kritika

osm mlnut bylo málo
zážitkově| na diřigentském pu|tu odtikáva
čas, v době začátku koncertu - 20:00 - digitá|ni stopky ukazuji patnact minut. na pď
diu nen| žádná živa bytost' pouze ve skupin.
kách rozmístěné metÍonomy' v auditoriu to
tiše šumí've20:05 se jako mávnutím kou.
ze|ného proutku zvedá mechanismus nad

pódiem, sto metlonomů se roztiká a |idé

Wanda Dollrovska

a Louise Andriessena a tanečnískupinou
DekkaDanceřs.
Ana|ytickyI svůj květnový konceřt řéa!izovaI
olchestt Berg ve spo|upřáci s Baletem Ná.
lodniho divadIa' ktely poshyt| píostor NoVé
scény a doda| do tvůřčíhotýmu členy sdřu.
Ženi DekkaDancers - choreografy Tomáše

Rychetského a viktora Konvalinku

a

vi.

nomoýi happening, s nímžmají fi|osoÍick'
leccos spo|ečného,na pívníposlech přede'
Všímdétékci rozpadu a stluktulace jako ne.
oddě|itelných plojevů téhožptocesu' jímžje
život sám' a|e který současně umožňuje

bezpoóet plojekc|' jak by|o patrne z režijn|.

ho uchopení projektu Petrou Tejnorovou
a Lukášem Trpišovským. V Ligetiho sklad-

bách poskytli hudbě ještě dostatek autono.
mie, což by|o ku pÍospěchu zejména Ramr
fications - Videoprojekce na osmi ve|kých
monitoréch, z nichž každý reprezentova| re.
aIitu jednoho 7 tanečnIků.by|a černob||a
a statická a nepouta|a sice pozornost pri.
márně, a|e pokud.ii člověk zahrnu| do zor.
ného uhIu. dokáza|a ji hudbě upřít' Ťanečn!
ci, dosud na scéně přítomní V orchéstřu, se
zvidite|nili až v nás|edujícím Koncertu pro
lla|inet a orchestr Aarona cop|anda' V ně.
mžjako só|ista exce|ova| |rvin venyš. Pokud
bylo dřamatuřgickým záměrem zastřít prvo.
plánovou eÍektnost sk|adby scénickou akcI
a přesmětováním roviny Vnímáníz abstrakt.
nich naznakú do (osmi) déjových fragmentů
včetnépromeny ve video.projekci z černob|.
lé do bal!ry. pak se zdaři|o. osobně by mi

hudba bývala stači|a' nutno oVšéfi podotknout' že režie by|a empaticka - hudbo.

v hledišti Nové scény s tím, jakjim dochází'
že už to zača|o, zvolna um|kají. Postupem
času se zvuková tříšťna pódiu ,,čistí,., met.

ronomům jednomu po druhem 'dochazi
dech"' č|m méně jich dosud tika. tim pozol.
néji Iidé akci sleduj|' aŽ nakonec zbyva jedi.
ný - a ač od šéfdirigenta orchestlu Berg
Petera vrábe|a vím, že je to jeden z těch
spo|eh|ivějších a že je načasovaný na osm

minut' pleji si. aby vydrže|co nejdé|e' protoje mi ||to' že bude za chvi|i po Všem a je po Všem' Xonce|t pokřaěuje dá| jako
mu|timediáIni piedstavenI s Videoprojekci.
hudbou Gyórgye Ligetiho, Aarona copIanda
Že

deoumě|ce Pav|a Hejného' Přestože p.ojekt
,,timlNé' mě| podtitul'koncert'' (koncert pro
osm tanečníkúa orchestr), divadelni rozměr
přev|ádI a při poslední sk'adbě - Andliesse.
nových Dances, kdy už rea|ita tanečníkú
a pohybové akce přiznaně na scéně domi.
nova|a a videoprojekce jí zdatně sekundo.
Va|a. jsém se na uvodni Ligetiho symfonic.
kou báseň pro 700 metronomÚ tozpomínaIa
téměř jako na chudou příbuznou všeho, co
po ní nás|édova|o'

A hudebně toho nás|edovaIo doce|a hodně:
Ligétiho introvertní, koncentřované Ramiflcations by|y veImi citlivě zařazeny za metrG

