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VII. ROČNÍK FESTIVALU TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA KULTURY ČR
POJĎME NA KONCERT
VÁŽNÉ HUDBY!

Klasickou hudbu neposlouchá
tak široký okruh poslucha56, jako
je tomu u jiných žánr6. V jednom
z rozhovor6 se k tomu, že klasická
hudba má tak trochu punc n>5eho
nedotknutelné a posvátného, vyjádBila Gabriela Demeterové následovn>:
„Tento punc má právem v tom
smyslu, že je to hodn6 t6žká disciplína. V jiném žánru se s takovou
obtížností nesetkáte. Proto k tomu
všichni vzhlížejí. Ale na druhou
stranu existuje zbyteCn6, a možná
i neoprávn6n6, strach z klasické
hudby. Ten punc posvátnosti má
fungovat v dobrém smyslu. PojFme si dopGát n6co mimoGádn6
krásného. PojFme na koncert vážné hudby.“

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY K VII. ROČNÍKU
Vážení pBátelé,
za n>kolik málo dní již po sedmé zahájíme nejv>tší kulturn> spole5enskou akci ve Skut5i a tou je festival Tomáškova a Novákova hudební Skute5. Mám radost z toho, že se jeho úroveJ rok od roku zvyšuje.
D6kazem je nejen po5et prodaných vstupenek, ale i zájem um>lc6 zde
ú5inkovat a stále se rozšiBující okruh návšt>vník6. Je to ur5itá satisfakce
za stovky hodin práce a vynaloženého úsilí k tomu, aby vše prob>hlo
tak jak má.
Je nesporné, že se v pr6b>hu uplynulých sedmi let neustále u5íme a
už nyní musíme pBemýšlet o programu a dramaturgii pBíštích ro5ník6.
V podstat> se známe tém>B se všemi Bediteli oper v 5eské republice i
renomovaných blharmonických orchestr6 a neustále si doplJujeme znalosti o jednotlivých skladatelích a vhodných skladbách. Rozhodn> není
jednoduché vybrat líbivý a zároveJ hodnotný repertoár. PBitom nesmíme
zapomínat ani na odkaz dvou významných skute5ských osobností: Václava Jana Tomáška a Vít>zslava Nováka.
Cht>l bych vám všem pod>kovat za podporu. PoBádat festival, který
by vám ned>lal radost, nebyl by navšt>vovaný a nezviditelJoval Skute5,
by nem>lo smysl. Rozhodn> mohu prohlásit, že se cítíme být vaší pBízní poct>ni a zavázáni do budoucna. Pevn>
v>Bím, že v pBíštím ro5níku se nám la`ku, co do kvality a rozsahu, podaBí ješt> zvýšit.
Srde5n> se t>ším na vid>nou pBi jednotlivých festivalových koncertech.
Pavel Novotný

Galakoncert Dagmar Peckové
a Vojtěcha Spurného

Nad šálkem hudby
Hudba – asi bychom nenašli 5lov>ka, který by hudbu v n>které z jejich
nes5etných podob nem>l rád. Hudba
nás provází celým životem, od narození až po smrt, v okamžicích radosti i ve chvílích smutku a zoufalství.
UmocJuje naše pocity, dodává nám
energii, baví nás a láká k tanci nebo
naopak uklidJuje a mnohdy i lé5í.
Základní teorie o vzniku hudby
jsou že: 1) se vyvinula napodobování
zp>vu pták6, resp. pBírodních zvuk6,
2) vznikla jako doprovod spole5né
práce - pomáhala udržovat pracovní
tempo, 3) vyvinula se spole5n> s Be5í
(z tónových jazyk6 -napB. 5ínština).
Ale pro5 vlastn> vést diskuze, jak
hudba vznikla? Hlavn>, že je. Každý má své oblíbené hudební žánry i
to co „nemusí“. Je to podobné jako
tBeba s kávou. Vyjedeme-li do ciziny,
také rádi experimentujeme a ochutnáváme.
I festival Tomáškova a Novákova
hudební Skute5 se m6že stát jakýmsi výletem do sv>ta klasické hudby,
kterou b>žn> až na výjimky neposloucháme. Jaké pocity v nás vyvolají housle v rukou Gabriely Demeterové? Jak na nás zap6sobí Haydnova
hudební alegorie o stvoBení sv>ta a
další koncerty? Vám všem, kteBí se
rozhodnete pBijít by` alespoJ jednou,
pBeji a` si na tom pomyslném šálku
kávy co nevíc pochutnáte.
Lenka Balounová

