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J. Haydn
Smyčcový kvartet d moll, op. 76 "Kvinton"
F. Schubert
Quartettsatz N. 12 c moll D. 703
P. I. Čajkovkij
Andante cantabile ze Smyčcového kvartetu č. 1, op. 11 D Dur
D. Šostakovič
Smyčcový kvartet č. 8, op. 110 c moll
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Koncert se koná za finanční podpory statutárního města Brna
Mediální partner

PÁR SLOV KE KONCERTU

Franz Joseph Haydn (1732-1809) je autorem 68
smyčcových kvartet. Jeho mistrovství v této oblasti
zásadně ovlivnily směrování komorní hudby druhé
poloviny 18. století. Smyčcová kvarteta op. 76
dokončil J. Haydn v roce 1797. Tyto jeho téměř
poslední
Instrumentální
díla
jsou
psaná
exkluzivním stylem zralého skladatele. První věta
kvartetu d moll začíná dvojnásobným intervalem
sestupně čisté kvinty (odtud pojmenování "kvintový
kvartet"). Toto hrdé, místy až tvrdé téma ostře kontrastuje s druhou něžnou větou v D
Dur vystavenou ve variační formě. Menuet je psaný jako přesný kánon, spolu s
tajemným triem (někdy zvaným jako trio čarodějnic) se charakterově vrací k první
větě. Závěrečné finále s motivem lidové hudby (vedlejší téma ve velikých intervalových
skocích připomíná hlas hýkajícího osla) končí vítězně v tónině D Dur.
Kvartetní věta Franze Schuberta (1732-1806) - napsaná v roce
1820 - je úvodní větou nedokončeného smyčcového kvartetu. Toto
emocionální hluboké dílo (za skladatelova života nikdy neuvedené),
vystavené v sonátová forma, v žádném případě nepůsobí nedokončené
nebo neúplné.

Andante cantabile z Prvního smyčcového kvartetu Petr Iljiče
Čajkovského (1840-1893), který byl napsaný v roce 1871, je jednou
z nejznámějších skladatelových kompozicí. Jako hlavní téma
skladatel použil starou ruskou píseň "Váňa si sedl na divan,
nalévající sklenici rumu".

Nejoblíbenější smyčcový kvartet Dmitrije Šostakoviče (19061975) byl napsán během tří dnu v červenci 1960 ve východním
Německu. Všech pět vět má tragickou náladu v mollové tónině
(okrajové věty tónině tragiky c moll). Tragika díla je někdy dávána do
souvisí s autorovou návštěvou vybombardováných Drážďan.
Šostakovič v této době trpěl pod tlakem Chruščova, jeho první žena
zemřela v roce 1954. Jako klavírista měl zároveň zdravotní potíže s
pohybem pravé ruky. Tato emocionální vypjatá skladba představuje
mistrovská dílo komorní hudební literatury 20. století.

SMYČCOVÉ KVARTETO FGM
Smyčcové kvarteto Filharmonie Gustava Mahlera vzniklo v roce 2017. Tvoří ho mladí,
ambiciózní hudebníci, členové a sólisté významných těles a komorních seskupení
(Národní divadlo Brno, Filharmonie G. Mahlera, Czech Virtuosi, Ensemble Opera
Diversa, The chech Ensemble Baroque), laureáti domácích i zahraničních
interpretačních soutěží (J. Brahms competition - Pörtschach am Wörthersee, K. Ditters
von Dittersdorf - Vidnava). Už nyní má Kvarteto za sebou řadu úspěšných domácích i
zahraničních vystoupení. Interpretačně se zaměřuje na tvorbu domácích autorů z
regionu Vysočiny (Jan Václav Stamic, Antonín a Pavel Vranický) jakož i na kmenovou
kvartetovou tvorbu světových skladatelů
Ján Vindiš (* 1986) - první housle
Hře na housle se začal věnovat v sedmi letech pod vedením Ľubice Zajacovej. Studoval
na Piaristickém gymnáziu J. Braneckého v Trenčíně (1996 - 2004), Konzervatoř v
Bratislavě ve třídě Františka Töröka (2004 - 2009) a na JAMU v Brně u Pavla
Wallinger (2007 - 2012). Absolvoval mistrovské interpretační kurzy u Františka
Novotného, Bohumila Smejkala, Michała Grabarczyka, Edwarda Zienkowskeho a Grety
Haenen. V komorní hudbě a v interpretaci staré hudby se zdokonaloval pod vedením
Ladislava Kyseláka, Bohuslava Matouška, Zsolta Nagyho, Petra Zajíčka, Barbary Marie
Willi, Marka Štryncla, Václava Luksa a Petra Šefla. S klarinetovýmé kvintetem získal na
Mezinárodní interpretační soutěži J. Brahmse v Rakouskem Pörtschachu (2009) 2.
místo. (Nahrávka pro Český rozhlas - J. Brahms: Klarinetový kvintet B dur op. 115) Byl
koncertním mistrem Janáčkova akademického orchestru (2011). Je zástupcem ve
skupině 2. houslí orchestru Národního divadla Brno. Působí jako koncertní mistr
komorního orchestru Filharmonie Gustava Mahlera. Je primario a zakládajícím členem
smyčcového kvarteta Filharmonie G. Mahlera. Pravidelně účinkuje v komorních
seskupeních jako Czech Virtuosi, Brno Conteporary Orchestra, Komorní orchestr
Bohuslava Martinů, Virtuosi Brunenses a Ensemble Opera Diversa. Pedagogicky
působí na ZUŠ
Vranovská v Brně.
Barbara Tolarová (* 1991) - druhé housle
Narodila se jako třetí z pěti dětí do amatérský hudbu praktikující rodiny a její kroky
téměř od malička směřovaly k touze věnovat se hudbě co nejniternějším způsobem.
Vedle klavíru a zpěvu začala hrát na housle (ZUŠ J. Kvapila, třída pí.uč.Zdeny
Tomková) a na konzervatoři v Brně se jí dostalo dalšího vzdělání ve třídě Mgr. Jiřího
Novotného (2006 - 2012). V průběhu tohoto studia se účastnila kurzů u prof. MgA.
Františka Novotného, Miloše Vacka a absolvovala master class s houslový virtuozem
Vadimem Gluzmanem. Zároveň takové studovala Hru na violu jako obligátní předmět
u Mgr. Jana Řeznická a violu se volnočasové věnuje nadále. Studium na konzervatoři
ukončila absolventským koncertem, na kterém zazní houslový koncert d moll Arama
Chačaturjana v doprovodu symfonického orchestru konzervatoře. Po úspěšně složené
přijímací zkoušce na brněnském JAMU další cenné zkušenosti sbírala studiem ve třídě
Miloše Vacka, které ukončila bakalářská zkouška. Při studiu i mimo něj projevuje velký

