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JANÁČKEM TO NEKONČÍ! Chceme Vám představit 
klasickou hudbu, která vzniká dnes, protože stojí 
za to. Jsme mladý orchestr z Brna hrající mladou 
hudbu z tuzemska i celého světa.

Soubor BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA 
(BCO) byl založen v  roce 2011 s  cílem hrát sou
časnou světovou hudbu v  Česku a  českou hudbu 
po celém světě (s  přesahy k  hudbě 20. století). 
Chceme hudbou oslovit posluchače a ukázat jim, 
že může být součástí každodenního života. Kom
paktními dramaturgickými celky a  originálními 
projekty jako je spojení hudby s ostatním uměním 
(film, výtvarná umění,…) se snažíme být atraktiv
ní nejen pro publikum, ale i pro skladatele, které 
chceme podněcovat k  tvorbě nových děl na míru 
orchestru. Zakladatelem, uměleckým vedoucím 
a šéfdirigentem BCO je PAVEL ŠNAJDR.

www.bcorchestra.cz
facebook.com/BrnoContemporaryOrchestra

BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA
flétna: Michal Vojáček
hoboj: Romana Mazáková
klarinet: Petr Vysloužil
fagot: Jozef Makarovič
kontrafagot: Jiří Jakubec 
lesní roh: Antonín Kolář
trubka: Petr Hojač
housle: Lukáš Mik, Lenka Koplová
viola: Stanislav Vacek
violoncello: Štěpán Filípek
bicí: Petr Hladík
klavír: Stanislav Slavíček
zpěv: Tomáš Krejčí, Jiří Miroslav Procházka

DÍLA ŽIDOVSKÝCH AUTORŮ  
NAROZENÝCH V ČESKÝCH ZEMÍCH

PROGRAM:
PAVEL HAAS: DECHOVÝ KVINTET, OP. 10
ERWIN SCHULHOFF: BASNACHTIGAL
ERWIN SCHULHOFF: WOLKENPUMPE
LEO FALL: ÁRIE Z OPERET – VÝBĚR;  
V ORIGINÁLNÍ ÚPRAVĚ MARIA BUZZIHO
RUDOLF FRIML: ROSE MARIE – VÝBĚR;  
V ORIGINÁLNÍ ÚPRAVĚ MARIA BUZZIHO
BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA –  
ŘÍDÍ PAVEL ŠNAJDR



PROGRAM
Vila Tugendhat 6. října 2014 v 19:30

PAVEL HAAS: 
Dechový kvintet, op. 10  
Preludio – Preghiera – Ballo 
eccentrico – Epilogo

ERWIN SCHULHOFF: 
Basnachtigal 
Melancolia – Perpetuum mobile – Fuga

ERWIN SCHULHOFF: 
Wolkenpumpe 
aus karaffen – das nackte körperlein – 
eitel ist – sternenminniger

LEO FALL: 
árie z operet – výběr
v originální úpravě Maria Buzziho

RUDOLF FRIML: 
Rose Marie – výběr
v originální úpravě Maria Buzziho
 
PARNAS QUINTET 
BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA

PAVEL ŠNAJDR  
(dirigent)

Člověk se musí v tomto domě pohybovat, 
jeho rytmus je jako hudba.
Vážení posluchači, nechceme vám předkládat od
bornou studii, rozebírající hudební preference Fritze 
a Grety Tugendhatových, ale trošku se zasnít, a poně
kud neformálně s vámi nahlédnout do období rozpu
ku a konce Rakousko uherské monarchie a mladého 
multikulturního Československa. Jak asi mohla vy
padat zábava městského intelektuála, s čím se mohl 
potkat a jaká škála hudby dotvářela ráz jeho kultur
ního života? Na lehkou múzu se naladíme úprava
mi slavných operetních melodií Leo Falla a Rudolfa  
Frimla, do bezbřehých hranic avantgardy nás zavedou 
dadaistické hříčky Erwina Schulhoffa, a  autonom
ní hudební kompozici nám zastoupí Dechový kvintet  
od Pavla Haase. Rovněž všechny tři nejvýraznější 
kultury, které dotvářely obraz nejen předválečného 
Brna, jsou na koncertě zastoupeny. Rudolf Friml po
cházel z  rodiny české, Pavel Haas byl z  rodiny čes
ko – židovské a  Erwin Schulhoff s  Leo Fallem byli 
židovskými Němci. Navíc všechna dnes prezentova
ná díla vznikla v  prvních třech dekádách dvacátého  
století.