Po Ev> Urbanové, která na festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skute5 vystoupila v roce
2009, letošní ro5ník na sv6j program pBipisuje další slavné jméno.
Poprvé zde vystoupí chrudimská
roda5ka, sv>toznámá operní p>vkyn>, mezzosopranistka Dagmar
Pecková.
Již b>hem studií se stala sólistkou operety v Plzni a v Hudebním
divadle v Karlín>, po dvou letech
byla angažována jako sólistka
drážuanské Semperovy opery a o
rok pozd>ji se stává sólistkou Státní opery v Berlín>. Zaujímá pevné
místo na evropských divadelních
scénách i koncertních pódiích, kde
se pBedstavuje ve významných
rolích sv>tové operní literatury.
Reprezentuje se bohatým repertoárem od klasiky až po díla pBedních
sou5asných skladatel6. Je 5astým
hostem oeské blharmonie, se kterou se zú5astnila turné po Japonsku, Jižní Koreji a Hongkongu pod
vedením JiBího B>lohlávka a turné
po Anglii pod vedením Libora Peška. Vystupuje na významných mezinárodních festivalech – Salcburk,
Brenz, Pražské jaro a další. oeskému divadelnímu publiku se Dag-

mar Pecková pBedstavuje na jevišti rokních nástroj6 Musica Salutaris.
Spolupracuje s oeskou televizí i s
Národního divadla. Za roli Carmen
byla ocen>na prestižní Cenou Thá- oeským rozhlasem a natá5í také
blmovou hudbu. PBi uvedeném
lie za rok 1999.
galakoncertu budete mít možnost
Festivalové publikum se m6že
ocenit klavírní mistrovství Vojt>t>šit na jedine5ný koncert, v n>mž
zazní výb>r z Biblických písní A.
cha Spurného i v jeho samostatné
DvoBáka, cyklus moravských lido- 5ásti, v níž zazní výb>r klavírních
vých písní K. Slavického a samo- etud K. Slavického 5i Rondo D dur
pro klavír od W. A. Mozarta.
zBejm> slavné operní árie. Hv>zdu
Jedine5ným zážitkem se m6ženaší i zahrani5ní operní scény na
te obdarovat v ned7li 28. 3. od 16
klavír doprovodí vynikající 5eský
hudebník, který s Dagmar Pecko- hodin ve velkém sále Kulturního
klubu Skute5.
vou v rámci své koncertní 5innosti
spolupracuje – Vojt>ch
Spurný.
Vo j t 7 c h
S p u r n ý
krom>
významné dirigentské
5innosti koncertuje jako
hrá5 na historické klávesové nástroje
i 5tvrttónový
klavír a je ! Jedine5ný zážitek 5eká návšt>vníky galakoncertu
u m > l e c k ý m hv>zdy sv>tové velikosti, operní p>vkyn> Dagmar Pecv e d o u c í m kové a vynikajícího klavíristy Vojt>cha Spurného.
souboru ba-

Koncerty i v kostelech
Neopakovatelnou atmosféru mají koncerty v prostBedí kostela. Takové budou
dva – jeden v kostele v Hlinsku, druhý ve
Skut5i, kde vloni vystupoval i David Eben.
Ten se ke koncertu i festivalu vyjádBil následovn>.
„Skute8ský kostel je svou architekturou i
akustikou velmi vhodný pro vokální hudbu,

a jelikož nás i místní publikum poctilo hojnou návšt"vou, byl pro nás koncert velkým
pot"šením. Je vid"t, že festival již zakotvil
v život" obce a jeho bohatý program je jist"
pro její obyvatele obohacující. P)eji, aby se
tato tradice úsp"šn" rozvíjela.“
David Eben,
Schola Gregoriana Pragensis
(28. 5. 2009)

