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I. ÚVOD 
 

Na soudobou vážnou hudbu je v dnešní době nahlíženo jako na okrajový 

fenomén, který většinová společnost nijak nereflektuje. Hudební život masově 

ovládají produkty nonartificiální hudby, které jsou řízeny tržním mechanismem 

nabídky a poptávky. Tato situace způsobuje, že vážná hudba jako taková, společně s 

moderním jazzem a alternativními hudebními žánry, stojí sama o sobě v pozadí 

povědomí hudební veřejnosti. Soudobá hudba pak představuje v oblasti vážné hudby 

další pomezí.  

Skladatelé v dnešní době komponují z vlastních vnitřních potřeb spíše pro 

sebe a pro budoucnost než pro své bezprostřední okolí. Nové kompozice nevznikají 

z tlaku sociální poptávky, ale z vnitřního přesvědčení skladatele. 

Velké symfonické, oratorní či operní partitury nemají v dnešní koncertní praxi 

příliš šancí na provedení, pokud se nejedná o konkrétní objednávku určitého tělesa. 

Těmito znaky je značně zrelativizován vztah skladatele a nové tvorby směrem 

k posluchačům, neboť nově vznikající skladby, pokud se je podaří provést, nacházejí 

pouze omezený okruh recipientů.  

Právě izolovanost a omezenost možnosti zpřítomňovat novou tvorbu ohrožuje 

soudobou hudební tvořivost nejvíce. Není divu, že si skladatelé pomáhají vlastními 

silami. Po roce 1989 začínají zakládat vlastní komorní soubory, kde svou tvorbu 

mohou prezentovat a konfrontovat s díly ostatních, domácích i zahraničních 

skladatelů.  

Začíná se tím tvořit specifická interpretační základna, která si buduje v duchu 

vlastních názorových stanovisek jedinečný repertoár a tím přispívá k seznamování 

s nejnovějšími hudebními proudy. 

Není tím samozřejmě vyřešen vztah skladatele a posluchače, ke kterému má 

hudba směřovat, neboť soudobá hudba stojí na okraji vážné hudby. Nicméně tyto 

aktivity vytváří tvůrčí prostředí mezi skladately a interprety a dokazují, že soudobá 

hudba je dnes stále živá. 
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Tématem práce je  v širším kontextu zmapovat a zhodnotit provozování 

soudobé hudby v Praze v období od roku 1990 do konce roku 2004. Předmětem 

zájmu jsou pražské komorní soubory, které se v této době cíleně zaměřovaly jednak 

na interpretaci nově vznikajících skladeb a jednak všeobecně na avantgardní hudbu 

20.století. 

Soubory, kterými se zabývá tato práce, spojuje společný zájem o hudbu 

inovativního směru, který zahrnuje především tzv. Novou hudbu, která po 2.světové 

válce navazovala na kompoziční techniky skladatelů 2.vídeňské školy1 a hudbu 

tendující k experimentování s hudebním materiálem, tzn. především 

mikrointervalovou hudbu, aleatoriku, spojení hudby a elektroniky, minimalismus, tzv. 

cross-over nebo new age.2  

                                                 
1 Kompoziční technikou 2.vídeňské školy je dodekafonie, kterou dále rozvinul Anton Webern a po roce 1945 
jako tzv. totální organizaci ji dále domýšleli např. Olivier Messiaen a Pierre Boulez. 
 
dodekafonie – výraz pro kompoziční techniku, která spočívá v práci s dvanáctitónovou řadou (sérií), funguje 
jako formová opora pro atonální kompozice, za hlavního objevitele a představitele je považován Arnold 
Schönberg 
 
totální organizace – termín, který označuje kompozici vystavěnou na základě racionální práce se sériemi ve 
všech parametrech hudební struktury 
 
2 mikrointervalová hudba – hudba, která využívá mikrointervalů, tzn. intervalů menších, než je chromatický 
půltón, v artificiální hudbě byl hlavním průkopníkem této hudby Alois Hába, v české hudbě využívají dílčím 
způsobem mikrointervalů např. Josef Berg, Svatopluk Havelka, Miroslav Ištván, Marek Kopelent, Jiří Emmert, 
Pavel Blatný, Václav Kučera, Miloš Štědroň, Arnošt Parsch, Petr Kofroň, Josef Adamík, Martin Smolka, Petr 
Graham 
 
aleatorika – výraz užívaný po roce 1950 pro záměrné uplatnění náhodných procesů v hudební struktuře, technika 
vznikla jako reakce na totální organizaci; hlavním představitelem je John Cage, jako významného stylového 
prostředku Nové hudby využívají aletoriku např. Jan Rychlík, Miroslav Ištván, Pavel Blatný, Alois Piňos, 
Zbyněk Vostřák, Luboš Fišer, Jan Tausinger 
 
minimalismus – výraz pro repetitivní hudbu 2.pol.20.století, která záměrně využívá zjednodušených 
materiálových prvků a strukturačních postupů a staví na jiném chápání hudebního času; vznikl jako reakce na 
předchozí racionální tendence Nové hudby; představiteli minimalismu jsou Philips Glass, steve Reich, Terry 
Riley, Le Mont Zouny, z české hudby to jsou Martin Smolka, Miroslav Pudlák nebo Vít Zouhar 
 
cross-over - tendence propujující zdánlivě neslučitelné hudební žánry 
 
new age  (space music) – jeden ze směrů elektronické hudby, který zahrnuje netaneční, meditativní a relaxační 
elektronickou hudbu, staví na dlouhých zvukových kolážích, bývá řazena spíše ke směrům nonartificiální  hudby 
(Brian Eno, Vangelis, Enigma) 
 
elektroakustická hudba – termín užívaný od 60. a 70. let označující hudbu, která používá elektronické zvuky, 
buď čistě elektronicky vygenerované nebo zvuky vzniklé úpravou přirozených zvuků (transpozice reálných 
zvukových objektů); v české hudbě se elektroakustickými kompozicemi zabývali Miloslav Kabeláč, Zdeněk 
Lukáš, Václav Kučera, Alois Piňos, Růžička, Miloslav Ištván, Zbyněk Vostřák, Milan Slavický 
 
Slovník české hudební kultury (ed. Jiří Vysloužil, Jiří Fukač),  Praha 1997 
http://en.wikipedia.org/wiki 
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Povahou tématu je dáno, že práce má charakter převážně dokumentační. 

Cílem je podchycení a zkompletování pramenné základny, zmapování existujících 

archivů souborů, sestavení soupisů jejich repertoáru a koncertní činnosti v celém 

sledovaném období. 

Práce dále obsahuje porovnání a zhodnocení repertoáru všech souborů 

v kontextu směrů soudobé evropské hudby a soudobého koncertního provozu, 

zmapování recenzí, kritik, článků a rozhovorů v denním tisku a hudebních 

časopisech. Zabývá se také zasazením činnosti pražských souborů soudobé hudby 

do širšího historického kontextu, zejména na kontinuitu s pražskými ansámbly, jejichž 

činnost spadá do 60. let 20. století. 

Provozování soudobých skladeb, jejich recepce a zhodnocení v nejnovějším 

období našich dějin je téma, které nebylo dosud zpracováno a tato práce tak přináší 

první příspěvek k problematice vzniku novodobé interpretační tradice soudobé 

hudby. 
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II. STAV BÁDÁNÍ 

 

Nejvýznamnějším zdrojem informací je Hudební informační středisko, které 

archivuje většinu koncertů soudobé hudby uskutečněných v 90.letech, v současnosti 

archivace koncertů končí rokem 2003. Kompletně archivuje festival Dny soudobé 

hudby, festival Třídení, tzv. Úterky Umělecké besedy, koncerty sdružení Přítomnost, 

dále mezinárodní soutěž skladatelů elektroakustické hudby Musica nova a festival 

Maratón soudobé hudby.3 Na některých festivalech se také soubory, kterými se 

zabývám, interpretačně podílely.  

Pouze fragmentárně jsou v HISu  uloženy dokumenty k samostatným 

koncertům těchto souborů. Naopak kompletně HIS uchovává diskografii sledovaných 

ansámblů. 

 Dalším důležitým pramenem jsou internetové stránky souborů, z nichž některé 

lze nalézt na adrese www.musica.cz. Webové prezentace obsahují materiály 

k historii souborů, k jejich repertoáru i koncertní činnosti4. 

 Většina souborů uchovává dokumentaci své činnosti - koncertní programy a 

vyšlé recenze na koncerty a CD. U všech je však tato dokumentace neúplná. Je to 

případ souborů Resonance, MoEns, Why Not Patterns, Tuning Metronomes, Art N a 

Konvergence5.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Sborníky Soudobá hudba v Praze 1990-92, 92-94, 94-96, 96-98, 98-2000, 2000-2001, 2002-2003, uloženo 
v Hudebním informačním středisku 
4 Jedinými ansámbly, které nemají internetové stránky jsou Resonance a ArtN. 
Přehled webových prezentací souborů: 
Agon - http://www.geocities.com/Vienna/Opera/7266/agon.html 
Mondschein - http://www.musica.cz/moens/ 
Tuning Metronomes  - http://www.musica.cz/tuning/index.html 
Why Not Patterns - http://www.musica.cz/wnp/index.html 
Konvergence - http://sweb.cz/konvergence/ 
108Hz - http://www.shakuhachi.cz/108Hz/ 
5 Materiály ze svého vlastnictví mi zapůjčili Michal Macourek a Petr Pokorný (Resonance), Miroslav Pudlák 
(MoEns a WNP), Michal Trnka ((TM) , Roman Z. Novák (Art N) a Ondřej Štochl (Konvergence) 



 5 

III. HISTORICKÁ SITUACE 

 

III/1 Pojmy avantgarda a postmoderna 

 

Všechny soubory, kterými se zabývá tato práce, se snažily nebo snaží o své 

definování skrze dramaturgii a také skrze psaná vyjádření svých cílů. V psaných 

textech, snažících se určit záměry jednotlivých souborů, se velice často objevují 

pojmy jako avantgarda, Nová hudba, postmoderna, nová jednoduchost a další. Tyto 

pojmy se následně objevují i v kritikách koncertů nebo recenzí nahrávek.  

Všechny jmenované pojmy hrají důležitou roli ve vývoji hudby 2.pol.20.století a 

každý z nich má svůj obsah. Je zřejmé, že k poznání umělecké koncepce souborů 

soudobé hudby je důležité tyto pojmy správně definovat a zasadit do širšího rámce. 

Ve definicích svého směřování se u souborů objevují např. tyto formulace:  

„Specifická dramaturgie Agonu vychází především z tvorby současných 

skladatelů mladší generace, jež spojuje poetika „postmodernismu“  [zvýraznil R.Š.] 

(neoromantismus, nová jednoduchost, nová expresivní diatonika, postminimalismus). 

Do ní se však promítá  zprostředkovaná zkušenost Nové hudby 60.let a tak další 

významnou součást repertoáru tvoří skladby české avantgardy (Kabeláč, Komorous, 

Klusák, Kopelent, Vostřák). V českém prostředí navíc soubor Agon uvádí vybraná 

díla světové soudobé hudby.“6  

„Okruh skladatelů sdružených kolem souboru Mondschein spojuje 

postmodern ě globální vid ění situace hudby [zvýraznil R.Š.], a zároveň nedůvěra 

k synkretickým i jednostranně radikálním řešením. Jejich estetika mající něco 

z rozkladné atmosféry konce století, je i snahou o vzkříšení významovosti hudby. Tito 

autoři (ač tolik rozdílní) mají společné úsilí o inovace uvnitř čistě hudebních 

prostředků (namísto útěků k povrchním spojením hudby s jinými druhy umění, nebo 

fyziologickému působení zvuku), zájem o novou nástrojovou virtuozitu, stojící ve 

službách exprese.“7 

Také v časopiseckých článcích a programech koncertů se často objevují 

pojmy avantgarda nebo postmoderna. Dobrým případem je stať  Ivana Nováka o 

historii Agonu v programu ke koncertu, který se konal 25. března 2005 v Divadle 

                                                 
6 www.musica.cz/agon 
7 booklet CD The End of 20.Century in Czech Music, ARTA Records 1996 
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Archa, na kterém společně vystoupily Agon Orchestra a skupina The Plastic People 

of the Universe:  

„Agon Orchestra (původně Agon Ensemble) vznikal v letech 1983-85 v době, 

kdy celá tzv. avantgarda v hudbě byla v Čechách považována za slepou uličku 20. 

století. Český národ (a i jeho hudba) měl ve své povaze spíše své malé území a 

mladou kulturu ochraňovat, konzervovat a upevňovat. Proto také nejoblíbenějším 

stylem poválečných českých skladatelů byl neoklasicismus, tedy styl, který 

znovuoživoval historickou hudbu. České hudbě vždy scházely odstředivé tendence a 

pokusy o jakoukoliv desintegraci, což je právě vlastnost avantgard 20. století. 

V tomto prostředí se Agon Orchestra snažil v 80. letech rehabilitovat pojem 

avantgarda a najít pro avantgardu nové poslucha če [zvýraznil R.Š]. Hrál velké 

postavy poválečné světové avantgardy (Stockhausen, Cage, Berio, Boulez, Xenakis, 

Feldman) a velké postavy české Nové hudby (Kopelent, Vostřák, Komorous, Josef 

Berg, Klusák, Kotík) a zdálo se, že našel pro tuto avantgardu živé prostředí jak 

posluchačské, tak společenské (vycházely samizdatové sborníky textů o Nové 

hudbě, pořádaly se přednášky, besedy, přehrávky, celé cykly pořadů o světové 

avantgardě 20. století).8  

 

Jmenované pojmy (avantgarda, postmoderna) jsou obsaženy ve slovníkových 

heslech The New Grove a Slovník české hudební kultury. Ve slovníku Die Musik in 

Geschichte und Gegenwart se hesla Postmoderna a Avantgarda vůbec nevyskytují.  

Hesla sledují celou historii pojmů a snaží se o jejich teoretické vymezení.  

 

AVANTGARDA 

 

V New Grove9 je pojem avantgarda vymezován jako „termín, který je často 

užíván k charakterizování některých umělců, kteří se radikálním způsobem rozešli 

s tradicí.“10 Zároveň jsou zde vyjmenovány tzv. avant-garde techniques, mezi které 

patří serialismus, elektroakustické kompozice nebo aleatorika. Původcem pojmu 

avant-garde techniques je Theodor Adorno, který ho užíval výhradně pejorativně. 

                                                 
8 Novák Ivan, Agon, programová brožura koncertu 25.3.2005 Divadlo Archa 
9 Selfridge-Field Eleanor, Avantgarde in: The New Grove of Music and Musicians (ed. Stanley Sadie), sv. 1, 
London 2001, s.246-247 
10 „The term is often used loosely to describe any artists who have made radical departures from tradition.“, s. 
246 
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Ve Slovníku české hudební kultury je pojem avantgarda obecně vymezován 

jako „výraz označující v uměnovědném kontextu umělecké tvůrčí tendence 20.století 

(resp. jejich nositele, skupinová hnutí umělců a jejich teoretiků), které zdůrazňují 

rozchod s kanonizovanými normami umění, nutnost pokroku a program sociální 

akce.11 

Avantgardu pak Jiří Fukač a Jiří Vysloužil, kteří jsou autory hesla, zasazují 

také do českého kontextu. Avantgardu tu chápou jako relevantní pojem pro 

meziválečné období (Hába, Martinů, E.F.Burian, Schulhoff, Bořkovec atd.), pro vývoj 

po roce 1945 užívají pojem neoavantgarda: „Po roce 1945 se hudební avantgarda 

v českých podmínkách neobnovila. Snahy dovolávat se meziválečné avantgardy a 

její levicové orientace ve jménu konstituující se české neoavantgardy 60. let byly 

příznačné spíše pro literaturu a divadlo než pro hudbu, kde se dílčí avantgardní 

postoje inspirovaly zejména aktuálními podněty Nové hudby.“12 

Pojem avantgarda a neoavantgarda je přebrán z Handbuch der 

Musikwissenschaft, kde takto avantgardu dělí Herman Danuser.13 Danuser ve 

svazku věnovaném hudbě 20.století sleduje vývoj hudby po roce 1950 a do 

vzájemného vztahu zde dává pojmy tradice, moderna a avantgarda. Konstatuje, že 

základním prvkem hudební kultury po roce 1950 je její široká pluralita a protikladnost 

uměleckých směrů, což reprezentují právě zmíněné pojmy. Klíčový se Danuserovi 

jeví vztah a rozdíl mezi modernou a avangardou. Modernu definuje jako hnutí, které 

se snaží o neustálou změnu a obnovu stávajícího umění, přijímá módnost a náhodu 

a formuje se skrze latentní důraz na kategorii klasického. Naopak avantgarda je pro 

něj pokroková umělecká činnost, často stojící na hranici mezi literaturou, výtvarným 

uměním a hudbou, jejíž produkty a akce zahrnují protest proti odloučení od umění a 

života v měšťáckém institucionálním umění. Avantgardu ve 20.století rozděluje takto: 

 

1.pol.20.století - Historická avantgarda (dadaismus, futurismus, surrealismus) 

2.pol.20.století – Neoavantgarda – synonymum Nové hudby, negace tradice a 

dějinnosti (dějinného vědomí), zacílení na specifické estetické zkušenosti 

 

                                                 
11 Fukač Jiří, Vysloužil Jiří, Avantgarda, in: Slovník české hudební kultury (ed. Jičí Vysloužil, Jiří Fukač),  
Praha 1997, s.56-57 
12 Tamtéž, s.57 
13 Danuser Herman, Die pluralistische Musikkultur: Tradition, Moderne, Avantgarde in: Dahlhaus Carl, 
Handbuch der Musikwissenschaft, Musik des 20. Jahrhunderts, 1984, s.285-299 
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Avantgarda, resp. neoavantgarda je tedy v kontextu vývoje hudby 2. pol. 

20.století chápána víceméně jako rozchod s tradicí a synonymum Nové hudby, čili 

kompozičních technik, které navazovaly na odkaz Weberna a 2.vídeňské školy 

(zejména serialismus nebo totální organizace). Dále jako avantgardní bývá 

označována elektroakustická hudba, multimediální performance nebo aleatorika jako 

reakce na racionalismus Nové hudby.  

 

POSTMODERNA 

 

Pojem postmoderna je ve slovníku The New Grove14 pojat šířeji a je 

vymezován jako epocha. „Jako historické období může být postmodernismus chápán 

v době, která se datuje po období moderny 1450-1950, a reflektuje krizi kulturní 

autority a vidění světa, zvláště v západní kultuře a jejích institucích.“15 Pokud je tedy 

postmodernismus dobou, která přichází po moderně, potom platí, že „co je 

postmoderní, závisí na definici modernismu.“16 

Ve Slovníku České hudební kultury je uvedena tato definice postmoderny: „Výraz 

[postmoderna], jímž se zejména v posledních desetiletích paušálně označují 

vývojové tendence a situace, dostavivší se údajně nebo fakticky po odeznění či 

zániku moderny. To, co bylo chápáno jako moderní éra či epocha, se již završilo a 

bylo vystřídáno epochou jinou, která předchozí moderní vývoj určitým způsobem 

překonává, neguje.“17 

Postmoderna je také klíčovým pojmem knihy s názvem Postmoderna 

v hudbě? s podtitulem Německá diskuze na sklonku 2O. století od skladatele Víta 

Zouhara.18 Je zde podán výčet teoretických konceptů postmoderny, které později 

přebrala také muzikologie. Obecně lze podle tohoto přehledu rozdělit tři teoretické 

koncepty: 

• Postmodernismus jako stádium každé epochy. Každá epocha má čtyři stádia 

vznik-růst-úpadek-rozklad. Stádium úpadku je stádium postmoderní (Umberto 

Eco, Joseph Toynbeeh) 
                                                 
14 Siepmann Jeremy, Postmodernism in: The New Grove of Music and Musicians (ed. Stanley Sadie), sv. 20, 
London 2001, s.213-217 
15 „As a historical period, postmodernism can denote that which postdates the period 1450-1950, reflecting a 
crisis of cultural authority and world view, especially that vested in Western culture and its institutions.“, s.213 
16 „What is postmodernist in this sense, depends on one´s definition of modernism.“, s.213 
17 Fukač Jiří, Postmoderna, in: Slovník české hudební kultury (ed. Jiří Vysloužil, Jiří Fukač),  Praha 1997, s.719-
720 
18 Zouhar Vít, Postmoderna v hudbě? (Německá diskuze na sklonku 20.století), Olomouc 2004 
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• Postmodernismus jako charakteristika osobnosti umělce jako dvojítého agenta 

(double-agent), který se pohybuje na hranici vysokého a zábavného umění. 

Proti elitářskému modernismu je postavena postmoderní rovnocennost 

vysokého a masového umění. (Leslie Fiedler) 

• Hlavními znaky postmoderny jsou pluralita, polystylovost a eklekticismus 

(Charles Jencks) 

 

V muzikologii byl pojem postmoderna reflektován od roku 1980, kdy jej užil Wulf 

Konold ve studii Postmoderne in Komponieren. V německé jazykové oblasti se dále 

tento pojem snažili vymezit především již jmenovaný Hermann Danuser a Helga dela 

Motte-Haber. 

Danuser chápal postmodernu jako pluralitní fenomén a reakci na Novou hudbu. 

Důležitými znaky pro Danusera jsou zacílení na posluchačovo nevědomí a příklon 

k tradici. Mezi postmoderní směry řadil minimalismus, tzv. novou jednoduchost, 

meditativní hudbu a také americkou avantgardu 50. a 60. let.  

Helga dela Motte-Haber19 pak vyjmenovává dvě základní konstanty 

postmoderny: 

• zásadu „aus alt mach neu“, kdy se ze starého materiálu recykluje nový 

a výsledkem je kombinace více odlišných prvků spolu nijak 

nesouvisejících;  

• posthistorie, což znamená ztrátu historického odstupu, čili epigonství a 

restauraci minulého. 

Postmoderní znaky jsou zjišťovány u skladatelů jako Alfred Schnittke, Michael 

Nyman, Wolfgang Rihm, Luciano Berio a další. Je zajímavé, že při vymezení pojmu 

avantgarda a postmoderna dochází občas k paralelám. Jako avantgardní a zároveň 

postmoderní je chápán např. John Cage a aleatorika (Adorno x Danuser).  

Mínění o tvorbě skladatelů se mění také podle změn v jejich skladatelském 

vývoji. To je případ Krzysztofa Pendereckého, který do 80.let vystupoval jako 

reprezentant Nové hudby, od 80.let je chápán jako představitel neoromantismu. 

 

Z uvedených definic pojmů avantgarda a postmoderna vyplývá, že pokud se 

soubory soudobé hudby ve sledovaném období vymezovaly orientací na avantgardní 

                                                 
19 Zouhar Vít, Postmoderna v hudbě? (Německá diskuze na sklonku 20.století), Olomouc 2004, s.132 
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nebo postmoderní hudbu, znamená to, že se plně včleňovaly do kontextu 

evropského vývoje hudby ve 2.pol. 2O.století a stavěly interpretační základnu jak pro 

hudbu světové avantgardy a postmoderny, tak i pro ve stejném duchu vznikající 

hudbu českou. 

Na podkladě teoretického vymezení pojmů lze dobře vysledovat, že 

představitelé souborů operovali s termíny avantgarda a postmoderna ve shodě 

s touto teorií. Pod heslem avantgarda byla v kontextu sledovaných ansámblů míněna 

tvorba zastřešená pojmem Nová hudba, pojmem postmoderna byla označována 

hudba, kterou, od jejího vzniku v 70.letech, charakterizovala repetitivní struktura, 

návrat k tonalitě a tradici i nové zacházení s nesourodými prvky, jak uvnitř skladeb 

samotných, tak vnějškově spoluprací s hudebníky jiných žánrů. 
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III/2 Obecné podmínky pro provozování hudby po roce  1989 

 

Po roce 1989 došlo v důsledku celospolečenských změn také  ke změně 

podmínek pro fungování  a provozování hudby. Především došlo ke zrušení 

federálních a národních uměleckých svazů, v případě hudby ke zrušení Svazu 

československých skladatelů a koncertních umělců.  

Následovníkem tohoto svazu byla Asociace hudebních umělců a vědců, která 

vznikla v roce 1990, a která již neměla takové monopolní postavení. Tím došlo 

fakticky k decentralizaci hudebního života a začaly vznikat nové umělecké spolky a 

soukromé nadace.  

V roce 1993 byl ustanoven Státní fond kultury jako mimorozpočtový fond 

podporující kulturní projekty. Ten však fungoval jen krátce a postupně byl vytvořen 

systém státní podpory profesionálního umění v podobě grantových projektů 

Ministerstva kultury. Od roku 1993 také začala fungovat Nadace Český hudební fond, 

která vznikla transformací předešlých kulturních fondů a její funkcí bylo také 

podporovat hudební projekty směřující k rozvoji hudební kultury. Stejně tak vznikl i 

Český literární fond a Český fond umění.20 

Tyto proměny ekonomického zázemí a podpory ovlivňovaly pochopitelně také 

vznik nových profesionálních hudebních těles. Soubory soudobé hudby měly a 

dodnes mají z právního hlediska statut občanského sdružení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Kolektiv autorů, Vývoj v oblasti umění in: Sborník statí o kultuře v České republice po roce 1989, Praha 1999, 
s. 63-69 
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III/3 Skladatelská sdružení 

 

Ve sledovaném období po roce 1989 také začínají vznikat skladatelská 

sdružení organizující festivaly soudobé hudby. Jako nástupce Svazu 

československých skladatelů vznikla zmiňovaná Asociace hudebních umělců a 

vědců, jejímž členem se stala Společnost pro elektroakustickou hudbu a  Společnost 

skladatelů, která od května 1998 nese název Společnost českých skladatelů.  

Posledně jmenovaná Společnost  pravidelně pořádá festival Dny soudobé 

hudby, který v podstatě navazuje na Týdny nové tvorby z doby normalizace. Na 

těchto festivalech, jejichž dokumentace je uložena v Hudebním informačním 

středisku, se však žádný ze mnou sledovaných souborů nepodílel. 

 Obnovena byla po roce 1989 také činnost skladatelského sdružení 

Přítomnost, které bylo založeno již za první republiky. Ani zde jsem mezi sdružením a 

sledovanými soubory nezjistil žádnou spolupráci. 

K úzkému propojení souborů soudobé hudby s nově vznikajícími 

skladatelskými sdruženími došlo v případě sdružení Ateliér 90 . Toto sdružení vzniklo 

v roce 1990 z podnětu Marka Kopelenta, který také od počátku stojí v jeho čele. 

Vymezilo se jako sdružení skladatelů, interpretů a muzikologů orientovaných 

k netradiční soudobé hudební tvorbě. Na počátku své existence „stálo v rozhodném 

rozporu proti praktikám totalitního Svazu skladatelů a snahám organizovat hudební 

život v jeho duchu. Svoboda tvorby a podpora nekonvenčně aktuálních slohových 

trendů v ní je hlavním smyslem jeho činnosti.“ 21 

Sdružení Ateliér 90 pořádalo od roku 1993 festival nazvaný Dvoudení, později 

Třídení. Tyto festivaly uváděly skladby členů Ateliéru a vybraná díla avantgardistů 

20.století. Na těchto festivalech probíhala úzká spolupráce s interpretačními 

komorními soubory, na festivalu hrály soubory Agon, Mondschein a Resonance. 

Koncertní spolupráci sdružení navázalo také se souborem ArtN.  

 

 

 

 

 
                                                 
21 www.atelier90.cz 
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III/4 Sledované soubory 

 

Mapováno je celkem osm souborů, které se věnovaly provozování a 

interpretaci soudobé hudby. Kromě jednoho případu vznikly všechny soubory po roce 

1989.  

V chronologickém přehledu patří do vymezení práce soubor Agon , který jako 

jediný vznikl před rokem 1989, a to v roce 1983. Na počátku své existence se 

vymezoval proti vládnoucímu režimu a oficiální hudební kultuře a je to jediný soubor, 

který udržel kontinuitu svého působení a navazoval na činnost z 80.let. „ Orchestr 

vznikl jako platforma, pódium pro skupinu mladých českých skladatelů a pro 

hudebníky, jejichž aktivity překračovaly a bořily hranice kulturního zřízení té doby.“22 

Pro formování dalších souborů měl Agon rozhodující význam, neboť fungoval jako 

vzor či jako objekt, vůči kterému se ostatní vymezovali. 

Dalším souborem je ansámbl Mondschein , který vznikl v roce 1995 a od  roku 

2001 užívá zkrácený název MoEns. Rokem 1997 se datuje vznik souboru ArtN , 

počátek ansámblu Resonance rokem 1998. Po roce 2000 pak vznikly další čtyři 

soubory, v roce 2001 soubor 108Hz a Tunning Metronomes , v roce 2002 soubor 

Why not Patterns  a skladatelské sdružení Konvergence . 

 

V podrobnějším chronologickém přehledu s uvedením jmen zakladatelů a 

základní ideou vzniku jsou tématem mé práce tyto soubory: 

 

AGON 

vznik: 1983 

zakladatelé: Petr Kofroň, Miroslav Pudlák, Martin Smolka 

idea: Specifická dramaturgie Agonu vychází především z tvorby současných 

skladatelů mladší generace, jež spojuje poetika „postmodernismu“ (neoromantismus, 

nová jednoduchost, nová expresivní diatonika, postminimalismus). Do ní se však 

promítá  zprostředkovaná zkušenost Nové hudby 60.let a tak další významnou 

součást repertoáru tvoří skladby české avantgardy (Kabeláč, Komorous, Klusák, 

                                                 
22 www.geocities.com/Vienna/Opera/7266/agon.html 
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Kopelent, Vostřák). V českém prostředí navíc soubor Agon uvádí vybraná díla 

světové soudobé hudby.23 

 

MONDSCHEIN ENSEMBLE (MoEns) 

vznik: 1995 

zakladatelé: Miroslav Pudlák, Kamil Doležal 

idea: „Soubor Mondschein byl založen s cílem spojit interprety a skladatele, kteří se 

věnují nové hudbě [...] Hlavním úkolem souboru je provádět díla české nové hudby, 

díla mladých skladatelů, renovovaných i neprávem zapomenutých autorů, jakož i 

světovou novou hudbu. Soubor se nebude zaměřovat na úzké stylové zaměření, 

nýbrž se orientuje na široké spektrum tvorby.“24 

 

ART N 

vznik: 1997 

zakladatelé: Roman Z. Novák 

idea: „ARTn je občanské  sdružení mladých profesionálních tvůrců, absolventů 

vysokých uměleckých škol. Tito umělci zastupují oblast soudobé hudby, herectví, 

recitace, moderního tance i vizuálního umění. Jejich cílem je propojovat jednotlivé 

umělecké směry a zkoumat hranice vzájemné komunikace. Sdružení zapojuje do 

svých projektů i neslyšící umělce, spolupracuje s profesionální skupinou VDN, která 

vzešla z absolventů oboru výchovná dramatika neslyšících na JAMU v Brně. 

Jednotlivá představení tak získávají na originalitě a působivosti.“25 

 

RESONANCE 

vznik: 1998 

zakladatelé: Michal Macourek, Petr Pokorný, Monika Knoblochová 

idea: „[…]chce zbavit provádění současné hudby běžně přetrvávajícího tradičního 

klišé, které nerespektuje požadavky nových stylů. Dbá na výrazovou zřetelnost 

                                                 
23 programová brožura ke koncertu v rámci  festivalu italské a české soudobé hudby v rámci Festivalu Evropa - 
Praha '92, který se konal 24.9.1992 
24 program k prvnímu veřejnému vystoupení Mondscheinu na koncertě Ateliéru 90 „Nová švýcarská hudba“ 
17.11.1995 
25 divadloponec.cz/program 
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hudebního projevu, usiluje o nové zvukové kvality, které adekvátně vystihují 

skladatelský záměr, a  tónovou čistotu […]“26 

 

108 HZ 

vznik: 2001 

zakladatelé: Martin Cikánek, Petr Bakla, Vlastislav Matoušek 

idea: Cílem občanského sdružení 108Hz je všestranně podporovat provozování a 

prezentaci skladeb artificiální hudby, která je z nejrůznějších důvodů považována za 

příliš nekonvenční, experimentální či nestandardní, vymykající se běžné praxi 

koncertního provozu, a hraje se proto zřídka, nebo vůbec ne. 27  

 

TUNING METRONOMES 

vznik: 2001 

zakladatelé: Michal Trnka, Sylva Smejkalová 

idea: Tuning Metronomes založila počátkem roku 2001 hrstka mladých hudebníků, 

kteří se už nemohli smířit s tím, že pod pojmem současná hudba, kterou veřejně 

provozují, se skrývají výplody jejich mnohdy přesluhujících kantorů hudebních forem, 

dějin nebo jiných nadřízených a že skladby čerstvých autorů jsou uklízeny na 

periferní časy s věnováním minima finančních prostředků.28  

 

WHY NOT PATTERNS 

vznik: 2002 

zakladatelé: Miroslav Pudlák, Kamil Doležal, Michal Nejtek 

idea: „ […] soubor hraje skladby založené na různých způsobech realizace, kdy 

obvykle jeden z nástrojů vede a dává signály, na které ostatní reagují podle daných 

pravidel […], spíše než improvizace je to něco jako „kompozice v reálném čase“ […], 

znovu oživený minimalismus, různé konstrukce, ale i celkem prostinké polymelodie 

[…], hraje se zásadně z not, některé skladby jsou zapsané na jednom listu papíru a 

přitom trvají velmi dlouho, jiné naopak […], myslíme si, že je to v podstatě vážná 

hudba, jen s poněkud brutálním rockovým soundem […]” 29 

 

                                                 
26 Karel Mlejnek, Soubor Resonance hraje současnou hudbu in: Slovo 7.10. 1998 
27 http://www.shakushachi.cz/108Hz 
28 http://www.musica.cz/tuning/index.html 
29 http://www.musica.cz/wnp/index.html 
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KONVERGENCE 

vznik: 2002 

zakladatelé: Tomáš Pálka, Ondřej Štochl, Martin Pallas 

idea: „Náplní činnosti je veřejné uvádění děl skladatelů mladé generace, ať už jde 

přímo o díla členů anebo zajímavé kompozice mladých autorů žijících v zahraničí. 

Rovněž si klademe za cíl uvádění těch skladeb autorů generace starší, která je u nás 

hrána méně, případně nebyla hrána vůbec.“30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 program ke koncertu 11.3.2003 v kostele sv. Vavřince 



 17 

III/5 Společné znaky soubor ů 

 

 Z bližšího pohledu na jednotlivé ansámbly, lze vypozorovat několik společných 

rysů, které jejich činnost charakterizují a dodávají jednotu ve snaze zpřítomnit 

soudobou tvorbu. Společné jmenovatele se jeví takto: 

 

1) Všechny soubory se utvá řely kolem úzkého okruhu skladatel ů a 

interpret ů, některé soubory vznikaly dokonce z podn ětu 

stejných osobností.  

 

Soubor Agon vznikl z podnětů skladatelů Petra Kofroně, Miroslava Pudláka a 

Martina Smolky. Osobnost Miroslava Pudláka stála později i u zrodu souboru 

Mondschein. S Kamilem Doležalem a skladatelem Michalem Nejtkem založil Pudlák 

v roce 2002 také soubor Why Not Patterns.  

Ke vzniku souboru Resonance vedla společná činnost skladatele Michala 

Macourka, Petra Pokorného a cembalistky Moniky Knoblochové, ansámbl ArtN se 

zformoval kolem osobnosti česko-německého skladatele Romana Z. Nováka. 

Občanské sdružení 108Hz vzniklo v okruhu skladatele a etnomuzikologa Vlastislava 

Matouška. 

Důležitým centrem  zájmu o provozování soudobé hudby byla také hudební 

fakulta AMU, na jejíž půdě vznikly dva soubory. V okruhu studentů skladby (Tomáš 

Pálka, Ondřej Štochl, Roman Pallas,) vzniklo roku 2002 skladatelské sdružení 

Konvergence. Podnětem pro vznik souboru Tunning Metronomes byla aktivita 

studentů Michala Trnky a Sylvy Smejkalové. 

 

2) Soubory kladly d ůraz na provád ění děl svých členů-skladatel ů. 

Tyto skladby byly provád ěny většinou ve sv ětové premié ře. 

 

Jednou z hlavních náplní činnosti souborů byla interpretace nově vzniklých 

děl, jednotlivým souborům přímo dedikovaným. Zakládající členové souborů byly ve 

většině případů také skladateli a bylo tak jejich ctižádostí psát pro svůj soubor 

jedinečné kompozice. 
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3) U soubor ů dochází k prolnutí vztahu skladatel-interpret, kdy  se 

sami skladatelé stávají interprety svých skladeb ne bo komponují 

přímo pro soubor 

 

Zakládající členové stáli většinou v čele souborů zároveň jako skladatelé, 

dirigenti nebo hráči  na jednotlivé nástroje. Stávali se tak prvními interprety svých 

vlastních kompozic, popřípadě byli v těsném styku při zkoušení a přípravě skladby. 

 

 

4) Soubory se snažily vymezovat svým repertoárem a písemnými 

články uvád ěnými v ětšinou v programových brožurách 

koncert ů. Spole čným znakem je zam ěření na novou tvorbu 

skladatel ů mladé generace. 

 

Pro demonstrování tohoto znaku je dobré uvést několik citací z teoretických 

reflexí činnosti jednotlivých souborů. 

