudební festival,
Concentus Moraviae, Festival de Musique de la Chaise - Dieu, Dresdner Musikfestspiele,
Settimana Musicale Senese, Festival de Sablé, Festival alte Musik Zürich, rencontres Musicales
de Vézelay, Festival de Música Sacra de bilbao.
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V letech 2011 a 2012 obdržela stipendium na prestižní Evropské flétnové akademii 
ve Fissu a od školního roku 2012/2013 byla Sylvie vybrána jako stipendistka International Music 
academy v lichtenštejsku (prof. Ph. bernold). 

Jaromír nosek

Jaromír nosek vystudoval sbormistrovství na Pedagogické fakultě uK v Praze u prof. Miroslava
Košlera a klasický zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jiřího Kotouče. Od roku 2009
se dále pěvecky školí na akademii múzických umění v Praze u prof. romana Janála. Často
se účastní nejrůznějších pěveckých interpretačních kurzů (např. u Petera Kooije, alessandra
Svaba, Joela Frederiksena ad.). V srpnu 2008 absolvoval kurzy na accademia Chigiana v italské
Sieně a v sezóně 2010/2011 půlroční stáž na Conservatorio Santa Cecilia v Římě (prof. rebecca
berg a prof. Sara Mingardo). Je laureátem Duškovy mozartovské soutěže v Praze a Celostátní
pěvecké soutěže pedagogických fakult.
Věnuje se především interpretaci renesančního, barokního a klasicistního repertoáru. Je členem
souboru Collegium Vocale 1704 a pravidelně koncertuje i s dalšími českými barokními soubory
jako Musica Florea, Collegium Marianum, Ensemble Inégal či Capella Mariana. V minulých
sezónách se sólově prezentoval rovněž na koncertech Plzeňské filharmonie či Filharmonie
hradec Králové, ale také spolupracoval s několika zahraničními soubory – např. Solamente
naturali, les talens lyriques či Doulce Mémoire. Vystoupil na mnoha mezinárodních
hudebních festivalech v Čechách i zahraničí – Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival,
Concentus Moraviae, Festival de Musique de la Chaise - Dieu, Dresdner Musikfestspiele,
Settimana Musicale Senese, Festival de Sablé, Festival alte Musik Zürich, rencontres Musicales
de Vézelay, Festival de Música Sacra de bilbao atd.
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MEDIální OhlaSY/ PrESSEStIMMEn

Klášter dominikánů v Praze
Spolek pro zvelebení staré hudby
www.dominikanska8.cz

tisková zpráva:

hudební jaro u dominikánů rozezní zdi barokního kláštera v centru Prahy

K 300. výročí skladatelů nicolò Jommelliho a Philippa Emanuela bacha se otevřou brány 
dominikánského kláštera sv. Jiljí na Praze 1 pro nevšední hudební událost. Od pátku 29. května 
do neděle 1. června zde zazní pět koncertů s díly autorů, kteří sice tvořili ve stejné době, ale jejich 
hudba i jejich osudy se velmi liší. nicoló Jommelli, Philipp Emanuel bach a Wolfgang amadeus 
Mozart. V nádherných prostorách barokního refektáře, klášterní zahrady a kostela sv. Jiljí zazní 
dobové i moderní nástroje v podání českých a zahraničních špičkových interpretů.
asi každý Pražan se někdy proplétal křivolakými uličkami poblíž Staroměstského náměstí. Málokdo 
ale zahlédl prostory, které vysoké zdi velkého barokního komplexu dominikánského kláštera 
skrývají.
nově zrekonstruovaný refektář zdobený štuky a freskami skýtá ideální akustiku pro hudbu, která se 
zde hrávala, klášterní zahrada zase nebývalý klid v rušném centrum Prahy. „Může to znít jako klišé, 
ale já bych byl opravdu rád, aby toto místo bylo otevřené pro lidi“, říká provinciál dominikánského 
řádu benedikt Mohelník. Platforma Dominikánská 8 zde zprostředkovává kulturu na nejvyšší 
úrovni, která je cenově dostupnápro všechny zájemce.
atmosféra prodlouženého hudebního víkendu na přelomu května a června, s podtitulem „klíčení 
nového stylu“, je zasazena do doby, kdy umělcům přestávají stačit ideje baroka. Začíná se pochybovat, 
zda řád a pravda jsou neochvějné objektivní skutečnosti, které lze zkoumat jen na základě logického 
metodického myšlení. Smyslové vjemy a subjektivní zkušenosti už nejsou považovány pouze za 
matoucí a druhořadé. umělci chtějí vyjadřovat své niterné emoce, sny a intimní prožitky – 
inspiraci hledají v jednoduchosti antiky nebo v malebnosti a svěžesti přírody, anebo se obracejí 
do vlastního nitra a chtějí vyjádřit své nevšední zážitky a pocity. Styl, který vzniká má řadu tváří: 
rokoko, klasicismus, „Sturm und Drang“a někteří umělci se mu zcela vyhnou a vstoupí přímo do 
romantismu.
Řada z nás zastává názor, že svět se ubírá stále vpřed, k větším vymoženostem a vyšší dokonalosti. 
to je jistě v mnohých ohledech pravda, ale tvorba umělce je závislá také na jeho osobním zvládnutí 
řemesla, které je omezeno délkou lidského života. někteří lidé se za svůj život „stihli“ dotknout 
úchvatných sfér, které jsou pak pro celé generace nedostižné. hříčkou lidských dějin se o některých 
z nich všeobecně ví, jiná jména jsou neznámá. „Zapomenutého J. S. bacha kdysi znovu proslavil 
Felix Mendelssohn, Wolfganga amadea Mozarta přiblížil opravdu široké veřejnosti například film 
amadeus Miloše Formana. Jommeli takové štěstí zatím neměl, i když byl ve své době právě tak 
slavný a uznávaný jako jeho kolegové“, říká organizátorka akce alena hönigová.
O důvod víc proč na konci května zavítat do dominikánského kláštera a v podvečer si poslechnout 
krásnou hudbu a vypít sklenku vína. bližší informace na www.dominikanska8.cz.