Právě letos je tomu 115 let, co se do brněnské ži
dovské rodiny obchodníka z  obuví narodil budoucí 
hudební skladatel Pavel Haas. Od dětství projevo
val hudební nadání a štěstí tomu přálo, že se stal na 
konzervatoři žákem Jana Kunce a  Leoše Janáčka. 
Rovněž jeho bratr Hugo byl hudebně nadán, ale brzy 
se nechal zlákat divadlem a  filmem, kterému dal 
přednost před kariérou operního pěvce. Především 
díky Leoši Janáčkovi měl Pavel Haas velkou úctu k li
dové hudbě, kterou umně vstřebával do svojí tvorby. 
Jeho specifický hudební jazyk se též utvářel konfron
tací s dobovou jazzovou a šlágrovou produkcí (mimo 
jiné je též autorem hudby ke třem bratrovým fil
mům), jakož i s díly hudebních velikánů a především 
na zkušenosti s tvorbou svého učitele. Dechový kvin
tet op. 10 byl zkomponován v  roce 1929. Je to svě
ží dílo třicetiletého tvůrce, svědčící o  mimořádných 

schopnostech, talentu a  velké budoucnosti. Pav
lu Haasovi však bohužel bylo vyměřeno jen dalších 
15 let života, který skončil brutální masovou vraždou 
v osvětimské plynové komoře na podzim roku 1944.

Ervín Schulhoff (1894–1942) pocházel z hudební ro
diny a  již od dětství projevoval mimořádné nadání. 
První kompozice mu vyšla tiskem už v deseti letech. 
Na mezinárodní hudební scéně se nejprve etabloval 
coby vynikající pianista, interpretující dobová pro
gresivní, modernistická díla. Rovněž jako skladatel 
zpočátku výrazně inklinoval k  hudebním prostřed
kům druhé vídeňské školy a  německého expresi
onismu. Po otřesných zkušenostech první světové 
války přilnul k levicové avantgardě, jeho kompoziční 
jazyk se stal mnohem přímočařejší a  komunikativ
nější. Výrazný byl vliv jazzu, taneční hudby, grotesky, 
vše však spíše v dikci nové jednoduchosti a věcnosti, 
nikoliv líbivého podbízení, které bohužel vystoupilo 
plně napovrch v posledním období jeho života, kdy jej 
ovlivnil sovětský socialistický realismus. Začátkem 
dvacátých let Erwin Schulhoff rozvinul spolupráci 
s berlínskou dadaistickou skupinou, vedenou malíři 
Georgem Groszem a Otou Dixem. Z tohoto období též 
pocházejí obě dnes realizované kompozice. „Závažná 
píseň“ (Ernste Gesänge) Die Wolkenpumpe (Mračná 
pumpa) pro baryton, čtyři dechové nástroje a  bicí, 
byla zkomponována na „slova ducha svatého“ podle 
dadaistického a  surrealistického sochaře, malíře, 
básníka a spisovatele Hanse Arpa. Rovněž tři skladby 
pro sólový kontrafagot Bassnachtigal (basový skřivá
nek) jsou z roku 1922 a mají výrazný dadaistický cha
rakter, už samotný předpis, že se má hrát tak, aby 
kontrafagot co nejoduševněji napodoboval tekutost 
ptačího zpěvu, nabádá k  dadaistickému nonsensu, 
a co teprve vypravěč?