 

Agon:    

 „Specifická dramaturgie Agonu vychází především z tvorby současných skladatelů 

mladší generace, jež spojuje poetika „postmodernismu“ (neoromantismus, nová 

jednoduchost, nová expresivní diatonika, postminimalismus). Do ní se však promítá  

zprostředkovaná zkušenost Nové hudby 60.let a tak další významnou součást 

repertoáru tvoří skladby české avantgardy (Kabeláč, Komorous, Klusák, Kopelent, 

Vostřák). V českém prostředí navíc soubor Agon uvádí vybraná díla světové soudobé 

hudby.“ 31 

 

Mondschein:  

„Soubor Mondschein byl založen s cílem spojit interprety a skladatele, kteří se věnují 

nové hudbě [...] Hlavním úkolem souboru je provádět díla české nové hudby, díla 

mladých skladatelů, renovovaných i neprávem zapomenutých autorů, jakož i 

                                                 
31 programová brožura ke koncertu v rámci  festivalu italské a české soudobé hudby v rámci Festivalu Evropa - 
Praha '92, který se konal 24.9.1992 
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světovou novou hudbu. Soubor se nebude zaměřovat na úzké stylové zaměření, 

nýbrž se orientuje na široké spektrum tvorby.“32  

 

Tuning Metronomes:   

„ Tuning Metronomes založila počátkem roku 2001 hrstka mladých hudebníků, kteří 

se už nemohli smířit s tím, že pod pojmem současná hudba, kterou veřejně 

provozují, se skrývají výplody jejich mnohdy přesluhujících kantorů hudebních forem, 

dějin nebo jiných nadřízených a že skladby čerstvých autorů jsou uklízeny na 

periferní časy s věnováním minima finančních prostředků. Mladý skladatel v Čechách 

tedy nejen, jak se říká musí počkat, až zemře, aby se dočkal uznání, ale ještě 

předtím musí počkat, až zemřou jeho postarší kolegové, aby našel místo, kam svou 

skladbu složit. Proto se tato hrstka odhodlala k pokusu o vlastní existenci a založila 

sdružení Music of Changes, pečující právě o soubor Tuning Metronomes.“33  

 

Konvergence:  

„ Skladatelské sdružení Konvergence jsme založili na jaře 2002. Náplní činnosti je 

veřejné uvádění děl skladatelů mladé generace, ať už jde přímo o díla členů anebo 

zajímavé kompozice mladých autorů žijících v zahraničí. Rovněž si klademe za cíl 

uvádění těch skladeb autorů generace starší, která je u nás hrána méně, případně 

nebyla hrána vůbec. Uvědomujeme si nesmírnou stylovou rozmanitost a různé 

možnosti nazírání prostředků, které dnes soudobá hudba používá. Proto má být 

výsledkem našich snah nalézání a uvědomování si spojitostí ve světě výrazových 

prvků hudebního vyjadřování jednotlivých členů, též i skladatelů, jejichž díla se 

chystáme uvádět.“ 34 

 

5) Soubory se profilovaly jako komorní ansámbly s v ariabilním 

nástrojovým obsazením ur čovaným podle obsazení 

interpretovaných skladeb 

 

Všechny sledované ansámbly měly stálý okruh hudebníků, který byl podle 

potřeby doplňován o další nástroje. Mezi jmény interpretů tak lze nalézt jména členů 

                                                 
32 program k prvnímu veřejnému vystoupení Mondscheinu na koncertě Ateliéru 90 „Nová švýcarská hudba“ 
17.11.1995 
33 http://www.musica.cz/tuning/index.html 
34 program ke koncertu 11.3.2003 v kostele sv. Vavřince 
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pražských symfonických a operních orchestrů či jinak zaměřených komorních 

ansámblů. 

 

6) Soubory interpretují p řevážně hudbu 2.pol.20.století, kterou 

samy definují jako avantgardní, p řípadně postmoderní, hudbu 

hranou málo nebo nehranou v ůbec 

 

V repertoáru jednotlivých souborů soudobé hudby se převážně nacházejí 

kompozice inovativních směrů artificiální hudby 2.pol.20.století,  součástí repertoáru 

jsou však i díla skladatelů tvořících převážně v 1.pol.20.století. Vybraná díla z první 

poloviny století pak zřejmě úzce souvisí s názory na hudbu a celkovým směřováním 

ansámblů. Vždy se však jedná o díla skladatelů, která měla významný vliv na hudbu 

vznikající ve 2.pol. 20. století.  
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III/6 Historický kontext 
 

Koncertní a činnost souborů soudobé hudby v letech 1990 - 2004 mohla 
navazovat na obdobný jev ze 60.let 20.století.  

Situace v české hudbě v 60. letech byla značně specifická. V důsledku 
politického uvolnění byla v oblasti umělecké tvorby možná větší svoboda a došlo ke 
kontaktům s aktuálními evropskými směry a trendy, do té doby u nás prakticky 
neznámými. V oblasti hudby to znamenalo první kontakty s Novou hudbou, 
aleatorikou nebo minimalismem.  

Na tuto novou hudbu se zaměřovalo sdružení Pražská skupina Nové hudby , 
jejímiž členy byli skladatelé Rudolf Komorous, Marek Kopelent, Vladimír Šrámek, 
Zbyněk Vostřák, muzikologové Josef Bek, Eduard Herzog, Vladimír Lébl a pod tuto 
skupinu spadající interpretační soubor Musica Viva Pragensis . 

Podobným sdružením bylo v 90.letech sdružení Ateliér 90, které je dodnes 
s Pražskou skupinou Nové hudby spjato personálně v osobě skladatele Marka 
Kopelenta. Také ideově měly obě skupiny k sobě velmi blízko. Pražská skupina Nové 
hudby měla snahu „seznámit českou hudební veřejnost s klasiky i současnými 
zahraničními skladateli evropské hudební avantgardy a vyprovokovat původní tvorbu 
pro obsazení souboru“35 Pokud Ateliér 90 proklamuje, že „svoboda tvorby a podpora 
nekonvenčně aktuálních slohových trendů v ní je hlavním smyslem jeho činnosti“36, 
pak je zde vzájemná ideová spřízněnost více než zřejmá. 
 Vedle Pražské skupiny Nové hudby a souboru Musica Viva Pragensis, se  v 
60. letech vyprofilovaly podobně orientované soubory Komorní harmonie, Novákovo 
kvarteto, Sonatori di Praga. Pro soudobou hudbu významné bylo také uskupení Due 
Boemi di Praga. 

Již tyto ansámbly vycházely z tvorby skladatelů mladé generace a docházelo 
u nich k prolnutí osoby skladatele a interpreta. Dokládá to například citace o orientaci 
souboru Komorní harmonie : „ […] chceme hrát díla zvláště soudobá a věnovat se 
uvádění děl mladých českých autorů dosud málo známých.“ 37  

Soubory Musica viva Pragensia a Komorní harmonie fungovaly na bázi 
osobností, které zajišťovali činnost ansámblů organizačně, interpretačně i 
skladatelsky. Musica viva Pragensis byla spjata se skladateli Markem Kopelentem, 
Zbyňkem Vostřákem a Rudolfem Komorousem, pro Komorní harmonii byla klíčová 
osobnost Jana Klusáka.  

Po událostech ze srpna 1968 soubory postupně zanikly. V období tzv. 
normalizace, v 70. a 80.letech, měl monopolní postavení zmiňovaný Svaz 
českolovenských skladatelů a koncertních umělců, který organizoval festival Týdny 
nové tvorby a tzv. hudební středy. Na těchto přehlídkách však byly hrány pouze díla 
oficiálních skladatelů a provedení děl mnoha dalších autorů nebylo možné. 
Hegemonii Svazu narušil v 80.letech jen Agon Orchestra, který se vymezoval proti 
oficiální hudební kultuře a zabýval se hudbou, se kterou se u nás nebylo možné jinde 
setkat.  

Jak bude zřejmé, repertoárově se k tradici 60.let hlásí právě Agon. Ostatní 
soubory se k této tradici nehlásí explicitně, nicméně jmenované společné symptomy 
jednoznačně přiřazují ansámbly 90.let k interpretační tradici souborů let šedesátých. 

 
                                                 
35 Markéta Lajnerová, Počátky Nové hudby v Čechách – Musica viva Pragensia a její kmenoví autoři, diplomová 
práce ÚHV FFUK, Praha 2000, s.43 
36 viz poznámka 14 
37 M. Lajnerová, s.46 
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IV. JEDNOTLIVÉ SOUBORY 
 

IV/1 Agon 
 

Soubor Agon vznikl v roce 1983 jako sdružení interpretů a skladatelů. Ustavil 
se jako soubor s proměnlivým obsazením 10-20 hráčů, které bylo určováno podle 
potřeb konkrétních skladeb a dramaturgie koncertu. Postupně vznikl soubor 
s následujícím nástrojovým obsazením: zpěvní hlasy: soprán, tenor; flétna, hoboj, 
klarinet, lesní roh, trubka, trombon, housle, viola, violoncello, kontrabas, baskytara, 
kytara, elektrická kytara, harfa, bicí, klávesové nástroje a dirigent. Orchestr Agon 
tvořili a tvoří hudebníci z různých hudebních těles jako jsou Česká filharmonie nebo 
Státní opera a hudebníci z rockových a jazzových kruhů. 

První veřejné vystoupení Agonu se konalo 12.dubna 1983 v Muzeu Bedřicha 
Smetany. Na programu tohoto koncertu, který byl uveden pod názvem Koncert 
minimální hudby, byly provedeny kompozice dvou zakládajících členů souboru, 
Miroslava Pudláka a Martina Smolky38. Třetím skladatelem, který Agon 
spoluzakládal, byl Petr Kofroň.  

Zakladatelé Agonu patří ke skladatelské generaci narozené v 50.letech. Petr 
Kofro ň (nar.1955) studoval skladbu v letech 1974-79 na JAMU u Aloise Piňose a 
soukromě také, od roku 1971, u Marka Kopelenta. Od počátku svého komponování 
se orientoval na Novou hudbu, později také na minimalismus.  

Martin Smolka  (nar.1959), syn muzikologa a skladatele Jaroslava Smolky, 
studoval skladbu na pražské konzervatoři a HAMU, kde byl postupně žákem Oldřicha 
Semeráka, Jiřího Pauera a Ctirada Kohoutka. Stejně jako Kofroň studoval soukromě 
u Marka Kopelenta, a to v letech 1980-85.  

Miroslav Pudlák  (1961) studoval skladbu na pražské konzervatoři u Jindřicha 
Felda a hudební vědu v Praze a v Paříži. Účastnil se také skladatelských kurzů 
v Darmstadtu a Amsterodamu. V souboru Agon působil do roku 1990 a o pět let 
později založil, po vzoru Agonu, komorní soubor Mondschein. 

Všechny tři spojovala touha hrát jinou hudbu, než jaká se běžně hrála 
na koncertních pódiích a která je skladatelsky oslovovala. Sami si také chtěli utvořit 
soubor, kde by mohli provádět své vlastní kompozice. Sami stáli většinou v čele 
souboru jako dirigenti.  

Myšlenku s jakou byl soubor založen, vyjádřil Petr Kofroň v odpovědi na 
otázku S jakou ideou jste Agon zakládal? v rozhovoru pro Hospodářské noviny z roku 
2003, kdy Agon slavil 20leté výročí vzniku: „Před dvaceti lety to byla hlavně osvěta: 
Uvádět soudobou vážnou hudbu, která se u nás vůbec nehrála i s tím, že na to 
možná nikdo nepřijde. Postupně jsme se specializovali. Původně byl Agon autorský 
soubor a hráči nepocházeli z profesionální sféry. Nyní hrajeme i cizí skladby a 
členové souboru jsou profesionálové. Musí být schopni zahrát všechno.“39 

Agon nezůstal u jedné dramaturgické tendence, ale za dobu své existence se 
profiloval směrem k nejrůznějším směrům soudobé hudby. Soubor hrál zpočátku 

                                                 

38 Na koncertě zazněly tyto skladby: Miroslav Pudlák - Spočinutí pro smyčcový orchestr (15), dir/M.Pudlák, 
Martin Smolka - String-Session pro 6 vn, 2 vl, 2 vc, cb, dir/M.Smolka, Miroslav Pudlák - Rotace a kánony pro 
fl, ob, cl, sx.s., fg, cor,dir/Pudlák, Martin Smolka - Quod licet bovi... pro fl, ob, cl, sx.s., fg, cor, perc a smyčcový 
orchestr, dir/O.Kukal, Martin Smolka / Miroslav Pudlák - Ukolébavka pro perc 

39 Váňová Magdalena, Kofroň: Agon hraje i hudbu, která nechce být poslouchána, rozhovor in: Hospodářské 
noviny 19.6.2003 
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český repertoár s převahou skladeb od jeho zakladatelů. Kolem souboru se postupně 
vytvořil širší okruh skladatelů mladé generace. Vedle Kofroně, Pudláka a Smolky to 
byli Vojtěch Havel, Vítězslav Janda a Pavel Kalina. Do repertoáru se brzy dostaly i 
skladby od zahraničních autorů. První skladbou cizí provenience byla kompozice 
George Crumba Vox Balaenae pro flétnu, klavír a violoncello, která zazněla poprvé 
na koncertě 24.1.1985 ve velkém sále Městské knihovny v Praze.  

V době svých počátků se Agon orientoval na Novou hudbu, tzv. 
postwebernismus, tzn. byly interpretovány skladby, které byly komponovány na 
základě racionálního přístupu. Otevřeně se také Agon hlásil k tradici Nové hudby u 
nás, tzn. k době 60.let, kdy Nová hudba poprvé přicházela do českých zemí. 
K autorům tohoto okruhu, jejichž díla Agon prováděl, patřili Rudolf Komorous, Josef 
Berg, Zbyněk Vostřák, Marek Kopelent nebo Jan Rychlík. 

Již ke konci 80. let se však orientace Agonu začala pomalu proměňovat. Do 
středu pozornosti se dostal minimalismus a kompoziční styl nazývaný jako nová 
jednoduchost nebo nová tonalita. K autorům, jejichž skladby se stali součástí 
repertoáru patřili Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass nebo Arvo Pärt. Tímto 
směřováním Agon opustil pole avantgardní hudby, neboť minimalismus a příbuzné 
směry (nová jednoduchost, nová tonalita, neoromantismus) jsou svým způsobem 
reakcí na Novou hudbu a avantgardismus.  
Dramaturgie Agonu se pak poměrně radikálním způsobem proměnila v 90.letech. 
Soubor se začal pohybovat na pomezí mezi soudobou vážnou hudbou a alternativní 
rockovou hudbou. „Se žánrem minimalistické muziky začal Agon už v roce 1983. Už 
tehdy koketoval s pop-music, protože někdejší interpreti hráli převážně s rockovými 
kapelami. A tímhle směrem jde i Agon: pohybuje se na pomezí alternativního rocku a 
vážné hudby [...] Muzika, kterou hraje Agon zůstavá pořád takovým okrajem 
okrajů.“40  

Podařilo se realizovat několik grafických a konceptuálních partitur vzniklých 
v 60.letech (např. od Cornelia Cardewa, Anestise Logothetise nebo Milana Knížáka). 
Dále začal spolupracovat s řadou rockových hudebníků. Prvními byli Mikuláš 
Chadima a Oldřich Janota41, dále Ivan Acher42, Filip Topol a skupina Psí vojáci43 a 
především The Plastic People of The Universe44. Podobné tendence propojení vážné 
hudby a rocku realizoval Agon provedením skladeb zahraničních autorů Blixy 
Bargelda, Briana Ena, Johna Zorna nebo Franka Zappy. Orientoval se také na 
                                                 
40 Milada Čechová, Agon je něco jiného, rozhovor s Petrem Kofroněm, Reflex 4.5.2000 
41 Mikoláš Chadima napsal pro Agon v roce 1993 skladbu Exodus, Oldřich Janota  napsal Tři písně pro meditaci 
v roce 1992 
 
42 Ivan Acher začal spolupráci s Agonem v roce 2002, kdy s ním začal vystupovat a napsal pro něj kompozici 
Tance sv.Víta VII, VIII, IX, X pro akustické nástroje (flétna, klarinet, perkuse, 2 housle, violoncello, kontrabas), 
sampler a další elektroniku; v roce 2003 napsal Ivan Acher pro podobné obsazení (2 housle, violoncello, 
kontrabas, sampler, elektronika) skladbu Sur la terre il y a. 
 
43 Se skupinou Psí vojáci a Filipem Topolem provedl Agon jejich písně v instrumentaci Petra Kofroně na třech 
koncertech v roce 2000 a 2001. V roce 2001 vyšlo CD Psí vojáci a Agon Orchestra (Indies Records a Divadlo 
Archa, MAM 155–2, 2001) 
 
44 Spolupráce se skupinou The Plastic People of the Universe začala v roce 2004, kdy Agon s Plastic People 
provedl Pašijové hry velikonoční Milana Hlavsy v ůpravě Michala Nejtka. Z tohoto koncertu, který se konal 
22.4.2004 a vznikla z něho i nahrávka (Knihy Hana s.r.o., KH0001–2, 2004). Druhé vystoupení se konalo 
22.5.2004 v Českém Těšíně, kde byly provedeny, opět v ůpravě Michala Netka, písně Milana Hlavsy, 
zakladatele The Plastic People.  
Olga Štajnrtová, Plastic People & Agon - Pašijové hry velikonoční, 24.4., Divadlo Archa, www.freemusic.cz, 
28.04.04, rubrika Recenze akcí 
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newyorskou downtownmusic (John Zorn, Eliott Sharp, Yamada, Gosfield, Coleman) a 
postminimalismus, v tomto směru především na okruh autorů kolem newyorského 
souboru Bang on a Can (Michael Gordon, David Lang, Julie Wolfová, Evan Ziporyn). 
Zasáhl i do žánru opery provedením dvou oper Philipa Glasse45.  

Jmenovanými aktivitami se Agon dostal do kontaktu s elektronickou hudbou, 
samplováním a improvizací, rockovým undergroundem a soudobým jazzem. 
Mísením žánrů a balancování na pomezí mezi vážnou hudbou alternativní nebo 
populární hudbou řadí Agon k poetice postmodernismu, pokud za jeho hlavní znaky 
považujeme stylovou pluralitu (Danuser) a slučování zdánlivě nesourodých prvků 
(Helga de la Motte Haber). 

Postavení Agonu jakožto oficiálního reprezentanta českého interpretačního 
umění v oblasti soudobé hudby je záležitostí 90. let. Díky tomuto statutu mnohokrát 
vystupoval na zahraničních festivalech (Rakousko, Belgie, Kanada, Anglie, Estonsko, 
Německo, Maďarsko, Itálie, Litva, Nizozemí, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, USA a 
bývalá Jugoslávie).  

Před rokem 1989 se Agon vymezoval proti vládnoucímu režimu a byl spíše 
raritou. Atmosféru, v které Agon vystupoval, popsal v rozhovoru jeden z klíčových 
interpretů, klarinetista Kamil Doležal: „Pro socialistickou společnost byla „západní 
hudba“ nepřijatelná, nebezpečná […] Pro posluchače však znamenaly tato koncerty 
chvíle uvolnění a současně byly v podstatě I jejich politickým protestem.”46 Díky 
svému okrajovému zaměření však nebyl považován za nepřítele režimu a mohl tak 
koncertně působit. Od roku 1983, kdy soubor vznikl, do poloviny roku 2004 realizoval 
Agon 278 koncertů. 

V 90. letech se orchestr Agon stal vzorem pro zakládání dalších souborů pro 
soudobou hudbu, jak v Čechách (Ensemble Mondschein, Tuning Metronomes, 
Orchestr Berg), tak v Brně (Art Incognito) a Bratislavě (Veni Ensemble).  

V průběhu 90.let se objevují na koncerty Agonu a na vydaná CD také četné 
kritiky a recenze, a to jak v denním tisku, tak odborných hudebních časopisech. 
Nejčastějšími recenzenty byli v průběhu 90.let hudební publicistka Wanda 
Dobrovská, která nejčastěji referovala na stránkách Mladé fronty Dnes, dále skladatel 
Petr Pokorný v Hudebních rozhledech, Ivan Hartmann v Hospodářských novinách, 
dále také např. Pavel Klusák, na stránkách časopisu HisVoice Matěj Kratochvíl, nebo 
po svém odchodu z Agonu Miroslav Pudlák. 

Reflexe v tisku se pohybují na široké škále názorů, od chválení novátorské 
dramaturgie až ke kritickým stanoviskům, co se týká interpretace. Nalezneme i 
články reflektující postavení Agonu v koncertním provozu vážné hudby: „Agon už 
zřejmě přišel o své příznivce z řad posluchačů „klasické“ koncertní  hudby. Zato se 
víc přiblížil k současnosti nejen dobou vzniku provozované hudby, ale i jejím 
energickým nábojem.“47 

Agonu je nejčastěji vytýkána jistá povrchnost v provádění skladeb, neboť 
široký okruh jeho repertoáru zabraňuje dané skladby více nazkoušet. Navíc se Agon 

                                                 
 
45 3.11.1996 Agon realizoval koncertní provedení opery Pád domu Usherů z roku 1988 v rámci festivalu Musica 
Judaica. V roce 1996 pak proběhly další čtyři provedení. 

Obnovená premiéra opery, již v jevištním provedení, se pak uskutečnila v roce 1999 ve Státní opeře 
Praha. Premiéra se konala 29.5.1999, derniéra 7.1.2002. 

V Národním divadle ůčinkoval Agon v Glassově opeře z roku 1994 Kráska a zvíře v režii bratří 
Formanů. Premiéra se konala 29.6.2004 a celkem proběhlo 12 představení.  
46 Šenková Svatava, O soudobé hudbě s Kamilem Doležalem, Opus Musicum 1/2001, s.66 
47 Dobrovská Wanda, Orchestr Agon mění tvář, ale rysy zůstávají stejné, MF Dnes 29.6.1999 
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většinou u skladeb cizí provenience po jednom premiérovém provedení obrátil 
k jinému projektu. Uvedené tendence dokládá několik příkladů: 

V recenzi na koncert z 30.10.1997 píše Wanda Dobrovská: „Těleso Agon 
zůstalo svým čtvrtečním koncertem věrno tradici nevystupovat s týmž programem na 
stejném místě více než jednou a uvádět pokud možno premiéry.“48 Stejná autorka 
píše o rok později o koncertě ze skladeb Iannise Xenakise 27.6.1998: „ Aktivity 
Agonu nesou skoro vždy stopu systematického přístupu, další bod má za 
nastudování a dramaturgii.“49  

V dramaturgii byl spatřován jasný záměr: „Agon jde s dirigentem Petrem 
Kofroněm ve své vlastní dramaturgii i ve způsobu, jakým přistupuje k studování a 
ztvárňování hudby za vyhraněnou vizí, která připomíná jízdu lavinovým polem.“50 

Kriticky se stavěla Wanda Dobrovská zejména k dramaturgii koncertu z 18. 
května 2000, kdy v článku s názvem Agon představil minimalistický odvar produkce 
Johna Adamse, napsala: „Na naše pódia Adamsova hudba zatím nepronikla a po 
koncertě Agonu v pražském divadle Archa dlužno říci, že to není žádná velká ztráta. 
V dobře vystavěném programu představil Agon Adamsovu hudbu nejprve  v její starší 
podobě ze 70.let. Klavírní Phrygian Gates a slavné Shakers Loops pro smyčce však 
vyzněly hodně vyčpěle, a to i navzdory pečlivému nastudování. […] Uvedení Shakers 
Loops mělo cenu nejspíše statistickou – za svou popularitu skladba sice 
přinejmenším z části vděčí obratným kampaním, je nicméně hitem a jako taková patří 
k aktuální hudební realitě. Agonu je potřeba přiznat odvahu, že se díla  zhostil 
v pouze sedmičlenné sestavě, o to více však vynikla prázdná zvukovost mechanicky 
vygenerovaných struktur.“51 

Na stránkách Hudebních rozhledů se kriticky o přístupu Agonu k soudobé 
hudbě zmiňuje také Petr Pokorný v článku o koncertě ze skladeb italského skladatele 
G. Scelsiho: „Problém Agonu je, že má jen velmi malý počet stálých členů, které 
doplňuje podle potřeb jednotlivých skladeb. A takto málo secvičený soubor pak může 
těžko dostát vysokým nárokům Scelsiho hudby.“ 52 

Jiný příklad poskytuje i Pokorného recenze na koncert z 10.12. 2000, kde je 
Agon chválen za dramaturgii, za způsob provedení již méně: „ Agon orchestra pod 
vedením skvělého dirigenta a skladatele Petra Kofroně připravuje vždy nesmírně 
zajímavé a objevné programy pro své koncerty. Je to ovšem soubor proměnného 
složení, který výborně funguje zejména ve velkém obsazení. Tomu odpovídá 
orchestrální způsob zkoušení. Skladbám komorního obsazení zůstává provedení 
leccos dlužno.“53 

Rozdílné stanovisko zastává naopak Vlasta Reittererová  v recenzi o koncertě 
v Rudolfinu z 22.5.2001, který se konal v rámci festivalu Pražské jaro: „ Agon 
Orchestra potvrdil, že je sehraným souborem vysoce kvalitních hráčů, výborný byl 
dirigentský výkon Petra Kofroně.“54 

Názory recenzentů na úroveň produkce byly v 90.letech různé, mnohdy 
pochopitelně stanovisko záleželo na konkrétním výkonu souboru, než na mínění 
recenzenta o činnosti souboru vůbec. I tak je však zřejmé, že Agon i v očích odborné 

                                                 
48 Dobrovská Wanda, Agon ve znamení tuby a bicích, MF Dnes 1.11.1997 
49 Dobrovská Wanda, Koncert Xenakisovy hudby je dalším bodem pro Agon, MF Dnes 27.6.1998 
50 Dobrovská Wanda, Orchestr Agon mění tvář, ale rysy zůstávají stejné, MF Dnes 26.11.1999 
51 Dobrovská Wanda, Agon představil minimalistický odvar produkce Johna Adamse, MF Dnes 20.5. 2000 
52 Pokorný Petr, Maratón soudobé hudby, HR 1/1998, s.10 
53 Pokorný Petr, Agon hrál hudbu mladých, HR 2/2001, s.10-11 
54 Reittererová Vlasta, Agon Orchestra se dvěna premiérami, HR 7/2001, s.10 
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kritiky zastával výlučné místo. Byl vnímán jako soubor, který hraje nezvyklou hudbu. 
Tím nutně vyvolával rozporuplné reakce. 

Dalšími aktivitami Agonu, kromě jeho interpretační činnosti, bylo vydání knihy 
Grafické patitury a koncepty55, kde byly prezentovány konceptuální kompozice a 
skladby zaznamenané pomocí grafické notace. Všemi prezentovanými partiturami se 
Agon zabýval také interpretačně. 

Za dobu svého fungování Agon vydal sedm CD, realizoval několik nahrávek 
pro Českou televizi, Český rozhlas a německý rozhlas Deutschlandfunk.  
 
Obsazení souboru: 
 

Agon Orchestra měl od počátku jen málo stálých členů. Vedle zakládající 
trojice skladatelů prošlo souborem mnoho desítek interpretů podle aktuálních 
repertoárových potřeb. Sám se o tom zmínil v rozhovoru Petr Kofroň: „Agon má 
dvanáct kmenových členů a není, a ani nemůže být, stálým souborem. Složení se 
obměňuje podle nástrojového obsazení skladeb. V poslední době se často používá 
kombinace nástrojů akustických a elektronických.“56 
 Pro představu o základním obsazení souboru uvádím složení ansámblu 
z počátku 90.let, v kterém nahrál svůj druhý kompaktní disk Česká Nová hudba 
60.let57: 
 
Martin Čech – flétna 
Pavel Polášek – hoboj 
Kamil Doležal – klarinety, ústní harmoniky 
Václav Bratrych – altsaxofon 
Milan Sládek – fagot 
Tomáš Secký – lesní roh 
Jaroslav Secký – lesné roh 
Ivo Kopecký – pozoun 
Josef Litoš – pozoun 
Petr Fleischer – tuba 
Jaromír Kubíček – perkuse 
František Čech – perkuse 
Marek Velemínský – kytara 
Miroslav Šimáček – elektrická kytara 
Vojtěch Spurný – klavír 
Martin Smolka – preparovaný klavír 
Petr Malásek – jonika 
Kryštof Marek - syntezátor 
Zuzana Hájková – housle 
René Vácha – housle 

                                                 

55 Kniha Petr Kofroň - Grafické partitury a koncepty vyšla v roce 1996 a byla doplněna CD, audio ego 01–2, 
1996 

56 Čechová Milada, Agon je něco jiného, Reflex 4.5.2000, s.55 

57 Česká Nová hudba 60.let, Agon Orchestra, ARTA Records, F 1 0048-2111, 1994 
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Ivo Anýž – housle 
Pavel Hořejší – housle 
David Rejchrt – violoncello 
Ivan Bierhanzl – kontrabas, perkuse 
Petr Kofroň – klavír, dirigent 

Diskografie: 

AGON CONTEMPORARY MUSIC ENSEMBLE, ARTA Records, F 1 00182111, 
1991 

ČESKÁ NOVÁ HUDBA 60. LET  ARTA Records, F 1 0048-2111, 1994 

GRAFICKÉ PARTITURY A KONCEPTY,  audio ego 01–2, 1996, doplňující knihu 
"Grafické partitury a koncepty" 

AGON ORCHESTRA – THE RED & BLACK,  double CD, audio ego 02 – 2/1–2, 
1997 

AGON ORCHESTRA – MARTIN SMOLKA, audio ego 03–2, 1999 

FILIP TOPOL & AGON ORCHESTRA,  Indies Records a Divadlo Archa, MAM 155–
2, 2001 

PLASTIC POEOPLE OF THE UNIVERSE & AGON ORCHESTRA - PAŠIJOVÉ 
HRY VELIKONOČNÍ, Knihy Hana s.r.o., KH0001–2, 2004 

Kompletní soupis koncertů, repertoáru a diskografie souboru Agon je zanesen 
v příloze č.1. 
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IV/2 MoEns 

 

Počátky Mondschein Ensemble, jak zní původní název souboru, spadají do 

roku 1995, kdy se Miroslav Pudlák s Hanušem Bartoněm a s klarinetistou Kamilem 

Doležalem rozhodli založit nový komorní soubor. S prvotní myšlenou přišel Kamil 

Doležal, do roku 1994 člen Agonu, který osvětluje i důvody svého odchodu z tohoto 

souboru: „Hráli jsme tenkrát dost hlučnou, extatickou hudbu a mně to zkrátka 

přestalo vyhovovat. Uvažoval jsem tedy co dál a nakonec jsem se rozhodl oslovit 

skladatele Miroslava Pudláka a Hanuše Bartoně s myšlenkou sestavit vlastní 

ansámbl, který by se zabýval interpretací soudobých děl. Oba jí byli nakloněni a tak 

vznikl v roce 1995 soubor Ensemble Mondschein.“58 

Pudlák, který v Agonu působil do roku 1990, opět jako jeden z hlavních 

iniciátorů založil ansámbl, jehož ideou bylo mapování nové české a světové hudební 

tvorby. Na svém profilovém CD z roku 1996 se Mondschein představil jako poučený 

soubor s cílem vytvořit zázemí především české soudobé hudbě: „Soubor 

Mondschein vznikl jako výsledek pravidelné spolupráce několika pražských interpretů 

a skladatelů. Tito hudebníci společně pociťovali potřebu vytvoření stálé platformy pro 

provozování soudobé hudby na úrovni stabilního hudebního tělesa působícího 

v Praze. Cílem souboru je pracovat na detailně pojaté, specializované interpretaci 

nových děl a podnítit zároveň vznik náročných skladeb psaných pro tento soubor. 

Základ repertoáru souboru Mondschein tvoří hudba českých skladatelů mladé 

generace, kterou doplňuje současná zahraniční tvorba i některá díla klasiků nové 

hudby […]“59 

Ekonomické zázemí Mondscheinu, který od roku 2001 nese název MoEns  

vytvořila společnost pro soudobou hudbu Arbos, jejímž hlavním mottem bylo 

podporovat uvádění nových děl českých skladatelů. Díky této společnosti mohl 

Mondschein realizovat pravidelné koncerty, oproti jiným souborům v mnohem větší 

míře. Ansámbl vystoupil i na řadě festivalů v zahraničí. 

Soubor od počátku svého vzniku reflektoval obecnou situaci umění na 

přelomu století, která byla pojmenována jako postmoderní, na druhé straně se však 

nereprezentoval jako soubor demonstrující tuto postmodernu. Nebýt za každou cenu 

avantgardní, hrát hudbu, která čerpá z čistě hudebních prostředků a nespojovat ji 
                                                 
58 Šenková Svatava, O soudobé hudbě s Kamilem Doležalem, Opus Musicum 1/2001, s.67 
59 booklet CD The End of 20.Century in Czech Music, ARTA Records 1996 
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s jinými druhy umění či naopak nezůstat u pouhého fyziologického působení byly 

hlavní ideje Mondscheinu: „Okruh skladatelů sdružených kolem souboru Mondschein 

spojuje postmoderně globální vidění situace hudby, a zároveň nedůvěra 

k synkretickým i jednostranně radikálním řešením. Jejich estetika mající něco 

z rozkladné atmosféry konce století, je i snahou o vzkříšení významovosti hudby. Tito 

autoři (ač tolik rozdílní) mají společné úsilí o inovace uvnitř čistě hudebních 

prostředků (namísto útěků k povrchním spojením hudby s jinými druhy umění, nebo 

fyziologickému působení zvuku), zájem o novou nástrojovou virtuozitu, stojící ve 

službách exprese. Jejich cílem je tvorba jako dokonale svobodná činnost, oproštěná 

od návyků tradice a imperativů módnosti. Jejich společným znakem je snaha o 

srozumitelné hudební gesto stojící jakoby v bezčasí, mimo chaos rozpadajících se 

hudebních jazyků na konci 20. století“60  

Představitelé Mondscheinu byli také přesvědčení, že uprostřed postmoderny, 

kterou definují jako rozkladnou atmosféru konce století, se objevuje jakási 

„neuchopitelná nová kvalita“ spočívající v pojetí tvorby: „Zdá se, že uprostřed 

rozkladné atmosféry v hudbě konce 20.století (kterou odráží i tato nahrávka) zároveň 

krystalizuje něco nového, zatím těžko pojmenovatelného, obrysy čeho se teprve 

zpevňují, co se projevuje neokázale a spíše než v hudebním stylu spočívá snad 

v samotném pojetí tvorby. Právě tato neuchopitelná, záhadná nová kvalita je 

předmětem hledání souboru Mondschein.“61 

Estetické zázemí měl tedy Mondschein definované hned od začátku zřetelně, 

otázkou zůstávalo, jak se promítne do činnosti souboru. Repertoár si soubor vytvořil 

široký, s důrazem na českou hudbu. Jako kmenoví autoři se vedle Pudláka postupně 

vyprofilovali Hanuš Bartoň, Petr Pokorný a Peter Graham.  

Na rozdíl od citovaných tezí zdůrazňujících směřování k hudbě nezatížené 

mimohudebními prvky, Mondschein postupem času interpretoval hudbu různých 

směrů. V soupisu koncertů nalezneme představení multimediální koncert, skladatele 

nové složitosti, minimalismu a Nové hudby, směry patřící k postmoderně – nová 

tonalita nebo neoromantismus. Mondschein tak předváděl mozaiku přístupů 

v soudobé hudbě, čímž modifikoval původní vymezení své činnosti. Jak se názor 

souboru proměnil, dokládá Pudlákova úvaha nad dramaturgií souboru: 

                                                 
60 Tamtéž 
61 Tamtéž 
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 „Dramaturgie MoEnsu není jeho hlavní devízou. Na efektní dramaturgii se dá 

stavět reklama, ale ne umělecká reputace ansámblu. Dnešní hudba je velmi pestrá a 

na všem je možno se něco naučit. Neviděl bych v tom nevyhraněnost, spíše 

zvídavost a otevřenost.“62 

 Přestože Pudlák nestaví na efektní dramaturgii, přínosem MoEnsu byly 

koncerty, které tématicky mapovaly soudobou hudbu dle zemí. Takovými koncerty 

byly představení švýcarské, britské, finské, maďarské či japonské hudby. Za dobu 

fungování se souboru také podařilo provést více než čtyřicet premiér skladeb 

českých autorů. 

 Významným způsobem činnost souboru reflektovala hudební kritika. Na 

kulturních stranách MF Dnes, Lidových a Hospodářských novin, Hudebních 

rozhledech i Harmonii vyzněly všechny soudy o interpretaci a dramaturgii pro soubor 

příznivě. Hlavní devíza souboru byla spatřována v poučeném přístupu 

k interpretované hudbě: „Krédem Mondscheinu bude služba soudobé hudbě jejím 

poučeným studiem a co možná nejpreciznějším ztvárněním.“63, dále také schopnost 

nechat vyznít stylový charakter jednotlivých skladeb: Je potěšitelné, že soubor 

Mondschein již překročil onen počáteční stupeň pouhého „hraní notového zápisu“ a 

umí na svých koncertech stylové rozdíly vystihnout a posluchačstvu je 

interpretovat.“64 

 Jiný příklad ukazuje, jakou prestiž si Mondschein dokázal vybudovat za tři roky 

své existence: „Ansámbl Mondschein, který je aktivní již tři roky a který staví svoji 

pozici na okraj postmoderního stylu, hrál na pódiu Pražského jara ve skvělé formě. 

Prezentace soudobé hudby tímto způsobem je tím nejlepším možným výběrem.65“ 

 Vedle Agonu představuje MoEns co do počtu koncertů, počtu skladeb na 

repertoáru i hudebních recenzí v médiích, druhý největší soubor. Způsobeno to bylo 

ekonomickým zabezpečením, dobou fungování ansámblu i kreativitou tvůrců 

repertoáru. Ostatní soubory se počtem svých produkcí k MoEnsu jen těžko přibližují. 

 Soubor pokračuje v koncertování dodnes, zajímavé je pozvání na dva 

koncerty  v lednu 2006 do Kanady, kde MoEns propagoval ryze českou hudbu.  