Další informace: Mga. alena hönigová, organizátorka akce
   honigova@hotmail.com, tel: 777 644 737
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Opera plus/ 1. 6. 2014/lukáš Vytlačil

hudební jaro u dominikánů

ačkoli aktuálnímu hudebnímu dění v Praze dominuje festival Pražské jaro, kulturní život metropole 
je bohatý i dalšími událostmi. Ve dnech 30. května až 1. června proběhl v areálu dominikánského 
kláštera u sv. Jiljí na Starém Městě pražském cyklus pěti koncertů hudební jaro u dominikánů, 
který připravila cembalistka alena hönigová. Sobotní koncert, nesoucí název Flétnové kvartety pro 
„holanďana“, se uskutečnil ve spolupráci se švýcarským Spolkem pro podporu absolventů staré 
hudby v basileji.

Program zahájil Flétnový kvartet D dur pro flétnu, housle, violu a violoncello, KV 285, Wolfganga 
amadea Mozarta, což napovídal již samotný název koncertu. Flétnové kvartety totiž Mozart napsal 
v Mannheimu na objednávku zámožného holandského obchodníka, kterému pro jeho působení 
ve Východoindické obchodní společnosti přezdívali Ind. Jako sólistka vystoupila anne Freitag 
na klasicistní flétnu, smyčcové nástroje obsadili anaïs Chen (housle), Martina bischoff (viola) a 
Daniel rosin (violoncello). hudebníci volili v rychlých větách velmi svižná tempa, v nichž však 
nechyběla lehkost a hravost a zároveň vše bylo příjemně přehledné. hudba byla vystavěna nesmírně 
plasticky, což podpořila bohatá práce s artikulací, agogikou i dynamickými změnami, a vzájemná 
komunikace mezi instrumentalisty byla výborná. Výkon anne Freitag byl bravurní po technické i 
estetické stránce a zvuk nástroje byl velmi měkký a příjemně se pojil se smyčci. Musím ocenit také 
velmi dobrou intonaci, zejména v nepříjemných chromatických postupech, které na jednoklapkovém 
nástroji nejsou nijak snadné. Smyčcové nástroje v Kvartetu mají většinou spíše doprovodnou úlohu, 
ale sólovou flétnu podpořili skutečně dobře. to bylo nejvíc patrné v adagiu, které bych rád zmínil. 
Pizzicato smyčců má obvykle podobu statických figur, nad nimiž flétna „zpívá“ tklivou mollovou 
melodii. na sobotním koncertě však jejich plastičnost byla stejná jako u flétny, což vytvořilo nesmírně 
působivou atmosféru.