Třebíčskézahájení
concentus |v|oraviae, festiva| 13 kmenových
a někoIika da|ších měst najižníN4ořavě a na
Vysoóiné. telmIny převážně čelvnový' se uŽ
sta| spo|eh|ivou konstantou na tuzemské

hudební mapě' Přichází

s

ambiciózní dřa-

Petr Veber

cia|ita - defi|é stalostů zúčastněnÝch měst
doprovázených skauty s městskými v|ajka.
mi' Hudba pak by|a vybrána nápaditě a pod
taktovkou Kaspara zehnderc zah|ána a zazpívána upřímně, poctivě a s entusiasmem.
Na schubettovo sa,Ve ReEi,a s prostým
Vk|adem sopranistky Hany Škarkovénava.
za|a nekompIikovaná a neokáza|á Fibichova
Missa brevis, skutečný objev. eeský filhar.
fionický sbor Brno s Fi|harmonií Brno pak
Žap|niti chrámový ptostor zvukově až po
okraj DvořákoÚm Íe Deum. Dirigent se ne.
chaI unést skvě|ou hudbou a sk|adbě se tak

se

inspirovaIa. by|a

k ni iohIedupIná'

ni.

kterak ji nevyk|áda|a (naštěstí)' a|e až na
několik má|o výjimek - třeba když necha|i

só|istu, ktéÍýhrá| svůj pan zpaměti, zajít za
podium a jakoby ''aktivovat- tanečniky - si

šIa svými v|astními cestami za svými v|ast'
nimi příběhý V Andriessenových Dances

tak ponékud zanikI part iprojev

!.ybornd

Barboty soikové (skladba je psána pÍo soP
lán a komorní orchesto.
otchestr Beíg uvedI konceÍt tři dny po sobě 9.' 10. a 11. května - každý den to by|o tlo.
chu jiné, a řekla bych, že i proplacovanějšl tak, jak tomu bývá u scénických zá|ežitostí'
kde predstaven i ješ(e nejaký čas po premie.
Ie zkušenostmi z plovozovanI dozrává. Plvni
den napřik|ad hudebnici nedovo|iIi pos|edn|.
mu tikajícímu mettonomu dotikat do ticha
(druhý den už ano) a nedokázaIi konceptuá|.
ně uchopit ani opožděný sta{ jiného metro.
be.
nomu, který se nep|ánovaně
''rozběh|"
časem
hem Ramifications' ostatně'
báséň,'
osmi minut na Ligetiho
'symfonickou

iza

byly. myshm, obavy

z

leakce publika -

a zčásti jistě pÍávem: i plo sk|adatele byla
maturgií' s tématem, sestavami zajÍmavých
plemiéra v roce 1962 tlaumatizujícím zážit.
m|adších hudebníků a s posláním směrovat
kem (nizozemská te|evize zařadiIa nakonéc
hudbu mimo Ve|ká města a na místě ji pak
do vysí|ánímísto záznamu z plemiéÍy Íotba.
vnáset do zajímavych prostor a sa|ú' Letoš.
Iov'i zápas). Po Ioňském schwarz auf weiss
n|m tématem se sta|y sny - nejen ceské
by| Tim|Ng dosud nejsoÍistikovanějším plo"
sny, tedy takto nazývaný navazující meziná.
jektem orchestru Belg - ořchestr zjevně ob.
todní konceřtní přojékt, a|e splněné nebo
sazuje u nás prostor, v němž prakticky ne.
dávné sny hudébníků,jejich vzpomínání na
má konkulencj a, což je h|avní, olientuje se
to' jak a přés které dí|o se dosta|i tak b|ízko ve strhujícím tempu, ve|korysém přůběhu
k hudbě, že se později sta|i profesioná|,.'. a V chařaktetistické akustice dostaIo radost. v aktuá|ním tuzemském hudebně.ku|turním
prostředí a má co nabídnout. Ligetiho 10o
a projekce téchto podnětů a otiskú do vybé né bezprostřednosti. |v!imořádnou po|ožkou
ru sk|adeb' Zahajovaci plogram v lomán. by|y sd|ové party - spo|u s Adrianou Nohú. metronomú měti odvahu uvést v česképre.
sko.gotické baziIice v Třebíči Vnés| do nás|e. tkovou zpíVal zde totiž basista Richárd No. miéle, metronomy si sehna|i od přate| a při
dujIci iady vesmés komorn|ch programů vák, zaned|ouho osmdesátiletý; jeho hIas znivců (což neby|o snadné, Ligeti žádá me.
ducha a zvuk symÍonismu a s ním |esk plitom zůstava jakoby zazračně p|ně !ryuži. chanické metronomy) a já doufam' že
Velkých koncertú' Vlastnímu proglamu télný. Vstup, ktelý nenechává na pochybách, povzbuzeni dobrym ohlasem' zíeaIizuji tře
iv de|šíverzi'
ba ještě někdy
předcházela v kosté|e přívětivá úvodní oÍi. že jde o festival promyš|ený a zavedený'
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