 

 

                                                 
62 Havelková Tereza, Miroslav Pudlák riskuje, že bude trapnej, His Voice 2/2004, s. 24 
63 Dobrovská Wanda, Album Mondscheinu vyvolává známé otázky, MF Dnes 5.10.1997, s.18 
64 Pokorný Petr, Dvakrát Mondschein, HR 12/2000, s. 9-10 
65 Dobrovská, Wanda, Soubor Mondschein se představil ve skvělé formě, MF Dnes 23.5.1998 
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Obsazení souboru: 

 

Původní obsazení Mondschein Ensemble (do r. 2000) 

Kamil Doležal - klarinet, umělecký vedoucí 

Lenka Kozderková (Šimková) – flétna (původně Jaroslav Pelikán) 

Zdeňka Pelikánová – housle 

Jiří Richter – viola 

Radomír Širc – violoncello (původně Kryštof Lecian) 

Hanuš Bartoň – klavír 

Miroslav Pudlák – dirigent, klávesové nástroje 

 

Nové obsazení MoEns (od r. 2001) 

Kamil Doležal - klarinet, umělecký vedoucí 

Lenka Kozderková (Šimková) – flétna 

David Danel - housle 

Ludmila Sovadinová - viola 

Milada Gajdová (Strašilová) - violoncello 

Hanuš Bartoň - klavír 

Miroslav Pudlák – dirigent, klávesové nástroje 

 

Další interpreti: 

Jan Pohořelý – trubka 

Irena Houkalová - zpěv 

David Pavelka – kontrabas 

Tibor Adamský  - bicí  

Martina Bernášková – flétna 

Jan Krajhanzl - trombón 

Petr Cígler – lesní roh 

Miloslav Vrba – housle 

David Pavelka – kontrabas 

Junko Honda-Černochová – bicí nástroje 

Bronislava Klablenová – harfa 

Dana Šafránková – flétna 

Daniel Mikolášek - bicí nástroje 
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Tomáš Secký - lesní roh 

Lenka Kozderková – flétna  

Ladislav Kozderka – kontrabas, bicí nástroj  

Antonín Mühlhansl – saxofony 

Alex Ginsburg – baskytara 

Radim Kolář - bicí 

Milada Gajdová – violoncello 

Jiří Richter – viola 

Lukáš Polák - violoncello 

 

Repertoár 66 

 

Čeští autoři: 

 

Miroslav Pudlák – Encore 

- Tvář noci 

- OM-Age 

- Sextet 

- Drobné radosti 

- Nokturno 

- Letím 

- Aria 

- Astarot 

- Poslední slovo 

- Chandra 

- Chaosmos 

 

Hanuš Bartoň - Paralelní prostory II 

- Kasace in D 

- Míjení času 

                                                 
66 Soupis repertoáru a soupis koncertů byl vytvořen dle poskytnutých materiálůa  konzultací s Miroslavem 

Pudlákem, webových stránek souboru, sborníků Soudobá hudba v Praze a soupisu provedených skladeb na 
koncertech Ateliéru 90: Jaroslav Smolka,  Přehled činnosti v letech 1990 – 2005 a seznam skladeb, 
provedených na spolkovýchkoncertech a festivalech, HAMU Praha 2005  
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- Počítačovo zastaveníčko 

- Pantum  

- Trio pro klarinet, violu a klavír 

- Oasis 

- Řeka bouřlivá-Řeka zapomnění 

Peter Graham – Moens aneb Dvořákův problém 

- Trio 

- Der Erste 

- Jiná geometrie 

- Premiéry nové skladby 

- Kvintet 

- Polední přestávka v továrně budoucnosti 

- Il sogno 

- Poslední večer básníka Si – Kchanga 

- Mistr a Mamlas 

- …nebe i země pominou… 

Petr Pokorný - Večerní zpěvy 

- Naše paní Božena Němcová 

- Mondschein 

- Hudba k slavnostem pozdního léta 

- Prosím sejměte masky 

- Osamělý pištec I 

- Hadí královna veršů 

- Osamělý pištec II 

- Křehkost motýlích křídel 

 

Martin Marek - Trachys 02 

- Alban Atrhuan 

- Loudium  

- Cosciette di roncole alla Luigi Galvani 
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Jan Klusák – Minimálně do zítřka 

- Jupiter – duo 

- Lev pro flétnu a klavír 
 

Pavel Zemek – Novák - Parafráze na parafrázi na Rigoletta 

- Kvartet památce Jana Palacha 

- Sedm posledních slov 

- Chrámové sólo 

 

Marek Kopelent – Capriccio 

- Furiant 

- Bludný hlas 

- Le petit rien 

- Snehah 

- Karrak 

- Canto Espansivo 

 
Michal Rataj - O tom po tom 

- Dech, puls, světlo 

 

Milan Slavický – Vzývání I pro violu sólo 

- Vzývání IV 

- Veni, sancte spiritus 

- Stínování 

 

Jaroslav Rybář - Interludi e ritornelli  

- Osm zpěvů na básně I. Wernische 

- Sette elementi 

- Trio pro flétnu, klarinet a violoncello 

 

Miloslav Ištvan – Mikrosvěty mého města 

  - Canto I 

  - Canzona 
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Lukáš Matoušek – Stíny a odlesky 

  - Ohlédnutí Orfeovo 

 

Vlastislav Matoušek – Koan pro Mondschein 

- Post skriptum pro komorní soubor 

 

Michal Nejtek - Setup na hlubinu ticha 

- Für Elsa Zylberstein I 

 

Roman Z. Novák - South of no North 

  - Jen jednou si odpočinout jako myš v pasti 

 

Miloš Haase – Kvartet pro klarinet a smyčcové trio 

- Mlčení sirén  

 

Alois Piňos – Sonnenschein 

- Obžalovaný, dvě hudební scény na slova F. Kafky 

 

Jan Kapr – Concertino pro klarinet sólo, klavír, violoncello a bicí 

- Rotazione 9 

 

Ivo Medek – Zvětšenina deváté podoby 

- Pangea 

 

Zbyněk Matějů – Capriccio 

  - Tichá posloupnost 

 

Jaroslav Smolka – Reflexy  

 

Josef Adamík  - Ritorno 
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Peter Durko – Vodní hladina 

 

Milan Grygar - Prostorem půdorysu (grafická partitura) 

 

Svatopluk Havelka – Agapé je láska 

 

Martin Herman - Arena 

 

Marko Ivanovič – Šílencova ranní suita 

 

Eva Petrová – Sedm forem básnických 

 

Zdeněk Lukáš - Rondo 

 
Ivan Kurz – Písnička z Bretaně 

 

Ivana Loudová – Tanto accanto 

 

Bohuslav Řehoř – Intimo 

 

Sylva Smejkalová - Lunachordy 

 

Irena Tokarzová: Záblesky zevnitř 

 
Miroslav Srnka – Surprises in the Dark 

 

Zbyněk Vostřák - Kniha principů 

 

Zahraniční autoři: 

 

Mauricio Kagel – Variationen für gemischtes Quartett 

- Blu's Blue 

- Aus dem Nachlass 
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- Variationen  

- Klangwölfe 

- Phantasiestück 

 

Steve Reich - Vermont Counerpoint 

- New York Counterpoint 

- Violin Phase 

- Electric 

- Counterpoint 

- Tehillim 

 

György Kurtág - Osm duet pro housle a cimbál 

- Tre pezzi, Tre altri pezzi pro klarinet a cimbál 

-     Hry 

- Un brin du bruyere á Witold for piano 

- Un brin du bruyere á Witold for cymbalom 

 
 
Maté Hollós – Notturno 

- Na prahu nebytí 

- Jedna nebo deset skladeb pro klavír 

- Les Voyelles de Rimbaud 

 

Henryk Mikolaj Górecki - Musiquette IV "Trombone Concerto", op. 28 

- Recitativa i Ariosa „Lerchenmusik II“, op.53 

 
 
Kaija Saariaho – New Mates 

- Lichtbogen 

 

Lawrence Crane – Air 

- Trio for Ros and Peter  

 

Louis Andriessen - De Staat 
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Gavin Bryars – Allergasco 

 

Martin Burlas - Die Unendliche Melodie 

 

John Cage - Seven 

 

Jean-Jacques Dünki - Kammerstück IV 

 

Christoph Delz - Klavírní kvartet 
 
 

Miklós Sugár - Reminiscence 

 
 
James Mc Millan - Three Dawn Rituals 
 

 

Brian Ferneyhough – Flurries 

- Mort Subite 

 

Michael Finnissy – Banumbirr 

 

Kohei Fujita – Cesty větru 

 

Balázs Horváth - „I kolem tebe led” 

 

Paul Glass - Cinque pezzi pro klavír sólo 

 

Donald Crockett: To Be Sung on the Water 

 
Klaus Huber - Ein Hauch von Unzeit III  

 

Charles Ives – Largo 
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Michael Jarrell - Assonance pro klarinet sólo 

 

Youri Kasparov - Krajina ubíhající v nekonečno 

 
Joshihiro Kanno - Reflecting Spere 
 
 
Olli Koskelin – Uurre 

 

Bronius Kutavičius - Erotics 

 

Teizo Matsumura - Jon-Rei I, II 

 

Ichiro Nodaira - Strofa 

 

Matsuo Masataka  - Distraction 

 

Isao Matsushita – Kvartet ke slávě neřesti 

 

Rytis Mažulis - Canon mensurabilis 

 

Tristan Murail - Treize couleurs du soleil couchant 

 

Michael Nyman – Smyčcový kvartet č.3 

 

Doina Marilena Nemteanu-Rotaru – Rozdílení světla 

 

Hannu Pohjannoro - Paluu  

 

Lászlo Sary – Image 

 

Arnold Schönberg - Pierrot Lunaire 

 

Giacinto Scelsi - Ko Lho 
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Zsolt Serei - Rege 

 

Howard Skempton – Gemini Dances 

 

Yutaka Takahashi – Sextet Garuda 

 

Jukka Tiensuu – Beat 

 

Michael Torke - The Yellow Pages    

 

Erkki-Sven Tüür - Architectonics II pro klarinet, violoncello a klavír 

 

Nomeda Valanciute - Fragment z nemocničního parku 

 

Iannis Xenakis – Charisma 

 

Soupis koncertů:  

 

17. listopadu 1995 Lichtenštejnský palác, Galerie H AMU, koncert sdružení 

Ateliér 90 - první veřejné vystoupení 

Setkání (společný koncert se švýcarským souborem Neue Horizonte Bern) 

Rybář: Interludi e ritornelli; Pokorný: Naše paní Božena Němcová; Pudlák: Chandra; 

J.Smolka: Reflexy; Kopelent: Le petit rien 

 

5. prosince 1995 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U, festival T řídení plus 

Mondschein (společný koncert s Due Boemi di Praga) 

Piňos: 16.ledna 1969; Kopelent: Holanovská reminiscence  

 

18. června 1996 Janá čkova sí ň, 456. Úterek Um ělecké besedy 

Mondschein 
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Ištván: Mikrosvěty; Rybář: Sette elementi; Petrová: Sedm forem básnických; Lukáš: 

Rondo 

 

5. září 1996 Hotel Růže, Český Krumlov 

Pokorný: Mondschein (světová premiéra); Ištvan: Canto I; Pudlák: Chandra; Bartoň: 

Řeka bouřlivá-Řeka zapomnění (světová premiéra); Graham: Kvintet (světová 

premiéra); Matějů: Mechanika nebeského ticha-Capriccio (světová premiéra) 

 

26. října 1996 Galerie um ění, Karlovy Vary 

Pokorný: Mondschein; Pudlák: Sextet; Bartoň: Řeka bouřlivá-Řeka zapomnění; 

Graham: Kvintet; Matějů: Mechanika nebeského ticha-Capriccio  

 

11. listopadu 1996 JAMU, Brno 

Pudlák: Sextet; Kopelent: Furiant (premiéra); Pokorný: Mondschein; R.Z.Novák: jen 

jednou si odpočineš jako myš v pasti; Bartoň: Řeka bouřlivá-Řeka zapomnění; 

Graham: Kvintet; Matějů: Mechanika nebeského ticha-Capriccio 

 

17. listopadu 1996 D ům u Kamenného zvonu 

Mondschein – Pražské premiéry 

Bartoň, Graham, Kapr, Kopelent, Matějů, Pudlák 

 

19. listopadu 1996 Janá čkova sí ň, 458. Úterek Um ělecké besedy 

Pokorný: Mondschein; Bartoň:Řeka bouřlivá-Řeka zapomnění; L.Matoušek:Ohlédnutí 

Orfeovo; Pudlák: Sextet 

 

23. listopadu 1996 Festival Fliessende Grenzen, Mus ikhalle Hamburg 

Kopelent: Furiant; graham: Kvintet; Kapr: Rotazione 9; Pudlák: Sextet; Bartoň:Řeka 

bouřlivá-Řeka zapomnění; Matějů: Capriccio 

 

4. prosince 1996 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U, festival T řídení plus 

Rybář: Osm zpěvů na básně I.Wernische; Piňos: Obžalovaný 

 

5. prosince 1996 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U, festival T řídení plus 

Kopelent: Furiant; Pudlák: Chandra 
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6. prosince 1996 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U, festival T řídení plus 

Nemteanu-Rotaru: Rozdílené světla; Roman Z. Novák: Jen jednou si odpočinout jako 

myš v pasti; Pokorný: Mondschein, Miloš Haase: Kvartet 

 

4. října 1997 Expozice Nové hudby, Brno 

Pudlák: Chaosmos; Herman: Arena; Piňos: Sonnenschein; Bartoň: Počítačovo 

zastaveníčko; Crockett: To Be Sung on the Water; Medek: 11 Gestalten des 

Mondscheins 

 

9. listopadu 1997 Archa, festival Marathon soudobé hudby 

Petr Graham: Der Erste, Geometrické myšlenky, Premiéry nové skladby, Kvintet, 

Polední přestávka v továrně budoucnosti 

 

20. listopadu 1997 Kostel sv. Šimona a Judy 

Mondschein 

Piňos: Sonnenschein; Klusák: Jupiter; Loudová: Tanto accanto; Graham: …nebe i 

země pominou; Pudlák: Chaosmos; Bartoň: Počítačovo zastaveníčko 

 

3. prosince 1997 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U, festival T řídení plus 

Koncert z děl studentů skladby 

Smejkalová: Lunachordy 

Koncert ze skladeb členů sdužení Ateliér 90 

Kopelent: Bludný hlas 

 

4. prosince 1997 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U, festival T řídení plus 

Piňos: Sonnenschein 

 

5. prosince 1997 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U, festival T řídení plus 

V. Matoušek: Post skriptum; Loudová: Tanto accanto 

 

28. ledna 1998 Maďarské kulturní st ředisko 

Dny maďarské kultury 
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Pokorný: Mondschein, Hudba k slavnostem pozdního léta, Prosím sejměte masky; 

Máté Hollós: Notturno, Na prahu nebytí, Jedna nebo deset skladeb pro klavír, Les 

Voyelles de Rimbaud 

 

12. března 1998 Severo česká galerie výtvarného um ění, Litom ěřice  

Piňos: Sonennschein; Smolka: Reflexy; Nejtek: 1+2+3; Pudlák: Sextet; Graham: … 

nebe i země pominou…; Bartoň: Počítačovo zastaveníčko 

 

28. dubna 1998 Severo česká galerie výtvarného um ění, Litom ěřice  

Ensemble Mondschein 

Alois Piňos – Sonnenschein, Laurence Crane - Trio for Ros and Peter, Peter Graham 

– Moens, Tristan Murail - Treize couleurs du soleil couchant, Miroslav Pudlák –  

Sextet, Laurence Crane – Air, Hanuš Bartoň - Počítačovo zastaveníčko 

 

20. května 1998 Kostel sv.Šimona a Judy 

Koncert Pražského jaro 1998 

James Mc Millan: Three Dawn Rituals; Peter Graham: Moens aneb Dvořákův 

problém; Klusák: Minimálně do zítřka; Pudlák: Sextet, Bartoň: Pantum; Tristan Murail: 

Treize couleurs du soleil couchant 

 

16. září 1998 Koncert ze studia 1, p římý p řenos na ČRo 3 Vltava 

Peter Graham: Kvintet; Tristan Murail: Treize couleurs du soleil couchant; Pudlák: 

Om-Age; Bartoň: Pantum 

 

4. listopadu 1998 Lichtenštejnský palác, sál Martin ů 

Koncert soudobé duchovní hudby 

Milan Slavický: Veni, sancte spiritus 

 

8. listopadu 1998 Lichtenštejnský palác, Galerie HA MU 

50 let po – Vlastislav Matoušek 

Matoušek: Koan pro Mondschein 

 

26. listopadu 1998 Studio Dukla, Brno 
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Piňos: Sonnenschein; Graham: Trio; Pudlák: OM-Age; Torke: The Yellow Pages; 

Górecki: Recitativy a Ariosa, op. 53 

 

1. prosince 1998 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U, festival T řídení plus 

Mondschein 

M. Slavický: Stínování; Klusák: Lev; Haase: Mlčení sirén; J. Rybář: Trio, Kopelent: 

Snehah 

 

13. prosince 1998 Kostel sv. Vav řince  

Ensemble Mondschein 

Miroslav Pudlák  - OM-Age, Peter Graham – Trio, Hanuš Bartoň – Pantum, Michael 

Torke - The Yellow Pages, Henryk Mikołai Górecki - Recitatives and Ariosos - 

Lerchenmusik op.53 

  

28. dubna 1999 D ům u Kamenného zvonu 

Trio Mondschein 

Schönberg, Lutyens, Xenakis: Charisma, Graham: Jiná geometrie, Pudlák: Chandra 

 

Červen 1999 Etnicko-soudobý festival Roaming Hooves,  Ulánbátar 

Pudlák: Chandra; Bartoň: Večerní hudba; Kopelent: Karrak; Medek: Pangea; 

Graham: Jiná geometrie 

 

2. září 1999 Galerie Rudolfinum 

Smejkalová: Lunachordy; Nejtek: 1+2+3; Tokarzová: Záblesky zevnitř; Matějů: Tichá 

posloupnost; Bartoň: Míjení času; Xenakis: Charisma; Finnissy: Banumbir; Pudlák: 

OM-Age 

 

7. října 1999 Lichtenštejnský palác, Galerie HAMU  

"New Compexity - New Simplicity" Ensemble Mondschein 

Michael Finnissy – Banumbirr, Michael Nyman  - String Quartet No. 3, Brian 

Ferneyhough – Flurries, Howard Skempton - Gemini Dances, Brian Ferneyhough - 

Mort Subite, Gavin Bryars - Allegrasco     
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11. října 1999 Bazilika Sv. Ji ří na Pražském hrad ě, Ateliér 90  (spole čné 

vystoupení Art N a Mondschein) 

Soudobá duchovní hudba – Hledání souvislostí 

M. Kopelent: Cantus e dilectione filiorum Dei“; R. Z. Novák: Smuteční hudba pro 

nedělní odpoledne, připomínající…“; S. Havelka: Manna a bílý kámen; M.Slavický: 

Veni Sancte Spiritus 

 

29. října 1999 Lichtenštejnský palác, Galerie HAMU  

Ensemble Mondschein 

Ivo Medek - Zvětšenina deváté podoby (premiéra); Miroslav Pudlák - Nokturno 

(premiéra); Peter Graham - Il sogno (premiéra); Josef Adamík - Ritorno (premiéra); 

Vlastislav Matoušek – Koan; Hanuš Bartoň - Plynutí času  

 

21. listopadu 1999 Divadlo Archa - Marathon soudobé  hudby 

Mondschein 

Pudlák: Letím, Sextet, Om-Age, Astarot, Poslední slovo 

 

25. listopadu 1999 Moravská galerie Brno, Sdružení Q 

Finnissy: Banumbirr; Pudlák: Nokturno; Skempton: Gemini Dances; Medek: 

Zvětšenina deváté podoby; Nyman: Smyčcový kvartet č.3; Zemek.Novák: Chrámové 

sólo; Bartoň: Míjení času 

 

30. listopadu 1999 Sál Martin ů, Třídení plus (spole čný koncert se souborem 

Resonance) 

Milan Slavický: Vzývání IV; V. Matoušek: Incantus; Martin Marek: Conscientte 

 

2. prosince 1999 Sál Martin ů, Třídení plus (spole čný koncert se souborem 

Resonance a Art N) 

Marek Kopelent: Hudba pro pět 

 

14. prosince 1999 Janá čkova sí ň, 486. Úterek Um ělecké besedy 

Mondschein 

J.Rybář: Trio; M.Slavický: Stínování; Klusák:Lev; Bartoň: Večerní hudba; 

L.Matoušek: Stíny a odlesky 
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4. října 2000 , Dům pánů z Fanalu, Expozice Nové hudby, Brno 

Tvář noci (skladby Miroslava Pudláka) 

Pudlák: Letím, Chandra, Sextet, Nokturno, Om-Age, Tvář noci 

 

10. října 2000 Lichtenštejnský palác, Galerie HAMU  

Mauricio Kagel Concert - Ensemble Mondschein 

Mauricio Kagel - Blu's Blue, Aus dem Nachlass, Variationen, Klangwölfe, 

Phantasiestück 

 

30. října 2000, Lichtenštejnský palác, Galerie HAMU  

Ensemble Mondschein - Hry 

György Kurtág - Un brin du bruyere á Witold for piano, Hanuš Bartoň - Kasace in D, 

György Kurtág - Hry (Games), Lukáš Matoušek - Schatten und Widerscheine, Marek 

Kopelent – Capriccio, Miroslav Pudlák - Tvář noci, György Kurtág - Un brin du 

bruyere á Witold for cymbalom 

 

1. listopadu 2000 Sál Janá čkovy konzervato ře, Ostrava  

Ensemble Mondschein 

Mauricio Kagel - Variationen für gemischtes Quartett, Lukáš Matoušek - Schatten 

und Widerscheine, Miroslav Pudlák - OM-Age, Hanuš Bartoň - Míjení času, Mauricio 

Kagel – Phantasiestück 

 

25. listopadu 2000 Divadlo Archa, Festival Musica I udaica + Festival 9 bran  

Ensemble Mondschein a sólisté Dama Dama 

Steve Reich - Vermont Counerpoint, New York Counterpoint, Violin Phase, Electric 

Counterpoint, Tehillim 

 

5. prosince 2000 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U – festival T řídení 

Pudlák: Notturno; Řehoř: Intimity; M.Slavický: Veni Sancte Spiritus 

 

6. prosince 2000 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U – festival T řídení 

Zbyněk Vostřák: Kniha principů pro šest nástrojů 
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7. prosince 2000 Lichtenštejnský palác, Galerie HAM U – festival T řídení 

Kurtág: Hommage a R.Schumann; Kagel: Fantasiestück 

 

26. března 2001 Kostel sv. Vav řince 

Mondschein 

Rataj, Pudlák, Zemek-Novák, Bartoň, Graham, Marek 

 

15. října 2001 Kostel sv. Šimon a Judy  

MOndschein ENSemble 

Michal Rataj: O tom po tom, hudba pro flétnu, klarinet, violoncello, kontrabas a klavír 

(premiéra), Miroslav Pudlák: Drobné radosti (premiéra), Pavel Zemek: Kvartet  

památce Jana Palacha, Hanuš Bartoň:Trio pro klarinet, violu a klavír (česká 

premiéra), Petr Graham: Poslední večer básníka Si – Kchanga, Martin Marek: 

Cosciette di roncole alla Luigi Galvani 

 

13. listopadu 2001 Moyzesova sí ň, Bratislava, festival Mélos Étos 

Hanuš Bartoň: Míjení času; Miroslav Pudlák: Drobné radosti; Peter Graham: 

MOENS aneb Dvořákův problém; Martin Burlas: Die unendliche Melodie (světová 

premiéra); James MacMillan; Threee Dawn rituale 

Mauricio Kagel: Phantasiestück  

  

22. listopadu 2001 Hotel R ůže, Český Krumlov 

MOndschein ENSemble  

Matrin Burlas: Die unendliche Melodie, Hanuš Bartoň:  Míjení času, Hannu 

Pohjannoro: Paluu, Jukka Tiensuu:  Beat, Martin Marek: Cosciette di roncole alla 

Luigi Galvani  

 

26. listopadu 2001 Kostel sv. Šimona a Judy  

Koncert současných finských skladatelů 
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Hannu Pohjannoro – Paluu, Jukka Tiensuu – Beat, Olli Koskelin  – Uurre, Kaija 

Saariaho – New Gates, Kaija Saariaho – Lichtbogen  
 

18. května 2002 Thámova hala 

Koncert Pražského jara 2002 

Louis Andriessen: De Staat; Peter Graham: Subida; John Cage: Seven 

 

19. května 2002 Expozice nové hudby, Brno 

Mondschein Ensemble Praha 

Graham:Subida; Andriessen: De Staat 

 

19. června Dvorana Galerie Rudolfinum, koncert k výstav ě Mikuláš Medek 

Pudlák: Drobné radosti; Kapr: Concertino; Bartoň: Míjení času; Grygar: Prostorem 

půdorysu; Vostřák: Kniha principů 

 

24. října 2002 Divadlo Ponec 

Setkání hudby a pohybu v Žižkovském Ponci 

(scénické provedení kompozic, jejichž základem je musique concrete; společný 

koncert s ansámblem ArtN) 

Roman Z. Novák: Populární melodie mého podvědomí; Ondřej Adámek, Michal 

Rataj: Dech, puls, světlo (MoEns) 

 

30. října 2002 Kostel sv. Vav řince 

Jan Kapr: Concertino; Pavel Zemek: Parafráze; Martin Marek: Alban Arthuan; Marko 

Ivanovič: Šílencova ranní suita; Miroslav Srnka: Surprise in the Dark 

 

6. listopadu 2002 Kostel sv.Vav řince – Koncert Ateliéru 90 

Koncert k 70. narozeninám Petra Pokorného 

Pokorný:Osamělý pištec I, Hadí královna veršů, Prosím, sejměte masky,  
Osamělý pištec II, Křehkost motýlích křídel 

 

11. listopadu 2002 Konzervato ř v Teplicích 
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Srnka: Surprise in the Dark; Graham: Kvintet; Zemek-Novák: Parafráze na parafrazi 

Rigoletta; Bartoň: Míjení času; Pudlák: OM-Age; Nejtek: Setup do hlubin ticha; 

Marek: Cosciette di roncole 

 

14. listopadu 2002 České centrum v Pa říži 

Srnka: Surprise in the Dark; Graham: Kvintet; Zemek-Novák: Parafráze na parafrazi 

Rigoletta; Bartoň: Míjení času; Pudlák: OM-Age; Nejtek: Setup do hlubin ticha; 

Marek: Cosciette di roncole 

 

24. listopadu 2002 D ům Umění, Brno 

Koncert souboru MoEns  

Jurij Kasparov - Krajina ubíhající v nekonečno, Michal Nejtek – Sestup na hlubinu 

ticha, Nomeda Valančiūtė (Litva) - Fragment from Hospital Park, Erkki-Sven Tüür - 

Architectonics II, Pavel Zemek - Parafráze na parafrázi na Rigoletta, Henryk Mikołaj 

Górecki – Musiquette IV  

 

27. listopadu 2002 Kostel sv. Vav řince 

Koncert ze skladeb současných skladatelů zemí východní Evropy 

Jurij Kasparov: Krajina ubíhající v nekonečno, Erkki-Sven Tüür: Architectonics II pro 

klarinet, violoncello a klavír, Rytis Mažulis: Canon mensurabilis, Nomeda 

Valančiūtė:Fragment z nemocničního parku, Bronius Kutavičius: Erotics, Henryk 

Mikołaj Górecki: Musiquette IV "Trombone Concerto" op. 28  

 

11. ledna 2003 sál JAMU, Brno  

Koncert soudobé japonské hudby - MoEns a hosté 

Masataka Matsuo: Distraction, Kohei Fujita: Cesty větru pro sólový klavír, Joshihiro 

Kanno: Reflecting Sphere, Ichiro Nodaira: Strofa pro klarinet, Isao Mtsushita: Kvartet 

ke slávě neřesti (3. a 4. věta), Yutaka Takahashi: Sextet Garuda 

 

8. října 2003 - Lichtenštejnský palác, Galerie HAMU  

Multimediální koncert souboru MoEns 

Roman Z. Novák: South of no North (premiéra), Martin Marek: Trachys 02, Miroslav 

Pudlák: Encore, Ivan Kurz: Písnička z Bretaně (premiéra), Hanuš Bartoň: Paralelní 
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prostory II kompozice pro soprán,  komorní soubor, elektroakustickou stopu a 

vizuální projekci (premiéra) 

 

5. listopadu 2003 Lichtenštejnský palác,  Galerie HAMU 

Skladby švýcarských autorů  

Christoph Delz: Klavierquartett pro housle, violu, violoncello a klavír, Michael Jarrell: 

Assonance pro klarinet sólo, Paul Glass: Cinque pezzi pro klavír sólo, Jean-Jacques 

Dünki: Kammerstück IV pro flétnu, klarinet, lesní roh, housle, violu a violoncello, 

Klaus Huber: Ein Hauch von Unzeit III pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello a 

klavír 

 

1. prosince 2003, JAMU, Brno 

Japonská hudba  

Masataka Matsuo: Distraction, Kohei Fujita: Ways of the Wind, Joshihiro Kanno: 

Reflecting Sphere, Ichiro Nodaira: Strofa, Isao Matsushita: Quartet for the Glory of 

Vice, Yutaka Takahashi: Sextet Garuda, Teizo Matsumura: Jon-Rei I, II 

 

2. prosince 2003 Sál Martin ů HAMU   

Japonská hudba  

Masataka Matsuo: Distraction, Kohei Fujita: Ways of the Wind, Joshihiro Kanno: 

Reflecting Sphere, Ichiro Nodaira: Strofa, Isao Matsushita: Quartet for the Glory of 

Vice, Yutaka Takahashi: Sextet Garuda, Teizo Matsumura: Jon-Rei I, II 

 

14. března 2004, Deutschlandfunk, Köln 

Marko Ivanovič: Šílencova ranní suita, Michal Nejtek: Für Elsa Zylberstein, Martin 

Marek: Trachys 02, Miroslav Pudlák: Aria, Hanuš Bartoň: Oasis, Jan Klusák: Jupiter, 

Peter Graham: Moens 

 

5. dubna 2004 Kaple sv. Vav řince 

MoEns 

Petr Graham: Moens aneb Dvořákův problém, Michal Nejtek: Für Elsa Zylberstein I 

(česká premiéra), Martin Marek: Loudium (klarinet sólo), Hanuš Bartoň:Oáza (česká 

premiéra), Milan Slavický:Vzývání I, Miroslav Pudlák: Aria (česká premiéra) 
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23. srpna 2004 Dartington International Summer Scho ol & Festival 2004, 

Dartington Hall  

Peter Graham: Quintet, Jan Klusák: Jupiter – duo, Martin Marek: Trachys 02, Michal 

Nejtek: Für Elsa Zylberstein I, Pavel Novák - Zemek: Sedm posledních slov, Miroslav 

Pudlák: Encore, Hanuš Bartoň: Oasis 

 

25. srpna 2004 Dartington International Summer Scho ol & Festival 2004, 

Dartington Hall  

Milan Slavický: Invocation IV, Invocation I, Pavel Novák - Zemek: Kvartet, Hanuš 

Bartoň: Trio, Miroslav Pudlák: Aria 

 

24. listopadu 2004 · Štúdio 12, Bratislava 

Večery Novej hudby – MoEns 

Bartoň: Oáza; Górecki: Recitativa i ariosa „Lerchenmusik II“, Ives: Largo; Kopelent: 

Canto Espansivo, Pudlák: Aria 

 

8. prosince 2004 Kostel sv. Vav řince 

Durkó Péter: Vodní hladina, Sáry László: Image, Horváth Balázs: „I kolem tebe led”, 

Serei Zsolt: Rege, Kurtág György: Tre pezzi, Tre altri pezzi pro klarinet a cimbál, 

Sugár Miklós: Reminiscence 

 

6. prosince 2004 Roxy, Experimentální prostor NoD 

Peter Graham & Vancouver Irving: Mistr & Mamlas (Malé příběhy o velkém mistru), 

dokumentační melodram 

 

Diskografie: 

 

The End of the 20th Century in Czech Music , Arta Records F10073-2 1996 

 

Peter Graham - Der Erste , Arta Records F10091-2 1998 

 

Miroslav Pudlák - A Winged Creature , Arta Records F10101-2 2000 
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Milan Slavický – Komorní hudba , Studio Matouš 1996 (skladba Veni, Sancte 

Spiritus) 

Petr Pokorný – Umlkání , Happy Music Production 1997 (skladba Mondschein-

Sextet) 

Miloslav Ištván – Komorní hudba , Studio Matouš 1996 (skladby Mikrosvěty mého 

města a Canzona) 

Jaroslav Rybá ř – Komorní hudba , Studio Matouš 1998 (skladba Osm zpěvů na 

texty Ivana Wernische) 
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IV/3 Resonance 
 
 

Ansámbl Resonance  vznikl na jaře roku 1998 a od počátku byl orientovaný  

výhradně na hudbu 2. pol. 20.století. Oproti ostatním souborům je generačně 

nejmladší a počet jeho veřejných vystoupení je kvantitativně nejmenší. V mnou 

sledovaném období Resonance vystoupila na osmi koncertech, z toho třikrát na 

festivalu Třídení. 

U jeho zrodu stály tři osobnosti z řad skladatelů a interpretů, které cítily 

potřebu hrát a studovat soudobou hudbu. Z iniciativy cembalistky Moniky 

Knoblochové a skladatelů Michala Macourka a Petra Pokorného vznikl soubor,  jež si 

jako těžiště svého repertoáru vybral hudbu českých soudobých skladatelů. Každý ze 

zakladatelů souboru v něm posléze přijal funkci, která odpovídala jeho možnostem a 

schopnostem. Uměleckým vedoucím souboru se stal od počátku skladatel, dirigent a 

pedagog Michal Macourek  (1972), ve skladbě žák Milana Jíry a Marka Kopelenta.  

Petr Pokorný  (1932), skladatel vyšlý z kompoziční třídy Pavla Bořkovce, se 

stal jakýmsi ideologem souboru, který se staral o vymezování a celkovou tvářnost 

ansámblu. Při veřejných vystoupeních dokonce koncerty provázel mluveným slovem, 

což je v naší koncertní praxi takřka neznámým jevem. U souboru působil Pokorný od 

jeho vzniku v roce 1998 do roku 2000.  

Monika Knoblochová  se stala stálou interpretkou souboru na klavír a 

cembalo. V otázce repertoáru volili skladatelé orientaci na hudbu inovativního směru, 

využívající kompozičních technik tzv. Nové hudby. 

Nejpodstatnějším podnětem vzniku souboru byla snaha odlišit se od jiných 

ansámblů způsobem interpretace a celkovým pojetím. „Hned si vytičila svůj první cíl: 

vystupovat ve stabilním obsazení, které zajistí jednotu pochopení skladby, jednotu 

v barvě a artikulaci.“67 

Zakladatele ansámblu spojoval ideál poučené interpretace, která by se zbavila 

nánosů romantického způsobu hraní. Snahou bylo interpretovat soudobou hudbu 

stylově čistě, na vysoké profesionální úrovni a pokusit se vtisknout souboru 

specifickou soudobou zvukovost. Recenzent Karel Mlejnek o tomto cíli píše: „Mladý 

instrumentální oktet Resonance má své představy o interpretaci soudobé hudby. 

                                                 
67 Srnka Miroslav, Resonance aneb i krásné dítko způsobuje porodní bolesti, Harmonie 3/1999, s.26 
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Právě z pocitu nespokojenosti s nepoučeným a neadekvátním tlumočením moderní 

hudby vznikl na jaře letošního roku.“68 

Resonance se na počátku svého vzniku profilovala jako oktet, se snahou 

utvořit stálý okruh interpretů, doplňovaný o hosty podle potřeb interpretovaných 

skladeb. O tvářnosti souboru se v rozhovoru vyjádřil sám Michal Macourek: „Chtěl 

jsem, abychom byli variabilní skupinou, která může hrát tria stejně dobře jako 

kvartety. Chtěl jsem, abychom byli co možná nejbarevnější, měli všechny nástrojové 

skupiny včetně perkusí, které jsou nejskvělejší věcí 20.století – a tak jsme se rozhodli 

pro oktet. Potom jsme zjistili, že Petr Pokorný má stejný nápad.“69 Tato snaha se 

však zdařila pouze zčásti. Stálými členy byli většinou studenti nebo absolventi 

hudební Akademie či konzervatoře.  

Okolo souboru se vytvořil nejen okruh interpretů, ale také skladatelů. 

Repertoár tvořila z převážné většiny tvorba českých skladatelů, příležitostně soubor 

provedl hudbu autorů zahraničních. Základem repertoáru byla díla zakladatelů 

Michala Macourka a Petra Pokorného, kteří souboru věnovali několik svých opusů.  

Michal Macourek věnoval souboru skladbu Con Di Re aneb Sonance, která 

byla vůbec první kompozicí věnovanou Resonanci. Několik svých skladeb věnoval 

Resonanci také Petr Pokorný. 

Soubor bezprostředně po svém vzniku oslovil řadu dalších českých 

soudobých autorů, aby pro soubor zkomponovali skladbu. Své kompozice souboru 

věnovali Bohuslav Řehoř, Alois Piňos nebo Pavel Zemek-Novák. Dramaturgický 

názor souboru Resonance se orientoval na českou hudbu, tato orientace však nebyla 

zcela jednolitá. V programech koncertů nalezneme i díla autorů zahraničních. 

S prosbou o zkomponování skladby soubor oslovil nejen domácí skladatele, ale i 

řadu cizích autorů. O svém vzniku soubor informoval v mezinárodním věstníku 

Gaudeamus a díky tomu soubor obdržel stovky partitur. Po selekci zůstala na 

repertoáru souboru díla skladatelů amerických, italských i kanadských, ne všechny 

skladby se však podařilo provést veřejně. 

První vystoupení Resonance se uskutečnilo na koncertě v Muzeu Antonína 

Dvořáka 29.června 1998. Tento koncert se však nesetkal s velkým zájmem publika, 

jak dokládá recenze Miloše Pokory:  „Málokdy se podaří něco zajímavého tak dobře 

                                                 
68 Karel Mlejnek, Soubor Resonance hraje současnou hudbu, Slovo 7.10.1998 
69 Havelková Tereza, Resonance Ensemble, interview with Monika Knoblochová and Michal Macourek in: 
Czech Music 1999 
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utajit, jako tomu bylo v případě večera soudobé hudby, pořádaného 29.června ve 

Dvořákově Muzeu a provázeného průvodním slovem Petra Pokorného. Tím spíš, že 

šlo o koncert ve dvou bodech výjimečný. Jednak se na něm pod vedením Michala 

Macourka představil mladý a na soudobou hudbu specializovaný soubor Resonance, 

jednak zde v sousedství dvou skladatelských premiér a jedné novinky z posledních 

let zazněla hudba, která nám připomněla nejzajímavější vlastnosti komorní poetiky 

70.let.“ 70 

Soubor u hudební kritiky vzbuzoval sympatie a očekávání. Miroslav Pudlák 

uvažoval o budoucnosti souboru po jeho vystoupení v Maďarském kulturním institutu: 

„Soubor budí sympatie a setkává se s živým zájmem v kruzích zasvěcené veřejnosti. 

Jeho interpretační potenciál je slibný. Otázka pro budoucnost je tato: najde výrazný 

dramaturgický názor, který by se stal jeho „raison d´etre“ kromě nadšení?“71  

Miroslav Srnka reflektuje vystoupení ansámblu na soudobou hudební scénu 

takto: „Když Resonance poprvé vystoupila na veřejnost, ihned překvapila úrovní 

provedení, která přesáhla celonárodní průměr, a vyvolala vlnu – od nadšení po 

pobouření – svým nonvibrátovým tónem […] Chce vyjít z čistého, rovného, 

nerozechvělého tónu, který si žádá vysokou kulturu hry I intonace, a až na něm 

budovat obohacování tónu a zvuku tak, jak si to vynucuje každá konkrétní skladba.”72 

Své uplatnění našla Resonance, vedle několika samostatných koncertů, 

především na festivalu Třídení, pořádaného skladatelským sdružením Ateliér 90, 

jednou také vystoupila na Pražském jaru.  