Leo (Leopold) Fall (1873–1925) byl mimořádně 
úspěšným, ve Vídni působícím, skladatelem operet. 
Jeho díla byla hrána na předních světových pódiích 
a mnohá dodnes tvoří základ operetního repertoáru. 
Narodil se v  Olomouci do hudební rodiny, oba jeho 
sourozenci byli též hudebně aktivní a  úspěšní. Po 
studiích na vídeňské akademii působil jako kapel
ník v Hamburku a Berlíně, spolupracoval s význam
nými kabarety, na svém kontě má ostatně mnohé 
nestárnoucí kuplety. Velmi podnětné bylo sezná
mení s  brněnským rodákem Fritzem Grünbaumem 
(1880–1941), na jehož libreto zkomponoval svoji první 
světově proslulou operetu Dolarové princezny – Die 
Dollarprinzessin. Vídeňská premiéra v  roce 1907 
byla obrovským úspěchem. Na dnešním koncertě 
zazní též slavné písně z operet Rozvedená paní – Die 
Geschiedene Frau (1908), Štamburská růže – Die 
Rose vom Stambul (1916) a Noční rychlík – Die Nacht 
schellzug (1913).

Závěr koncertu bude patřit výběru z  nejznámějšího 
díla pražského rodáka Rudolfa Frimla (1879–1972), 
z dodnes velmi oblíbené operety Rose Marie (1924). 
Kdo by neznal „Indiánskou píseň lásky“? Rudolf Friml 
se narodil do chudé pražské rodiny, od dětství však 
projevoval mimořádné hudební nadání jako klavírista 
i skladatel. Kompozici studoval u Antonína Dvořáka 
a na klavír doprovázel například houslistu Jana Ku
belíka. Od roku 1906 se natrvalo usadil v  USA, kde 
se postupně propracoval mezi nejuznávanější tvůrce 
operetní a filmové hudby. 
Jestli máte z programu pocit, že to není příliš sou
dobé, tak nebojte, jistě budete příjemně překvapeni. 
O neotřelé, originální úpravy operetních písní, o jejich 
oživení či lépe prokázání melodické i harmonické ná
paditosti se postaral hudební skladatel Mario Buzzi.

Mgr. Mario Buzzi, Ph.D.  
(narozen v Prostějově 27. 11. 1974)
Studoval fagot na konzervatoři v Kroměříži u Zdeňka 
Škrabala, skladbu u Františka Emmerta a elektro
akustickou hudbu u Daniela Forró na JAMU. Pod ve
dením Arnošta Parsche obhájil tamtéž v  roce 2009 
disertační práci na téma Alternativní modální tónové 
systémy v oboru teorie hudební tvorby. Během stu
dií vytvořil řadu komorních a orchestrálních skladeb, 
např. Pááávlíííkůůů pro smyčcový kvartet, vokály 
a elektrickou kytaru, Requiem za lesní zvěř pro hlas, 
klarinet, kytaru a  lesní roh, Potrubní poštou a  po
chodem vchod pro 3 flétny, Dále pro smyčcový orche
str, Valso mortale pro klavír, Symfonii in Es pro velký 
orchestr a mnoho dalších. Především se ale věnoval 
tvorbě pro vlastní kapely JáMor, Luční koník a poz
ději byl také kompozičně aktivním členem skupiny 
Chorchestr, takto vznikly desítky písní i  množství  
instrumentální hudby.
Svá teoretická bádání v  oblasti mikrointervalové 
hudby často prakticky uplatňuje ve svých kompozi
cích. Od roku 1996 se intenzivně věnoval práci s hu
dební elektronikou. Používá vlastní metodu tzv. dirty 
samplingu, také často pracuje s  frekvenční a  kří
žovou modulací a  též s  náhodnými procesy geneze  
hudebního materiálu.
Působí jako skladatel scénické hudby pro divadla, 
rozhlas i  televizi, píše písně, komorní i  orchestrál
ní hudbu a účinkuje též v originálním kabaretu Ko
mediograf jako skladatel a kytarista. Spolupracoval 
např. s režiséry Pitínským, Morávkem, Goldflamem, 
Macečkem, Balákem, Tálskou, Krobem, Jandour
kem, Vanýskem, Petrželkovou, LudvíkovouKarpia
nus, Mikoláškovou, Ryšánek Schmiedtovou, Amsle
rem, Kopeckým, Stránským, Bauerovou, Popelem aj. 
Živí se i  jako aranžér a studiový technik, produkuje 
bilingvní knihy a spolupracuje na jejich realizaci pro 
nakladatelství Albatros. Žije v Brně, je ženatý a má 
tři děti.