Hudební douška anebo
festivalová ochutnávka
Nevíte, který z koncert6 si vybrat? Pro5 nevynechat práv> ten nebo onen?
Snad vám pom6že naše malá ochutnávka, v níž nabízíme n>kolik zajímavostí k programu letošního ro5níku.
14. 3. Houslová virtuoska, Tomáškovo Requiem a Leoš Svárovský
Na zahajovacím koncert> se festivalovému publiku pBedstaví první 5eská
bnalistka a absolutní vít>zka mezinárodní houslové sout>že Jehudi Menuhida v Anglii Gabriela Demeterová. Virtuoska, která hraje na housle od tBí let
a krom> nich ovládá i violu, o vážné hudb> Bíká: „Um"ní pot)ebujeme proto,
že vychovává spole8nost.“ Celý program, v n>mž dále zazní Requiem skute5ského rodáka V. J. Tomáška, bude svojí taktovkou Bídit vynikající 5eský
dirigent a hudební pedagog Leoš Svárovský. T>šit se m6žete na elegantní a
naprosto rytmicky precizní gesta dirigenta, který mimo jiné nato5il hudbu
k blm6m Kolja nebo Kytice.
16. 3. Vítězslav Novák, Fryderyk Chopin a Martin Vojtíšek
Martin Vojtíšek je vynikající virtuos, jehož doménou je nejen dílo F.
Chopina, ale i 5eská hudba 19. a 20. století: realizoval jedinou kompletní
nahrávku klavírního díla V. Nováka, kterou vysoce ocenila 5eská i sv>tová
kritika. Ta se shoduje v tom, že je zcela mimoBádn> technicky vybaven a
hraje pBímo ze srdce.
22. 3. Veselá vdova F. Lehára
Jednou z nejhran>jších klasických operet na sv>t> a zároveJ klenotem
v tomto žánru je Veselá vdova Franze Lehára. PBíb>h rozkošné a pom>rn>
bohaté vdovy Hany Glawari, která pBesn> ví, jakou taktikou získá mírn>
unud>ného, ale neodolatelného hrab>te Danila Danilovi5e ve velice zdaBilém a výpravném zpracování Divadla opery a baletu Ústí nad Labem si vás
od prvních minut získá.
26. a 27. 3. Přehlídka pěveckých sborů
Spojení klasické hudby a sborového zp>vu je pro festival Tomáškova a
Novákova hudební Skute5 charakteristické. Vždy` práv> z pBehlídky d>tských p>veckých sbor6 se v r. 2004 celý festival zrodil. Postupn> získával
profesionální úroveJ a programov> se rozšiBoval, avšak sborová pBehlídka
stále z6stává jeho sou5ástí. I v letošním roce se m6žete t>šit na n>kolik
výborných vystoupení sbor6 5eských a jednoho slovenského.
28. 3. Jedinečný galakoncert D. Peckové a V. Spurného
Poprvé ve Skut5i vystoupí operní p>vkyn>, mezzosopranistka Dagmar
Pecková. Chrudimská roda5ka, která za5ínala u operety a muzikálu je
dnes hv>zdou první velikosti a její diáB je na tBi roky pBedem zcela zapln>n. V oeské republice vystupuje pouze n>kolikrát do roka. O to vzácn>jší pBíležitost se festivalovým návšt>vník6m nabízí v podob> galakoncertu
sv>tových skladeb a operních árií. Na klavír Dagmar Peckou doprovodí
vynikající 5eský hudebník Vojt>ch Spurný, který s ní v rámci své koncertní
5innosti pravideln> spolupracuje.
31. 3. Autentické provedení Vivaldiho Stabat mater
Snahou souboru Musica Florea je interpretovat barokní hudbu tak, jak
byla provozována v 5ase svého vzniku. Jedno z Vivaldiho nejkrásn>jších
d>l umocní zvuk originálních nástroj6 a akustika skute5ského kostela. Stejný koncert provede sobor Musica Florea o dva dny pozd>ji, tj. na Velký
pátek v Národním divadle.
10. 4. Na Stvoření do sousedního Hlinska
Kostel Narození Panny Marie v Hlinsku se stane d>jišt>m unikátního
projektu, který vznikl za spole5ného p6sobení Filharmonie Hradec Králové, p>veckého sboru pBi Marktkirche Wiesbaden a blanenského sboru
Rastislav. Získat se podaBilo i vynikající sólisty. Oratorium pro sóla, sbor
a orchestr napsal Haydn v roce 1798 a ihned se zaBadilo mezi jeho nejúsp>šn>jší díla. V uvedeném nastudování bude toto oratorium poprvé provedeno
ve Wiesbadenu 20. bBezna t.r., v oeské republice pak 10.dubna v Hlinsku a
následn> 11. dubna v Praze.
11. 4. Slavnostní závěr – opera Rusalka
Festival zakon5í romantická pohádková opera Antonína DvoBáka Rusalka, která vznikla pBed více než sto lety. Mezi nejznám>jší árie patBí zp>v Rusalky k M>síci: M"sí8ku na nebi hlubokém, neznám>jším sborem je píseJ
Kv"tiny bílé po cest". Neopomenutelná je též árie vodníkova Ubohá Rusalko bledá, ježibabina @ury mury fuk a princova Vidino divná p)esladká. Rusalku ve Skut5i uvede jedna z nejznám>jších a nejuznávan>jších operních
scén – Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

M7sto SkuteA d7kuje všem sponzorEm a subjektEm, které InanAn7 i mediáln7 podporují festival Tomáškova a Novákova hudební SkuteA. Díky nim je možné zajistit velice kvalitní program i vysokou úroveR vlastního
prEb7hu festivalu. ZástupcEm sponzorE i všem ostatním návšt7vníkEm pUejeme nezapomenutelné hudební zážitky.
MEDIÁLNÍ PODPORA:

HLAVNÍ SPONZOR

FESTIVAL PROBÍHÁ
S PODPOROU PARDUBICKÉHO KRAJE