Dnes již nekoncertuje příliš často a pod názvem Resonance se objevuje ve 

větších projektech, v poslední době například spolupracuje se skladatelským 

sdružením Přítomnost, v roce 2006 se soubor zúčastnil festivalu Pražské premiéry. 

 
 
 

 

                                                 
70 Pokora, Miloš, Soudobá hudba ve Dvořákově muzeu , HR 8/1998, s.12 
Na prvním koncertě Resonance zazněla většina důležitých skladeb z repertoáru souboru: Michal Macourek - 
ConDiRe aneb Sonance, Jaroslav Rybář – Interludi e ritornelli pro flétnu, klarinet, violu a klavír, Ivan Kurz – 
Květovaný pták pro flétnu, housle, violu, klarinet a bicí, Petr Pokorný - Barvy a vůně noci, Alois Piňos – Dolce 
far niente II pro klarinet a komorní soubor 
71 Pudlák Miroslav, Soubor Resonance a dvě premiéry, HR 5/1999, s.15-16 
72 Srnka Miroslav, Resonance aneb…, Harmonie 3/1999, s.26 
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Obsazení souboru 73: 

 

Michal Macourek – umělecký vedoucí 

Lenka Smolčáková – flétna 

Jindřich Pavliš – klarinet 

Jan Valta – housle 

Pavel Srba - viola 

Luděk Růžička – viola 

Tomáš Strašil – violoncello 

Ondřej Štajnochr – kontrabas 

David Řehoř – bicí nástroje 

Monika Knoblochová – cembalo, klavír, gamba 

 

Personálně bylo obsazení ansámblu značně pohyblivé. Na koncertě ze 

skladeb Petra Pokorného, Martina Marka a Michala Macourka 18.6.2002 již 

nalezneme značně obměněné obsazení. Z dostupných materiálů lze dohledat, že 

souborem prošli tito další interpreti: 

 

Petr Matuszek – zpěv 

Veronika Hyksová - flétna 

Kristýna Rybínová – flétna 

Roman Vojtíšek - klarinet 

Anna Matoušková – klarinet 

Radek Trupl - housle 

Luděk Růžička – housle 

Karel Untermüller – viola 

Jan Buble – kontrabas 

Martin Havelík – violoncello 

Miroslav Kejmar – bicí nástroje 

 

 

 

                                                 
73 Soupisy obsazení, repertoáru a koncertů byly vytvořeny dle poskytnutých materiálů M. Macourka a P. 
Pokorného 
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Soupis repertoáru: 

 

Seznam skladeb neodpovídá skutečně provedeným dílům. Ze zahraničního 

repertoáru se Resonanci podařilo provést pouze skladby Rudiho Springa, Luciana 

Beria a Roberta Lemaye. 

 

Český repertoár 

 

Michal Macourek 

• Con Di Re aneb Sonance 

• SIRIAM – variace pro violoncello a cembalo 

• Tři preludia pro flétnu, violoncello a cembalo 

• Gambello – antikoncert pro gambu a komorní soubor 

• Tvář pro hlas a magnetofonový pás 

 

Petr Pokorný 

• Barvy a vůně noci (Colours and smells of the night) 

• Znamení noci, mlha a netopýři pro hlas a komorní soubor 

• Večery pod lampou pro klavír 

• …ano i valčík pro klavír 

• Čas masopustu pro klavír 

 

Pavel Novák-Zemek 

• Modrá hudba (Blue music) 

 

Zbyněk Matějů 

• Komboloi, části z baletu 

 

Miroslav Pudlák 

• Sextet 

 

Ondřej Adámek 

• Zmítání (Tossing) 
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Luboš Mrvička 

• Dva komorní kusy (Two chamber pieces) 

 

Alois Piňos 

• Dolce far niente II pro klarinet a komorní soubor 

 

Bohuslav Řehoř 

• Osmihra (eight-people performance) 

 

Ivo Medek 

• 11 Gestalten des Mondscheins 

 

Martin Marek 

• Das Seyn pro hlas a komorní soubor 

 

Petr Graham 

• Canto (per Ezra Pound) pro kontrabas a klavír 

 

Arnošt Parsch 

• Bílí ptáci pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír 

 

Zbyněk Vostřák 

• Mahasarasvati 

 

Jan Novák 

• Praeludium a fuga pro sólovou flétnu 

 

Jaroslav Rybář 

• Interludi e ritornelli pro flétnu, klarinet, violu a klavír 

 

Ivan Kurz 

• Květovaný pták pro flétnu, housle, violu, klarinet a bicí 
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Zahraniční repertoár: 

 

Martin Rokeach 

• Quartet for piano and strings 

 

Jonathan D. Kramer  

• Atlanta Licks 

 

Robert Paterson 

• Quintus 

 

Lansing D. McLoskey 

• Rosetta stone 

 

Rudi Spring 

• Trio, op.25 

 

Javier T. Maldonado 

• Figural music 

 

Massimo Lauricella 

• Eco di un tempo perduto 

 

Mauro Montalbetti 

• Inside looking eyes 

 

Luciano Berio 

• Lied pro klarinet 

 

Robert Lemay 

• A tout prendre (Hommage á Claude Jutra), šest miniatur pro smyčcové 

trio a klavír (1995) 
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Soupis koncert ů: 

 

29. června 1998  Muzem Antonína Dvo řáka – první veřejné vystoupení  

Rybář: Interludi e ritornelli; Macourek: Con di Re aneb Sonance; Kurz: Květovaný 

pták; Piňos: Dolce far niente II; Pokorný: Barvy a vůně noci 

 

3. prosince 1998 T řídení plus, Sál Martin ů  

Pokorný: Barvy a vůně noci; Piňos: Dolce far niente II; Řehoř: Osmihra 

 

31. března 1999  Maďarské kulturní st ředisko  

Řehoř: Osmihra; Jan Novák: Praeludium a fuga; Graham: Canto; Pokorný: Večery 

pod lampou, …ano i valčík, Čas masopustu; Piňos: Dolce far niente II; Novák-Zemek: 

Modrá hudba; Berio: Lied; Macourek: Con Di Re aneb Sonance 

 

20. dubna 1999  479. Úterek Um ělecké besedy, Salón Zdenky Podhajské  

Řehoř: Osmihra; Graham: Canto; Lemay: Á tout prendre; Novák-Zemek: Modrá 

hudba; Piňos: Dolce far niente II; Pokorný: Barvy a vůně noci 

 

22.5.1999 Festival Pražské jaro 1999 

Resonance a hosté 

Pavel Haas – Brundibár 

 

22. listopadu 1999 Lichtenštejnský palác, Galerie H AMU  

Pudlák: Sextet; Spring: Trio; Vostřák: Mahasarasvati; Pokorný: Znamení noci; 

Matějů: Komboloi 

 

30. listopadu 1999 T řídení plus, Sál Martin ů (spole čně se souborem 

Mondschein) 

Matějů: Komboloi, Parsch: Bílí ptáci 

 

2. prosince 1999 T řídení plus, Sál Martin ů (spole čně se soubory Mondschein a 

Art N)  

 

Pokorný: Znamení noci, netopýři a mlha 
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18. června 2002 Lichtenštejnský palác, Galerie HAMU  

 

Koncert ze skladeb Petra Pokorného, Martina Marka a Michala Macourka 

 

Macourek: Tvář, Siriam, Tři preludia, Gambello; Pokorný: Znamení noci; Marek: Das 

Seyn  

 

13. listopadu 2002 Dny soudobé hudby, Konzervato ř J.Deyla 

Semerák: Návraty ve spirále 
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IV/4 Art N  
 
Rok 1997 je datem vzniku občanského sdružení Art N. Oproti ostatním 

sledovaným souborům jeho činnost zahrnuje širší pole, čímž se vymyká vymezení 

čistě hudebních produkcí. Nicméně zájem o soudobou hudbu zaujímá hlavní směr 

v aktivitách sdružení. Art N se liší ve dvou podstatných rysech: 

 

1. Jako jediné sdružení se dlouhodobě věnuje multimediálním a mimohudebním 

projektům. Do svých produkcí zapojuje herectví, moderní tanec a vizuální 

umění. Důsledkem toho sdružuje vedle hudebníků také interprety jiných umění 

(profesionální tvůrce a absolventy vysokých uměleckých škol). 

 

2. Vedle soudobé vážné hudby uskutečňuje  také „koncerty klasické vážné 

hudby s důrazem na interpretaci méně známých, avšak kvalitních děl“74. 

Převážně se jedná o hudbu 17. a 18. století. V některých případech soubor 

přidal k hudbě barokních a klasicistních skladatelů výtvarnou či taneční složku. 

 

Sdružení má však jako hlavní cíl propagovat a šířit soudobou hudbu (zejména 

autorské projekty mladých tvůrců) a díky takto zaměřeným koncertům se snažit 

vychovávat posluchače směrem k pozitivní recepci děl soudobé vážné hudby. Stejně 

tak chce šířit osvětu mezi samotnými interprety: „Koncerty ojedinělých skladeb 

českých a zahraničních autorů soudobé hudby 20. a 21. století mají rozšířit 

povědomí veřejnosti o současné tvorbě a podnítit zájem o tento druh hudby. 

Současně s výchovou diváků umožňují interpretům seznámit se s jednotlivými 

skladatelskými postupy, styly interpretace a způsoby využití svého nástroje 

k interpretaci hudby, zvuků, hluků aj.“75 

Orchestr ArtN funguje na základě jednotlivých projektů, čili se nejedná o 

standardní stálý soubor. Přes tuto skutečnost si soubor vytvořil okruh několika 

stabilních členů: 

 

 

 

                                                 
74 Materiál Občanské sdružení ArtN (poskytl Roman Novák), s.1 
75 Tamtéž, s.1 
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Obsazení souboru: 

 

Roman Z. Novák – dirigent 

Markéta Cukrová - zpěv 

Jan Čech – klavír 

Pavel Langpaul – fagot  

Viktor Mazáček – housle 

Ondřej Melecký – kontrabas 

Kristýna Poláková – violoncello 

Vít Reichl – klarinet 

Johana Rosická – soprán          

           

 Ostatní hráči jsou doplňováni podle potřeb interpretovaných skladeb obvykle 

z pražských profesionálních orchestrů (Česká filharmonie, FOK a další). 

Zakladatelem a uměleckým vedoucím občanského sdružen ArtN je skladatel, 

dirigent a sbormistr Roman Z. Novák  (1975), dnes, vedle ArtN, také sbormistr 

Zpěváckého spolku Hlahol. Roman Z. Novák studoval skladbu na HAMU u Marka 

Kopelenta a soukromě dirigování u Leoše Svárovského. V roce 1995 obdržel 2. cenu 

v mezinárodní skladatelské soutěži Pražského jara a reprezentoval Českou republiku 

na setkání mladých skladatelů v Lipsku. O roku 1999 je také držitelem „Ceny podpory 

Ernsta von Siemense“ za skladbu „Obejmi lehce, čistě, vroucně, nekonečně…“ 

Od roku 1995 se věnuje také tvorbě multimediálních kompozic, ve kterých do 

akce zapojuje videoprojekce, neslyšící herce, tanečníky a recitátory. Vznik souboru 

ArtN tak byl vyústěním jeho dlouhodobějšího zájmu o multimediální uměleckou 

tvorbu. Všechny jeho kompozice tohoto zaměření má také soubor trvale na 

repertoáru. 

Ojedinělým jevem je zapojení neslyšících herců do produkcí souboru. Sám 

Roman Novák se zasadil o zapojení těchto herců do koncepce ansámblu. V tomto 

směru byla významným počinem spolupráce s německým skladatelem, pocházejícím 

z neslyšící rodiny, Helmutem Oehringem a jeho komorním orchestrem. U příležitosti 

společného koncertu 9.12.2004 v divadle Ponec se Roman Z. Novák vyjádřil 

k tomuto druhu spolupráce: „Nikdy jsem se nesnažil postavit neslyšící herce do 

světla strádajících a handicapovaných jedinců, ale vždy se zabýval jejich možnostmi, 

schopnostmi i typickými projevy této skupiny populace. Skladby tak vždy představují 
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jakýsi koloběh života, uzavřený kruh, který tvoří soudobá hudba s mluveným slovem 

(v podání profesionálních herců), jež je „přepisováno“ do znakové řeči neslyšících a 

doplněno tanečními motivy inspirovanými jak slovem, tak znaky.“ 76 

Multimediální projekty ArtN od počátku sledovaly jasný záměr. Vznik ansámblu 

jednak ovlivnila myšlenka propojení jednotlivých oblastí umění, jednak problematika 

vzájemné komunikace mezi nimi. Důležitá je v intencích souboru  také osobnost 

diváka-posluchače. Jedním z hlavních cílů je totiž „aklimatizace člověka v jakémkoli 

prostoru a umocnění vnímání ojedinělosti vybraného prostoru a jeho architektury“.77  

Zajímavý soud se objevil v prezentaci souboru na koncert v roce 2005 (30.9.) 

v Betlémské kapli v rámci česko – německého semináře Auf neuen Wegen im 

vereinten Europa (Po nových cestách ve spojené Evropě). Zde se objevuje analogie 

mezi produkcemi souboru a pojmem Gesamtkunstwerk, označující souborné 

všeumělecké dílo: „Cílem ArtN je, skrze současnou estetiku, která spojuje jmenované 

umělecké druhy (soudobou hudbu, moderní tanec, herectví, poesii a výtvarné umění) 

vrstvit, hledat hranice současné komunikace a tvořit nové formy umění. Skrytou 

myšlenkou tu je přiblížit se  k pojmu Gesamtkunstwerk, termínu vzniklému 

v 19.století.“78 

Je zřejmé, že produkce ArtN překračují koncertní vystoupení tradičně chápané 

jakožto hudební produkce. Vystoupení ArtN mají převážně spíše charakter 

hudebního divadla, kde dochází ke spojení hudby, slova, tance a výtvarné složky. 

I díky těmto snahám soubor při svých vystoupeních spolupracoval s několika 

hudebními ansámbly i soubory stojících mimo hudební oblast79: 

• profesionální skupina VDN – neslyšící umělci (Brno) 

• výtvarné německé duo KRAPPRIX 

• komorní soubor Mondschein 

• smyčcové kvarteto A ROSE IS… (Hamburg) 

                                                 
76 Vyjádření R.Z.Nováka v anotaci představení na adrese: http://www.proculture.cz/index.php?a_id=533 
77 Tamtéž s.3 
78 Das Ziel von ART-n ist es, durch die Ästhetik der Gegenwart die oben genannten Kunstsparten 
(zeitgenössische Musik, moderner Tanz, Schauspiel, Lautpoesie und bildende (visuelle) Kunst zu verbinden, sie 
zu schichten, die Grenzen der gegenseitigen Kommunikation zu suchen und somit eine neue Form der Kunst zu 
schaffen. Der leitende Gedanke ist dabei, sich dem im 19. Jahrhundert entstandenen Begriff "Gesamtkunstwerk" 
zu nähern. 
http://www.daad.de/alumni/de/05_09_30_01.html 
79 Je důležité zmínit, že v roce 2005, tedy mimo období sledované v této práci, se ArtN podílel na operním 
představení ve Stavovském divadle. Ve světové premiéře v říjnu 2005 zde byla provedena opera R.Z.Nováka 
Bez dne a bez noci. Podobně jako Agon, Mondschein a 108Hz se tak i ArtN podílel na představení opery.   
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• chrámový sbor Modřany 

• Zpěvácký spolek Hlahol 

 

Soupis repertoáru: 80 

 

Český repertoár 

 

Roman Z. Novák 

•  „Já  a ono…“  

• „Nazývají to láskou“ 

• Obejmi lehce, čistě vroucně nekonečně… pro komorní soubor  

• Černá vdova, melodram pro klavír a recitaci 

• on/most, melodram pro klavír a recitaci 

• Smuteční hudba pro nedělní odpoledne, připomínající…“ 

• „Ať jim toto ticho zní“ pro neslyšící, zpěváky, herečku, komorní soubor a 

videoprojekci 

• „Jen jednou si odpočinout jako myš v pasti“ pro komorní soubor 

• Ať jim to to ticho zní 

•  „…oi…“ pro violoncello sólo 

 

Marek Kopelent 

• Cantus de dilectione filiorum Dei pro 5 zpěvaček, baryton a 3 trombony 

• Verončina rouška pro smyčcový orchestr 

 

Svatopluk Havelka 

• Manna a bílý kámen 

 

Milan Slavický 

• Veni Sancte Spiritus  

 

Sylva Smejkalová 

• N.N. pro orchestr  

                                                 
80 Seznam skladeb obsahuje pouze kompozice 20.století 
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Sylva Smejkalová/R.Z.Novák 

• „…narodil se…“ 

 

Jitka Koželuhová 

• Smyčcový kvartet 

 

Martin Vraný 

• Jak hlavou zdi neprorážet 

 

Josef Suk 

• Meditace na chorál 

 

Jiří Pavlica 

• Missa brevis 

 

Ervín Schulhoff 

• Concertino pro flétnu, violu a kontrabas 

 

Gideon Klein 

• Smyčcový kvartet č.5 

 

 

Zahraniční repertoár 

 

Béla Bartók 

• Hudba pro smyčce, bicí a celestu 

 

Samuel Barber 

• Adagio pro smyčce 

 

Aaron Copland 

• Koncert pro klarinet, harfu, klavír a orchestr;  
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Vinko Globokar 

• Pru ne foret des symboles  

 

Heiner Goebbels 

• Writings etcetera 

 

Paul Hindemith 

• Trauermarsch pro violu a smyčcový orchestr  

 

Charles Ives 

• The unanswered question pro trubku, 4 dřevěné dechy a smyčce 

 

 

Ernst Křenek 

• Sedm skladeb pro smyčce  

 

Helmut Oehring 

• Mischwesen 

• Rumgammeln + wattem 

• Foxfire II 

 

Arnold Schönberg 

• Skladby pro orchestr, op.16 

 

Ernst Toch 

• Fuga z Geografie 
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Soupis koncert ů81: 

 

11. června 1997 Tan čící dům, Praha  – první vystoupení souboru 

Multimediální a vícekomunikační koncert současné české hudby 

Autoři – Sylva Smejkalová, R.Z. Novák 

Choreografie: Katarina Krnová 

 

20. dubna 1998 Mí čovna Pražského hradu, Praha 

Koncert mladých skladatelů a choreografů 

S.Smejkalová: Usedání pro komorní soubor 

R.Z.Novák: „Nazývají to láskou“ pro zpěváky, tanečníky, recitátory a komorní soubor; 

R.Z.Novák: „Já a ono…“ pro neslyšící, recitátory a komorní soubor 

Choreografie: M.Lajnerová, M.Slámová; Skupina neslyšících VDN-Brno 

 

29. září 1998 Škoda auto muzeum, Mladá Boleslav 

 

Večer hudby, moderního tance a výtvarného umění 

 

W.A.Mozart: Adagio a Fuga c moll pro smyčce; G.B.Pergolesi: Orfeo,kantáta pro 

soprán a orchestr; R.Z.Novák: „Jen jednou si odpočinout jako myš v pasti“ pro 

komorní soubor; G.P.Telemann: Koncert pro violu a orchestr G dur; Ch.Ives: The 

unanswered question pro trubku, 4 dřevěné dechy a smyčce 

Choreografie: M.Lajnerová, M.Slámová 

 

12.října 1998 Bazilika Sv. Ji ří na Pražském hrad ě, Praha 

 

Vícekomunikační projekt s účastí hudebníků, tanečníků, neslyšících umělců, herečky 

a výtvarníků 

M.Kopelent: Cantus de dilectione filiorum Dei pro 5 zpěvaček, baryton a 3 trombony; 

R.Z.Novák: „Ať jim toto ticho zní“ pro neslyšící, zpěváky, herečku, komorní soubor a 

videoprojekci 

                                                 
81 Soupis zahrnuje pouze koncerty, na nichž se hrála hudba 20.století (úplný seznam koncertů ArtN sledovaného 
období  a dramaturgický plán souboru pro rok 2005 je v příloze č.2 
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Choreografie: M.Lajnerová, M.Slámová, K.Réblová; Výtvarné umění: Krapprix; 

Skupina neslyšících VDN-Brno 

 

13. června 1999 Hotel Hilton, Praha 

Klasická hudba a tanec 

J.S.Bach: Dvojkoncert d moll pro housle a orchestr; M.Kopelent: Verončina rouška 

pro smyčcový orchestr; S.Barber: Adagio pro smyčce; R.Z.Novák: „…oi…“ pro 

violoncello sólo; G.P.Pergolesi: Orfeo, kantáta pro soprán a orchestr 

 

11. října 1999 Bazilika Sv.Ji ří na Pražském hrad ě, Praha (spole čné vystoupení 

se souborem Mondschein)  

Soudobá duchovní hudba 

M.Kopelent: Cantus e dilectione filiorum Dei“; R.Z.Novák: Smuteční hudba pro 

nedělní odpoledne, připomínající…“; S.Havelka: Manna a bílý kámen; M.Slavický: 

Veni Sancte Spiritus 

 

3. prosince 1999 Lichtenštejnský palác, sál Martin ů, festival T řídení 

Novák: Obejmi lehce, čistě, vroucně, nekonečně 

 

3. května 2000 Škoda-Auto museum, Mladá Boleslav 

Cyklus 2000 

J.S.Bach: Braniborský tanec č.3; J.Suk: Meditace pro smyčce; J.S.Bach: Arien; 

E.Schulhoff: Concertino pro flétnu, violu a kontrabas 

 

9. června 2000 Kaple zasnoubení Panny Marie, Slaný 

Cyklus 2000 

F.Barsanti: Ouvertura pro orchestr; A.Schönberg: Skladby pro orchestr; B.Bartók: 

Hudba pro smyčce; J.S.Bach: Braniborský koncert č.3 

 

30. listopadu 2000 Kaple zasnoubení Panny Marie, Sl aný 

Cyklus 2000 

C.Ricciotti: Concertino I, II, pro smyčcový orchestr; R.Z.Novák: Černá vdova, 

melodrm pro klavír a recitaci; R.Z.Novák: on/most, melodram pro klavír a recitaci; 
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T.Albioni: Sinfonia in G pro smyčce; P. Philips: Pavan Passamezzo pro smyčcový 

orchestr; E.Křenek: Sedm skladeb pro smyčce 

 

4. prosince 2000 Veletržní palác/Museum moderního u mění, Praha 

S.Smejkalová/R.Z.Novák: „…narodil se…“ 

multimediální kompozice pro zpěváky, recitátory, tanečníky, komorní orchestr a 

diaprojekci 

 

28. ledna 2001 Lichtenštejnský palác HAMU, Praha 

Cyklus 2001 

J.S.Bach: Koncert pro dva klavíry a orchestr; R.Z.Novák: Obejmi lehce, čistě vroucně 

nekonečně… pro komorní soubor; J.S.Bach: Braniborský koncert č.3; K.Ditters: 

Koncert pro kontrabas a orchestr 

 

14. února 2001 Škoda-Auto museum, Mladá Boleslav 

Cyklus 2001 

A.Dvořák: Serenáda Edur; R.Z.Novák: Obejmi lehce, čistě vroucně nekonečně… pro 

komorní soubor; W.A. Mozart: Koncert Es dur pro klavír a orchestr; A.Copland: 

Koncert pro klarinet a orchestr 

 

18. - 20. května 2001 Filharmonie Stuttgart 

R.Z.Novák: Obejmi lehce, čistě vroucně nekonečně… pro komorní soubor; J.Suk: 

Meditace na chorál; A. Copland: Koncert pro klarinet, harfu, klavír a orchestr  

 

2. září 2002 Hudebn ě taneční projekt, Slaný 

Současná hudba v kombinaci s moderním tancem a pohybovým divadlem 

 

9. září 2002 Hudebn ě taneční projekt, Slaný 

Současná hudba v kombinaci s moderním tancem a pohybovým divadlem 

 

24. října 2002, divadlo Ponec 

Setkání hudby a pohybu v žižkovském Ponci 

(scénické provedení kompozic, jejichž základem je musique concrete; společný 

koncert s ansámblem Moens) 
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Roman Z. Novák: Populární melodie mého podvědomí; Ondřej Adámek, Michal 

Rataj: Dech, puls, světlo (Moens) 

 

6. května 2003 Pražský Hlahol/Velký sál, Praha 

A.Dvořák: Moravské dvojzpěvy; E.Toch: Fuge z Geografie; J.K.Knahl: Ave Maris 

Stella; J.D.Zelenka: Laudate pueri; B.Smetana: Árie z opery Prodaná nevěsta 

 

24. června 2003 Lichtenštejnský palác, sál B.Martin ů, Praha 

Koncert německých skladatelů 

J.S.Bach: Koncert pro dva klavíry a orchestr; L.van Beethoven: Romance pro housle 

a orchestr; R.Schumann: Koncert pro violoncello a orchestr; P.Hindemith: 

Trauermarsch pro violu a smyčcový orchestr 

 

29. listopadu 2003 Festival Adventní zp ěvy 

J.Pavlica: Missa brevis 

 

29. února 2004 Divadlo Ponec, Praha 

Taneční projekt 

M.Vraný: Jak hlavou zdi neprorážet 

 

1. března 2004 Divadlo Ponec, Praha 

Taneční projekt 

M.Vraný: Jak hlavou zdi neprorážet 

 

květen 2004 Pražský Hlahol 

Multimediální site specific projekt Noční hudba 

R.Z.Novák: výběr z tvorby 

 

9. prosince 2004 Divadlo Ponec, Praha 

Ať jim toto ticho zní - pohybové divadlo sluchově postižených, tanec a soudobá 

hudba 

H.Oehring: Mischwesen, Rumgammeln + wattem, Foxfire II; R.Z.Novák: Ať jim toto 

ticho zní 
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Větší projekty: 

 

Červen - srpen 1999: Pražský hrad, Rottmayer ův sál, Praha 

ArtN a Festival Ars Alchymia 

Program I: J.D.Zelenka: Capriccio III in F pro orchestr; G.B.Pergolesi: Orfeo,kantáta 

pro soprán a orchestr; A.Vivaldi: Koncert pro fagot a orchestr; R.Z.Novák: Obejmi 

lehce, čistě vroucně nekonečně… pro komorní soubor; W.A.Mozart: Koncert A dur 

pro klavír a orchestr 

Program II a III: A.Dvořák: Serenáda E dur pro smyčce; S.Smejkalová: N.N. pro 

orchestr; J.Koželuhová: Smyčcový kvartet; W.A.Mozart: Koncert A dur pro klarinet a 

orchestr 

 

11. - 14. listopadu 1999: Workshop – Moderní tanec,  HAMU, Praha 

Taneční dílny, videoprojekce, diskusní fóra 

Členové Tanztheater Wuppertal Pina Bausch: Betrice Libonati, Jan Minařík 

 

28. - 29. listopadu 1999 Divadlo Duncan Centre, Pra ha (spole čné vystoupení 

ArtN a A rose is…) 

Scénická hudba, hudba v pohybu dvoudenní – festival soudobého hudebního divadla  

R.Z.Novák: „Já  a ono…“ ; R.Z.Novák: „Nazývají to láskou“; J.Klein: Smyčcový 

kvartet č.5; H.Goebbels: Writings etcetera; V.Globokar: Pru ne foret des symboles 

 

8. - 19. května 2003  

Koncertní turné Pražského Hlaholu, Chrámového sboru Modřany a ArtN 

A.Dvořák: Moravské dvojzpěvy; E.Toch: Fuge z Geografie; J.K.Knahl: Ave Maris 

Stella; J.D.Zelenka: Laudáte pueri; B.Smetana: Árie z opery Prodaní nevěsta 

 

9. - 11. ledna 2004 koncertní zájezd SRN 

Česká hudba 18.-20.století 
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IV/5 108Hz 
 

Komorní soubor či hudebně-osvětové občanské sdružení 108Hz82 vzniklo 21. 

listopadu 2001. V tento den byl soubor zapsán na Ministerstvu vnitra jako nové 

občanské sdružení. Za svůj hlavní cíl si stanovil provozování skladeb, které nejsou 

v běžném koncertním provozu hrány, a které jsou řazeny ke směrům experimentální 

hudby.  

Zakládajícími členy souboru byli klavírista Martin Cikánek a skladatelé Petr 

Bakla a Vlastislav Matoušek. Především posledně jmenovaný výrazně utvářel 

podobu ansámblu, jednak skutečností, že většinu interpretovaných skladeb napsal 

sám, jednak jako doživotně designovaný předseda souboru určoval i ostatní podobu 

repertoáru. 

Vlastislav Matoušek  (1948) vystudoval na hudební fakultě AMU v Praze 

kompozici a postgraduální kurz hudební teorie u Karla Risingra. Jeho celoživotním 

zájmem je etnická hudba a hra na etnické nástroje. Jako stipendista Japan 

Foundation studoval hru na šakuhači u Kifu Mitsuhashiho v Tokyu a japonskou 

tradiční hudbu u Osamu Yamagutiho na University of Letters v Osace.  V souboru 

108Hz se od počátku uplatňuje nejen jako skladatel, ale zároveň jako dirigent či 

zástupce hlavního koordinátora a hráč na šakuhači.  

Petr Bakla  (1980) studuje hudební teorii na HAMU, v kompozici zůstává do 

dneška samoukem. Ve sledovaném období mu soubor 108Hz interpretoval tři 

kompozice, sám také na stránkách Hudebních rozhledů referoval o aktivitách 

souboru.83 

Klavírista Martin Cikánek  je absolvent HAMU, působil v kubánské kapele 

Cohiba Fiesta, Big Band Trumpets a ve free jazzovém triu, vystupuje s jazzovou 

kapelou Work In Progress se zpěvačkou Vesnou Caceres a její kapelou Cuba 

Kubikula.84 

Středem zájmu sdružení byly především tzv. konceptuální kompozice, tzn. 

kompozice, které jsou založeny na aleatorním kompozičním principu. Provedení 

těchto skladeb není nikdy předem určeno, autoři zadávají určení pro interpretaci 

pouze v některých parametrech hudební struktury. Ostatní složky jsou ponechány 

                                                 
82 Název souboru je dle sdělení V. Matouška slovní hříčka. Ačkoli jméno ansámblu odkazuje k měření kmitočtu 
v Hertzích, čte se jako „108 herců“. 
83 Bakla, Petr, Osmá cesta, recenze operního představení, HR 4/2002 
84 http://www.hka.cz/_kultura/_arch_k/k_r05/k_m01/k_d21.asp 
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náhodě, respektive na rozhodnutí interpretů. Takovými skladbami jsou především 

kompozice Johna Cage, Zbyňka Vostřáka nebo Vlastislava Matouška. 

Soubor se také hlásí k minimalistickým tendencím v hudbě, což na repertoáru 

ansámblu dokládají skladby Terry Rileyho, jednoho z průkopníků minimalismu a 

Steva Reicha, jednoho z hlavních představitelů minimalismu současnosti. 

Nečetné jsou reflexe v tisku. V podstatě pouze Petr Bakla v Hudebních 

rozhledech recenzoval první vystoupení souboru při provedení opery Osmá cesta. 

Julius Hůlek v referátu o výroční hudebně-vědné konferenci stručně zmínil 

vystoupení 108Hz 5.12.2003 v Zrcadlové kapli Klementina v rámci konference. Jeho 

krátký odstavec však přesně vystihuje podobu koncertů ansámblu: „První den 

program konference doplnil a výrazně obohatil nevšední večerní koncert v Zrcadlové 

kapli nazvaný Opus „imperfectum“. Účinkovalo sdružení „108 Hz“, jehož vůdčí 

osobností je mnohostranný interpret, skladatel a etnomuzikolog Vlastislav Matoušek. 

Na programu byly skladby, ve kterých je uplatněn princip konceptu, inspirovaného, 

nebo přímo koncipovaného starověkou a východní filozofií. Postupně zazněly: Kóan 

pro různé hudební nástroje V. Matouška (1998), Kniha principů, skladby pro komorní 

soubor, op. 50 (1973), a to dokonce ve světové premiéře, Zbyňka Vostřáka, jednoho 

z nejvýznamnějších představitelů české novodobé hudby, a nakonec Labyrinthus pro 

vox humana (2000) V. Matouška. Inspirací, tematickým zaměřením, skladebnou 

strukturou a konkrétním vyzněním jsou tyto značně netradiční skladby jevem na naší 

současné hudební scéně naprosto nebývalým. Nezvyklé kreace (skutečně tu jde o 

dotváření) zazněly v prostoru, kde jsme zvyklí poslouchat hudbu diametrálně 

odlišného rázu, většinou od baroka po romantismus. Právě poslech v neobvyklé 

atmosféře umocnil výsledný dojem.“85 

Devět koncertů odehraných souborem ve sledovaném období řadí ansámbl 

k seskupení příležitostného typu. Méně koncertů odehrál již pouze Why Not Patterns. 

Soubor 108Hz pokračoval v koncertování v pravidelných půlročních intervalech také 

v roce 2005 a 2006. Na těchto koncertech rozšířil repertoár o další kompozice 

Vlastislava Matouška a také Petra Bakly a George Crumba. 

 

                                                 
85 Hůlek Julius, Téma „kritika“ na výroční konferenci České společnosti pro hudební vědu, Knihovní revue 
Národní knihovny, 2004, roč.15, č.1, s.24 
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Obsazení souboru 86: 

 

Kristýna Valoušková - zpěv 

Anna Fliegerová - housle 

Anna Ptáková - klarinet 

Tereza Radová  - tuba 

Václav Bratrych - saxofon 

Martin Cikánek - klavír 

Jaromír Havlík - fagot 

Josef Mazan - kytara 

Petr Cígler – lesní roh 

Petr Ogurek - šakuhači 

Petr Peremský - trombon 

Ondřej Melecký - kontrabas 

Magdalena Čáslavová - flétna 

Ludmila Horová - zpěv 

Veronika Mráčková - zpěv 

Dana Šafránková - flétna 

David Bidlo - klavír 

Klárka a Veronika Matouškovy 

Jan Burian - klavír 

Petr Matuszek - zpěv 

Iva Hošpesová - zpěv 

Markéta Dvořáková - zpěv 

Alena Tichá - zpěv 

Pavlína Senič - zpěv 

Luděk Růžička - viola 

Jakub Horák - klavír 

Tomáš Hostička - violoncello 

Matouš Křiváček - fagot 

Filip Špingl - trubka 

Jan Svejkovský – dirigent 

                                                 
86 Soupisy obsazení, repertoáru a koncertů byly vytvořeny dle internetových stránek souboru 
www.shakuhashi.cz/108Hz 
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Tomáš Koubek – bicí nástroje 

 

Soupis repertoáru:  

 

Čeští skladatelé:  

 

Vlastislav Matoušek 

• komorní scifi opera 8.cesta (libreto: Jan Burian) 

• Aleatorica pro klavír 

• V kruhu 

• Labyrinthus 

• Kaligrafie pro hlas a bambus 

• E.T. Opernicus 

• Via Prophetiae 

• Et revertatur 

• Deduce me in via aeterna.. 

• Kyómu  

• Kóan 

• Go Rin no Sho – Kniha pěti kruhů 

• Canon Canorus pro různé hudební nástroje 

• 5 minut před… 

• Prolog 

 

Petr Bakla 

• Dechový kvintet 

• Tape Horn 

• Vrcholí 

 

Petr Cígler 

• Čchi 

 

Petr Haas 

• Frontám 
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Zbyněk Vostřák 

• Kniha principů 

 

Zahraniční skladatelé: 

John Cage 

• Litany for the Hale 

• Inlets 

• 4:33 

• Variations I 

 

Terry Riley 

• In C 

 

Steve Reich 

• Clapping Music“Recycled“ 

 

 

Soupis koncert ů: 

 

30.7. 2002 Loreta, Letní filmová škola Uherské Hrad iště 

Vlastislav Matoušek: komorní scifi opera 8.cesta (koncertní provedení) 

 

17. října 2002 Koncertní sí ň Atrium 

Hudba jako dobrodružství (koncert z konceptuálních skladeb 2. a 3. tisíciletí) 

John Cage: Inlets, Vlastislav Matoušek: Aleatorica pro klavír, Vlastislav Matoušek: 

V kruhu, Terry Riley: In C, John Cage: Litany for the Hale (česká premiéra), Zbyněk 

Vostřák: Kniha principů (výběr), Vlastislav Matoušek:Labyrinthus, John Cage: 4:33 

 

24. března 2003 Evangelický kostel u svatého Salvátora 

 

Koncertní recitál z tradičních a soudobých skladeb pro japonskou bambusovou flétnu 

šakuhači 
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Christopher Yohmei Blasdel, Vlastislav Matoušek – šakuhači 

 

20. října 2003 Koncertní sí ň Atrium 

Vox clamantis – pěvecký recitál Kristýny Valouškové (Koncert z vokálních skladeb 

Vlastislava Matouška) 

Vlastislav Matoušek: Kaligrafie pro hlas a bambus, E.T. Opernicus (premiéra), Via 

Prophetiae, Et revertatur, Deduce me in via aeterna.., Kyómu, Labyrinthus 

 

5. prosince 2003 Zrcadlová sí ň Klementina (v rámci výro ční konference 

„kritika“ České spole čnosti pro hudební v ědu) 

Zbyněk Vostřák: Kniha principů (premiéra kompletního provedení), Vlastislav 

Matoušek: Kóan, Labyrinthus 

 

13. května 2004 Koncertní sí ň Atrium 

Via prophetiae (Koncert ze skladeb konce druhého a počátku třetího tisíciletí) 

Vlastislav Matoušek: Via prophetiae, Petr Bakla: Tape Horn, Petr Cígler: Čchi, 

Vlastislav Matoušek: V kruhu a Go Rin no Sho – Kniha pěti kruhů, Vlastislav 

Matoušek: Kaligrafie pro hlas a bambus, Petr Bakla: vrcholí John Cage: Variations I 

 

4. listopadu 2004 Galerie HAMU 

Kniha principů pro komorní soubor Zbyňka Vostřáka 

 

10. listopadu 2004 Sál Martin ů HAMU 

Vlastislav Matoušek: Canon Canorus pro různé hudební nástroje 

 

 

5. května 2005 Koncertní sí ň Atrium 

5 minut před… (další koncert ze skladeb konce druhého a třetího tisíciletí) 

Vlastislav Matoušek: 5 minut před…, Petr Bakla: Dechový kvintet (premiéra), Petr 

Haas: Frontáž (premiéra), Vlastislav Matoušek: E.T. Opernicus (premiéra), Vlastislav 

Matoušek: Canon Canorus, Vlastislav Matoušek: Prolog, Zbyněk Vostřák: Terč ticha 

– č.5 z Knihy principů, Steve Reich: Clapping Music“Recycled“ (premiéra) 
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IV/6 Tuning Metronomes  
 
Ansámbl Tuning Metronomes patří k těm uskupením, které vznikly na půdě 

hudební fakulty AMU z iniciativy studentů katedry skladby. V roce 2001 ustavil Michal 

Trnka společně se Sylvou Smejkalovou soubor, jehož základní premisou bylo hrát 

tvorbu skladatelů mladé generace. Zakladatelé ansámblu totiž cítili nespokojenost 

s dosavadním postavením mladých skladatelů a jejich skladeb v koncertním provozu.

