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ne 20/9, 19:00 hod.
Velké Meziříčí

zámek, jídelna

Jan Ostrý
flétna

Petra Machková Čadová
violoncello

Barbara Maria Willi
cembalo

V rámci iniciativy 
Spojeni hudbou

Festivalový partner 
města

Ve spolupráci 
s městem

Velké Meziříčí
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program

Bach, Benda, současnost

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Sonáta A dur pro flétnu a obligátní cembalo, BWV 1032

Vivace – Largo e dolce – Allegro

Jiří Antonín Benda (1722–1795)
Tři sonatiny pro cembalo sólo
(výběr ze sbírky 34 sonatin)

Sonatina C dur č. 4 (Mezzo Allegro)
Sonatina h moll č. 5 (Allegretto)
Sonatina d moll č. 6 (Allegretto)

František Benda (1709–1786)
Sonáta F dur pro flétnu a basso continuo

Adagio – Allegro – Vivace

Milan Slimáček (*1936)
Divertimento pro flétnu, cembalo a violoncello
světová premiéra

Johann Sebastian Bach
Sonáta h moll pro flétnu a obligátní cembalo, BWV 1030

Andante – Largo e dolce – Presto
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„František Benda působil jako koncertní mistr u dvora grandiózního císaře 
Bedřicha II. Velikého, jenž nejenže dobyl půl Evropy, ale ovládl i techniku hry na 
flétnu a byl vynikajícím hráčem. Právě díky němu máme my, flétnisté, bohatý 
odkaz sonát a koncertů od vynikajících autorů jakými byli například C. P. E. 
Bach, J. S. Bach, bratři Bendové, J. J. Quantz či J. G. Graun,“ přibližuje nám pojítka 
dnešní dramaturgie protagonista večera, flétnista Jan Ostrý.

Bratři Bendové – starší František a mladší Jiří Antonín se narodili do rodiny 
tkalce a venkovského muzikanta ze Starých Benátek (dnešní Benátky nad 
Jizerou). Zde hudebnickou rodinu podporoval uměnímilovný hrabě Ignác 
z Klenové, který na svém zámku zřídil kapelu i divadlo. Náboženská situace 
v době pobělohorské se však pro luteránskou rodinu nevyvíjela dobře. Houslista 
a skladatel František tedy odešel v roce 1733 z do protestantského Pruska, 
konkrétně na berlínský dvůr vzdělance a dobyvatele Friedricha II. (Bedřich II. 
Veliký). Dnes je považován za jednoho z hlavních představitelů tzv. české hudební 
emigrace, početné skupiny českých hudebníků, kteří odcházeli z náboženských 
nebo existenčních důvodů za hranice a nacházeli uplatnění mimo české země.