Po krátkém průvodním slovu koncert pokračoval Mozartovým Divertimentem Es dur pro housle, 
violu a violoncello, KV 563. tato šestivětá skladba není často uváděna, neboť se jedná o poměrně 
rozsáhlé a interpretačně nelehké dílo, které vyžaduje důkladnou přípravu a porozumění. Všechny 
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tři party byly velmi náročné, protože každý z nich se ocital v pozici sólového koncertantního 
nástroje. trio vystřídalo celou plejádu charakterových a tempových odstínů, někdy i v průběhu 
jedné věty, a po hudební stránce bylo jejich provedení výtečným poslechem. houslistka anaïs 
Chen dominovala především v technické stránce hry, která byla velmi lehká. Její výkon však kalily 
intonační nedokonalosti, které občas narušovaly jinak průzračnou harmonii dobových nástrojů. 
V tom si mnohem lépe počínal violoncellista Daniel rosin, který také hrál s patřičným hudebním 
nábojem a zároveň byl perfektní rytmickou oporou ansámblu. Po všech stránkách skvělý výkon 
pak podala violistka Martina bischoff. Její lehká a dobře čitelná technika se výborně doplňovala s 
hudebním citem pro výstavbu i drobných frází. Měla velmi dobře zvládnutý také zvuk nástroje, takže 
její hra byla potěšující i po této estetické stránce. Soubor byl jako celek opět bravurně sehrán a v 
Divertimentu tak opět vyzněly všechny drobnosti, včetně jemných harmonických nuancí (například 
ve druhé větě se Mozart dostává už na práh romantické harmonie). Mozartovský večer byl velmi 
příjemným hudebním zážitkem a mladí hudebníci od publika sklidili dlouhé ovace.
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Psalterium/ ročník 8/číslo 3/2014 15ročník 8 číslo 3/2014 Bylo, je a bude

Šťastného. A tak bychom mohli pokra-
čovat dále. Podle mých zkušeností asi tak 
50% této současné liturgické hudby mohou 
hrát a zpívat i neprofesionální hudebníci 
(typicky např. Zouhar, Tučapský, Teml, 
Hurník, většina skladeb Emmertových 
aj.), druhá polovina skladeb ovšem vyža-
duje náročné technické vybavení, kterým 
disponují jen profesionální hudebníci.  

Uvádím takové podrobnosti proto, 
aby bylo jasné, že kvalitních skladeb 
a autorů liturgické hudby máme u nás 
dostatek, je z čeho vybírat, a kdo chce, 
může tuto hudbu slyšet každoročně na 
kroměřížském Forfestu. 

Vážení pánové Jiří Kube a Pavle Šmo-
líku, s Vašimi odpověďmi na dotazník 
jsem nebyl spokojený především proto, že 
jste zapomněli na Moravu. Jelikož Psal-
terium je časopis s celostátní působností, 
čekal bych od Vás systematičtější pohled. 
Přijměte tento dopis jako malé doplnění 
toho, co ve Vašem článku zajisté chybě-
lo. Popisuji zde situaci v brněnské a olo-
moucké diecézi, jak jsem ji mohl poznat 
(v posledních desetiletích) na vlastní oči. 
Věřím, že ty informace Vás budou zají-
mat, a přijmete je s pochopením...  

V úctě – Pražák a „dříví v lese“ 

POZNÁMKA REDAKCE:
Děkujeme kolegovi Vrkočovi za doplnění 
moravských skutečností, se kterými rádi 
seznamujeme i naše čtenáře. Nicméně 
náš text zveřejněný v minulém čísle si 
nekladl za cíl přinést přehled o duchovní 
hudbě na celém území naší republiky.

Cíle byly dva: Zaprvé seznámit čtená-
ře s existencí a obsahem dotazníku a za 
druhé seznámit je s našimi (JiKu a PŠ) 
odpověďmi (podle našeho názoru subjek-
tivními, leč poučenými) za oblasti naše-
ho působení, kam Morava určitě nepatří. 
Informace o moravské duchovní hudbě 
můžeme našim čtenářům poskytovat 
pouze tehdy, když nám je někdo k zveřej-
nění nabídne.