 Dosti výmluvná je pasáž z webových stránek souboru: „Tuning Metronomes 

založila počátkem roku 2001 hrstka mladých hudebníků kolem pražské Hudební 

akademie múzických umění, kteří se už nemohli smířit s tím, že pod pojmem 

současná hudba, kterou veřejně provozují, se skrývají výplody jejich mnohdy 

přesluhujících kantorů hudebních forem, dějin nebo jiných nadřízených a že skladby 

čerstvých autorů jsou uklízeny na periferní odpolední časy s věnováním minima 

finančních prostředků. […] Proto se tato hrstka odhodlala k pokusu o vlastní existenci 

a založila sdružení Music of Changes, pečující právě o soubor Tuning 

Metronomes.“87  

Michal Trnka  (1972) studoval skladbu, stejně jako Sylva Smejkalová  (1974), 

u Marka Kopelenta. Svůj soubor spravovali i po absolvování školy až do léta roku 

2004, kdy Tuning Metronomes ukončil činnost a přetransformoval se na občanské 

sdružení Early reflections. To dnes není stálým souborem a oživuje svou činnost 

pouze pro potřeby ojedinělých koncertů.  

„Michal Trnka jako absolvent HAMU se vrhl do českého hudebního života 

založením ansámblu, který - upřímně řečeno - svou nástrojovou kvalitou vyrazil 

mnoha lidem dech. Ve své dramaturgii přináší pravidelně české premiéry komorních 

skladeb špičkových osobností poválečné světové hudby. Mimořádně sympatické (a v 

Čechách vůbec ne obvyklé) je i to, že se ve své dramaturgii nenechává vláčet 

praskajícími šuplíky žijících českých skladatelů a dává opravdu jen to, o čem je 

přesvědčen, že svou kvalitou stojí za to.“88 

Tuning Metronomes si od počátku stanovil jasnou koncepci, která kladla důraz 

na skladby světového repertoáru 20.století, a to i jeho první poloviny. Výjimkou 

nebyla díla Igora Stravinského, Clauda Debussyho nebo Paula Hindemitha. Tito 

autoři platili pro členy souboru svým způsobem jako vzory, kterým se kompoziční 

                                                 
87 www.musica.cz/tuning/index.html 
88 Srnka Miroslav, Jeden takt Michala Trnky, rozhovor, Harmonie 4/2002 
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kvalitou své tvorby snažili alespoň přiblížit. Sám o tom hovoří Michal Trnka: „Bylo 

nutné vytvořit prostředí, které by skladatele motivovalo intenzivně na skladbě 

pracovat pod tíhou vysoké konkurence v programu. Věřím, že když budou předem 

vědět, že zazní mezi Stravinským a Beriem, dají si velký pozor na to, co píší. Rovněž 

jsem přesvědčen, že je pro skladatele nezbytně nutné nepřestat hrát, jinak začnou 

podivně ujíždět, psát do partů nepraktické a nevyznívající věci a zkoušky jsou potom 

spíše luštěním. Vytvoří se bariéra vedoucí k přesvědčení, že hráči mají jen sloužit 

autorovým záměrům.“89 

O repertoáru navíc existoval mezi členy konsensus: „Ukázalo se, že našim 

společným zájmem je světová hudba 20. století. Není třeba ani zdůrazňovat, jak je 

nanejvýš žádoucí hrát "špičky", neboť je to zájmem i dostačující části hudebního 

publika. Možnost hrát zajímavé autory, které bychom si jinde nezahráli, zřejmě vedla 

k téměř živelnému vzniku souboru Tuning Metronomes.“90 

Vedle tzv. klasiků 20.století byly významnou složkou repertoáru skladby 

proslulých skladatelů 2. poloviny 20.století: Mortona Feldmana, György Ligetiho nebo 

tzv. polské školy - Witolda Lutoslawského a Krzysztofa Pendereckého.  

Vlastní skladby členů tvořily třetí významný okruh zájmu sdružení. Vedle 

novinkových děl Trnky a Smejkalové to byly ještě skladby Petra Cíglera, Michala 

Nejtka a Jana Ptáka.  

Dramaturgie však nebla k mladé generaci nekritická. Zájmem souboru bylo 

hrát, podle svého uvážení, hudbu zajímavou a svébytnou jak po formální, tak 

obsahové stránce. Michal Trnka vysvětluje: „Nerad bych preferoval mladou generaci 

jako takovou, jako oblast studentských, v pravém slova smyslu však dětských 

pokusů. […] Propast mezi úrovní jejich skladeb [míněno Smejkalové a Nejtka] a 

hromadou konin z konzervatoří a vyokých škol ja tak značná, že pojem mladá 

generace naštěstí ztrácí svůj nejen výsměšně shovívavý podtón, ale i obsah, a chci, 

aby k tomu naše dramaturgie co nejvíce přispěla.“91 

V ansámblu se podařilo vytvořit ideální prostředí inspirativní jak pro skladatele, 

tak pro interprety. Kmenoví autoři souboru Michal Trnka jako houslista, Sylva 

Smejkalová u klavíru a Petr Cígler coby hráč na lesní roh zároveň dotvářeli 

interpretační zázemí, kde jim kontakt s interprety při studiu skladeb umožňoval hlubší 

                                                 
89 Srnka Miroslav, Jeden takt Michala Trnky, rozhovor, Harmonie 4/2002 
90 Tamtéž 
91 Havelková Tereza, Metronomy, rozhovor, His Voice 6/2002, s.11-13 
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vhled do děl vlastních i těch dalších: „Koncepce našeho souboru je volit repertoár 

tak, aby byl přitažlivý pro ty, co hrají, a těm jsou skladatelé dlužni dobrou skladbu. 

Usednou-li skladatelé mezi interprety, pracují-li společně na věci, do které mají 

všichni chuť a která není jen zájmem jednoho, třeba na Stravinském, objeví se u 

hráčů chuť od kolegy také něco zahrát, skladatelé získají k hráčům respekt a 

nebudou jim předkládat skladby utvrzující jejich nadřazené postavení. Myslím, že 

nikdo z nás nemá dojem, že by soubor existoval kvůli hrstce skladatelů a já sám se 

po letech opět cítím spíše jako houslista.“92 

Jako stálé místo pro pořádání koncertů si soubor vybral koncertní síň Atrium 

na Žižkově kde poměrně pravidelně ve čtvrtletních intervalech vystupoval. Snažení 

ansámblu se setkalo s poměrně příznivým ohlasem u odborné kritiky, která 

vyzdvihovala především jeho interpretační úroveň: „Kvarteto souboru Tuning 

Metronomes se zhostilo nelehkého interpretačního úkolu s mladistvým nadšením, 

samozřejmou důsledností a mistrovstvím. To stejné bychom mohli říci i o interpretce 

druhého čísla večera, klavíristce Sylvě Smejkalové. I když uvedení osamocené Etudy 

č. 4 "Fanfáry" (1985) působilo dramaturgicky poněkud rozpačitě, nemůžeme mladé 

muzikantce a budoucí skladatelce upřít gratulace k vynikajícímu výkonu. V Deseti 

kusech pro dechové kvinteto (1968) využívá Ligeti nástrojů téměř klasicky, přesto je 

celkové vyznění neklasické, plné zvratů a překvapení. Je radostné, že i přes potíže, 

způsobené nedostatečným zázemím si dechové kvinteto Tuning Metronomes 

neustále drží vysokou úroveň. Jako poslední bod koncertu zazněla kompozice 

zakladatele souboru Michala Trnky Déja vu. Celý soubor ji zahrál i v plném obsazení 

perfektně. Sama skladba však působila, obzvláště vedle Ligetiho kompozic, poněkud 

nehotově.“93  

Interpretační kvality i dramaturgické úsilí souboru ocenil také Petr Bakla na 

Expozici nové hudby 2003: „Pražští Tuning Metronomes se pomalu stávají opravdu 

důstojným interpretačním (a skladatelským) sdružením, které navíc má, díky 

pravidelným koncertům v pražském Atriu, lví podíl na tom, že se u nás vůbec hrají 

někteří autoři 20.století, „žijící“ jinak jen na nahrávkách a v učebnicích.“94 

Konec činnosti ansámblu je datován létem 2004, kdy členové cítili únavu a 

nedostatečnou podporu. Nově vzniklé občanské sdružení Early reflections na 

                                                 
92 Srnka Miroslav, Jeden takt Michala Trnky, rozhovor, Harmonie 4/2002 
93 Pantůček Viktor, Kučera Tomáš: Recenze Expozice nové hudby 2003, http://www.enh.cz/recenze3.php 
94 Bakla Petr, Ozvěny přírody, XVI.Expozice nové hudby, HisVoice 4/2003, s.7-8 
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činnost Tuning Metronomes nenavazuje, je s ním spjato pouze personálně. Michal 

Trnka konec souboru osvětluje takto: „ Early reflections není přejmenovaný soubor 

Tuning Metronomes. "Metronomy" fungovaly tři roky a my jsme pochopili, že v 

českých podmínkách není možné udržet existenci souboru závisejícího na grantech. 

Dneska sice kolem sebe stále nalézáme vynikající muzikanty, kteří jsou ochotni hrát 

za symbolické honoráře, ale taková práce je možná dvakrát, třikrát do roka a 

udržovat soubor, který by byl schopen permanentního nasazení, není možné. 

Unavení hudebníci už ani neměli dostatečnou motivaci a nebylo možné neustále 

využívat jejich dobrou vůli a ochotu, a tak nakonec "Metronomy" zanikly skoro až 

cimrmanovským způsobem - po prázdninách se členové jednoduše už nesešli. Z 

původního souboru jsme jako Early reflections pokračovali my dva, občas s námi 

hrají Petr Cígler a Anna Veverková, o ostatních lidech prakticky nevím a ambici 

provozovat stálý soubor dnes už nemáme.“95 

Koncertní činnost souboru stojí kvantitativně v kontextu ostatní sledovaných 

uskupení poměrně vysoko, pokud ze srovnání vyjmeme Agon, jehož koncertní 

činnost je zdaleka největší. Tuning Metronomes za dobu své existence odehrály 20 

koncertů, což je třetí největší počet po Agonu a Mondscheinu. Věren svému cíli, 

převažují v repertoáru skladby světové (57 kompozic), autorských skladeb soubor 

provedl 11 (Trnka, Smejkalová, Cígler, Matoušková), skladeb jiných českých 

skladatelů celkem 9.  

 
 
Obsazení souboru 96: 

Lenka Chmelová - flétna, pikola  

Vilém Veverka - hoboj 

Anna Matoušková-Ptáková - klarinet  

Jan Pták - klarinet, saxofon   

Daniel Hucek - fagot  

Petr Cígler - lesní roh, umělecký vedoucí  

Michal Nejtek, Sylva Smejkalová - klávesové nástroje 

Štěpán Matějka – kytara 

Anna Veverková - housle 

Michal Trnka - housle 

                                                 
95 Bakla Petr, Dobrovská Wanda, Early Reflections, rozhovor, Harmonie 10/2005 
96 Soupis obsazení, repertoáru a koncertů byl vypracován dle podkladů Michala Trnky a programů, které mi 
poskytla Eva Vedralová, ředitelka koncertní síně Atrium na Žižkově 
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Karolína Růžková - viola  

Helena Velická - violoncello  

 

Další interpreti: 

Kristýna Valoušková - zpěv 

Štěpán Uhlíř – kytara 

Vladimír Sůva - violoncello 

Vladimíra Sovová - flétna 

Robert Škarda - tuba  

Václav Novák – tuba 

Karel Škopek - tuba 

Petr Peremský - pozoun 

Ayako Nakahara – fagot 

Anna Holeňová – hoboj 

Andrej Blyznjuk – klavír 

Jiří Mráz – klarinet 

Jan Pařík - klarinet 

Pavel Hořejší – viola 

Ondřej Cibulka – violoncello 

Petra Hoďánková – flétna 

Jan Hoďánek – hoboj 

Tomáš Ondrůšek – bicí 

Filip Benešovský – baskytara 

Adorján Baláže – violoncello 

Ludmila Sovadinová – viola 

David Danel – housle 

Hana Kubisová – housle 

Jan Kotzmann – elektronika 

Blanka Vojtíšková – lesní roh 

Vladislav Borovka – hoboj 

Monika Štreitová – flétna 

Markéta Stivínová – flétna 

Alžběta Jamborová – hoboj 

Jan Rybář - klavír 
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Repertoár: 
 
České skladby: 
 

Sylva Smejkalová 

• Zeitreise I  

• Zeitreise II 

• Orchidee   

 

Michal Trnka 

• Kánony na památku Alfreda Schnittkeho  

• Kámen úrazu  

• Déja vu 

• Serenáda pro lesní roh a smyčcové kvarteto „Kde dávají lišky dobrou noc“ 

 

Hanuš Bartoň 

• Kvintet-Koncert  

 

Petr Cígler 

• Probuďte se! pro tři tuby a bicí nástroje  

• Vzorky z Měsíce  

• Fokusace 

 

Petr Eben 

• Fantasie pro violu a varhany  

 

Marek Kopelent 

• Triste e consolante  

 

Anna Matoušková 

• Curmezisul pro preparovaný klarinet a 3 odborné manipulátory 

 

Michal Nejtek 

• Concertino 1+2+3   

• Music for 18 Strings   

• Dvě dívky v prostoru   
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Jan Pták 

• Kombajn kvintet 

• Spi! 

 

Michal Rataj 

• Vitkov Oratorio  

 

Zahraniční repertoár:  

 

Luciano Berio 

• Opus Number Zoo 

• Kvintet 

• Sequenza VII pro hoboj 

 

Alban Berg 

• Sonáta pro klavír, op.1 

 

Henry Cowell 

• Suita pro housle a klavír  

 

Claude Debussy 

• Sonáta pro violoncello 

• Syrinx pro flétnu 

 

Antal Doráti 

• Cinq pieces pour hautbois 

 

Roland Dyens 

• Hommage a Villa-Lobos pro kytaru 

 

Morton Feldman 

• For John Cage 

• Spring of Chosroes  

 

Paul Hindemith 

• Sonáta pro flétnu a klavír  
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Hans Werner Henze 

• 3 Tientos pro kytaru 

 

Heinz Holliger 

• Studie II pro hoboj 

 

Jacques Ibert 

• Jeux  

 

György Kurtág 

• Wind Quintet op.2  

 

David Lang 

• Sbor kovadlin 

 

György Ligeti 

• 6 bagatel pro dechové kvinteto 

• Deset kusů pro dechové kvinteto 

• Smyčcový kvartet č.1 

 

Anestis Logothetis 

• Pyriflegheton-Acheron-Kokkytos   

 

Witold Lutoslawski 

• Bukoliki 

• Partita   

 

Bruno Maderna 

• Serenata per une satelite 

 

Gustav Mahler 

• Adagietto 

 

Olivier Messiaen 

• Abime des oiseaux 
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Arvo Pärt 

• Fratres pro violoncello a klavír  

 

Arthur Piazzola 

• 6 Etudes Tanguistiques pro flétnu 

 

Krzysztof Penderecki 

• Kvartet pro klarinet a smyčcové trio 

• Sextet 

• Capriccio per tuba sola 

 

Maurice Ravel 

• Pavanna 

 

Salvatore Sciarrino 

• Vanitas 

 

Giacinto Scelsi 

• 4 pezzi per corno in Fa 

• Pwyl 

 

Alfred Schnittke 

• Klavírní kvintet 

• Sonáta č. 2 pro violoncello a klavír 

• Sonáta č. 3 pro housle a klavír 

• Improvisation pro violoncello 

 

Arnold Schönberg 

• Fantasie 

 

Erwin Schulhoff 

• Concertino 

 

Karlheinz Stockhausen 

• Adieu 

• Sonatina pro housle a klavír 

• In Freundschaft 
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• Tierkreis 

 

Igor Stravinskij  

• 3 kusy pro smyčcové kvarteto 

• Duo Concertant 

• Septet  

 

Dmitri Šostakovič 

• Smyčcový kvartet č. 13 b moll, op. 138 

• Smyčcový kvartet č. 15, op. 144 

 

Anton von Webern 

• 4 kusy pro housle a klavír, op.7 

• Kvartet, op. 22 

• Koncert, op.24 

 

René Wohlhauser 

• Atemline pro lesní roh a tam-tam 

 

Iannis Xenakis 

• Linaia-Agon  

 

John Zorn 

• Angelus Novus 

 

Soupis koncert ů: 

26. září 2001 Atrium na Žižkov ě – první vystoupení souboru 

Jan Pták: Kombajn kvintet; H.W.Henze: 3 Tientos pro kytaru; K.Penderecki: Kvartet 

pro klarinet a smyčcové trio; Michal Nejtek: Music for 18 Strings; K.Stockhausen: In 

Freundschaft pro klarinet; A. Logothetis: Pyriflegheton-Acheron-Kokkytos 

 

24. října 2001 Atrium na Žižkov ě 

Olivier Messiaen: Abime des oiseaux; Stockhausen: Adieu; Antal Doráti: Cinq pieces 

pour le hautbois; Alfred Schnittke: Klavírní kvintet 
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7. listopadu 2001 Atrium na Žižkov ě 

Michal Trnka: Kámen úrazu pro dva klarinety a lesní roh; David Lang: Anvil Chorus; 

Petr Cígler: Fokusace pro bicí nástroje; Morton Feldman: Spring of Chosroes; Anna 

Matoušková: Curmezisul; Igor Stravinskij: Septet 

 

17. listopadu 2001 Divadlo Archa – Marathon soudobé  hudby 

György Ligeti: 6 bagatel, 10 kusů pro dechové kvinteto 

 

21. listopadu 2001 Atrium na Žižkov ě 

Karlheinz Stockhausen: Sonatina pro housle a klavír; Hanuš Bartoň: Kvintet-Koncert 

pro klarinet a smyčcové kvarteto; Michal Nejtek: Dvě dívky v prostoru; Dmitrij 

Šostakovič: 15. smyčcový kvartet 

 

11. února 2002 Atrium na Žižkov ě 

G.Ligeti: 6 bagatel, 10 kusů pro dechové kvinteto; I.Stravinskij: 3 kusy pro smyčcové 

kvarteto; M.Feldman: For John Cage 

 

21. března 2002 Atrium na Žižkov ě 

K.Penderecki: Kvartet pro klarinet a smyčcové trio, Sextet; P.Hindemith: Sonáta pro 

flétnu a klavír; W.Lutoslawski: Bukoliki; R.Dyens: Hommage a Villa-Lobos 

 

24.dubna 2002 Atrium na Žižkov ě 

A.Webern: Kvartet, op.22; S.Sciarrino: Vanitas; S.Smejkalová:Zeitreise I; P.Cígler: 

Probuďte se!; H.Cowell: Suita pro housle a klavír; R. Wohlhauser: Atemline 

 

11.června 2002 Atrium na Žižkov ě 

Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č.13; Alfred Schnittke: Sonáta č.1 pro housle a 

klavír; Luciano Berio: Opus Numer ZOO; Michal Trnka: Kánony na památku 

A.Schnittkeho 
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10.října 2002 Atrium na Žižkov ě 

Anton von Webern: 4 kusy pro housle a klavír; Sylva Smejkalová: Zeitreise II; Iannis 

Xenakis: Linaia-Agon pro lesní roh, pozoun a tubu; Dmitrij Šostakovič: Smyčcový 

kvartet č.15 es moll 

 

13. listopadu 2002 Atrium na Žižkov ě 

G.Scelsi: 4 pezzi per corno in Fa; A.Schnittke: Sonáta č.2 pro violoncello a klavír; 

H.Holliger: Studie II pro hoboj, S.Smejkalová: Zeitreise I; I.Stravinskij: Duo 

Concertant 

 

16. listopadu 2002 Divadlo Archa – Marathon soudobé  hudby 

Tuning Meronomes a Epoque Quartet 

John Zorn: Angelus Novus  

 

10. prosince 2002 Atrium na Žižkov ě 

J.Ibert: Jeux; M.Nejtek: Concertino 1+2+3; A.Pärt: Fratres; L.Berio: Opus Numer 

ZOO; E.Schulhoff: Concertino; M.Trnka: Kámen úrazu (revidovaná verze)  

 

12.února 2003 Atrium na Žižkov ě 

M.Trnka: Kánony na památku A.Schnittkeho; A. Piazzola: 6 Etudes Tanguistiques 

pro flétnu; L. Berio: Sequenza VII, K. Stockhausen: Adieu 

 

17.března 2003 Atrium na Žižkov ě 

Krzysztof Penderecki: Capriccio per tuba sola; György Kurtág: Dechový kvintet op.2; 

Witold Lutoslawski: Partita pro housle a klavír; Petr Eben: Fantasie pro violu a 

varhany; Alfred Schnittke: Klavírní kvintet 
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15.dubna 2003 Atrium na Žižkov ě 

M.Kopelent: Triste e consolante; K.Stockhausen: Sonatina pro housle a klavír; 

J.Pták: Spi; A.Schnittke: Improvisation; G.Ligeti: Smyčcový kvartet č.1 

 

16. května 2003 Expozice nové hudby, Brno 

György Ligeti: Zehn Stücke für Bläserquintett; György Ligeti: Metamorphoses 

nocturnes; Michal Trnka: Déja vu (In honour of Ligeti) 

 

12. června 2003 Atrium na Žižkov ě 

P.Cígler: Vzorky z Měsíce; I. Stravinskij: Duo concertant; S.Smejkalová: Orchidee; 

M.Trnka: Serenáda pro lesní roh a smyčcové kvarteto 

 

30. října 2003 Jazz klub Železná 

Stockhausen: Tierkreis, Mahler: Adagietto; Scelsi: Pwyll; Webern: 4 kusy; Feldman: 

For John Cage; Ravel: Pavana, Schönberg: Fantasie; Debussy: Syrinx  

 

26. listopadu 2003 Sál Philharmonia 

Sylva Smejkalová: Orchidee; Anton Webern: Quartett op.22; Michal Trnka: Deja vu; 

Iannis Xenakis: Linaia-Agon; Alban Berg: Klavírní sonáta op.1; Anton Webern: 

Koncert op.24; Claude Debussy: Sonáta pro violoncello; Bruno Maderna: Serenata 

per une satellite 
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IV/7 Konvergence 

 

Soubor Konvergence vznikl na jaře roku 200297 a dodnes funguje jako 

skladatelské sdružení, ke kterému je trvale přidružen stálý interpretační soubor. 

Sdružení tvoří čtveřice mladých skladatelů Roman Pallas, Tomáš Pálka, Ondřej 

Štochl a Jan Rybář, kteří se poznali na hudební fakultě AMU při studiu skladby.  

Roman Pallas  (1978) studoval klavír u Hany Turkové a skladbu u Václava 

Bůžka na konzervatoři v Teplicích, na HAMU studoval kompozici ve třídě Ivany 

Loudové. Vedle Konvergence se věnuje sbormistrovství v dívčím sboru Puellae 

cantantes. 

Ze třídy Marka Kopelenta vyšli Tomáš Pálka (1978), na konzervatoři žák 

Pavla Zemka-Nováka, a Ondřej Štochl (1975), který na pražské konzervatoři 

studoval skladbu a violu. Pálka vedle komponování, v kterém pokračuje na HAMU 

jako doktorand, působí v Pražském filharmonickém sboru a jako houslista v orchestru 

Musica Figuralis. Štochl vystudoval také violu a dnes vyučuje hudební teorii na 

konzervatoři v Teplicích. 

 Jan Rybá ř (1981), syn skladatele Jaroslava Rybáře, studoval klavír a skladbu 

u V. Tichého a M. Slavického. První tři jmenovaní, Pallas, Pálka a Štochl, jsou 

zároveň samotnými zakladateli a tvůrci hlavních cílů a  idejí souboru. 

Jako základní nástrojové obsazení souboru skladatelé zvolili flétnu, klarinet, 

klavír, bicí, soprán a smyčcové kvarteto. Důvodem založení nového souboru 

orientovaného na soudobou hudbu byla především nespokojenost s tím, jaké 

kompozice byly na koncertech soudobé hudby hrány a celkově s podobou jejich 

prezentace, tzn. dramaturgií jednotlivých koncertů. Konvergence se od počátku 

snažila jít vlastní cestou. Základní ideové východisko shrnuje úvodní strana 

webových stránek souboru: „Náplní naší činnosti je veřejné uvádění děl skladatelů 

mladé generace, ať už jde o přímo o díla členů anebo zajímavé kompozice mladých 

autorů žijících v zahraničí. Rovněž si klademe za cíl uvádění těch skladeb autorů 

generace starší, která jsou u nás hrána méně, popř. nebyla hrána vůbec. 

Uvědomujeme si nesmírnou stylovou rozmanitost a různé možnosti nazírání 

prostředků, které dnes soudobá hudba používá. 

                                                 
97 V roce 1993 existovalo duo Konvergence zaměřené také na soudobou hudbu. S ansámblem založeným v roce 
2002 nemá nic společného. Duo hrálo ve složení Dan Dlouhý – bicí nástroje, Jana Horáková – housle. 
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Proto má být výsledkem našich snah nalézání a uvědomování si spojitostí ve 

světě výrazových prvků hudebního vyjadřování jednotlivých členů, též i skladatelů, 

jejichž díla se chystáme uvádět. Naše sdružení chce svými koncerty reagovat na 

nepříliš utěšenou situaci v dramaturgii koncertů soudobé hudby.“98 

Dále je v textu exponován kritický názor na provozování soudobé hudby u nás 

a cesta, kterou razí sdružení jakožto adekvátní prezentaci soudobé hudby. To je 

v podstatě klíčem k pochopení fungování tělesa: „Dramaturgie koncertů většinou 

postrádá veškerou souvislost. Myslíme si, že často dochází k bizarní situaci, kdy 

skladby svými přednostmi vzájemně negují ty následující či předchozí. Snažíme se 

tedy, aby naše koncerty měli vždy promyšlenou dramaturgii s nějakým společným 

jmenovatelem, ať je jím již společný námět, styl či cokoli jiného. Rovněž si přejeme, 

aby dramaturgie našich koncertů měla vždy určitý pro posluchače srozumitelný vývoj. 

Domníváme se, že snaha přivádět co nejvíce posluchačů tím, že pořadatel na 

koncert zařadí co nejvíce různých skladeb, může sice splnit svůj účel, ale cena za to 

je příliš vysoká – takový koncert jako celek působí spíše jako přehlídka. Ta uspokojí 

maximálně profesionála, který už dopředu ví, co má od kterého skladatele očekávat. 

Řadový posluchač však nemá mnoho šancí porozumět mnohdy kvalitním a účinným 

kompozicím, které berou dech jedna druhé. Náš program a naše snahy se tak tedy 

ocitly přímo i v názvu našeho sdružení.“99 

Z textu lze vypozorovat několik orientací, které jsou v kontextu ostatních 

sledovaných souborů unikátní. Za prvé to je snaha o jasnou a srozumitelnou 

dramaturgii, kterou v koncertním provozu zakladatelé sdružení postrádají. Dále je to 

také o zájem o řadového posluchače, kterého má vyvážená, promyšlená a 

konvergující dramaturgie se společným jmenovatelem navést k lepšímu pochopení 

interpretovaných skladeb. Tento cíl není u ostatních souborů tímto způsobem 

explicitně nikde vyřčen. Vyvstává tak otázka komu jsou vlastně koncerty soudobé 

hudby určeny a kdo je pro zakladatele souboru „řadový“ posluchač. Těch, kteří 

nemají profesně s hudbou nic společného, přichází totiž na koncerty soudobé hudby 

minimum a publikum tvoří z větší části lidé z oboru.  

Přesto je snaha souboru položit důraz na srozumitelnou dramaturgii koncertů 

v českém kontextu přínosná a ojedinělá. Pozitivní hodnocení tohoto cíle přinesla 

Olga Štajnrtová v recenzi na koncert Expozice nové hudby 2004: „Na koncertech 

                                                 
98 http://www.tomaspalka.wz.cz/konvergence.htm 
99 tamtéž 
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tohoto uskupení se velice cením dramaturgie jejich koncertů. Dosud každý, který 

jsem navštívila nejen že měl nějaké téma či problém, kterého se dotýkal, ale i řazení 

skladeb má svůj vývoj a je pečlivě připravenou součástí výpovědi.“100  

Ne vždy se však promyšlená dramaturgie setkala s kladným ohlasem, kdy ne 

všechny uváděné skladby prošly v očích kritika měřítkem kvality. Svědčí o tom 

značně polemická recenze Petra Bakly na koncert v rámci Expozice Nové hudby 

2002: „Úroveň interpretace byla v rámci možností slušná, koncerty nicméně občas 

doplácely na to, že skladby jsou vybírány spíše podle praktických kritérií a méně už 

podle kvality skladeb samotných (tak například Xenakisova skladba Plektó asi 

nepatří k nejlepším skladbám tohoto velikána).“101 

Kriticky se Bakla staví i k úrovni koncertních programů, které považuje za 

důležité a odvozuje z nich úroveň uvažování souboru o hudbě vůbec: „Autorské 

komentáře bývají těžkopádné a upovídané, vyloženě nepovedené a zavádějící jsou 

někdy informační texty ke skladbám „klasiků“ – to není nepodstatné, odhaluje to jisté 

stereotypy v uvažování hudbě samotné.“102 

Přestože Bakla hodnotí koncert nakonec jako „dobrý závěr sezóny“, 

neopomene zmínit vlastní kritický názor na počínání souboru: „Jakoby Konvergenci 

chyběla výrazná (a dostatečně cynická) osobnost, která by počínání souboru trochu 

korigovala, prezentací počínaje a podobou koncertu konče.“103 

Tento názor je však ojedinělý, neboť ostatní z mála článků, co o souboru 

vyšly, hodnotí počínání Konvergence kladně. V rozhovoru se členy souboru se 

pozitivně vyjádřil i sám Bakla : „Výsledkem [míněno Konvergence R.Š.] je nesporné 

obohacení scény o hudbu tvůrců nejen začínajících a relativně neznámých, ale i těch 

slavných, z různých důvodů u nás téměř neuváděných.“104 

Důležité je věnovat se u tohoto souboru také vztahu skladatel-interpret. 

Skladatelské sdružení Konvergence je totiž soubor, který propojuje osobnost 

skladatele s osobností interpreta. Zde se autoři nestávají pouze dirigenty, ale také 

hráči na jednotlivé nástroje. Skladatelé se tak stávají navzájem interprety vlastních 

skladeb. Všichni čtyři hlavní protagonisté hrají na nějaký hudební nástroj:  Tomáš 

Pálka – housle, Roman Pallas – klavír, Ondřej Štochl – viola, Jan Rybář – klavír. 

                                                 
100 Štajnrtová Olga, Expozice nové hudby – den třetí in: www.freemusic.cz, recenze akcí 24.5.2004 
101 Bakla, Petr, Konvergence in: www.freemusic.cz, Expozice nové hudby, recenze akcí  
102 tamtéž 
103 tamtéž 
104 Bakla Petr, Konvergence, rozhovor, HisVoice 6/2003, s.16-17 
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Repertoár souboru je poměrně široký, nejvíce se však zabývá prezentací 

kompozic členů – tzn. novým skladbám Pálky, Štochla, Pallase a Rybáře. Ze 

zahraničních autorů se na koncertech objevily Geörgy Ligety, Ianis Xenakis, Morton 

Feldman, George Crumb ad. Vedle těchto známých jmen současné světové hudby 

patří k náplni koncertů také představování málo známých či zcela neznámých 

skladatelů. K těm patří autoři ze skupiny Gegenklang105 (Gerald Reich, Ališer Sijarič), 

i několik jmen českých - Jana Kmiťová, Marián Lejava, Michal Pavelek nebo V. 

Janárčeková. 

Aktivity souboru Konvergence přinesly do interpretační praxe soudobé hudby 

nový prvek, a to vědomou snahu o koncerty, na kterých prováděné skladby spojuje 

nějaký výrazný názor či styl tvorby. Hledání rovnováhy mezi identitou a kontrastem, 

mezi extrovertností a introvertností skladeb koncertu se stalo vůdčí myšlenkou 

souboru nadále také v letech 2005 a 2006. Jako jediný soubor, krom ojedinělých 

aktivit MoEnsu, se dotkl také směru spektrální, témbrové a meditativní hudby. 

 

Obsazení souboru: 

Ondřej Skopový – housle 

Tomáš Pálka – housle 

Roman Pallas - klavír 

Ondřej Štochl – viola 

Jan Rybář – klavír, dirigent 

Tereza Mátlová – soprán 

Helena Velická – violoncello 

Petr Hojač – trubka 

Slavomír Hořínka - housle 

David Růžička – bicí 

Roman Janků – viola 

Jan Svejkovský – dirigent 

Martin Hybner – bicí 

Václav Žák – violoncello 

Magda Čáslavová – flétna 

                                                 
105 Seskupení Gegenklang sdružuje osm skladatelů z různých částí Evropy a Venezuely, které místně spojila 
Vídeň. Programově jsou spojeni názorem na způsob provádění nové hudby. (recenze koncertu 24.2.2004 
www.freemusic.cz)  
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Jana Bajerová – anglický roh 

Jiří Mráz – klarinet, basklarinet 

Petr Cígler – lesní roh 

Irena Štochlová – housle 

Sylva Jablonská – violoncello 

Viktor Mazáček – housle 

 

Další interpreti: 

Karel Dohnal - klarinet 

Oldřiška Musilová – alt 

Petr Peremský - pozoun 

Pavel Hos – recitace 

David Růžička - bicí 

Kristýna Valoušková – zpěv 

Jiří Pelka – viola 

Jan Svejkovský – dirigent 

Kristýna Bělohlávková - violoncello 

Ilja Samoljov - viola 

 

Soupis repertoáru 106: 

 

Český repertoár 

Roman Pallas – Sedm, cyklus písní pro ženský hlas a klavír 

- Trio pro housle, violu a violoncello 

- Tom a Tom 

- Sedm 

- Etudy 

 

Jan Rybář 

- Smyčcový kvartet „Historie vesmíru“ 

- Svatební den pro alt, flétnu, klarinet, dvoje housle, violoncello, bicí a klavír 

- Touha, komorní prostorová kompozice  

                                                 
106 Soupis repertoáru a koncertů byl vytvořen dle materiálů, které poskytl Ondřej Štochl a dle programů 
uložených v HISu 
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- Duch lesa 

- 3 písně na Jaroslava Seiferta 

- Psychóza 

- Dimenze 

 

Tomáš Pálka 

- Ukládání… pro ženský hlas, violu a bicí 

- Prosba, komorní prostorová kompozice pro komorní sbor 

- Moon silence 

- „XI“ 

- Smyčcový kvartet č. 2 „Nebeský“ 

- Dnes modlitbu ode mne odeber jak krev 

 

Ondřej Štochl 

- Troufalost pro ženský hlas, housle, dvě violy, bicí a klavír 

- Úniky k radosti, prostorový melodram 

- Vojtíškovy rituály 

- Střípky 

- Průniky 

 

Martin Marek 

- Místnost č. 29 

 

Viera Janárčeková 

- Smyčcový kvartet č. 6 

 

Michal Pavelek 

- Tranxene 10 mg 

 

Blanka Pavelková 

- Dram a 2 pro recitátora a bicí 

 

Marek Kopelent 

- 5.smyčcový kvartet 
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- 3. smyčcový kvartet 

 

Jana Kmiťová  

- Smyčcový kvartet č. 2 

 

Luboš Mrkvička 

- 4 komorní kusy pro flétnu, klarinet, housle, violoncello, kontrabas a klavír 

 

Martin Smolka 

- Rubato pro housle a klavír 

 

Marián Lejava 

- From Fater To Son 

 

Pavel Zemek-Novák 

- Ptačí roh 

 

Jaroslav Rybář 

- Interludi e ritornelli 

 

Zahraniční repertoár 

 

Karlheinz Stockhausen 

- In Freundschaft 

 

Sebastian Winkler 

- Koviander Blätter  

 

Pierre Boulez 

- Dérive 

 

John Cage 

- Five pro pět instrumentů 
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Morton Feldman 

- I Met Heine on the Rue Fürstenberg 

- Viola in My Life II 

- String Quartet 

 

Gerald Resch 

- Lettura-rilettura I 

- Splitter 

 

Ališer Sijarič 

- Drei Farben pro flétnu, violoncello a klavír 

 

Iannis Xenakis  

- Plektó 

 

Luciano Berio  

- Sequenza IX pro klarinet 

- O King 

 

George Crumb 

- Makrokosmos II 

- Black Angels 

 

György Ligeti 

- Etudy 

 

Witold Lutoslawski 

- Grave 

 

Edison Vasiljevič Děnisov 

- Sonáta pro klarinet sólo 

 

Philippe Manoury 

- Trio 



 100 

Diana Klibike 

- Before 

 

Soupis koncert ů 

 

29.6.2002 Sněmovní sál zámku, Krom ěříž, festival Forfest – první vystoupení 

Pallas: Sedm písní na text F.G.Lorcy; Jan Rybář: Kvartet „Historie vesmíru“; 

B.Pavelková: Dream a 2; Pálka: Ukládání; L.Mrkvička: 4 komorní kusy; Štochl: 

Troufalost 

 

2. prosince 2002 Kostel sv. Vav řince 

Zemek-Novák: Ptačí roh; Štochl: Troufalost; Pálka: Ukládání; Feldman I Met Heine 

on the Rue Fürstenberg 

 

25. února 2003 Kostel sv. Vav řince 

Kopelent: Smyčcový kvartet č. 3; Pallas: Sedm-cyklus písní; Reich: Lettura-rilettura I; 

Pálka: „XI“ 

 

15. března 2003 Kostel sv. Vav řince 

Marián Lejava: From Fater To Son; Jan Rybář: Trio; Kmiťová: Smyčcový kvartet č. 2; 

Lutoslawski: Grave; Pavelek: Tranxene 10 mg 

 

6. dubna 2003 ČRo Vinohradská – Studio 1  

Jan Rybář: Svatební den; Štochl: Troufalost; Pallas: Trio; Pálka: Ukládání; Feldman: I 

met Heine on the rue Füurstenberg 

 

23. dubna 2003 Galerie Rudolfinum 

Pallas: Trio; Berio: O King; Crumb: Black Angels; Štochl: Průniky 

 

 

5. května 2003 

Feldman: String Quartet 
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21. května 2003 XVI. Expozice nové hudby, Brno 

Roman Pallas: Tom a Tom; Jan Rybář: Dimenze; Tomáš Pálka: Smyčcový kvartet č. 