Nejen královský dvůr, ale i celé Prusko v té době zažívalo obrovský rozkvět 
– stalo se jednou z nejmocnějších zemí a rozloha i počet obyvatel se zdvojnásobil. 
Friedrich II. byl zdatným vojevůdcem, ale zabýval se též filozofií a uměním 
a dokázal vytvořit atmosféru svobodného smýšlení, komponoval na dosti 
vysoké úrovni a velice dobře hrál na příčnou flétnu. Učitelem mu byl samotný 
Johann Joachim Quantz, který od roku 1740 působil pro Friedricha II. také jako 
instrumentalista a pro svého velice náročného královského objednavatele 
složil 230 flétnových sonát, 314 flétnových koncertů a desítky dalších skladeb. 
Také Johann Sebastian Bach se s králem setkal, a to v květnu roku 1747 
v postupimském zámečku Sanssouci. Tehdy Friedrich II. Bachovi zadal 
k improvizaci velmi náročné tzv. královské téma, ze kterého vyrostlo za dva 
měsíce jedno z nejúchvatnějších děl – vrchol barokní polyfonie Hudební obětina, 
BWV 1079. Z bohatého Bachova díla věnovaného flétně dnes zazní dvě sonáty: 
„Sonáta A dur byla napsána v koncertantním stylu podobném Vivaldiho. 
V rukopise chybí 46 taktů (byly dokomponovány pro dvě cembala a orchestr – 
bohužel někdo ořízl u několika stran tyto 3 řádky a tak chybí menší část první věty). 
Její protiváhou je pak poslední představovaná Sonáta h moll, rozsáhlá sonáta 
s velmi rozdílnými větami, vysoce pravděpodobně z roku 1730 dle zachovaného 
manuskriptu. Bach nám zde ukazuje řadu rozdílných stylů: 1. věta připomíná 
concerto grosso, v němž se střídají oba nástroje v pasážích tutti a sólo, 2. věta je 
v rytmu siciliany a v galantním stylu a 3. část je rozdělena na dvě části – začíná 
tříhlasou fugou a přechází pak do velmi energické gigy,“ uvádí k dílům Jan Ostrý.
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František Benda se spíše než jako skladatel proslavil jako houslový virtuos. 
Doložena jsou např. jeho působení ve Vídni, sedmihradské Sibini, Vratislavi nebo 
Varšavě, kde zastával pozici prvního houslisty v královské kapele Augusta II. 
Silného. Vedle Stamice se jako jediný dopracoval osobitého slohu v houslové 
hře, nezávislého na italské tradici; v kompozičním stylu je pak považován za 
předchůdce klasicismu, patřil však spíše ke konzervativnímu skladatelskému 
proudu, který se nikdy plně neodpoutal od barokního stylu. V roce 1733 
vstoupil do služeb pruského korunního prince Friedricha (budoucího krále 
Friedricha II.). Jeho úkolem bylo hrát na pravidelných večerních koncertech 
houslová sóla, doprovázet krále při sólové hře na příčnou flétnu, po několik let 
též zpívat tenorové party a později také vyučovat hře mladé houslisty. Sám 
se vzdělával v kompozici u Johanna Joachima Quantze, Johanna Gottlieba 
i Karla Heinricha Grauna. Se svolením panovníka podnikal František četné 
koncertní cesty po spřátelených dvorech. „Představovanou sonátu objevil český 
flétnista Milan Munclinger jistě v době před rokem 1954, kdy ji natočil Jean-
Pierre Rampal. Nebylo však uvedeno pro jaký je nástroj (s doprovodem basa 
continua) a prozatím jsem nikde nenašel původní rukopis. Existuje pouze tato 
Muclingerova realizace, který ji svým opsáním tím pádem i zachránil pro další 
provozování,“ přibližuje Jan Ostrý.

Jiří Antonín Benda, mladší bratr Františka, na pruský dvůr přesídlil roku 
1742, kdy na bratrovu prosbu král zajistil vyvázání jejich rodičů a sourozenců 
z poddanství a jejich přemístění do Postupimi. Tak přibyli do královských služeb 
další hudebníci z rodu Bendů – včetně bratra Josefa, který po smrti bratra 
Františka v roce 1786 byl ustanoven na jeho místo kapelníka. Jiří Antonín vstoupil 
do dějin hudby především jako zakladatel melodramu (Ariadna na Naxu, Medea 
ad.). Ovlivněn atmosférou osvícenectví a nových uměleckých proudů v literatuře 
a hudbě (hnutí Sturm und Drang v čele s Goethem a C. Ph. E. Bachem) tak 
prakticky uvedl v život Rousseauovu myšlenku střídání hudby a mluveného 
slova. Své kompoziční zkušenosti z dramatické oblasti přenášel i do děl 
instrumentálních, skládal především symfonie (30), cembalové koncerty, kantáty 
(přes 100), komorní skladby, opery, klavírní sonáty a scénickou hudbu; v Itálii se Jiří 
Antonín seznámil s moderní operou (Gluck, Paisiello, Piccinni, Traetta) a jeho díla 
tak přirozeně nesou zřejmé stopy inspirace italským operním stylem. V kompozici 
byl žákem Quantzovým a Graunovým, zdrojem inspirace zejména v koncertní 
tvorbě pro cembalo mu pak byl C. Ph. E. Bach, se kterým udržoval přátelské 
vztahy. Vedle komponování a hry na housle a hoboj byl totiž Benda i zdatným 
cembalistou (11 cembalových koncertů; pro cembalo psal také klavírní výtahy 
svých skladeb, a tudíž jej upřednostňoval před stále módnějším kladívkovým 
klavírem).

Bendovy skladby odpovídají kompozičnímu stylu 18. století, který je 
charakteristický pro přechod od baroka ke klasicismu. Ve Francii bývá nazýván 
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rokokem, v Německu dobou citovosti (Empfindsamkeit) či bouřliváctví Sturm 
und Drang. Cílem hudební estetiky, napojené v polovině 18. století na oblast 
severního Německa, bylo dosáhnout intimního, citlivého a subjektivního výrazu. 
Posedlost detailem byla klíčovým znakem děl typu Empfindsamkeit. Detail 
byl nicméně zamýšlen k vyjádření pocitu a nikoliv jako pouhý zábavný efekt 
a zdobnost byla často výsledkem silného intelektuálního podtextu.

