
Kudy z nudy - Hudební maraton Leoše Janáčka

Kudyznudy.cz, 14. 9. 2018

Kdy 25. říjen 2018 - 28. říjen 2018 100. výročí vzniku ČSR

V letošním roce si připomínáme 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka, 100. výročí prvního
uvedení Janáčkovy opery v zahraničí a 100. výročí založení ČSR. Ve dnech 25. - 28. října
proběhne vyvrcholení projektu Janáček Ostrava 2018.

Sladkou třešničkou na dortu projektu Janáček Ostrava 2018 bude čtyřdenní Hudební
maraton Leoše Janáčka. Jde o mimořádný festival k oslavě československé státnosti,
během nějž budete moci na 15 koncertech slyšet zhruba 40 Janáčkových skladeb v podání
mnoha špičkových interpretů.

Hudební maraton je dramaturgicky jasně vymezen Janáčkovou hudbou, která v rozmezí
čtyř dní zazní v co největší intenzitě. Tvůrci záměrně nabízejí reprezentativní průřez
Janáčkovou tvorbou klavírní a komorní, dále písňovými i sborovými cykly včetně
orchestrálních kompozic. Z pestré nabídky maratonu se posluchači mohou těšit na
vystoupení klavíristů Martina Kasíka, Lukáše Vondráčka, Ivo Kahánka či Jana Bartoše.
Nebude chybět ani Moravská lidová poezie v písních s Kateřinou Kněžíkovou. Není
náhodou, že na Janáčkův maraton přijali pozvání umělci spojovaní s Ostravou a
Moravskoslezským krajem, kteří mají k Janáčkovi vřelý vztah, a jejichž hudební umění je v
současnosti uznáváno i v zahraničí.

Maraton Janáčkovy hudby zavede obdivovatele i k neznámým mistrovým duchovním
skladbám na jeho rodné Hukvaldy, kde bude připraven koncert ansámblu Musica Florea,
předního českého souboru, zabývajícího se interpretací staré hudby. Janáčkovu hudbu
budou mít posluchači možnost slyšet i v několika interpretacích – obě Janáčkova kvarteta
zazní kupříkladu v provedení Pavel Haas Quartetu, nejvýraznějšího světového komorního
souboru současnosti, stejně jako Bennewitzova kvarteta. Díky maratonu se v Ostravě
spojili i studenti Fakulty umění Ostravské univerzity spolu se studenty Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě, aby vytvořili orchestr s názvem Ostrava Youth Orchestra, který
pod vedením Ondřeje Vrabce provede Žárlivost či Lašské tance.

V rámci Hudebního maratonu si přijdou na své i fanoušci Ivy Bittové, kteří se mohou těšit
na její vystoupení s Moravskou lidovou poezií s Mucha Quartetem třetí festivalový den v
ostravském Cooltouru. Zde se uskuteční také Mateřština Jiřího Slavíka, jejíž derniéra
proběhne v České republice právě na janáčkovském maratonu. Součástí maratonu bude
27. října v Divadle Antonína Dvořáka i představení opery Osud. Režisér a zároveň ředitel
Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil v těchto dnech operu se svým týmem
zkouší.

Vedle koncertů bude připraven i doprovodný program, ať už se jedná o výlet na Hukvaldy
s Jiřím Zahrádkou, předním českým odborníkem na život a dílo Leoše Janáčka, či noční
filmový klub, v jehož rámci budou promítány filmy o Janáčkovi. Tvůrci neopomněli ani
nejmladší diváky, pro které je připraveno zábavné odpoledne s workshopem a projekcí
animovaného filmu britské produkce.



Koncerty Hudebního maratonu L. Janáčka posluchači postupně vyslechnou především

v ostravských kulturních prostorách (Dům kultury města Ostravy, Hudební sál – provoz
Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice, Kulturní centrum Cooltour, Sál Leoše Janáčka na
Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kostel sv. Václava), ale také v kostele sv. Mikuláše v
Rychalticích. MHF Svatováclavský hudební festival připravil dva koncerty i v Rytířském
sále frýdeckého zámku či v koncertní síni sv. Ducha v Krnově. Tečku za čtyřdenním
festivalem učiní závěrečný koncert v den 100. výročí samostatného Československa, 28.
10. 2018 ve 20.00 hodin, na němž zazní Janáčkovy skladby Taras Bulba a Sinfonietta v
podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. Nad koncertem převzal záštitu primátor
statutárního města Ostrava spolu s hejtmanem Moravskoslezského kraje.
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