2 „Nebeský“; Štochl: Úniky k radosti; Morton Feldman: The viola in my life II; George 

Crumb: Black Angels 

 

11. června 2003 Kostel sv. Vav řince 

Berio: Sequenza pro klarinet, O King; Jan Rybář: 3 písně na Jaroslava Seiferta; 

Smolka: Rubato; Ligety: Etudy; Boulez: Dérive  

 

27. června 2003 Koncertní sál Církevní konzervato ře, Krom ěříž, festival Forfest 

Morton Feldman – autorský koncert 

Feldman: Piano Quartet, String Quartet + autorské skladby Pallase, Pálky a Štochla 

 

8. října 2003 Jiho české muzeum, České Bud ějovice (Konvergence a Collegium 

ppp) 

Koncert soudobé duchovní hudby věnovaný památce pianisty Tomáše Tvarocha  

z děl skladatelů Romana Pallase, Tomáše Pálky, Jana Rybáře a Ondřeje Štochla  

 

13. listopadu 2003 Pálffyho palác, Bratislava, fest ival Mélos-Étos 

Janárčeková: Smyčcový kvartet č. 6; Kopelent: Smyčcový kvartet č. 3 

 

25. listopadu 2003 518.Úterek Um ělecké besedy, D ům u kamenného zvonu 

Rybář: Psychóza; Pálka: Smyčcový kvartet č. 2, Dnes modlitbu ode mne odeber jak 

krev; Pallas: Sedm; Štochl: Střípky 

 

10. prosince 2003 Kostel sv. Vav řince 

Resch: Splitter; Cage: Five pro pět instrumentů; Diana Klibike: Before; Winkler: 

Koviander Blátter; Pálka: Smyčcový kvartet č. 2; Stockhausen: In Freundschaft; 

Kopelent: Smyčcový kvartet č. 5 

 

24. února 2004 Kostel sv. Vav řince 

Ališer Sijarič: Drei Farben pro flétnu, violoncello a klavír; Ondřej Štochl: Průniky pro 

devět hráčů; György Ligeti: Sonáta pro sólové violoncello; Pallas: Etudy; Ianis 

Xenakis – Plektó 
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6. května 2004 Velký sál výstavní sín ě Mánes 

Prostorové kompozice 

Rybář: Touha; E. Děnisov: Sonáta pro klarinet sólo; Pálka: Prosba; Štochl: Úniky k 

radosti 

 

21. května 2004 XVII. Expozice nové hudby 

Roman Pallas: Tom a Tom; Jan Rybář: Touha; Tomáš Pálka: Prosba; Štochl: Úniky 

k radosti; Morton Feldman: The viola in my life II; George Crumb: Black Angels 

 

11. prosince 2004 Kostel sv. Vav řince 

Jan Rybář: Interludi e ritornelli, Duch lesa; Marek: Místnost č. 29; Štochl: Vojtíškovy 

rituály; Crumb: Black Angels 
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IV/8 Why Not Patterns 
 
První vystoupení souboru Why Not Patterns proběhlo na Expozici nové hudby 

2002, jeho repertoár a koncepce však vznikala postupně již od roku 2001. Ústřední 

postavou je v tomto ansámblu Miroslav Pudlák, který toto uskupení založil společně 

se skladatelem Michalem Nejtkem. Personálně jsou oba spřízněni s jinými 

obdobnými soubory. O tomto faktu vzájemného propojení se zmiňuje anotace na 

první koncert souboru: „Formace WNP (Why Not Patterns) je jakýmsi "záhumenkem" 

těch členů Mondschein Ensemble a Agon Orchestra, kteří si chtějí "pořádně zahrát". 

Rockové bicí tvoří základ pro skladby, balancující mezi kompozicí a improvizací. 

Autory hudby jsou členové souboru WNP Miroslav Pudlák a Michal Nejtek. Svým 

zaměřením zaplňuje tato skupina mezeru mezi vážnou hudbou a rockem.“107  

Michal Nejtek  (1977) je důležitou osobou v prostředí souborů soudobé hudby. 

Absolvoval Konzervatoř v Teplicích, obor klavír u Věry Vlkové a skladbu u Václava 

Bůžka. Na HAMU pokračoval ve studiu skladby pod vedením Svatopluka Havelky. 

Studia zakončil komorní operou Dementia Praecox premiérovanou v rámci Maratónu 

soudobé hudby 2001. Aktivně také spolupracoval se souborem Agon, v roce 2002 

aranžoval hudbu Milana Hlavsy a Plastic People Of The Universe pro scénický 

koncert Agonu Aj obešel já polí pět. Jeden z koncertů Agonu byl také jeho autorským 

večerem.108 Od roku 2001 se také jako interpret a skladatel podílel na koncertních 

vystoupeních souboru Tuning Metronomes.      

Miroslav Pudlák , po svém odchodu z Agonu, začal paralelně působit ve dvou 

ansámblech, Mondschein a Why Not Patterns. Důvodem pro působení v obou 

ansámblech je patrně důvod, že poetika těchto souborů je odlišná. Zatímco 

Mondschein se vyváženě zabývá jak tvorbou svých členů, tak světovým repertoárem, 

Why Not Patterns je ansámbl ve většině případů autorský.  

Důvody pro založení nového ansámblu částečně osvětlil v rozhovoru Michal 

Nejtek: „Mám pocit, že jsme to potřebovali hlavně my sami. Šlo o to zkusit se vymanit 

ze zaběhnutých interpretačních a myšlenkových stereotypů soudobé hudby a udělat 

to jinak. Všichni máme jakous takous zkušenost s jazzem nebo s bigbítem a tudíž 

jsme se pokusili (a stále se pokoušíme) o propojení svobodnějšího přístupu ke hraní 

                                                 
107 http://www.enh.cz/enh2002.php 
108 Havlík Jaromír, Autorský večer Michala Nejtka, Harmonie 8/2002 
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s psanými koncepty. […] Chtěli bychom dosáhnout samozřejmě maximální souhry, 

empatie, snad i schopnosti improvizovat a poslouchat se, originálního zvuku.“109 

Soubor zdůrazňuje a uplatňuje ideu „kompozice v reálném čase“, kdy konečná 

podoba skladby vzniká až na pódiu při samotném provedení. Vedle konceptuálního 

přístupu se v autorských skladbách uplatňuje i minimalismus, který samotní autoři 

definují jako „znovu oživený minimalismus, různé konstrukce, ale i celkem prostinké 

polymelodie“110. Odkaz k minimalismu se ostatně objevuje již v samotném názvu 

souboru neboť pattern (výchozí melodicko-rytmický model, vzorec) představuje 

základní strukturní prvek minimalistických kompozic.  

Poetika souboru také oživuje otázku vnímání hudby posluchačem. Vnímání je 

při provádění hudby zrelativizováno dlouhým trváním skladeb, jejichž repetitivní 

struktura zákonitě mění přístup posluchače k poslechu. Díky tomuto znaku se soubor 

definuje jako „pseudominimalistická psychadelicko-extatická fůze“. Tato definice se 

však obrací nejen k posluchači, ale i k hudebníkům na pódiu, k jejich způsobu 

prožívání hudby. Přístup souboru k hudbě trochu konkretizují výroky Michala Nejtka: 

„Stačí, když se nám podaří přenést na někoho radost ze hry, ze souhry a soucítění 

muzikantů na pódiu a z dialogu. Tancujte z radosti nad rytmem, nad harmonií.“111  a 

Miroslava Pudláka: „ Kompenzujeme si to, co koncertní vážné hudbě chybí. 

Offbeatová rytmika a určitá divokost projevu.“112  

Dále je charakteristická také stručná definice na webových stránkách souboru: 

„…hraje se zásadně z not, některé skladby jsou zapsané na jednom listu papíru a 

přitom trvají velmi dlouho, jiné naopak […], myslíme si, že je to v podstatě vážná 

hudba, jen s poněkud brutálním rockovým soundem […]”113  

Seznam koncertů Why Not Patterns je ze sledovaných souborů početně 

nejmeší (celkem 5 koncertů), ansámbl vystupoval pouze dvakrát do roka, nejčastěji 

v experimentálním studiu Nod v pražském klubu Roxy. Interpreti se mění jen 

sporadicky a tak soubor disponuje stabilní interpretační základnou. Dramaturgie se 

snaží dostát zvyklostem, které jsou běžné u rockových kapel, tj. hrát stabilní 

repertoár a na každém koncertě ho opakovat. Výjimku tvoří provedení Pudlákovy 

opery Ve stínu klobásy, kdy soubor WNP operu hudebně doprovázel v Roxy. 

                                                 
109 Srnka Miroslav, Jeden takt Michala Nejtka a WNP, rozhovor, Harmonie 10/2002 
110 http://www.musica.cz/wnp/index.html 
111 Srnka Miroslav, Jeden takt Michala Nejtka a WNP, rozhovor, Harmonie 10/2002 
112 Havelková Tereza, Miroslav Pudlák riskuje, že bude trapnej, rozhovor, His Voice, 2/2004, s.24-25 
113 http://www.musica.cz/wnp/index.html 
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Pro představení souboru je důležitou položkou reflexe v tisku, které hodnotí 

Why Not Patterns jako svým způsobem unikátní soubor, jehož přístup k hudbě 

přináší do českého prostředí nové impulsy. Takto ansámbl nezávisle na sobě hodnotí 

Miroslav Srnka i Olga Štajnrtová: „WNP znamená Why Not Patterns. Tento název je 

zároveň slušně vyzývavou řečnickou otázkou stylovému stavu české soudobé hudby. 

WNP představuje na Čechy dost zvláštní uskupení, které se snaží o znovuvzkříšení 

improvizace na pokraji soudobé vážné hudby.“114 

„To, jaká je to hudba, by se dalo shrnout do dvou výroků typu "ani oblečená 

ani nahá". Je to hudba přemejšlivá, hudba inteligentní, hudba meditační i náladová, 

ale sama o sobě zároveň říká: "Proboha, neberte to tak vážně!" Teda ne, že si tropí z 

něčeho laciné blázny, ale snaží se Vás upozornit na to, že máte hlavu na vlastní 

myšlenky a vlastní názory a duši na vlastní emoce. Nesnažte se tu hudbu popsat 

dějem, nesnažte se ji akademicky zařazovat a pitvat noty, poslouchejte, uvažujte a 

tím vytvoříte v éteru cosi, co si muzikantům sedne na klapky a struny... […] Nechci 

teda přivážet další kolečko prázdné slámy k mlácení, i autoři si pohrávají již se 

samotnými názvy skladeb, aby zdůraznili nedostatečnost slov a mnohoznačnost 

výkladu. Nezbývá než WNP slyšet a jeden večer zkusit zažívat přítomnost. 115 

Z výše uvedených citací lze opět vysledovat latentní odkaz k poetice 

postmodernismu, k jeho pluralitě, slučování nesourodého a balancování na pomezí 

vážné a rockové hudby. Tato charakteristika byla tímto způsobem konstatována také 

u Agonu.  

Jedinečnost souboru Why Not Patterns je spatřována ve znovuaktualizování 

minimalismu a také v jeho autorské koncepci, kdy prezentuje hlavně kompozice 

svých zakladatelů, Michala Nejtka a Miroslava Pudláka. 

 

Obsazení souboru: 

 

Michal Nejtek – klávesy 

Miroslav Pudlák – klávesy, clavinet, syntetizátor    

Kamil Doležal - klarinet  

Štěpán Uhlíř - kytara  

Jan Keller – violoncello 

                                                 
114 Srnka Miroslav, Jeden takt Michala Nejtka a WNP, Harmonie 10/2002 
115 Štajnrtová Olga, Why Not Patterns 31.března Roxy Nod, www.freemusic.cz, recenze akcí 8.4.2004  
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[původně hráli Kryštof Lecian - violoncello 

Zuzana Dostálová – violoncello] 

Tomáš Herian - bicí  

[původně hrál Robert Štolba – bicí] 

 

 

Repertoár: 

 

České skladby: 

 

Miroslav Pudlák 

• Why (Not) Patterns 

• Astarot 

• Jinji Brinji 

• Flying mushrooms 

• Elephant in China 

• Ve stínu klobásy (opera) 

 

Michal Nejtek 

• Ignition I pro libovolný počet nástrojů 

• Grand Rock Briliante 

• I Am Your Venus 

 

Roman Pallas 

• Rolling Press 

 

Zahraniční skladby: 

 

Terry Riley: In C 

 

Daniel Chaim Lahav: Lamento and Dance 
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Soupis koncert ů: 

 

19. května 2002 Expozice nové hudby, Brno – první ve řejné vystoupení 

Pudlák: Flying Mushrooms, Jinji-Brinji, Why (Not) Patterns; Nejtek: Ignition, Grand 

Rock Briliante 

 

9. prosince 2002 Roxy 

Miroslav Pudlák: Ve stínu klobásy - provedení opery 

 

30. ledna 2003 Roxy Experimentální prostor Nod  

Pudlák: Astarot; Nejtek: Ignitron; Pallas: Rokliny Press; Daniel Chaim Lahav: 

Lamento and Dance  

 

27. března 2003116 Roxy Experimentální prostor Nod  

Michal Nejtek: Ignition I pro libovolný počet nástrojů; Roman Pallas: Rolling press; 

Miroslav Pudlák: Flying mushrooms; Terry Riley: In C (videoprojekce Bohuše Získala) 

 

31. března 2004 Roxy Experimentální prostor Nod  

Pudlák: Flying Mushrooms, Jinji Brinji, Why Not Patterns, Elephant in China; Nejtek: 

Ignitron, Iam Your Velus; Daniel Chaim Lahav: Lamento and Dance; Pallas: Rolling 

press 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
116 Knoflerová Lenka, Proč ne minimalismus? Protože vzory!, 
http://zabava.atlas.cz/clanek.asp?cid=1813&rid=3, recenze koncertu 9.4.2003 
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V. ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ 
 

V/1 Počty koncert ů a provedených skladeb v letech 1990 - 2004 
 
AGON  
 

1990 – 2004 
 
• 235 koncert ů 
 
• 181 děl českých 

 
- 40 skladeb zakladatelů Kofroně 17, Smolky 21 a Pudláka 2 
 
- 53 skladeb autorů mladé generace narozené v 60. a 70.letech 

(Graham, Nejtek, Trnka, Havel, Adamík, Šimáček, Ivanovič, Adámek, 
Hořínka, Pallas, Grygar, Palla) 

 
- 50 skladeb autorů Nové hudby 60.let (Komorous, Vostřák, Klusák, 

Berg, Rychlík, Kopelent, Blatný, Fišer, Kabeláč, Kotík) 
 

- 30 skladeb rockových hudebníků (Topol, Zappa, Acher, Hlavsa) 
 

- 8 skladeb autorů meziválečné hudby (E.F.Burian, Ponc, Ježek) 
 

• 118 děl zahrani čních 
 

- 12 skladeb autorů minimalismu (Glass, Adams, Reich, Riley) 
 
- 13 skladeb autorů tzv. newyorské downtownmusic (Zorn, Sharp, 

Yamada, Gosfield, Coleman) 
 
 

- 9 skladeb autorů kolem newyorského souboru Bang on a Can řazených 
k postminimalismu (Gordon, Lang, Ziporyn) 

 
- 8 skladeb autorů britské nové jednoduchosti (Skempton, Morris)  

 
- 9 skladeb Giacinta Scelsiho 

 
- 8 skladeb Johna Cage 

 
- 8 skladeb Iannise Xenakise 

 
-  4 skladby Conlona Nancarrowa 

 
- 4 skladby z 1.pol.2O.století (Stravinskij, Hauer) 

 
- 43 skladeb ostatních skladatelů (Goehr, Duval, Pärt, Gubajdulina, 

Kutavičius, Crumb, Stockhausen, Ohana, Ives, Feldman, Andriessen, 
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Krauze, Cardew, Vyšněgradskij, Wolff, Nyman, Carrilo, Golyšev, Röhl, 
Goode, Nakas, Rzewski, Szemzö, Bargeld, Penderecki, Goebbels, 
Walacinski, Christiansen, Tomasson, Wolfe, Yossifov, Logothetis) 

 
 
MONDSCHEIN/MOENS 
 

1995 – 2004 
  
• 68 koncert ů 

 
• 104 děl českých autor ů 

 
- 20 skladeb zakladatelů Pudláka 12 a Bartoně 8 
 
- 11 skladeb Petera Grahama  

 
- 9 skladeb Petra Pokorného 

 
- 7 skladeb Marka Kopelenta 

 
- 4 skladby Martina Marka  

 
- 4 skladby Milana Slavického  

 
- 4 skladby Jaroslava Rybáře 

 
- 15 skladeb autorů mladé generace narozené v 60. a 70. letech (2x 

Rataj, 2x Nejtek, Smejkalová, Srnka, 2x R.Z.Novák, Adamík, Grygar, 
Petrová, Ivanovič, Herman, Durko, Taperzerová) 

 
- 30 skladeb autorů generace narozené ve 30. a 40. letech (3x Zemek-

Novák, 3x Klusák, 2x Medek, 3x Ištván, Lukáš, 2x Kapr, Kurz, Loudová, 
2x Matějů, 2x L.Matoušek, 2x V. Matoušek, 2x Piňos, Vostřák, Řehoř, 
Havelka, 2x Haase, J.Smolka) 

 
• 69 děl zahrani čních autor ů 
 

- 13 skladeb maďarských skladatelů (Horváth, Sary, Serei, Sugár, 4 
skladby Maté Hollóse, 5 skladeb Györgyho Kurtága) 

 
- 7 skladeb Mauricia Kagela 

 
- 6 skladeb Steva Reicha 

 
- 6 skladeb japonských skladatelů (Fujita, Kanno, Matsumura, Nodaira, 

Matasaka, Matsushita, Takahashi) 
 

- 4 skladby autorů nové složitosti (Ferneyhough, Finnissy) 
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- 4 skladby finských skladatelů (2x Saariaho, Pohjannoro, Tiensuu) 
 

- 2 skladby autorů nové jednoduchosti (Bryars, Skempton) 
 

- 25 skladeb dalších soudobých autorů (2x Górecki, Cage, 2x Crane, 
Murail, Andriessen, Burlas, Crockett, Dünki, Durkó, Delz, McMillan, 
Paul Glass, , Kasparov, Jarell, Kutavičius, Lindberg, Mažulis, Rotaru, 
Scelsi, Torke, Tüür, Valančiute, Xenakis) 

 
- 2 skladby autorů 1. pol. 20.století (Ives, Schönberg) 

 
 
ART N 
 

1998 – 2004 
 
• 28 koncert ů 
 
• 20 děl českých autor ů 
 

- 10 skladeb Romana Z.Nováka 
 
-  9 skladeb autorů 2. pol. 20. století (Kopelent, M.Slavický, Havelka, 

Smejkalová, Vraný, Koželuhová, Pavlica, G. Klein, E. Schulhoff) 
 

- 1 skladba Josefa Suka 
 

• 13 děl zahrani čních autor ů 
 

- 7 skladeb autorů 2. pol. 20. století (E. Toch, H. Goebbles, V. Globokar, 3x H. 
Oehring, S. Barber) 

 
- 6 skladeb autorů 1. pol. 20. století (A. Schönberg, B. Bartók, P. Hindemith, A. 

Copland, E. Křenek, Ch. Ives) 
 
 
RESONANCE 
 

1998 – 2004 
 
• 10 koncert ů 
 
• 26 děl českých autor ů 

 
- 10 skladeb zakladatelů Macourka 5 a Pokorného 5 
 
- 16 skladeb dalších soudobých autorů (Pudlák, Adamík, Řehoř, 

Mrkvička, Zemek-Novák, Matějů, Piňos, Medek, Marek, Graham, 
Zámečníková, Parsch,Vostřák, Novák, Jar. Rybář, Kurz) 
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• 3 díla autor ů zahrani čních  
- 1 skladba Lemaye, Springa a Beria 

 
108 Hz 
 

2001 – 2004 
 
• 9 koncert ů 
 
• 21 děl českých autor ů 

 
- 15 skladeb Vlastislava Matouška 
 
- 3 skladby od Petra Bakly 
 
- 2 skladby od dalších soudobých autorů (Cígler, Petr Haas) 
 
- 1 skladba Zbyňka Vostřáka 
 

• 6 děl zahrani čních autor ů 
 

- 4 skladby Johna Cage 
 
- 1 skladba Terry Rileyho 

 
- 1 skladba Steva Reicha 

 
 
TUNING METRONOMES 

 
2001 – 2003 
 
• 20 koncert ů 
 
• 20 děl českých autor ů 

- 7 skladeb zakladatelů Trnky 4 a Smejkalové 3 
 
- 3 skladby Petra Cíglera 

 
- 3 skladby Michala Nejtka 
 
- 4 skladeb dalších autorů mladé generace (Rataj, 2x Pták, Matoušková) 

 
- 3 skladby autorů narozených ve 30.letech (Kopelent, Eben, Bartoň) 

 
 

• 57 děl zahrani čních autor ů 
 

- 30 skladeb známých autorů světové hudby 2.pol.20.století (4x 
Schnittke, 3x Ligeti, 3x Berio, 3x Penderecki, 2x Lutoslawski, 4x 
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Stockhausen, 2x Feldman, 2x Scelsi, Henze, Kurtág, Maderna, 
Messiaen, Pärt, Xenakis, Zorn) 

 
- 17 skladeb skladatelů 1. pol.20.století (3x Webern, 2x Šostakovič, 3x 

Stravinskij, Schönberg, Schulhoff, 2x Debussy, Hindemith, Berg, Ibert, 
Mahler, Ravel) 

 
- 10 skladeb dalších skladatelů (Cowell, Doráti, Dyens, Lang, Logothetis, 

Holliger, Piazzola, Sciarrino, Wohlhauser) 
 
 
KONVERGENCE 

 
2002 – 2004 
 
• 18 koncert ů 
 
• 36 děl českých autor ů 

- 16 skladeb zakladatelů Pálky 6, Pallase 5 a Štochla 5 
- 7 skladeb Jana Rybáře 
- 13 skladeb dalších soudobých autorů (2x Kopelent, Smolka, Zemek-

Novák, Marek, Kmiťová, Čermáková, Mrkvička, Pavelková, Jaroslav 
Rybář, Janarčeková, Pavelek, Lejava) 

 
• 21 děl zahrani čních autor ů 

- 13 skladeb známých autorů světové hudby 2.pol.20.století (3x 
Feldman, 2x Crumb, 2x Berio, Xenakis, Stockhausen, Cage, Ligeti, 
Lutoslawski, Boulez) 

- 3 skladby autorů skladatelského sdružení Gegenklang (2x Resch, 
Sijarič) 

- 5 skladby dalších skladatelů (Rosenberger, Winkler, Děnisov, Manoury, 
Klibike) 

 
 
WHY NOT PATTERNS 
 

2002 – 2004 
 
• 5 koncert ů 
 
• 9 skladeb českých autor ů 

- 8 skladeb zakladatelů Pudláka 5 a Nejtka 3 
- 1 skladba Romana Pallase 
 

• 2 skladby zahrani čních autor ů 
- 1 skladba Terry Rileyho 
- 1 skladba Daniela Chaima Lahava 
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V/2 Repertoár soubor ů v kontextu sm ěrů soudobé evropské hudby 
 

Spektrum směrů soudobé hudby v letech 1990-2004 bylo a je dodnes značně 
široké. Asi nejlépe ho vystihuje pojem radikální pluralita, který jako základní znak 
dnešní doby obecně razí jeden z teoretiků postmoderní kultury konce 20.století 
Wolfgang Welsh.117  

Zůstává otázkou, které směry sledované soubory v souladu se svými 
estetickými východisky preferovaly, které směry naopak přehlížely, kterými autory 
soudobé západní hudby se zakladatelé – skladatelé inspirovali ve své vlastní tvorbě 
a které naopak nechávali stranou jako úpadkové. 

Výše bylo konstatováno, že představitelé ansámblů ve svých reflexích 
operovali s pojmy postmoderna a avantgarda jako charakteristikami své činnosti. Je 
však zřejmé, že ne vždy bylo užívání těchto pojmů plně adekvátní. Některé soubory 
se zabývaly avantgardní hudbou jen zčásti, některé byly zase úzce zaměřeny jedním 
směrem a vymykaly se definici postmoderny. 

Soudobá vážná hudba se ve sledovaném období obecně vymezovala dvěma 
základními tendencemi, které se vyprofilovaly již po roce 1945. První z nich je styl 
tradiční, který má jako své vzory tzv. klasiky hudby 20. století a navazuje na směry 
vzniklé v 1.pol.20.století. Do nich lze zahrnout pozdně romantickou hudební řeč, 
rozšířenou tonalitu, neoklasicismus, folklorismus a jazzovou vlnu. 

Druhou tendencí je inovativní směr, který svým způsobem také navazoval na 
hudbu 1.pol.20.století, ovšem chápal ji pouze jako východisko a dále její podněty 
domýšlel. Teoreticky byl zastřešen pojmem Nová hudba a lze k němu zařadit 
navazování na tvorbu 2.vídeňské školy, které dospělo až ke striktně racionální tzv. 
totální organizaci (Boulez, Xenakis, Messiaen). Patří sem však také témbrová hudba 
a aleatorika či konceptualismus (Cage), jako reakce na tuto racionalitu. 

V průběhu 60., 70. a 80. let pak vzniká v rámci naznačených tendencí několik 
dalších dílčích směrů doplňujících hudební tvorbu 90. let 2.pol.20 století. Velký vliv 
na tvorbu skladatelů znamenal od 60. let minimalismus, u kterého začal být 
v 80.letech spatřován další vývojový stupeň, postminimalismus.  

V 70. a 80.letech vznikly také další směry jako nová tonalita či nová 
jednoduchost118, neoromantismus (Penderecki, Górecki) a polystylovost a s ní 
související technika koláže (Berio, Schnittke). Právě tyto směry bývají označovány 
jako typicky postmoderní z důvodů svého tendování k navazování na tradici, návratu 
k tonální hudbě, restaurování minulosti a vztahování ji do nových souvislostí. 

Ještě v 70.letech vznikla na britských ostrovech alternativa k nové 
jednoduchosti, pro kterou se vžilo označení Nová složitost: „Hudební publicistika ji 
vybavila nálepkou „Nová složitost“ (New Complexity), trochu schematicky jako 
protiklad k Nové jednoduchosti, přestože složitost zde není „nová“ ale spíše 
extrémní. Ve všech pojednáních se dočteme, že do této škatulky patří Michael 
Finnissy, James Dillon, Chris Dench, Richard Barrett a zejména pak Brian 
Ferneyhough…“119 Hudbu označovanou jako nová složitost charakterizuje hlavně 
akcent na extrémní nástrojovou virtuozitu, která přesahuje reálné možnosti nástrojů a 

                                                 
117 Welsh Wolfgang, Naše postmoderní moderna, Zvon, Praha 1994 
118 Do směru nová tonalita-nová jenoduchost bývá zařazován také minimalismus, pojem nová tonalita však 
vznikl jako označení pro hudbu autorů v Británii – Cardewa, Skemptona a Bryarse, kteří na americký 
minimalismus svým způsobem navazovali. Jako britská podoba minimalismu bývá označována tvorba Michaela 
Nymana. 
119 Pudlák Miroslav, Nová jednoduchost-Nová složitost, His Voice 2/2006 
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nedokonalost interpretace způsobená nástrojovými limity se zde stává skladatelským 
záměrem. 

Jako stylová tendence rozšiřující kompoziční postupy témbrové hudby se pak 
vyprofilovala také francouzská spektrální hudba stavící svou řeč na nové práci 
s témbrovou strukturou zvuku pomocí matematické analýzy. Typickými představiteli a 
„objeviteli“ tohoto směru jsou spektralisté Gérard Grisey, Tristan Murail, Phillippe 
Leroux a Phillippe Hurel120.  

Vždy je schematické a zjednodušující zařazovat jednotlivé skladatele 
k jednomu směru či stylu. Každý autor představuje individualitu, která může do své 
tvorby vstřebávat několik vlivů najednou. Opravdu vyhraněných autorů nalezneme 
v 2.pol.20 století málo, rozhodně k nim však patří autoři minimalismu nebo osobnost 
Johna Cage či Alfreda Schnittkeho. Většinou se však skladatelé nechali inspirovat 
více tendencemi a zařazením pod jeden styl dochází k simplifikaci v interpretaci jejich 
tvorby. Ovšem z důvodu přehlednosti a orientace v repertoáru sledovaných souborů 
je jisté zjednodušení nutné. Jedním z cílů této práce je postihnout, které směry 
v soudobé hudbě zůstaly stranou zájmu sledovaných souborů a nezabývá se 
problematikou stylu u jednotlivých skladatelů. 

 
Jako nejvíce zastoupený byl u ansámblů soudobé hudby v letech 1990-2004 

minimalismus. Hudbu minimalistických autorů Philippa Glasse, Steva Reicha, 
Terryho Rileyho a Johna Adamse hrál v největší míře Agon. Ten se také věnoval 
postminimalismu, směru, který je ztotožňován s okruhem autorů tzv. downtownmusic, 
sem patří John Zorn, Eliott Sharp,  Norman Yamada, Annie Gosfield a Anthony 
Coleman, a souboru Bang on a Can (Michael Gordon, David Lang, Evan Ziporyn).  

V menší míře se minimalismu věnoval také Mondschein, který interpretoval 
hlavně tvorbu Steva Reicha a 108 Hz, kterému se podařilo provést po jedné 
Reichově a Rileyho skladbě. Skladatel David Lang má zastoupení také u Tuning 
Metronomes, skladbu In C Terry Rileyho má na repertoáru Why Not Patterns. 

Ve velké míře je zastoupena tvorba skladatele Johna Cage, vůdčího 
představitele konceptualismu. Osm jeho skladeb provedl Agon, čtyři partitury uvedl 
108 Hz a jeho skladbu nalezneme i v repertoáru souboru Mondschein a 
Konvergence. 

Podobně silné zastoupení mají avantgardisté Giacinto Scelsi (9 jeho skladeb 
hrál Agon, po jedné kompozici MoEns a Tuning Metronomes), Iannis Xenakis (8 
skladeb hrál Agon, po jedné MoEns, Tuning Metronomes a Konvergence), Morton 
Feldman (4 skladby Agon, 3 Konvergence, 2 Tuning Metronomes, 1 Mondschein), 
György Ligeti (4 skladby Tuning Meronomes, 1 skladba Konvergence) a György 
Kurtág (5 skladeb MoEns, jedna Tuning Mertonomes). 

Další skladatelé se v repertoáru souborů objevují pouze sporadicky s jednou 
nebo dvěma kompozicemi. To je případ i dalších skladatelů, které nelze jednoznačně 
zařadit k jednomu stylu, Karlheinze Stockhausena, Krzystofa Pendereckého, Witolda 
Lutoslawského, Luciana Beria, Arvo Pärta, Anestise Logothetise a Heinryho 
Goebbelse. 

Do další kategorie můžeme zařadit autory, kteří místo v repertoáru našli pouze 
u jediného souboru. Hned čtyři kompozice z tvorby Alfreda Schnittkeho, představitele 
polystylovosti, realizoval Tuning Metronomes. Díla argentinsko-německého 
skladatele Mauricia Kagela zahrnul do svého repertoáru MoEns. Soubor 
Konvergence zase interpretoval tři skladby generačních souputníků ze sdružení 

                                                 
120 http://en.wikipedia.org/wiki/Spectral 
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Gegenklang, Geralda Resche a Ališera Sijariče. U Why Not Patterns nalezneme 
jméno skladatele Daniela Chaima Lahava. 

Jako značně originální se jeví zahraniční repertoár 2.pol.20.století u souboru 
Art N. Pět skladeb, s výjimkou Goebblesovy kompozice, pochází od skladatelů, kteří 
se u jiného souboru neobjevují (Ernst Toch, Vinko Globokar, Helmut Oehring, 
Samuel Barber). 

Unikátní repertoár realizoval také MoEns, který jako jediný reflektoval tvorbu 
autorů tzv. nové složitosti. Na jediném koncertě 7.října 1999 s příznačným názvem 
New Complexity-New Simplicity provedl skladby těchto autorů, společně s 
kompozicemi skladatelů tzv. nové jednoduchosti. Jednalo se však, společně 
s brněnkým koncertem MoEnsu v listopadu 1999 o ojedinělou záležitost, jméno 
skladatele z okruhu nové složitosti už u jiného souboru nenalezneme. Stejně tak se 
jinde neopakují koncerty japonské, maďarské nebo finské hudby. 

Z tohoto výčtu vychází najevo, že vedle nové složitosti zůstaly zcela mimo 
zájem interpretačních souborů některé významné a vlivné osobnosti hudby 
2.po.20.století. Jedná se především o tvorbu Oliviera Messiaena (jedinou jeho 
skladbu Abime des oiseaux provedl na jednom koncertě Tuning Metronomes) a 
Pierra Bouleze (skladbu Dérive interpretovala Konvergence). Podobně je na tom také 
tvorba spektralistů, kdy jediným autorem tohoto okruhu, který se dočkal provedení 
skladby byl Tristan Murail v podání MoEnsu (skladba Treize couleurs du soleil 
couchant)121. 

Ve středu zájmu byl tedy především minimalismus, nová jednoduchost a 
skladatelé, jejichž tvorbu lze charakterizovat jako tvorbu vstřebávající podněty tzv. 
Nové hudby. 

Je možná překvapující, že značnou měrou je hned u tří souborů zastoupena 
hudba 1.pol. 20. století, především tzv. klasiků. Tuto tvorbu nejvíce mapoval Tuning 
Metronomes (provedl díla Igora Stravinského, Paula Hindemitha, Anton Weberna, 
Dmitrije Šostakoviče, Erwina Schulhoffa, Clauda Debussyho, Albana Berga, Jacqua 
Iberta) a Art N, u kterého najdeme díla Arnolda Schönberga, Bély Bartóka, Paula 
Hindemitha, Aarona Coplanda, Ernsta Křenka, Charlese Ivese a Gideona Kleina. 
Agon vedle díla Stravinského zaměřil svůj zájem také na čtyři kompozice Josepha 
Matthiase Hauera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121 Na adresu spektrální hudby je třeba podotknout, že mimo sledované období po roce 2004 se 

zabývalo spektralisty sdružení Konvergence. 
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V/3 Český repertoár 
 
Při srovnání repertoáru všech souborů je zřejmé, že spíše jako autorské a 

převážně na českou tvorbu zaměřené byly soubory Resonance, 108 Hz a Why Not 
Patterns. U ostatních ansámblů je poměr české a zahraniční tvorby víceméně 
vyvážený, přičemž platí, že z českých skladatelů má vždy převahu tvorba členů či 
zakladatelů souboru. 

Vedle skladatelů mladé generace představují velkou skupinu autoři české 
Nové hudby 60.let. Nejpilnější v jejich uvádění byl Agon, který, v souladu s vědomým 
navazováním na interpretační tradici tohoto období, provedl díla všech klíčových 
osobností. U dalších souborů je z tohoto okruhu hojně zastoupen Marek Kopelent 
(Art N, MoEns, Tuning Meronomes) a Zbyněk Vostřák, ovšem v případě tohoto 
skladatele se stala populární jediná skladba, konceptuální partitura Kniha principů, 
kterou hrál Agon, 108 Hz a MoEns. 

V uvádění děl dalších českých skladatelů byl nejaktivnější Agon a Resonance. 
Oba soubory si však vybíraly tvorbu jiných skladatelů. Nejprovozovanějšími 
skladateli, vedle tvorby samotných zakladatelů souborů, byli Peter Graham (Agon, 
MoEns, Resonance), Michal Nejtek (Agon, MoEns, Tuning Metronomes, Why Not 
Patterns), Martin Marek (Resonance, MoEns) a Josef Adamík (Agon, MoEns, 
Resonance). Mimo okruh svých vlastních souborů se dočkali provedení vlastních děl 
Miroslav Pudlák (Resonance), Vlastislav Matoušek (Agon, MoEns) a Hanuš Bartoň 
(Tuning Metronomes). 

 
Výčet složení repertoáru odhaluje skutečnost, že u některých souborů vládla 

v uvádění skladeb široká otevřenost, vyjma již jmenovaných směrů, u některých 
naopak úzká vyhraněnost jedním směrem. Soubory Agon, MoEns a Tuning 
Metronomes lze v kritériu otevřenosti označit jako nejaktivnější. Naopak úzká 
profilace se týká na konceptuální tvorbu zaměřených ansámblů 108 Hz a Why Not 
Patterns, na multimediální tvorbu orientovaný Art N a do jisté míry také Resonance, 
zabývající se v podstatě pouze českou tvorbou. U souboru Konvergence převažuje 
orientace na oblast meditativní a témbrové hudby. 
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V/4 Soubory v kontextu soudobého koncertního provoz u 
 

Je zřejmé, že v kontextu ostatního koncertního provozu tzv. vážné hudby 
představuje provozování soudobé hudby velkou míru exklusivity a výlučnosti. 
Dokládá to reálná situace provozování hudby v 90.letech i samotný vznik a činnost 
pražských souborů soudobé hudby. 