Eva Františáková

Trojici cembalových Sonatin z pera Jiřího Antonína Bendy si vyslechneme 
v podání Barbary Marie Willi, která se stala cembalovou múzou dnešního 
oslavence, varhaníka, klavíristy, zpěváka, pedagoga, hudebního režiséra 
a především skladatele Milana Slimáčka: „Bohatou uměleckou činnost Barbary 
Marie Willi jsem sledoval už léta. Potěšilo mě, když před čtyřmi lety přišla na 
koncert Klubu moravských skladatelů konaný k mým osmdesátinám, na 
kterém zazněly mé tři komorní skladby. O přestávce mě vyzvala, abych pro 
ni napsal cembalovou skladbu. Této žádosti jsem rád vyhověl a složil Invence 
pro cembalo, které prof. Willi provedla hned na podzim toho roku. Další rok 
následovalo Trio pro hoboj, violoncello a cembalo. Do třetice jsem pro ni napsal 
Divertimento pro flétnu, violoncello a cembalo (2019), které dnes zazní ve světové 
premiéře, shodou okolností v den mých narozenin. Skladba má tři kontrastní 
části, rychle – pomalu – rychle, snaží se o syntézu tradiční a avantgardní hudby 
a je posluchačsky přehledná.“ 

Díky svému naturelu a klasickému školení patří Milan Slimáček ke sklada-
telům, kteří vycházejí z tradice a tvůrčím způsobem ji rozvíjejí. Kompozičně má 
nejblíž k neoklasicismu 20. století: ve svých skladbách uplatňuje klasický smysl 
pro rovnováhu, pro přehlednou, logickou stavbu díla se zřetelnou hlavní linií 
a kontrastními vedlejšími plochami. Svými osmi desítkami skladeb zasáhl Milan 
Slimáček do oblasti komorní, sborové a symfonické, scénických hudebních titulů 
děl má na kontě více než dvě stovky.

CM
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Jan Ostrý začal hrát na flétnu u prof. V. Žilky a pokračoval pod vedením prof. 
F. Malotína na Pražské konzervatoři. Následovala studia na CNR de Versailles 
(prof. Ch. Rayneau), později byl stipendistou francouzské vlády na Conservatoire 
National Supérieur de Musique v Lyonu ve třídě proslulého flétnisty Ph. Bernolda, 
kde ukončil studium jednomyslným udělením prestižní 1. ceny. V průběhu svého 
studia se zúčastnil mistrovských kurzů u předních flétnistů jako např. B. Kuijken, 
K. Hünteler, A. Marion, J. Zoon či K. Zoeller.

Vystupuje na významných festivalech (Styriarte v Grazu, Haydn Festspiele 
v Eisenstadtu, Dny Pierra Bouleze v Lyonu a St.-Etienne, festival rozhlasu ORF 
Eggenberger Schosskonzerte v Grazu, Haydnovy hudební slavnosti, Martinů 
Festival ve Vídni, Mezinárodní flétnový festival v Maastrichtu, Mitte Europa, 
Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival, Smetanova Litomyšl, Concentus 
Moraviae, Saison Tchéque ve Francii ad.). Spolupodílel se na řadě nahrávek pro 
vydavatelství Studio Matouš, Supraphon, Naxos, Nimbus Records, Český rozhlas, 
ORF, France Musique či Avro Klassiek. V koncertní sezoně 1999/2000 byl sólo-
flétnistou v Orchestre National de Lyon, v sezoně 2001/2002 působil na stejném 
postu v Den Norske Operaen Oslo.

V současné době vede flétnové třídy na Pražské konzervatoři a Fakultě umění 
Ostravské univerzity. Od univerzitního roku 2017/18 vyučuje též na vídeňské 
soukromé Hudební a umělecké univerzitě.