Nicméně dotazník si zjevně kladl za cíl 
dobrat se zpracováním subjektivních leč 
poučených odpovědí nějakých objektiv-
ních pohledů. A to jak na úrovni národní, 
tak celosvětové, a proto jsme k odpovědím 
přistoupili tak, jak jsme k nim přistoupili. 
Nepochybuji o tom, že ČBK se s prosbou 
o vyplnění dotazníku obrátila i na ostat-
ní organizace, které u nás (a zejména na 
Moravě) působí, a které se, jak věřím, zase 
nevěnovaly situaci v Čechách, o které zase 
ony nemohou mít informace tak bezpro-
střední, jako máme my. Jejich odpovědi 
neznáme, ale rádi je zveřejníme, pokud 
nám budou k zveřejnění nabídnuty.

Potěšilo nás, že výše uvedený ohlas 
byl jediným (částečně) negativním ohla-
sem, který do redakce dorazil, a to ještě 
ostří výtky směřovalo do oblasti, kterou 
jsme si sami ani za úkol nekladli. A kdo 
mlčí, ten souhlasí.

Minulý víkend proběhla akce pořádaná 
Klášterem dominikánů v Praze a Spol-
kem pro zvelebení staré hudby, s názvem 
Hudební jaro u dominikánů.  Představi-
la duchovní i světskou hudbu konce 18. 
století, a jak napovídá  podtitul „klíčení 
nového stylu“, zaměřila se na stylová 
specifika tohoto krátkého období, v kte-
rém doznívalo baroko a formovaly se 
nové hudebních směry. Skalní posluchači, 
kteří absolvovali všech pět koncertů, zís-
kali opravdu překvapivý vhled do tohoto 
nesmírně rozmanitého kvasu.

Páteční koncert v barokním refektá-
ři zasvěcený především světským kantá-
tám Niccolo Jommelliho nechal rozeznít 
barevnou dynamickou hudbu, která osl-
nila svou kvalitou a moderností. Zážitek 
podtrhl strhující výkon francouzské zpě-
vačky argentinského původu Barbary 
Kusa, která svým temperamentem a neu-
tuchajícím proudem invence proměnila 
hodinový koncert v okamžik.  Její hudební 
splynutí se skvěle doprovázejícím soubo-
rem smyčců a basso continua vytvořilo 
dojem, že emoce a nadšení jsou nakažli-
vé (Jana Chytilová, Jiří Sycha, Ivo Anýž, 
Libor Mašek, Alena Hönigová). Jejich 
podání duchovní árie ze žalmu Beatus vir, 
kde Barbara Kusa klouzala ze závratných 
výšek do hlubokého témbru s lehkostí 
a všeobjímajícím klidem, nechalo skuteč-
ně posluchače zažít, jaké to musí být, je-li 
člověk blahoslaven. S Barbarou Kusa se 
v letošním roce setkáme v Čechách ještě 
jednou, jako s lektorkou sólového zpěvu 
na mezinárodní letní škole duchovní 
hudby Convivium 2014.

V sobotu vystoupila nevidomá zpě-
vačka Pavla Flámová (Čichoňová) s velmi 
zřídka uváděným a velmi obtížným reper-
toárem Žalmů C. P. E. Bacha. Její úžasná 
pěvecká technika, ale i skvělá deklamace 
německého textu a hypnotizující vnitřní 
síla vytvořily ojedinělý působivý zážitek.

Jako z jiného století působily skladby 
W. A. Mozarta (ač napsané prakticky ve 
stejné době), které zazněly na večerním 
koncertě v podání čtyřčlenného soubo-
ru z Basileje (Anne Freitag, Anaïs Chen, 
Martina Bischof a Daniel Rosin). Flétnový 
kvartet a Divertimento zahráli s opravdu 
nevídanou technickou jistotou, přiroze-
ností a hlubokým muzikantským vku-
sem. Očista pro každého, kdo tato vpravdě 
repertoárová díla slyšel již mnohokrát.

Flétnové sonáty C. P. E. Bacha ten-
tokrát v podání moderních f léten Jana 
Ostrého a Sylvie Schelingerové s dopro-
vodem skvělého basso continua (Libor 
Mašek, Alena Hönigová) prozářilo konec 
víkendu radostí a pohodou. 