zájem o komorní i ansámblovej hru - v průběhu studia na konzervatoři je členem
Moravského komorního orchestru, od roku 2009 je členem Ensemble Opera Diversa, s
kvartetem Piu presso se zúčastnila kurzu Graffova kvartetu a Haasová kvartetu as tímto
útvarem získali v Soutěž Karla Ditters z Dittersdorf 1.cenu a titul laureáta. Od roku
2013 je členem orchestru Janáčkovy opery v Brně, od roku 2015 po úspěšně složené
konkurzu v tomto orchestru zastává post zástupce koncertního mistra. Od září roku
2013 se takové věnuje pedagogické činnosti - Nejprve na ZUŠ Židlochovice, dále na
ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, v současnosti na ZUŠ Františka Jílka v Brně.
Leoš Černý (* 1987) – viola
Na konzervatoři Brno studoval v houslový třídě prof. Jiřího Novotného v letech 20032009. Za dobu studií se úspěšně zúčastnil Několik soutěže v sólové a komorní hře
(Několik předních Umístění na celostátních soutěžích ZUŠ v těchto oborech).
Absolvoval řadu interpretačních kurzů u významných pedagogů (Ch. Avsharian, S. L.
Jaroševič a další). Brněnská Konzervatoř absolvoval houslový koncertem a moll od
Antonína Dvořáka. Po úspěšné přijetí do houslový třídy na Janáčkovu akademii
múzických umění v Brně, mění "nástrojovou specializaci" a jeho profesní kroky její
vědou ke hře na violu. Od roku 2008 vyučuje na ZUŠ Kyjov. Roku 2014 absolvoval
JAMU v Brně (prof. Karel Procházka). V současnosti se intenzivně věnuje komorní hře,
je členem Několik souborů (Opera Diversa, Filharmonie Gustava Mahlera - vedoucí
skupiny). V letech 2012 - 2014 působil ve filharmonií Brno, krátký čas jako vedoucí
skupiny viol. V roce 2012 byl pozván, aby jako pedagog působil na mezinárodních
interpretačních kurzech Leoše Janáčka v Turnově. Za Největší profesní úspěch
považuji finálovou účast na Johannes Brahms competition 2015 v Rakouskem
Pörtschach am Wörthersee, kde se umístit mezi čtveřicí nejlepších účastni
Anežka Kavalírová (*1989) - violoncello
Narodila se ve Znojmě. Pochází z hudební rodiny a hře na violoncello se začala věnovat
v devíti letech na ZUŠ ve Znojmě. Vystudovala konzervatoř v Brně u Břetislava Vybírala
a JAMU u Jozefa Podhoranského. Absolvovala mezinárodní interpretační kurzy u
Michaely Fukačové, Miloslava Petráše a Václava Horáka.
V roce 2009 se začala věnovat také autentické interpretaci barokní hudby a několikrát
se účastnila Letní školy barokní hudby v Kelči a Holešově pod vedením Jana Škrdlíka a
Marka Štryncla. Od roku 2014 studuje historické violoncello na JAMU u Marka
Štryncla. Věnuje se jak sólové, komorní i orchestrální hře, tak i pedagogické činnosti.
Hru na violoncello vyučuje na ZUŠ v Letovicích, Blansku a J. Kvapila v Brně. Je
členkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN) a souborů
Ensemble Opera Diversa, The Czech Ensemble Baroque, Brno Baroque Trio, Duo Spes
a Musica Armonia. Hostuje v divadle Husa na provázku a Mahenově divadle v Brně.
Pravidelně účinkuje na festivalech Bachův varhanní podzim, Hudební festival Znojmo
a v cyklu Barbara Maria Willi uvádí. Příležitostně spolupracuje se soubory Musica
Figuralis a Damian Ensemble.