Jako vyhledávaný pedagog je zván k výuce na řadě mistrovských kurzů 
a k účasti v odborných porotách, např. Academie International d’Eté v Nice, 
Internationale Meisterkurse ve Vaduzu, Universität fur Musik und darstellende 
Kunst ve Vídni, Conservatoire national supérieur de Musique v Lyonu, Concertino 
Praga a dalších. Od roku 2001 je stálým pedagogem na European Flute Academy 
v rakouském Fissu a od roku 2003 i na hudebních seminářích při festivalu 
Neuberger Kulturtage.
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Barbara Maria Willi je inovativní cembalistka a hráčka na kladívkový klavír. Je 
profesorkou hry na cembalo na JAMU, kde založila první oddělení staré hudby 
na české vysoké škole a významně přispěla k vývoji oboru historické interpretace 
v ČR. Od roku 2017 je hostující profesorkou na prestižní Královské konzervatoři 
v nizozemském Haagu. Ve stejném roce byla nominovaná pedagogickou 
ředitelkou a uměleckou poradkyní v rámci evropské sítě propojující mladé 
soubory staré hudby EEEMERGING. V průběhu své mezinárodní kariéry získala 
řadu ocenění, např. „Special mention“ v mezinárodní cembalové soutěží 
v belgických Bruggách, cenu německé hudební kritiky za CD Intrada di Polcinelli 
či francouzskou prestižní cenu „Choc du monde de musique“ za kultovní nahrávku 
Salve Mater. Vystoupila na podiích, jakými jsou například pražské Rudolfinum, 
Curyšská opera nebo vídeňský Konzerthaus. Koncertovala na festivalech Pražské 
jaro, Osterfestspiele Baden-Baden, Festival Mitte Europa i v koncertních řadách 
evropských orchestrů. Spolupracovala s Martinou Jankovou, Magdalenou Koženou, 
Vilémem Veverkou, Ericem Hoeprichem či Erichem Hoebarthem, je členkou 
Ensemble Berlin-Praha. Česká televize jí věnovala portrét pod názvem Bravo – 
Barbara Maria Willi. Její brněnský abonentní cyklus koncertů staré hudby „Barbara 
Maria WiIli uvádí…“ sklízí mimořádný posluchačský úspěch již sedmnáctou  
sezonu.

Na svých koncertech uvádí premiéry nově objevených barokních a klasicistních 
děl i současný repertoár pro historické nástroje. Její dramaturgie pro náš festival 
jsou nápadité a provokativní (například Vlámská bouře, Velcí skladatelé a jejich 
nepřátelé). Pro loňský ročník vytvořila dramaturgii na téma hudby Vídeňského 
kongresu a stala se navíc jeho rezidenční umělkyní, také letošní výjimečné edice  
se pohotově ujala jako dramaturgyně a podílí se na něm rovněž interpretačně.

Barbara Maria Willi přináší nové úhly pohledů do hudebního vnímání a často 
překvapí svými osobitými interpretacemi. V současné době se věnuje také 
interpretaci soudobé hudby, mimo jiné se souborem Brno Contemporary 
Orchestra.

Je autorkou generálbasové detektivky Generálbas aneb kdo zavraždil 
kontrapunkt?
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Petra Machková Čadová započala svá studia u pana učitele Ivo Rajniše, 
pokračovala na konzervatoři a JAMU v Brně, dále pak na Hogeschol voor de 
Kunsten v Utrechtu. Je finalistkou soutěže Gaspara Cassadó v Tokiu a laureátkou 
soutěží Letních škol staré hudby v Kelči a Holešově (2010, 2011). Spolupracuje 
s významnými umělci a soubory současné hudební scény (Barbara Maria Willi, 
Gottfried Greiner, Peter Zajíček, Musica Figuralis, Ensemble Damian, Musica 
Florea, Solamente Naturali, Musica Aeterna atd.). Účastnila se významných 
festivalů (Musica Manila – Filipíny, Senyu Ryuka Sana Festival – Osaka, Pražské 
jaro, Smetanova Litomyšl, Haydnovy hudební slavnosti, Concentus Moraviae, 
Svatováclavský hudební festival, Olomoucké barokní slavnosti atd.). 

Zapojila se do projektu Otevřená věda pod záštitou Akademie věd České 
republiky (Filigrány z hudebního fondu kláštera v Broumově a Břevnově). 
Je koordinátorkou programu Erasmus na Základní umělecké škole Litovel, 
podporuje vzdělávání na poli historicky poučené interpretace. Úzce spolupracuje 
s Accadmia di Arti Antiche ResonArs v italském Assisi. Byla vybrána do 
prestižního programu stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání 
MenArt, jednoho z programů Nadace Magdaleny Kožené. Je chovatelkou koní.