Celá akce dozněla na večerní bohosluž-
bě v neděli 1. června v nádherném kostele 
sv. Jiljí, v jejímž rámci premiérově zazněla 
část Jommelliho mše. Hybatelem a tvůrčím 
duchem celého Hudebního jara byla cem-
balistka, klavíristka a hudební badatelka 
Alena Hönigová, která pro návštěvníky 
Hudebního jara i znovuobjevila a z dobové-
ho opisu spartovala Jomelliho mši. Celkově 
lze shrnout, že Hudební jaro u dominiká-
nů byl mimořádně zdařilý počin, který se 
bez ohledu na malometrážní rozměr může 
umělecky i dramaturgicky řadit po boku 

komorních řad předních evropských festi-
valů. České dominikánské provincii v čele 
s provinciálem Benediktem Mohelníkem 
patří velký dík za osvícené přijetí a podpo-
ru takového záměru. Klášter to nepochyb-
ně otevřelo i té části veřejnosti, která nebý-
vá pravidelným návštěvníkem bohoslužeb. 
Zdařilá akce v duchu dominikánské tradice 
vzdělanosti a nejlepších kulturních církev-
ních tradic v podpoře umění.

Klášter dominikánů v Praze 
byl dějištěm průkopnického 
hudebního projektu.
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K CHF(22,5 K ) Euro(27,3 K ) v %

1) Jommelli: Duchovní a sv tské kantáty
ubytování 1 osoba klášter
cesta 1x (Paris Praha a zp t) 3 643 K

Jana Chytilová 8 000 K
Ji í Sycha 8 000 K
Ivo Anýž 8 000 K
Libor Mašek 8 000 K
Alena Hönigová 8 000 K
Denní náhrady Barbara Kusa 10 920 K 400 EUR
náklady Jommelli 54 563 K

2) C. P. E. Bach: Žalmy
Honorá Pavla Flámová 10 000 K
Honorá Alena Hönigová 8 000 K

3) Mozart : Basilejský ensemble

Honorá e 45 000 K 2 000 CHF
cesta Annaïs Chen (Mailand Prag) 2 867 K 105 EUR
cesta Annaïs Chen (Prag Basel) 1 747 K 64 EUR
cesta Martina Bischof (Basel Prag
Basel) 5 580 K 248 CHF
cesta Anne Freitag (Basel Prag 4 423 K 162 EUR

cesta Anne Freitag (Prag Dresden) 382 K 14 EUR

cesta Anne Freitag (Dresden Basel 2 703 K 99 EUR
cesta Daniel Rosin (Basel Prag) 2 675 K 98 EUR
cesta Daniel Rosin (Prag Basel) 2 020 K 74 EUR
cesty celkem 22 397 K
ubytování klášter
Anne Freitag Meisterkurs denní náhrady 2 250 K 100 CHF

4) P.E. Bach: Flétnové sonáty
Jan Ostrý 5 000 K
Sylvie Schelingerová 5 000 K
Libor Mašek 5 000 K
Alena Hönigová 5 000 K
náklady flétnové sonáty 20 000 K

5) Jommelli: Mše D Dur
honorá e sbor
Lada Leni ková 800 K
Marie Chaloupská 800 K

Vyú tování Hudební jaro u dominikán 2014

hradí Verein prochází
jejich ú etnictvím
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Daniela Slawinska 1 000 K
Daniela Javor eková 800 K
Kate ina Andršová 1 000 K
Tomáš Vrba 800 K
Karel Vik 1 000 K
Ji í Vlk 1 000 K
Jan N me ek z ekl se honorá e
honorá e sólisti
Jaromír Nosek 3 800 K
Pavla Flámová 3 800 K
Marta Fadljevi ová 3 000 K
Tomáš Lajtkep 3 000 K
Marika Pe ená z ekla se honorá e
Libor Mašek BC 2 000 K
Alena Hönigová vedení, varhany 5 000 K
Jommelli Mše honorá e

27 800 K
foto a video dokumentace 3 000 K

grafika plakát klášter
zaslání a kopie manuscriptu
Jommeliho mše 2 282 K
tisk program. brožur/plakát 13 926 K
P ehled kult. po ad 605 K
celkem 209 823 K

Struktura náklad
honorá e 153 800 K 73,30%
denní náhrady 13 170 K 6,28%
cesty 26 040 K 12,41%
tisk, reklama, noty 16 813 K 8,01%
celkem 209 823 K 100%

Struktura financování
SFK 30 000 K 14,30%
MÚ Praha 1 10 000 K 4,77%
NZU 15 000 K 7,15%
Klášter 65 000 K 30,98%
"Verein" 45 000 K 21,45%
SZSH 28 359 K 13,52%
Vstupné (v etn program )
38x230,63x120 16 464 K 7,85%
Celkem 209 823 K