Soudobá hudba má v dnešní době obecně menšinové postavení s minimální 
propagací. Je záležitostí úzkého okruhu jedinců, kteří se touto hudbou zabývají, 
respektive živí. Zájem posluchačů je mizivý z několika důvodů. Soudobá hudba klade 
na posluchače vyšší recepční nároky, koncerty soudobé hudby jsou málo 
propagované a celkově je soudobá hudba málo podporovaná státem. O situaci se 
výstižně vyjádřil Miroslav Pudlák, který vyzdvihuje hlavně problém role státu: 
„…problém je nízká prestiž hudební tvorby v naší společnosti, která se odráží i 
v dotační politice státu. Celé to má dopad na úroveň tvorby a její interpretace a 
potažmo i na zájem publika – začarovaný kruh. Srovnání s cizinou je pro nás velmi 
nelichotivé“.122 

 Zakladatel Agonu Petr Kofroň zase zdůrazňuje výlučnost samotné hudby: 
„Věkově se naše publikum pohybuje mezi dvaceti a třiceti lety. A je bohužel velmi 
málo početné. Muzika, kterou hraje Agon, zůstává pořád takovým okrajem okrajů, o 
nějž se zajímá zhruba sto padesát lidí.“123 

Pro dnešního posluchače náročná tvorba současných skladatelů žije prakticky 
v uzavřeném světě, o kterém se píše pouze v odborných časopisech a diskutuje na 
akademické půdě. Jako součást živého koncertního provozu tak stojí na okraji, ze 
kterého se může vytrhnout na krátkou dobu uspořádáním většího projektu, který je 
více medializován.  

Na počátku 90.let představovala soudobá hudba oblast, stojící většinou mimo 
institucionální základnu. Symfonické orchestry, operní domy nebo hudební školství 
soudobou hudbu příliš nepodporovaly, což znamená, že na repertoár se skladba 
soudobého autora dostala zřídkakdy.124  

Důvodem byla a dodnes je existence prakticky neměnného kánonu vybraných 
skladatelů a děl, z převážné většiny 18. a 19.století. Postupně se do tohoto 
základního repertoáru dostávají i díla tzv. klasiků 20.století (Stravinskij, Prokofjev, 
Hindemith ad.), nová tvorba současných skladatelů jen v mizivém měřítku.125  

Z výše uvedeného vyplývá, že skladatelé soudobé hudby neměli mnoho 
možností jak prezentovat svou tvorbu, vyjma snad koncertů skladatelských oddělení 
vysokých hudebních škol. Právě nemožnost prezentace děl v širším spektru 
hudebního života vedla v 90. letech k tomu, aby si skladatelé začali pomáhat sami. 
Zakládali specializované soubory, které jim daly možnost předvedení vlastní tvorby a 
šanci být přímo u studování partitur interprety. 

Vedle funkce autorských sdružení však ansámbly fungovaly v souladu s tvůrčí 
poetikou jejích zakladatelů a kmenových autorů jako soubory pro provádění děl 

                                                 
122 Havelková Tereza, Miroslav Pudlák riskuje, že bude trapnej, HisVoice 2/2004, s.25 
123 Čechová Milada, Agon je něco jiného, Reflex 4.5.2000, s.55 
124 Počátkem 90.let existoval v podstatě jediný pravidelný institucionálně zakotvený festival – Dny soudobé 
hudby pořádaný Svazem českých skladatelů, který navazoval na Týdny nové tvorby ze 70. a 80. let, které v té 
době pořádal Svaz československých skladatelů. 
125 Kánon vybraných skladatelů a děl si vytvořilo již 19.století a toto dědictví převzalo i 20.století. V jeho 
průběhu dochází k situaci, kdy se kánon autorů proměňuje pouze zřídka a nová tvorba je upozaděna díly 
klasicko-romantického repertoáru. Hraje zde roli jednak tlak posluchačstva, které si žádá známá díla a jednak 
neochota hudebních institucí měnit zaběhlý repertoár. 
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skladatelů světových. Světový repertoár pak zrcadlil to, kde se nacházejí vzory a 
východiska pro tvorbu vedoucích osobností souborů. 

V průběhu 90.let začaly postupně vznikat, také díky aktivitě sledovaných 
souborů, specializované festivaly – Třídení plus, Maratón soudobé hudby nebo 
Expozice nové hudby v Brně. Uskutečňovaly se také samostatné koncerty nových 
sdružení (Ateliér 90), či sdružení obnovených (Přítomnost, Umělecká beseda). 
Zatímco se sdružením Přítomnost sledované soubory nespolupracovaly, s Ateliérem 
90 navázaly úzkou kooperaci Mondschein, Resonance a ArtN. Spolupráce probíhala 
jednak formou účinkování souborů na koncertech sdružení, tak i formou provádění 
skladeb členů Ateliéru. Několik koncertů Mondscheinu a jeden Resonance a 
Konvergence proběhly pod hlavičkou pravidelných Úterků Umělecké besedy.  

Jinak si soubory svou činnost organizovaly v podstatě sami, pořádaly vlastní 
koncerty, kde uváděly své i cizí kompozice. To, že činnost souborů je v kontextu 
ostatního provozování hudby výjimečná, dokládá fakt, že koncertní činnost ansámblů 
není kvantitativně vysoká, nepočítáme-li soubory Agon a Mondschein, které v tomto 
směru představují výjimku. 

Pro širší kontext je třeba připomenout, že v rámci České republiky nebyly 
soubory jedinými uskupeními, kteří hrály soudobou hudbu. V Praze sem částečně 
patří Komorní orchestr Berg, který se od svého vzniku v roce 1995, vedle klasicko-
romantického repertoáru a hudby 20.století, zabýval i soudobou hudbou.  

Již od roku 1963 existovalo v Praze Due Boemi di Praga ve složení Josef 
Horák - basklarinet a Emma Kovárnová - klavír. Soubor hrál hudbu všech 
historických epoch, nicméně soudobé hudbě se věnoval ve velké míře a podnítil 
vznik řady nových skladeb pro basklarinet a klavír od českých i světových autorů. 

Vedle Prahy vzniklo důležité centrum interpretačních aktivit v Brně. Komorní 
sdružení Ars Inkognita již od roku 1986 a středoevropský soubor bicích nástrojů 
Dama Dama od roku 1990 vytvářely specifické zázemí pro brněnský okruh 
skladatelů. Významným počinem bylo v Brně založení festivalu Expozice Nové 
hudby, kde vystoupilo i několik pražských souborů (Tuning Metronomes, 
Konvergence, Mondschein). 
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V/5 Srovnání dramaturgie sledovaných soubor ů 
  

Ačkoli se názory a cíle u sledovaných souborů často opakují (zaměření na 
tvorbu mladých skladatelů, propagace skladeb členů-skladatelů a české soudobé 
hudby vůbec, užší vztah skladatele a interpreta, uvažování o postmoderně a 
avantgardě, poučený způsob interpretace), každý z osmi pražských ansámblů kladl 
na počátku zřetel k jinému z těchto společných znaků.  

Mozaika východisek poskytuje obraz estetických názorů a tvůrčích poetik, 
konkrétní podoba repertoáru se však u souborů často překrývá. Některé soubory se 
vymezovaly proti jiným, některé vedla primárně snaha o provozování soudobé hudby 
české i světové či soudobé hudby experimentální, která se v českých koncertních 
sálech nehrála. 
 Lze říci, že symptomem u všech souborů je koncentrace na původní 
autorskou tvorbu a nejnovější tvorbu mladé generace skladatelů. Toto zaměření je 
možné interpretovat jako obecný znak souborů soudobé hudby, neboť tato snaha je 
všem ansámblům společná.  

Není nepodstatné, že zaměření na mladé české skladatele určovala, vedle 
estetických kritérií, v neposlední řadě i čistě ekonomická hlediska. Česká tvorba byla 
dobře dostupná, kdežto ceny materiálů ke skladbám cizím převyšovaly finanční 
možnosti souborů jako subjektů závisejících na grantech. „Vysoká režie 
provozovacího materiálu je důvodem, proč většina zdejších souborů dává přednost 
místní tvorbě126“,  konstatuje Michal Trnka. 

 
 Postavení výjimečného seskupení, co se týká originálnosti repertoáru, měl 
v 80.letech Agon. Zabýval se minimalismem a Novou hudbou, tedy směry západní 
hudby, které byly na okraji zájmu oficiálních skladatelů. Navazoval také vědomě na 
činnost podobně koncipovaných souborů ze 60.let. Tím se dostal do rozporu 
s oficiální hudební kulturou a Svazem skladatelů. Jelikož hrál hudbu pro výrazně 
malý kruh lidí, byl mlčky tolerován. 
 Soubory z 90.let činnost Agonu reflektovaly a tato reflexe, ať už kladná nebo 
záporná, byla v případě Mondscheinu, Resonance a Why Not Patterns hlavním 
popudem k jejich vzniku. 

Miroslav Pudlák založil Mondschein po svém odchodu z Agonu, názorově se 
rozešel s jeho členy a vymezil se založením vlastního projektu. To, co bylo Agonu 
vytýkáno kritikou, totiž jistá povrchnost v nastudování skladeb, poznamenalo i 
Pudlákův odchod: „S Agonem jsem byl úzce spojen v letech 1985-1990. Pak jsem 
odjel na roční stipendium do Francie a nějak se ukázalo, že soubor funguje i beze 
mě. Když potom z Agonu odešel i Kamil Doležal, založili jsme společně menší 
soubor (Mondschein – dnes MoEns), protože nám vyhovovalo, že v menší sestavě 
se dají věci více dodělat. Jestli jsem litoval? Občas ano. Agon už jednu dobu měl 
jméno a mohl pro českou hudbu něco vykonat. Místo toho se stal rutinním 
soukromým podnikem pro něčí exhibice a kšefty.“127 

Je patrné, že touha po detailnější práci v menším komornějším obsazení a tím 
adekvátnějším tlumočení skladeb samotných bylo hlavním hnacím motorem 
k činnosti souboru Mondschein. 
 V případě Resonance vládla nespokojenost s úrovní interpretace soudobé 
hudby obecně. Vůči komu se však soubor vymezoval, není nikde explicitně 

                                                 
126 Havelková Tereza, Metronomy, His Voice 6/2003, s.12 
127 Havelková Tereza, Miroslav Pudlák riskuje, že bude trapnej, HisVoice 2/2004, s.24 
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vyjádřeno. Pokud však jeden z hlavních představitelů Resonance Petr Pokorný píše 
ve svých kritikách na adresu Agonu, že „ takto málo secvičený soubor pak může 
těžko dostát vysokým nárokům Scelsiho hudby.“ nebo , že „skladbám komorního 
obsazení zůstává provedení leccos dlužno“, pak je pravděpodobné, že právě Agon 
byl ansámblem, který podnítil členy Resonance studovat a hrát soudobou hudbu 
s větším důrazem na precizní interpretaci.   
 Balancování na hranici vážné a rockové či jazzové hudby patří také k jedné 
z výrazových poloh Agonu, zejména koncem 90.let a na počátku 21. století. Hranice 
vážné hudby překračoval Agon formou spolupráce s rockovými a jazzovými 
hudebníky, soubor Why Not Patterns od svých počátků balancuje mezi vážnou 
hudbou a rockem samotným charakterem kompozic, které členové souboru píší. 
Jedná se v podstatě o alternativní přístup k překračování hranic žánrů a svým 
způsobem tedy lze hovořit o vymezování vůči přístupu, který realizoval Agon. 
 Dalším zjevným znakem Why Not Patterns je konceptuální přístup ke 
kompozici, kdy konkrétní podoba skladby vzniká až na pódiu. Tato snaha soubor 
ideově spojuje s ansámblem 108Hz, jehož přístup je velice podobný. Vedle této ideje 
dotváření skladeb na pódiu spojuje oba soubory i aktualizace minimalismu.  
 108Hz charakterizuje také zaměření na tvorbu experimentální, málo hranou či 
nehranou vůbec, čímž se přibližuje k poetice dvou dalších souborů Tuning 
Metronomes a Konvergence.  

Oba soubory založené studenty hudební fakulty AMU vznikly primárně 
z potřeby hrát tvorbu málo hranou a tvorbu mladých skladatelů. I přesto si tyto 
soubory navzájem konkurovaly. Jejich odlišnost spočívala v jiném dramaturgickém 
plánu. Konvergence se ostře vymezovala proti koncertům, které nemají 
dramaturgicky jednotnou myšlenku, ať už se jedná o jednotný styl skladeb, 
kompoziční směr či názor. „My se snažíme, aby koncerty působily kompaktně a měly 
určitou vývojovou linii, aby skladby, které na koncertě zazní, měly jednoho či více 
společných jmenovatelů – námět, stylovou příbuznost apod.“128 charakterizuje 
směřování Konvergence Ondřej Štochl. 

Tuning Metronomes své koncerty koncipoval spíše jako přehlídku širokého 
spektra přístupů v současné hudbě, což odporuje ideji jednotnosti, kterou 
prosazovala Konvergence. Přístup Tuning Metronomes nepociťoval potřebu 
návaznosti jednotlivých skladeb a preferoval svéprávnost a individualitu každé 
z kompozic. 

Koncentrovaná dramaturgie Konvergence se u jiného souboru takto explicitně 
nevyskytuje, pokud nepočítáme určení lokální (takové byly některé koncerty souboru 
Mondschein věnované finským, maďarským aj. skladatelům). Zasvěcení koncertu 
stylu či směru se u dalších souborů setkáme sporadicky (např. Mondschein – 
Koncert minimální hudby, Nová jednoduchost – Nová složitost nebo 108Hz – Koncert 
hudby 3.tisíciletí). 

Mezi sledovanými ansámbly má trochu výlučné postavení ArtN, jehož hlavní 
náplní byly a jsou multimediální projekty. U ostatních souborů multimediální 
představení realizovaly pouze Agon a Mondschein, další zůstaly u ryze hudební 
produkce. Spojení slova, hudby a obrazu či scénické akce lze v kontextu 
sledovaných souborů považovat za originální. 

                                                 
128 Bakla Petr, Konvergence, rozhovor, HisVoice 6/2003, s.16-17 
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Jiná je situace u opery. Plná polovina souborů provedla za dobu své existence 
alespoň jedno provedení opery, s výjimkou Agonu se vždy jednalo o projekt 
autorský.129  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
129 Operní představení realizovaly: Agon (Philipp Glass – Pád domu Usherů, Kráska a zvíře); Why Not Patterns 
(Miroslav Pudlák – Ve stínu klobásy); 108Hz (Vlastislav Matoušek – Osmá cesta); ArtN (Roman Z.Novák – Bez 
dne a bez noci – realizováno v roce 2005) 
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V/6 Klíčové osobnosti 
 

V 90.letech se vyprofilovala řada osobností soudobého hudebního života, bez 
nichž by interpretační základna pro provozování nové tvorby nemohla vzniknout.  

O vznik hned tří souborů se zasloužil skladatel Miroslav Pudlák, který stál u 
zrodu Agonu, Mondscheinu a Why Not Patterns. Stal se tak vůbec nejčinorodější 
osobou v oblasti fungování souborů soudobé hudby 80. a 90. let minulého století a 
prvních let století současného. 

Vedle Pudláka stojí jako klíčová postava skladatel Michal Nejtek, který 
s Pudlákem založil Why Not Patterns a jako interpret a skladatel působil i v Agonu a 
Tuning Metronomes.  

Vlastislav Matoušek stál na počátku 108Hz, kde uplatnil řadu svých kompozic. 
Skladatelsky byl však činný i v Mondscheinu. Podobným případem je také Petr 
Pokorný, který jako ideový vůdce profiloval Resonanci, skladby mu však hrál i Agon a 
Mondschein. Coby autor s Mondscheinem a také s Resonancí spolupracoval 
zakladatel ArtN Roman Z. Novák, pro kterého se stal ArtN nejlepším realizátorem 
jeho multimediálních kompozic. 

Vedle skladatelů v ansámblech působili i interpreti, kteří soudobé hudbě 
věnovali svůj zájem a působili současně v několika souborech. Klarinetista Kamil 
Doležal byl zásadní osobou Mondscheinu, a jako Pudlákův stejně smýšlející kolega 
hrál i s Agonem a Why Not Patterns. 

Obdobně podstatnou roli hrál z interpretů ještě hornista Petr Cígler, aktivně 
působící v Agonu, Mondscheinu, Konvergenci a v Tuning Metronomes. V posledně 
jmenovaném souboru se Cígler prosadil dokonce na pozici skladatelskou, ač je 
dodnes v kompozici samoukem. Paralelně ve více souborech nalezneme také 
zpěvačku Kristýnu Valouškovou, cellistku Helenu Velickou nebo trombonistu Petra 
Peremského. 

Zejména u těchto výše uvedených osobností byla v největší míře naplněna 
spolupráce, provázanost a kontinuita mezi soubory samotnými.  

Dalšími důležitými činiteli v postupném budování interpretační základny byli 
zakladatelé ansámblů, kteří v jiném souboru nepůsobili. Ze skladatelů jím byl již od 
vzniku Agonu v roce 1983 Petr Kofroň, který si svou vůdcovskou roli v čele souboru 
ponechal po celá 90.léta, i v letech následujících. Také Ondřej Štochl, zakladatel a 
mluvčí Konvergence, má ze čtyř protagonistů souboru vedoucí roli. 
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V/7 Hudební kritika  
 

„Kritika se s námi zatím nevyrovnala. Je zajímavé sledovat, jak hudební 
publicisté tápou a nechtějí se případnou kritikou stavět do role konzervativců.Jsme 
zkrátka něco jiného. A v našich poměrech zatím není tak velká možnost srovnání.“130 
Takto hovořil Petr Kofroň o svém Agonu, jeho názor však v podstatě zrcadlí obecnou 
situaci, v které se nacházela ve sledovaném období hudební kritika v pohledu na 
soubory soudobé hudby. 

Produkce recenzí a kritik na koncerty, případně vydaná CD, byla přímo 
úměrná počtu odehraných koncertů a nahraných nosičů. Nejvíce bylo napsáno o 
Agonu a MoEnsu, které byly v koncertní i nahrávací činnosti nejaktivnější. 

V největší míře se na stránky denního tisku a hudebních časopisů soubory 
dostávaly při provedení opery (např. značně medializované operní projekty Agonu ve 
Státní opeře a v Národním divadle) nebo při pořádání festivalů, na kterých 
vystupovaly – Třídení, Maraton soudobé hudby a Expozice nové hudby. 

O souborech referovali recenzenti orientující se na soudobou hudbu, a to jak 
vážnou (Wanda Dobrovská, Jaromír Havlík), tak i rockovou či jazzovou (Ondřej Bezr, 
Pavel Klusák, Petr Slabý, Ivan Hartmann). Tento jev souvisí s balancováním 
některých souborů na hranici vážné a rockové alternativní tvorby, či lépe řečeno na 
stírání hranic mezi nimi.131 Velice často se také kritiky stávali členové sledovaných 
ansámblů, kteří psali o počinech svých konkurentů (Petr Pokorný, Miroslav Pudlák, 
Petr Bakla). Tím také byla posilněna pozice soudobé hudby jako uzavřeného kruhu, 
kdy ti, co soudobou hudbu skládají a hrají, také o ní píší, čili si vlastně vše tvoří sami 
pro sebe. 
 Soudy, které se v těchto kritikách objevují, jsou ve většině případu kladné, 
s odmítavým a kritickým stanoviskem vůči úrovni ansámblu se lze setkat pouze 
sporadicky. Autory polemických článků byli Petr Bakla proti činnosti Konvergence a 
Petr Pokorný a Wanda Dobrovská vůči interpretačnímu přístupu Agonu. 

Další recenze se většinou drží ustáleného schématu, kdy jsou opakovány věty 
o originalitě a novosti repertoáru a o tom, jak takové koncerty konečně přináší 
základní obeznámenost s avantgardní hudbou. Pokud je hodnocena interpretace 
skladeb, což recenzenti často opomenuli, stanoviska jsou také vždy pozitivní. 
 V denním tisku vyšlo nejvíce recenzí v MF Dnes, kde o koncertech referovala 
Wanda Dobrovská. Její produkce článků, společně s těmi, které jí vyšly v Hudebních 
rozhledech a Harmonii, čítá tři desítky. Ve srovnání s ostatními je její produkce 
zdaleka nejvyšší, kvantitativně se k ní přibližuje pouze Petr Pokorný, který na 
stránkách  Hudebních rozhledů sepsal čtrnáct kritik na koncerty Agonu, MoEnsu a 
jednu o Konvergenci. Podobně jako Pokorný, psala i Dobrovská pouze o dvou 
nejznámějších ansámblech, souboru Agon a MoEns.  
 Ostatní recenzenti vytvořili každý pouze několik článků. Mnohem přínosnější 
však byly na stránkách Harmonie a HisVoice rozhovory s klíčovými osobnostmi 
souborů. Tereza Havelková a Miroslav Srnka postupně zpovídali Pudláka, Trnku, 
Nejtka a Macourka. Jednou pořídil rozhovor Petr Bakla s Konvergencí. 

Jako spíše výjimečné počiny lze chápat dva rozhovory na stránkách jiných 
periodik. Svatava Šenková vedla rozhovor na stránkách Opus Musicum s Kamilem 
Doležalem a Milada Čechová s Petrem Kofroněm dokonce v nehudebním časopise 
Reflex. 

                                                 
130 Čechová Milada, Agon je něco jiného, rozhovor, Reflex 4.5.2000, s.55 
131 Týká se Agonu a Why Not Patterns 
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Celkově se reflexe v tisku jeví jako nepříliš početná a konzervativní, kdy se 
soudy nehledě na osobnost kritika opakují s minimem nových či polemizujících 
pohledů na činnost sledovaných ansámblů. Výjimku tvoří, jak bylo řečeno, některé 
recenze Bakly, Dobrovské a Pokorného. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125 

V/8 Závěr 
 

Činnost pražských ansámblů soudobé hudby v 90.letech 20. století a v prvních 
letech 21.století založila u nás novodobou interpretační tradici soudobé hudby. 
Soubory navazovaly na činnost souborů ze 60.let, jejichž fungování bylo 
znemožněno dobou normalizace. Interpretační základna mohla být nově založena až 
po roce 1989. Explicitně však kontinuitu ideologicky a repertoárově zdůrazňoval 
pouze Agon. U ostatních souborů nebyla jasně definována a k ansámblům 60.let se 
tato seskupení přibližovala charakterem své činnosti.  

Funkce souborů jako autorských sdružení byla doplňována o funkci 
osvětovou, kdy bylo cílem seznámit hudební veřejnost s novou zahraniční tvorbou. 
Tvorba cizích skladatelů však nebyla mapována kompletně, na okraji náklonnosti 
zůstala nová složitost, spektrální hudba a tvorba některých dalších osobností 
evropské hudby. 

Soubory si ve sledovaném období 1990 – 2004 vytvářely vlastní myšlenkové 
okruhy a mnohdy i avantgardní tvůrčí poetiku, která souvisela s obecnou situací 
hudby. Tato situace byla teoreticky reflektována jako postmoderna. Zaměření 
souborů se projevovalo novými podněty v repertoáru, dramaturgii a teoretických 
reflexích vlastní činnosti.  

 
Je patrné, že socio-kulturní kontext soudobé vážné hudby, čili společenský 

dopad tvorby skladatelů vážné hudby, je problematickou oblastí. Činnost souborů 
specializovaných na tuto tvorbu s ní úzce souvisí. Ansámbly se snaží hudbu 
prezentovat a zpřístupnit, ovšem v situaci jejího okrajového postavení v rámci 
celkového koncertního provozu je téměř nemožné, aby měla jejich koncertní činnost 
širší společenský dopad.  

„V kontextu celé řady individuálních kompozičních koncepcí se nám jeví 
současná situace soudobé vážné hudby nikoliv jako její globální situace ve 
společnosti (tzn.společenství lidí), ale jako situace jednotlivých hudebních produktů 
(často zcela izolovaně) vytvářených svým tvůrcem. Ten je navíc – pod tlakem 
pluralitní praxe, nikoliv tedy pouze záměrně, programově – stále více uzavřený sám 
do sebe, do světa „své kompoziční pravdy“, ve vztahu ke společnosti tak do určité 
míry asociální. Otevřené pluralitní prostředí pak nevytváří vůči umělci přirozený nárok 
na odpovědnost vzhledem ke společnosti, již má být umění určeno.“132 

Ačkoli se tato citace týká tvorby a postavení skladatele ve společnosti, dotýká 
se i problému její prezentace a odráží celkovou situaci soudobé umělecké hudby 
v období, kterým se zabývá tato práce. Pokud je totiž skladatel uzavřený „do světa 
své kompoziční pravdy“ znamená to, že o jeho tvorbě vyjma ostatních skladatelů 
nikdo neví, a proto jeho tvorba není společností nijak reflektována. Právě z tohoto 
důvodu se pak jeví téměř každý kompoziční přístup a každé postmoderní míšení 
nesourodých prvků přijatelné. 

Jestliže jedním z podstatných cílů ansámblů soudobé hudby bylo zpřítomnit 
nejnovější tvorbu, je třeba mít na zřeteli, že tato osvěta byla konána pro velmi úzký 
okruh recipientů. Lze tak tuto situaci definovat nepříliš pozitivně. Aktivity souborů 
nemířily k širšímu publiku, ale spíše fungovaly sami pro sebe, pro potřeby svých 
členů. 

 

                                                 
132 Rataj Michal, Několik poznámek k pluralitě v soudobém hudebním myšlení, Opus Musicum 5/2000, s. 31- 35 
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Období let 1990 - 2004 znamenalo největší rozkvět v oblasti interpretační 
základny soudobé hudby u nás. V centrech Praze a Brně nově vzniklo celkem osm 
souborů (v Brně Dama Dama), a i přes finanční těžkosti existují dodnes133. Poprvé se 
v české hudbě 20.století zabývalo soudobou hudbou tolik souborů.  

Byla tak založena tradice, na kterou bude možné v dalších letech navazovat či 
ji nově přetvářet v oblasti repertoáru, dramaturgickém zacílení i interpretaci samotné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
133 Činnost ukončil pouze Tuning Metronomes v roce 2003 
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Hartman Ivan, Hrůzné metafory ve Dvoraně, Lidové noviny 2.11.1996 (recenze na 
provedení opery Pád domu Usherů) 
 
Dobrovská Wanda, Agon se vyrovnal  Glassovou operou se ctí, MF Dnes 5.11.1996 
(recenze na provedení opery 3.11.1996) 
 
Dehner Jan, Opera budoucnosti, Lidové noviny 6.11.1996 
 
Zapletal Petar, Poeův Zánik domu Usherů s hudbou Philippa Glasse, Slovo 
6.11.1996 
 
Jelínková Olga, Hudba objevy na festivalu Musica Iudaica, Telegraf 6.11.1996 
 
Hartman Ivan, U Šimona a Judy zazní řada premiér, Lidové noviny 8.11.1996 
 
Anonym, Hudba až do bezvědomí, Práce 8.11.1996 
 
Kantek Miroslav, Agon a Maratón neobvyklých tónů, Pražské noviny 9.11.1996 
 
Dobrovská Wanda, Maratón soudobé hudby projel různá údobí i území, MF Dnes 
12.11.1996 
 
Anonym, Na počátku byl obraz, Lidové noviny 28.11.1996 (recenze koncertu 
k prodeji knihy Grafické partitury a koncepty) 
 
Bezr Ondřej, Závěr Alternativy potvrdil výjimečnost festivalu, MF Dnes 23.12.1996 
 
Dobrovská Wanda, Projekt, který tu nemá obdoby, MF Dnes 7.2.1997 (recenze na 
knihu Grafické partitury a koncepty) 
 
Dobrovská Wanda, Odvaha výjimečných hudebních délek se vyplatila, MF Dnes 
15.10.1997 
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Dobrovská Wanda, Agon ve znamení tuby a bicích, MF Dnes 1.11.1997 
 
Dobrovská Wanda, Maratón soudobé hudby propíchl posluchačům vědomí, MF Dnes 
11.l1. 1997 
 
Klusák Pavel, Uvnitř je něco veselého, Lidové noviny 1.12.1997 (recenze na knihu 
Grafické partitury a koncepty) 
 
Dobrovská Wanda, Koncert Xenakisovy hudby je dalším bodem pro Agon, MF Dnes 
27.6.1998 
 
Dobrovská Wanda, Orchestr Agon má co nabídnout, MF Dnes 11.2.1999 (recenze 
CD Red and Black) 
 
Víšek Pavel, Agon Orchestra, ani červený ani černý, Lidové noviny 20.5.1999 
(recenze CD Red and Black) 
 
Dobrovská Wanda, Glassova opera je v nabídce našich scén mimořádným titulem, 
MF Dnes 31.5.1999, s.16 
 
Hrbotický Saša, Minimalistická opera podle Poeova hororu vyvolává bohaté emoce, 
Haló noviny 4.6.1999 
 
Herman Josef, Surrealistický operní horor, Týden 7.6.1999 
 
Hrdinová Radmila, Pád domu Usherů se vydařil, Právo 8.6.1999 
 
Havlíková Helena, Poeův Pád domu Usherů je děsivě krásný, Lidové noviny 
8.6.1999 
 
Dobrovská Wanda, Orchestr Agon mění tvář, ale rysy zůstávají stejné, MF Dnes 
29.6.1999 
 
Dobrovská Wanda, Koncert Agonu v Arše: Město jako symbol kultury, MF Dnes 
2.11.1999 
 
Dobrovská Wanda, Orchestr Agon se stává reálií svého druhu, MF Dnes 3.3.2000 
 
Dobrovská Wanda, Agon představil minimalistický odvar produkce Johna Adamse,  
MF Dnes 20.5. 2000 
 
Čujanová Dagmar, Multimediální performance Agon orchestra v pražské Akropoli, 
ČIA zpravodajství 5.6.2000 
 
Slabý Petr, Agon Orchestra si zamlátí do plechovky, Hospodářské noviny 17.4.2001 
 
(ček), Agon? Hudba plná extrémů, MF Dnes 19.4.2001 
 
(jh), Agon opanuje Rudolfinum, Hospodářské noviny 22.5.2001 
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Dobrovská Wanda, Velké sousto pro Agon i diváky, MF Dnes 24.5.2001 
 
Dobrovská Wanda, Desetiletí přineslo své ovoce: Mladí lidé dnes soudobou hudbu 
přijímají zcela samozřejmě, říká Petr Kofroň, rozhovor, MF Dnes 20.6.2001 
 
Anonym, Filip Topol vydává společné album s Agon Orchestra, ČIA zpravodajství 
27.11.2001 
 
Anonym, Filip Topol a Agon Orchestra na nové desce propojili dva paralelní světy, 
Hospodářské noviny 30.11.2001 
 
Hartman Ivan, Topol a Agon: nová síla, MF Dnes 21.12.2001 
 
Bezr Ondřej, Plastici a Agon mohli zajít dál, Lidové noviny 17.12. 2002 
 
Riedel Jaroslav, Na Pražském jaru zazněl rock, MF Dnes 19.5. 2003 
 
Váňová Magdalena, Kofroň: Agon hraje i hudbu, která nechce být poslouchána, 
rozhovor, Hospodářské noviny 19.6.2003 
 
(sdv), Scénický koncert Plastiků a Agon orchestru, Region Opava, 23.9.2004 
 
Vendera Petr, Agon Orchestra v Arše, Hospodářské noviny, 26.11.2004 
 
Časopisy: 
 
Klusák Pavel, Agon, Rock & Pop, 25/1991, s. 21 
 
Klusák Pavel, Agon a hosté, Rock & Pop, 9/1991, s. 22 
 
Dobrovská Wanda, Ateliér 90, HR 3/1991, s.108-109 
 
Dobrovská Wanda, Koncert souboru Agon, HR 1/1992, s.15-16 
 
Kouřil Vladimír, Agon, Contemporary Music Ensemble Prague, Melodie 6/1992, s.36 
 
Dobrovská Wanda, Agon na závěr svého cyklu, HR 9/1992, s.380 
 
Dobrovská Wanda, Agon v lednu, HR 3/1992, s.109-110 
 
Dobrovská Wanda, Agon v dubnu, HR 6/1992, s.265 
 
Dobrovská Wanda, Česká Nová hudba 60.let, Harmonie 11/1994, s.39 (recenze CD) 
 
Pokorný Petr, Maratón soudobé hudby, HR 1/1996, s.6-7 
 
Pudlák Miroslav, Marathón soudobé hudby, HR 1/1997, s.6-7 
 
Pudlák Miroslav, Grafické partitury, HR 6/1997, s.37 
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Katmeridu A., Ateliér 90, Harmonie 3/1998, s.47 
 
 
Pokorný Petr, Maraton soudobé hudby, HR 1/1998, s.10 
 
Havlík Jaromír, Třídení plus 97 – plus otazník, HR 2/1998, s. 10 
 
Dobrovská Wanda, Maratón, Harmonie 1/1998, s.4 
 
Pokorný Petr, Maratón soudobé hudby HR 1/1998, s.10-11 
 
Havlík Jaromír, Agon s Xenakisem, HR 8/1998, s.16 
 
Reittererová Vlasta, Pád domu Usherů ve Státní opeře Praha, HR 7/1999, s.22-23 
 
Dobrovská Wanda, Vydařená znouzectnost, Harmonie 7/1999, s.30 (recenze na 
provedení opery Pád domu Usherů) 
 
Zapletal Petar, Třídení plus 99, HR 1/2000, s.9 
 
Ferenc Petr, Filip Topol & Agon, His Voice 1/2000, s.19 
 
Čechová Milada, Agon je něco jiného, rozhovor s Petrem Kofroněm, Reflex 4.5.2000, 
s.55 
 
Pokorný Petr, Agon hrál hudbu mladých, HR 2/2001, s.10-11 
 
Pudlák Miroslav, Třídení plus podesáté, HR 2/2001, s.5 
 
Reittererová Vlasta, Agon Orchestra se dvěna premiérami, HR 7/2001, s.10 
 
Kratochvíl Matěj, Festival navzdory okolnostem (New Music Marathon 14.-
17.11.2002, His Voice 1/2003, s. 13-14  
 
Reittererová Vlasta, „Třídení“ plus bilance, HR 2/2002, s.4 
 
Havlík Jaromír, Autorský večer Michala Nejtka, Harmonie 8/2002, s.26-27 
 
Kratochvíl Matěj, Symfonický underground, His Voice 1/2003 (Agon+Plastic People, 
Roxy 15.12.2002) 
 
Kratochvíl Matěj, Agon – Na cestě od Hudby hudbičky k Discreet Music, His Voice 
5/2003, s.21-22 (článek k 20.výročí vzniku souboru) 
 
Pokora Miloš, Třídení plus 2002, HR 2/2003, s.4 
 
Foltýnová Lenka, Maratón soudobé hudby, Harmonie 1/2003, s.12 
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Pašmik, Jaroslav, Asteroid jménem Zappa: Pražský výběr a Agon Orchestra 
připomenou desáté výročí úmrtí geniálního hudebníka, Respekt 20/2003, s.23 
 
Pokora Miloš, Třídení plus bylo hodnotné, byť o něco skromnější, HR 2/2004, s.10-11 
 
Pokora Miloš, Třídení plus trvalo čtyři dny, HR 2/1997, s.7-8 
 
Ferenc Petr, PPU+Agon – Pašijové hry velikonoční, His Voice 4/2004 (recenze 
koncertu Archa 24.4.2004) 
 
Štajnrtová Olga, Plastic People & Agon - Pašijové hry velikonoční, 24.4., Divadlo 
Archa, www.freemusic.cz, 28.04.04, rubrika Recenze akcí 
 
Mondschein 
 
Denní tisk: 
 
Dobrovská Wanda, Album Mondscheinu vyvolává známé otázky, MF Dnes 5.10.1997 
 
Dobrovská, Wanda, Soubor Mondschein se představi ve výtečné formě, MF Dnes 
č.119, 23.5.1998 
 
Dobrovská Wanda, Přehlídka soudobé hudby na které se člověk nenudí, MF Dnes 
10.12.1998 
 
Dobrovská Wanda, Depresi střídal Mondschein pohodou, MF Dnes č. 236, 9.10.1999 
 
Slabý Petr, I klasika může mít rockové kořeny, Hospodářské noviny 23.5.2002 
 
Časopisy: 
 
Dohnalová Lenka, Ateliér 90; Třídení plus, HR 2/1996, s.9-10 
 
Pokorný Petr, Marathón 99, HR 1/2000, s.10-11 
 
Pokorný Petr, A Winged Creature, HR 12/2000, s.47 (recenze CD) 
 
Pokorný Petr, The End of the 20th century in Czech Music, HR 10/1997, s. 44-45 
(recenze CD) 
 
Smolka Jaroslav, Mondschein, HR 1/1998, s. 14 
 
Dobrovská Wanda, Mondschein, Harmonie 7/1998, s.14 
 
Pokorný Petr, Dvě premiéry v Umělecké besedě (486.Úterek Umělecké besedy), HR 
1/1999, s.10  
 
Havlík Jaromír, Třídení plus 98 – tentokrát čtyřdenní, HR 2/1999, s.8 
 
Pokorný Petr, Koncert souboru Mondschein, HR 2/1999, s. 12 
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Kaňa Štěpán, New Music Marathon 2000, Opus Musicum 6/2000, s.45-49 
 
Pokorný Petr, Dvakrát Mondschein, HR 12/2000, s.9-10 
 
Pokorný Petr, Dvakrát Mondschein, HR 12/1999, s.10 
 
Šenková Svatava, O soudobé hudbě s Kamilem Doležalem, Opus Musicum 1/2001, 
s.65-68 
 
Pudlák Miroslav, Třídení plus podesáté, HR 2/2001, s.5-6 
 
Pokora Miloš, Večer Ateliéru 90, HR 5/2001, s.12 
 
Srnka Miroslav, Letím…, Harmonie 1/2001, s.42-43 (recenze CD) 
 
Pokorný Petr, MoEns v Thámově hale, HR 7/2002, s.22-23 
 
Pokorný Petr, Dvakrát Mondschein, HR 1/2002, s.10-11 
 
Konvergence 
 
Bakla, Petr, Konvergence, www.freemusic.cz, Expozice nové hudby 2002, recenze 
akcí 
 
Pantůček Viktor, Expozice nové hudby popatnácté, Opus Musicum 3/2002, s.35-38 
 
Bakla Petr, Konvergence, rozhovor, His Voice 6/2003 
 
Štajnrtová Olga, Ensemble Convergence, www.freemusic.cz, recenze akcí 
10.12.2003 
 
Pokorný Petr, Konvergence v Mánesu, HR 7/2004, s.29 
 
Štajnrtová Olga, Konvergence, www.freemusic.cz, recenze akcí 29.února 2004 
 
Štajnrtová Olga, Expozice nové hudby – den třetí, www.freemusic.cz, recenze akcí 
24.5.2004 
 
Šípek Jan, Konvergence. Takoví normální skladatelé, Nový Prostor 5.dubna 2004, 
s.20-21 
 
Why Not Patterns  
 
Havelková Tereza, Miroslav Pudlák riskuje, že bude trapnej, rozhovor, His Voice 
2/2004, s.24-25 
 
Slabý Petr, I klasika může mít rockové kořeny, Hospodářské noviny 23.5.2002 
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Knoflerová Lenka, Proč ne minimalismus? Protože vzory!, 
http://zabava.atlas.cz/clanek.asp?cid=1813&rid=3, recenze koncertu 9.4.2003 
 
Tuning Metonomes  
 
Bakla Petr, 2x Petr Cígler, His Voice 4/2003 (koncert Atrium červen 2003) 
 
Bakla Petr, Ozvěny přírody, XVI.Expozice nové hudby, HisVoice 4/2003, s.7-8 
 
Srnka Miroslav, Jeden takt Michala Trnky, rozhovor, Harmonie 4/2002 
 
Havelková Tereza, Metronomy, rozhovor s Michalem Trnkou, His Voice 5/2002, s.11-
13 
 
ArtN 
 
Dobrovská Wanda, Skladatel Novák dal prostor neslyšícím umělcům, MF Dnes 
16.10.1998, s.19 
 
Havlík Jaromír, Dvě premiéry u sv. Jiří – ArtN a Ateliér 90, HR 10/1998, s.15 
 
Pokora Miloš, Subtilní Gesamtkunstwerk v Míčovně, HR 6/1998, s.9-10 
 
Resonance 
 
Havelková Tereza, Resonance Ensemble, interview with Monika Knoblochová and 
Michal Macourek, Czech Music 1999 
 
Mlejnek Karel, Soubor Resonance hraje současnou hudbu, Slovo 7.10.1998 
 
Pudlák Miroslav, Soubor Resonance a dvě premiéry, HR 5/1999, s.15-16 
 
Pokora, Miloš, Soudobá hudba ve Dvořákově muzeu, HR 8/1998, s.12 
 
Srnka Miroslav, Resonance, Harmonie 3/1999, s.26 
 
108Hz 
 
Hůlek Julius, Téma „kritika“ na výroční konferenci České společnosti pro hudební 
vědu, Knihovní revue Národní knihovny, 2004, roč.15, č.1, s.24 
 
Bakla, Petr, Osmá cesta, recenze operního představení, HR 4/2002 
 
Pudlák Miroslav, Osmá cesta Vlastislava Matouška, HisVoice 2/2002, s.23 
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Pražské soubory soudobé hudby v letech 

1990 – 2004 

 

VII. PŘÍLOHY 



1 
 

Soupis koncertů – strana 1-141 (Koncertů celkem 278) 

Soupis repertoáru - strana 142-158 

Soupis nahrávek - strana 159-1671 

 
AGON KONCERTY 

1. 

12.4.1983 

Muzeum Bedřicha Smetany, Praha 

(1) Miroslav Pudlák - Spo činutí  (1983) SP 

smyčcový orchestr (15), dir/M.Pudlák 

(2) Martin Smolka - String-Session  (1982) SP 

6 vn, 2 vl, 2 vc, cb, dir/M.Smolka 

(3) Miroslav Pudlák - Rotace a kánony  (1983) SP 

fl/V.Spurný, ob/R.Kocina, cl/T.Bartoš, sx.s/V.Bratrych, fg/R.Srbený, cor/M.Rovenský 

... 

(4) Martin Smolka - Quod licet bovi...  (1983) SP 

fl/V.Spurný, ob/R.Kocina, cl/T.Bartoš, sx.s/V.Bratrych, fg/R.Srbený, cor/M.Rovenský, perc/D.Mikolášek, smyčcový 
orchestr 

(5) Martin Smolka / Miroslav Pudlák - Ukolébavka (1983) SP 

perc/D.Mikolášek 

- smyčcový orchestr se jmenoval Novější komorní orchestr, um.vedoucí Ondřej Kukal 

- koncert byl uveden pod názvem Koncert minimální hudby 

  

2. 

19.4.1984 

Zrcadlová síň Klementina, Praha 

(1) Vítězslav Janda - Duet č. 3 pro trubku a varhany  (1984) SP 

tp/P.Mutinský, org/V.Janda 

                                                 
1 Soupis koncertů, reperoáru a diskografie je vystaven na internetových stránkách souboru. Tyto soupisy jsem 
z důvodu jejich přehlednosti přebral i do své práce. 
Existuje také knižně vydaný Seznam koncertů 1983-1993, sestavil Ivan Matějovský, korigovali Kofroň a 
Smolka, Praha 1994 



2 
 

(2) Marek Kopelent - Canto intimo  (1963) 

fl/V.Kopelentová, vbr/P.Chlouba 

(3) Petr Kofro ň - Kniha Los (1980-81) SP 

T/Z.Blecha, B/M.Pospíšil, cl/D.Eben, P.Pivarči, ?, cl.b/P.Sinkule, vc/V.Havel, dir/P.Kofroň 

(4) Martin Smolka - Slzy  (1983) 

vn/Z.Ondřejčková, vl/S.Mirovská, vc/V.Havel 

... 

(5) Miroslav Pudlák - Trio  (1984) SP 

sx.s/V.Bratrych, vbr/P.Chlouba, vc/V.Havel 

(6) Miroslav Pudlák - Koloto č (1984) SP 

fl/V.Homér, I.Traplová, H.Mošovská, J.Machat, H.Růžičková, V.Kopelentová 

(7) Pavel Kalina - Doria  (1984) SP 

S/J.Koželuhová, MS/L.Loubalová, A/M.Pohanková, BR/E.Tomas, fl/V.Kopelentová, ob/D.Prosek, cl/D.Eben, 
fg/M.Verner 

- koncert byl uveden pod názvem Pohyblivé nasycení první 

  

3. 

24.4.1984 

Malostranská beseda, Praha 

(1) Martin Smolka - Slzy  (1983) 

vn/Z.Ondřejčková, vl/S.Mirovská, vc/V.Havel 

(2) Miroslav Pudlák - Koloto č (1984) 

fl/V.Homér, I.Traplová, H.Mošovská, J.Machat, H.Růžičková, V.Kopelentová 

- koncert byl uveden pod názvem Hudba (Pavel Steidl, Ivan Ženatý) a minimální hudba (Smolka, Pudlák) 

  

4. 

7.6.1984 

Foerstrova síň, Praha 

(1) Pavel Kalina - Smy čcové trio  (1984) SP 
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vn/?, vl/S.Mirovská, vc/V.Havel 

(2) Miroslav Pudlák - Trio  (1984) 

sx.s/V.Bratrych, vbr/P.Chlouba, vc/V.Havel 

(3) Vojtěch Havel - Melodie pro violoncello  (1984) SP 

vc/V.Havel 

(4) Miroslav Pudlák - Koloto č (1984) 

fl/?, ?, ?, ?, ?, V.Kopelentová 

(5) Ilja Zeljenka - T ři monology pro sólové violoncello 

vc/J.Bárta 

(6) Jan Klusák - Invenzionetta  (1971) 

fl/V.Kopelentová 

(7) Petr Kofro ň - Music for Veronika  (1981) SP 

fl/V.Kopelentová, pft/P.Kalina 

 

1984 - 1985 

  

 5. 

říjen 1984 

Hájenka (ve Hvězdě na Bíle Hoře), Praha 

(1) Martin Smolka - Rohová hudba  (1984) SP 

fl/V.Kopelentová, H.Šilarová, cl/D.Eben, fg/Soukup, cor/M.Rovenský, vn/?, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, 
cink/I.Nekolová 

- koncert v rámci vernisáže (kolektivní) výstavy Hájenka ´84 

- úvodní slovo Miroslav Pudlák 

  

 6. 

listopad 1984 

Modrý pavilon, Praha 

(1) Miroslav Pudlák - Rotace a kánony  (1983) 
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fl/V.Spurný, ob/R.Kocina, cl/T.Bartoš, sx.s/V.Bratrych, fg/R.Srbený, cor/M.Rovenský 

(2) Martin Smolka - Rohová hudba (koncertní verze) (1984) 

fl/V.Kopelentová, H.Šilarová, ob/P.Haberlant, cl/T.Bartoš, sx.s/V.Bratrych, fg/J.Soukup, cor/M.Rovenský, 
pft.prep/M.Smolka, cink/I.Nekolová, vc/V.Havel 

- blok v rámci pořadu Miloše Čuříka 

  

 7. 

24.1.1985 

velký sál Městské knihovny, Praha 

(1) George Crumb - Vox Balaenae  (1971) CP 

fl/V.Kopelentová, pft/V.Janda, vc/V.Havel 

(2) Petr Kofro ň - Pro komorní soubor  (1984) SP 

fl/V.Kopelentová, cl.p/D.Eben, cor/M.Rovenský, pft.prep/H.Bartoň, vn.prep/V.Návrat, vl.prep/R.Vácha, 
vc.prep/V.Havel, dir/J.Mikula 

... 

(3) Martin Smolka - Dívka namo čená v podzimu  (1983) SP 

fl/V.Kopelentová, ob/R.Kocina, cl/D.Eben, fg/J.Soukup, cor/M.Rovenský, vn/V.Návrat, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, 
cb/V.Švec, dir/J.Mikula 

(4) Miroslav Pudlák - 36 pohled ů na Fudži  (1985) SP 

fl/V.Kopelentová, ob/R.Kocina, cl/D.Eben, J.Stárek, fg/J.Soukup, cor/M.Rovenský, vbr/P.Chlouba, vn/V.Návrat, 
vl/R.Vácha, vc/V.Havel, cb/V.Švec, dir/J.Mikula 

- poprvé pod názvem souboru AGON 

- 36 pohledů na Fudži později Miroslav Pudlák přejmenoval 

na Otisky 

  

 8. 

30.1.1985 

Bránické divadlo pantomimy, Praha 

(1) Martin Smolka - Je nám dob ře na světě pro bicí, hlasy a libovolné nástroje (1985) SP 

perf/P.Kohoutová, M.Pohanková, P.Chlouba, M.Pudlák, M.Smolka 

(2) Martin Smolka - In memoriam big beat  (1985) SP 
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syn/M.Pudlák, P.Malásek, pft/M.Smolka, perc/P.Chlouba 

(3) Martin Smolka - Slzy  (1983), verze pro 3 syntetizéry 

syn/M.Pudlák, M.Smolka, V.Havel 

(4) Miroslav Pudlák - Bublinky  pro zvučící objekty (1985) SP 

perf/M.Pudlák, P.Chlouba, M.Smolka (psací stroj, naklepávání řízků, struhadlo, toaletní papír atd.) 

- dvoudenní festival, pořádal Miloš Čuřík 

- soubor uveden částečně jako AGON, částečně jako Pražská skupina akční hudby 

 

1985 - 1986 

  

9. 

26.11.1985 

Zrcadlová síň Klementina, Praha 

(1) Edgar Varese - Octandre  (1924) 

fl/V.Kopelentová, ob/R.Kocina, cl/D.Eben, fg/J.Kopejtko, cor/P.Duda, tp/P.Kurka, tn/M.Brázda, cb/F.Raba, 
dir/B.Kulínský ml. 

(2) Edgar Varese - Density 21,5  (1936) 

fl/V.Kopelentová 

(3) Petr Kofro ň - Jednou za život  (1985) SP 

vc/V.Havel, syn/P.Kofroň 

(4) Miroslav Pudlák - Letím...  (1985) SP 

fl/V.Kopelentová, ob/R.Kocina, cl/D.Eben, tp,electronics/P.Kurka, 

pft/H.Bartoň, vn/V.Návrat, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

... 

(5) Martin Smolka - Meandr  (1985) SP 

T,cht/P.Steidl, vl.d.g.d/J.Šimon, vl.d.g.t/V.Havel, vl.d.b/R.Vácha 

(6) Martin Smolka - Hudba hudbi čka (1985) SP 

S,fl/V.Kopelentová, ob/R.Kocina, cl/D.Eben, tp/P.Kurka, vn/V.Návrat, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, cb/F.Raba, 
dir/B.Kulínský ml. 

(7) Edgar Varese - Octandre  (1924) 
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obsazení jako (1) 

- podruhé (7) Octandre nezazněl celý 

  

10. 

7.2.1986 

Klub Futurum, Praha 

(1) Martin Smolka - Slzy  (1983) 

vn/J.Šimon, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

(2) Vlastimil Matoušek - Sansara 

vn/J.Šimon, V.Návrat, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

- koncert v rámci vernisáže Michaely Pokové 

  

11. 

3.6.1986 

malý sál Slovanský ostrov, Praha 

(1) John Cage - Amores  (1943) 

pft.prep/M.Smolka, perc/D.Mikolášek, A.Vitouš, P.Chlouba 

(2) Lou Harrison - First Concerto  (1939) 

fl/V.Kopelentová, perc/A.Vitouš, P.Chlouba 

(3) Marga Richter - Landscapes of the Mind II  (1971) CP 

vn/V.Návrat, pft/H.Bartoň 

... 

(4) Martin Smolka - Žlutá gladiola  (1986) SP 

S/M.Pohanková 

(5) Miroslav Pudlák a Vít ězslav Janda - Free time (1986) SP 

tp/P.Kurka, syn/M.Pudlák, V.Janda, vn/V.Návrat, tape 

  

12. 

13.6.1986 
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Divadlo hudby, Praha 

(1) Martin Smolka - Meandr  (1985) 

T,cht/P.Steidl, vl.d.g.d/J.Šimon, vl.d.g.t/V.Havel, vl.d.b/R.Vácha 

(2) Martin Smolka - Žlutá gladiola  (1986) 

S/M.Pohanková 

(3) Vítězslav Janda - Smy čcový kvartet ("Konfrontace") (1984) 

vn/J.Šimon, P.Vyoral, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

(4) Vojtěch Havel - Paní M.  (1985) 

S/M.Pohanková, I.Nekolová, A/P.Kohoutová 

(5) Miroslav Pudlák - Letím...  (1985) 

fl/V.Kopelentová, ob/R.Kocina, cl/D.Eben, pft/H.Bartoň, tp,electronics/P.Kurka, vn/J.Šimon, vl/R.Vácha, 
vc/V.Havel 

- koncert v rámci cyklu přednášek dr. Vladimíra Lébla Česká musica nova, 6. část (poslední) 

 

1986 - 1987 

  

13. 

6.12.1986 

Dům slovenské kultury, Praha 

(1) Martin Smolka - Slzy  (1983) 

vn/Z.Ondřejčková, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

(2) Phil Glass - Strung Out  (1968) CP 

vn/R.Vácha 

(3) Petr Kofro ň - Jednou za život  (1985) 

vc/J.Bárta, syn/P.Kofroň 

- pořádala Hudební mládež 

  

14. 

9.12.1986 
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velký sál Městské knihovny, Praha 

(1) Alejandro Iglesias-Rossi - Ballades, Dances et Echos  (1985) CP 

fl,fl.d,perc/H.Šťastná, S,perc/V.Kopelentová, loutna,perc/T.Najbrt, cem,perc/P.Kofroň, vl.d.g,perc/R.Vácha 

... 

(2) Phil Glass - Strung Out  (1968) 

vn/R.Vácha 

(3) Petr Kofro ň - Pro varhany a bubny  (1983) SP 

tape (computerová realizace Daniel Forró), perc/P.Chlouba, D.Mikolášek, A.Vitouš, dir/P.Kofroň 

  

15. 

22.4.1987 

Raisův sál ÚKDŽ, Praha 

(1) Martin Smolka - Slzy  (1983) 

vn/J.Šimon, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

(2) Morton Feldman - The Viola In My Life III  (1970) CP 

vl/R.Vácha, pft/M.Pudlák 

(3) Petr Kofro ň - Jednou za život  (1985) 

vc/J.Bárta, syn/P.Kofroň 

  

16. 

26.4.1987 

malý sál Slovanský ostrov, Praha 

(1) Martin Smolka - Slzy  (1983) 

vn/J.Šimon, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

(2) Giacinto Scelsi - Ko-Lho  (1966) CP 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal 

(3) Petr Kofro ň - Jednou za život  (1985) 

vc/J.Bárta, syn/P.Kofroň 

(4) Louis Andriessen - Ende  (1980) CP 
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2 fl.d/H.Šťastná 

(5) Charles Ives - Unanswered Question  (1908) 

fl/V.Kopelentová, H.Šťastná, ob/R.Kocina, cl/K.Doležal, tp/P.Kurka, vn/V.Návrat, J.Šimon, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, 
cb/I.Bierhanzl, dir/M.Pudlák, P.Kofroň 

... 

(6) Miroslav Pudlák - Letím...  (1985) 

fl/V.Kopelentová, ob/R.Kocina, cl/K.Doležal, pft/P.Kofroň, tp,electronics/P.Kurka, vn/V.Návrat, vl/R.Vácha, 
vc/V.Havel 

(7) Petr Kofro ň - Pro varhany a bubny  (1982-83) 

tape (computerová realizace Daniel Forró) 

- (7) Pro varhany a bubny bylo uvedeno v kompletní computerové verzi 

  

17. 

21.6.1987 

malý sál Slovanský ostrov, Praha 

(1) Giacinto Scelsi - Ko-Lho  (1966) 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal 

(2) Edgar Varese - Density 21,5  (1936) 

fl/V.Kopelentová 

(3) André Jolivet - 5 Incantations  (1936) 

fl/V.Kopelentová, tanec/L.Blažíčková, choreografie/E.Blažíčková 

(4) George Crumb - Vox Balaenae  (1971) 

fl/V.Kopelentová, pft/P.Kofroň, vc/V.Havel 

... 

(5) Marek Kopelent - Canto intimo  (1963) 

fl/V.Kopelentová, vbr/P.Chlouba 

(6) Miroslav Pudlák - Koloto č (1984) 

fl/V.Kopelentová, H.Šťastná, M.Stivínová, I.Traplová, R.Červinková, H.Šilarová 

(7) Miroslav Pudlák - Hlasy  (1987) SP 

fl/V.Kopelentová, perc/A.Vitouš 
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(8) Petr Kofro ň - Sedm scén z opery "Francek"  (1986-87)SP 

fl/V.Kopelentová, cht.el/M.Šimáček, REC,pft/P.Kofroň, tape 

- koncert byl uveden pod názvem Pohyblivé nasycení 2. s Veronikou Kopelentovou 

- masky pro hráče ve skladbě (4) George Crumba vytvořila Barbora Velebná 

1987 - 1988 

  

18. 

14.10.1987 

Klub Trojická, Praha 

(1) Morton Feldman - The Viola In My Life III  (1970) 

vl/R.Vácha, pft/M.Smolka 

(2) Steve Reich - Violin Phase  (1967) CP 

vl/R.Vácha, tape 

(3) Karlheinz Stockhausen - Tierkreis  (1975-76) CP 

fl/V.Kopelentová, syn/P.Kofroň 

... 

(4) Terry Riley - In C (1964) CP 

fl/V.Kopelentová, ob/R.Kocina, cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň, 
vl/R.Vácha, claves,dir/M.Pudlák 

- koncert v rámci cyklu Studio nové hudby 

  

19. 

1.11.1987 

taneční sál Metro, Praha 

(1) Morton Feldman - The Viola In My Life II  (1970) CP 

vl/R.Vácha, fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal, perc/P.Chlouba, pft/H.Bartoň, vn/V.Návrat, vc/J.Bárta, dir/M.Pudlák 

(2) Morton Feldman - The Viola In My Life III  (1970) 

vl/R.Vácha, pft/H.Bartoň 

(3) Zbyn ěk Vost řák - Něžné pásky, které zavazují  (1977) 
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tp/J.Svejkovský, tape 

(4) Luciano Berio - O King  (1968) CP 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal, S/M.Pohanková, pft/H.Bartoň, vn/V.Návrat, vc/J.Bárta, dir/M.Pudlák 

... 

(5) Martin Smolka - A v sadech korál ů, jež slab ě zrůžověly (1987) CP 

MS/M.Pohanková, electronics/Petr Majer 

(6) Steve Reich - Violin Phase  (1967) 

vl/R.Vácha, tape 

  

20. 

20.12.1987 

Kulturní dům Opatov, Praha 

(1) Terry Riley - In C  (1964) 

fl/V.Kopelentová, ob/R.Kocina, cl/K.Doležal, sx.s/V.Bratrych, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/P.Kofroň, vl/R.Vácha, claves, dir/M.Pudlák 

(2) Steve Reich - Violin Phase  (1967) 

vl/R.Vácha, tape 

- festival Rockové vánoce 

  

21. 

13.1.1988 

Klub Trojická, Praha 

(1) John Cage - Sonata for Clarinet  (1933) CP 

cl/K.Doležal 

(2) John Cage - Three Pieces for Flute Duet  (1935) CP 

fl/M.Stivínová, V.Kopelentová 

(4) John Cage - The Wonderful Widow Of Eighteen Springs  (1942) CP 

S/M.Pohanková, pft zavřený/P.Chlouba 

(6) John Cage - Amores  (1943) 
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pft.prep/M.Smolka, perc/D.Mikolášek, P.Polívka, P.Chlouba 

... 

(7) John Cage - Music for Marcel Duchamp  (1947) CP 

pft.prep/M.Smolka 

(8) John Cage - Four Walls  (1.akt) (1944) CP 

pft/P.Kofroň, S/V.Kopelentová 

- z pásu zazněly skladby (3) First Construction (in Metal) (1939) a (5) Imaginary Landscape No. 1 (1939) 

- koncert byl uveden v rámci cyklu Studio nové hudby jako Večer Johna Cage, průvodní slovo Petr Kofroň 

  

22. 

16.2.1988 

Mozartova sieň, Bratislava 

(1) Miroslav Pudlák - Letím...  (1985) 

fl/V.Kopelentová, ob,electronics/R.Kocina, cl/K.Doležal, pft/P.Kofroň, vn/J.Šimon, vl/R.Vácha, vc/J.Bárta 

(2) Petr Kofro ň - Jednou za život  (1985) 

vc/J.Bárta, syn/P.Kofroň 

(3) Martin Smolka - Slzy  (1983) 

vn/J.Šimon, vl/R.Vácha, vc/J.Bárta 

(4) Giacinto Scelsi - Ko-Lho  (1966) 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal 

(5) Terry Riley - In C  (1964) 

fl/V.Kopelentová, ob/R.Kocina, cl/K.Doležal, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň, vn/J.Šimon, vl/R.Vácha, vc/J.Bárta, 
claves,dir/M.Pudlák 

- koncert v rámci V. sympózia mladých muzikológov 

  

23. 

23.3.1988 

třída VŠMU, Bratislava 

(1) Petr Kofro ň - Trojice  (1988) SP 
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fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal, pft.prep/M.Smolka, syn(part vc)/M.Pudlák, vl/R.Vácha, dir/P.Kofroň, tape 

(2) Giacinto Scelsi - Ko-Lho (1966) 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal 

(3) Martin Smolka - Stretched Music  (1988) SP 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal, syn/P.Kofroň, M.Pudlák, vl/R.Vácha, pft,synt (s P.Kofroněm na 4 ruce), 
dir/M.Smolka 

(4) Karlheinz Stockhausen - Tierkreis  (1975-76) 

fl/V.Kopelentová, syn/P.Kofroň 

(5) Miroslav Pudlák - Downstream  (1988) SP 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal, pft/M.Smolka, syn(part 2.klavíru)/P.Kofroň, syn/M.Pudlák, vl/R.Vácha 

- neoficiální "koncert" pro posluchače VŠMU (iniciátor Dano Matej) 

  

24. 

26.3.1988 

Studio M, Novi Sad, Jugoslávie 

(1) Miroslav Pudlák - Downstream  (1988) 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal, pft/M.Smolka, P.Kofroň, syn/M.Pudlák, vl/R.Vácha 

(2) Petr Kofro ň - Trojice  (1988) 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal, pft.prep/M.Smolka, syn(part vc)/M.Pudlák, vl/R.Vácha, dir/P.Kofroň, tape 

(3) Martin Smolka - Stretched Music  (1988) 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal, pft/M.Pudlák, syn/P.Kofroň, vl/R.Vácha, pft,syn(na 4 ruce s P.Kofroněm), 
dir/M.Smolka 

- festival Muzika danas (Hudba dnes) 

- zaznamenával rozhlas a televize Novi Sad 

  

25. 

14.4.1988 

Zrcadlová síň Klementina, Praha 

(1) Giacinto Scelsi - Ixor  (1956) CP 

cl/K.Doležal 
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(2) Karlheinz Stockhausen - Tierkreis  (1975-76) 

fl/V.Kopelentová, syn/P.Kofroň 

(4) Pawel Szyma ňski - Dwie konstrukcje iluzoryczne  (1984) CP 

cl/K.Doležal, pft/H.Bartoň, vc/J.Bárta 

(5) Petr Kofro ň - Trojice  (1988) 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal, pft.prep/M.Smolka, syn(part vc)/M.Pudlák, vl/R.Vácha, dir/P.Kofroň, tape 

... 

(6) Terry Riley - In C  (1964) 

fl/V.Kopelentová, cl/K.Doležal, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň, vl/R.Vácha, vc/J.Bárta, claves,dir/M.Pudlák 

- (3) Iannis Xenakis - Embelie pro violu solo odpadla 

  

26. 

16.6.1988 

Zrcadlová síň Klementina, Praha 

(1) Miroslav Pudlák - Speculum  (1988) SP 

fl/V.Kopelentová, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, pft/H.Bartoň, vn/M.Zbrožek, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, dir/M.Pudlák 

(2) Martin Smolka - Hudba pro p řeladěné nástroje  (1988) SP 

fl/V.Kopelentová, zvon/M.Pudlák, pft/P.Kofroň, 2 vl/R.Vácha, vl,vc/V.Havel 

... 

(3) Petr Kofro ň - E.S.T. - klavírní koncert  (1987-88) SP 

pft/J.Potočková, fl.p/V.Kopelentová, ob/P.Polášek, cl.p/K.Doležal, grc/M.Šimáček, vn/M.Zbrožek, vl/R.Vácha, 
vc/V.Havel, dir/P.Kofroň 

  

27. 

9.7.1988 

Společenský sál, Rožnov pod Radhoštěm 

(1) Miroslav Pudlák - Downstream  (1988) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň, M.Pudlák, vl/R.Vácha 

(2) Petr Kofro ň - Trojice  (1988) 
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fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, pft.prep/M.Smolka, syn(part vc)/M.Pudlák, vl/R.Vácha, dir/P.Kofroň, tape 

(3) Martin Smolka - 349 takt ů (1988) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, pft/M.Pudlák, syn/P.Kofroň, vl/R.Vácha, pft,syn(na 4 ruce s P.Kofroněm), 
dir/M.Smolka 

- festival Hry bez hranic I. 

- (3) 349 taktů Martina Smolky je nový název pro Stretched Music 

1988-1989 

  

28. 

24.8.1988 

malý sál Thermalu, Karlovy Vary 

(1) Petr Kofro ň - Trojice (1988) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, pft.prep/M.Smolka, 

syn(part vc)/M.Pudlák, vl/R.Vácha, dir/P.Kofroň, tape 

(2) José Antonio Orts - Hálito  (1987) CP 

cl/K.Doležal 

(3) Miroslav Pudlák - Downstream  (1988) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň, M.Pudlák, vl/R.Vácha 

(4) Karlheinz Stockhausen - Tierkreis  (1975-76) 

fl/V.Pudláková, syn/P.Kofroň 

(5) Martin Smolka - 349 takt ů (1988) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, pft/M.Pudlák, syn/P.Kofroň, vl/R.Vácha, pft,syn(na 4 ruce s P.Kofroněm), 
dir/M.Smolka 

- festival Mladé pódium 

  

29. 

15.9.1988 

Atrium, Praha 

(1) Terry Riley - In C  (1964) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň, vl/R.Vácha, 
claves,dir/M.Pudlák 
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- koncert v rámci vernisáže výstavy Zdeňka Sýkory a Radka Kratiny 

  

30. 

27.10.1988 

Zrcadlová síň Klementina, Praha 

(1) Giacinto Scelsi - Suita  (1953) CP 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal 

(2) Sofia Gubajdulina - Dopis o duši  (1985) CP 

S/M.Hřebíčková, vc/V.Havel 

(3) Petr Kofro ň - Sedm scén z opery "Francek" (1986-87) 

fl/V.Pudláková, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, REC/P.Kofroň, tape 

(4) Arvo Pärt - Stabat Mater  (1985) CP 

S/I.Troupová, A/D.Vanišová, T/Z.Kazda, vn/A.Březina, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, dir/M.Pudlák 

... 

(5) Giacinto Scelsi - Pwyll  (1954) CP 

fl/V.Pudláková 

(6) Marek Kopelent - Mon amour  (1988) SP 

S/M.Hřebíčková, T/Z.Kazda, fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, perc/P.Chlouba, D.Mikolášek, CORO/členky ženského 
sboru Iuventus paedagogica, vc/V.Havel, dir/M.Kopelent 

(7) Arvo Pärt - Cantate Domino canticum novum  (1977) CP 

S/R.Hejná, A/D.Vanišová, T/Z.Kazda, B/A.Krestovský, fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, perc/P.Chlouba, 
pft/M.Smolka, vn/A.Březina, vl/S.Mirovská, R.Vácha, vc/V.Havel, dir/M.Pudlák 

  

31. 

9.11.1988 

Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava 

(1) Pawel Szyma ňski - Dwie konstrukcje iluzoryczne  (1984) 

cl/K.Doležal, pft/H.Bartoň, vc/J.Bárta 

(2) Petr Kofro ň - Jednou za život  (1985) 

vc/J.Bárta, syn/P.Kofroň 
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(3) Giacinto Scelsi - Ko-Lho  (1966) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal 

(4) Giacinto Scelsi - Ixor  (1956) 

cl/K.Doležal 

(5) Martin Smolka - Hudba pro p řeladěné nástroje  (1988) 

fl/V.Pudláková, zvon/M.Pudlák, pft/P.Kofroň, 2 vl/R.Vácha, vl,vc/V.Havel 

... 

(6) Morton Feldman - The Viola In My Life II  (1970) 

vl/R.Vácha, fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, perc/P.Chlouba, cel/M.Smolka, vn/A.Březina, vc/V.Havel, dir/M.Pudlák 

(7) Morton Feldman - The Viola In My Life III  (1970) 

vl/R.Vácha, pft/M.Smolka 

(8) Arvo Pärt - Cantate Domino canticum novum  (1977) 

T/Z.Kazda, B/A.Krestovský, fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, perc/P.Chlouba, pft,cel/M.Smolka, vn/A.Březina, 
vc/J.Bárta, V.Havel, dir/M.Pudlák 

- koncert v rámci abonementu Slovenské filharmonie 

  

32. 

11.11.1988 

sál Klubu pracovníků obchodu, Pařížská, Praha 

(1) Arvo Pärt - Pro Alinu  (1976) CP 

pft/M.Smolka 

(2) Arvo Pärt - Variace k uzdravení Arinušky  (1977) CP 

pft/M.Smolka 

(3) Arvo Pärt - Pari intervallo  (1980) CP 

fl.d/H.Šťastná, H.Hilmerová, J.Kvapil, B.Kameník 

(4) Arvo Pärt - Cantate Domino canticum novum  (1977) 

T/Z.Kazda, B/A.Krestovský, fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, fg/B.Kameník, pft/M.Smolka, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

- provedeno v rámci pořadu o Arvo Pärtovi v cyklu Studio nové hudby, doplněno ukázkami z děl Fratres, 
Perpetuum mobile 

- průvodní slovo Petr Kofroň 
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33. 

22.11.1988 

Atrium, Praha 

(1) Miroslav Pudlák - Downstream  (1988) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň, M.Pudlák, vl/R.Vácha 

(2) Martin Smolka - Hudba pro p řeladěné nástroje  (1988) 

fl/V.Pudláková, zvon/M.Pudlák, pft/P.Kofroň, 2 vl/R.Vácha, vl,vc/V.Havel 

... 

(3) Petr Kofro ň - E.S.T. - klavírní koncert  (1987-88) 

pft/J.Potočková, fl.p/V.Pudláková, ob/P.Polášek, cl.p/K.Doležal, grc/M.Šimáček, vn/A.Březina, vl/R.Vácha, 
vc/V.Havel, dir/P.Kofroň 

- zaznamenával čs. rozhlas 

  

34. 

19.2.1989 

sál Klubu pracovníků obchodu, Pařížská, Praha 

(1) John Cage - Six Melodies  (1950) CP 

vl/I.Sedláček, pft/H.Bartoň 

(8) Tadeusz Wielecki - Trio  (1985) CP 

vn/I.Sedláček, cb/T.Wielecki, pft/H.Bartoň 

(9) John Cage - String Quartet in Four Parts  (1950) CP 

vn/I.Sedláček, A.Březina, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

- v rámci recitálu kontrabasisty Tadeusze Wieleckého (Polsko), který provedl ještě (2) Tadeusz Wielecki - Opened 
Serie V., (3) Tom Johnson - Rational Melodie I, (4) John Cage - 59 1/2 For String Player, (5) Witold Szalonek - 

Cadenza, (6) Iannis Xenakis - Theraps, (7) Boiko Stoyanov - Yaaa... 

  

35. 

3.4.1989 

Klub Trojická, Praha 

(1) Zbyn ěk Vost řák - Kniha princip ů (2 části Smaragdová deska  a Vnit řní tvá ř) (1973) SP 
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fl/V.Pudláková, vbr/P.Chlouba, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

- provedeno v rámci přednášky Miroslava Pudláka Idea jako hudební tvar (Spirituální hudba Zbyňka Vostřáka) 

  

36. 

15.4.1989 

aula Musikhochschule, Münster, BRD 

(1) Miroslav Pudlák - Letím...  (1985) 

fl/V.Pudláková, ob,electronics/R.Kocina, cl/K.Doležal, pft/T.Víšek, 

vn/A.Březina, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

(2) Martin Smolka - Hudba pro p řeladěné nástroje  (1988) 

fl/V.Pudláková, zvon/M.Pudlák, pft/P.Kofroň, 

2 vl/R.Vácha, vl,vc/V.Havel 

... 

(3) Petr Kofro ň - E.S.T. - klavírní koncert  (1987-88) 

pft/T.Víšek, fl.p/V.Pudláková, ob/R.Kocina, cl.p/K.Doležal, grc/M.Pudlák, vn/A.Březina, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, 
dir/P.Kofroň 

- festival Neue Musik in Münster "Osteuropa - Tradition und Experiment" 

  

37. 

25.4.1989 

Divadlo Říše loutek, Praha 

(1) Zbyn ěk Vost řák - Kniha princip ů (2 části Smaragdová deska  a Vnit řní tvá ř) (1973) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, vbr/P.Chlouba, vl/R.Vácha 

- uvedeno v rámci přednášek Petra Kofroně Avantgarda a hudba (6 dílů) 

- úvodní slovo ke skladbě Zbyňka Vostřáka měl Miroslav Pudlák 

  

38. 

26.4.1989 

Holešovická tržnice, Praha 
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(1) Terry Riley - In C  (1964) 

sx/T.Křemenák, M.Karpeta, J.Burle, tp/I.Váško, perc/P.Kalina, F.Skála, V.Matoušek, cht/T.Ackerman, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Smolka, M.Pudlák, P.Kofroň 

(2) Frederic Rzewski - Les Moutons de Panurge  (1969) CP  

sx/T.Křemenák, M.Karpeta, J.Burle, tp/I.Váško, perc/P.Kalina, F.Skála, V.Matoušek, P.Kofroň, cht/T.Ackerman, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Smolka, M.Pudlák 

- koncert v rámci vernisáže výstavy Mladí ve při (Malba a plastika mladých) 

1989 - 1990 

  

39. 

4.9.1989 

Klarisky, Bratislava 

(1) Daniel Matej - In The End  (1987) 

fl/V.Pudláková, vn/I.Sedláček 

(2) Karlheinz Stockhausen - In Freundschaft  (1977) 

cl/K.Doležal 

(3) John Cage - Six Melodies  (1950) 

vn/I.Sedláček, pft/H.Bartoň 

(4) Iannis Xenakis - Charisma  (1971) 

cl/K.Doležal, vc/V.Havel 

(5) Petr Kofro ň - Sedm scén z opery "Francek"  (1986-87) 

fl/V.Pudláková, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Pudlák, REC/P.Kofroň, tape 

... 

(6) Miroslav Pudlák - Downstream  (1988) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, pft/H.Bartoň, P.Kofroň, syn/M.Pudlák, vc/V.Havel 

  

40. 

15.10.1989 

malý sál Slovanský ostrov, Praha 

(1) Pierre Boulez - Derive  (1984) CP 
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fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, vbr/P.Chlouba, pft/V.Spurný, vn/I.Sedláček, vc/V.Havel, dir/B.Kulínský ml. 

(5) Martin Smolka - Nocturno  (1989) SP 

fl.p/P.Y.Artaud, cl/K.Doležal, perc/P.Chlouba, arp/I.Pokorná, cht.el/M.Šimáček, pft/P.Kofroň, v.d.g/V.Havel, 
dir/B.Kulínský ml. 

- dále zazněly skladby (2) Yoshihisa Taira - Aiolos, (3) Jean-Claude Risset - Passages, (4) Maurice Ohana - 
Satyres, (6) Yoshihisa Taira - Fusion 

  

41. 

21.10.1989 

Kulturní dům Delta, Praha 

(1) Terry Riley - In C  (1964) 

(2) Frederic Rzewski - Les Moutons de Panurge  (1969) 

sx/T.Křemenák, M.Karpeta, J.Burle, tp/I.Váško, perc/J.Noha, I.Kadaňka, cht.el/P.Skála, M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft,syn/M.Smolka, syn/P.Kofroň, M.Pudlák (stejné obsazení v obou skladbách) 

  

42. 

5.11.1989 

Bránické divadlo pantomimy, Praha 

(1) Sofia Gubajdulina - Dopis o duši  (1985) 

S/M.Hřebíčková, vc/V.Havel 

(2) Karlheinz Stockhausen - In Freundschaft  (1977) CP 

cl/K.Doležal 

(3) Petr Kofro ň - Alfa a Kentaur  (1988-89) SP 

vn/I.Ženatý, cl/K.Doležal, cor/M.Rovenský, tn/J.Litoš, perc/P.Chlouba, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
syn/M.Pudlák, M.Smolka, vc/V.Havel, cb/P.Solnička, dir/P.Kofroň 

(4) Iannis Xenakis - Charisma  (1971) 

cl/K.Doležal, vc/V.Havel 

... 

(5) Martin Smolka - Nocturno  (1989) 

vn/I.Ženatý, cl/K.Doležal, perc/P.Chlouba, cht.el/M.Šimáček, pft/P.Kofroň, syn(part arp)/M.Pudlák, v.d.g/V.Havel, 
dir/M.Smolka 

(6) Maki Ishii - Black Intention  CP 
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2 fl.d/S.Švecová 

(7) Marek Kopelent - Der Augenblick  (1989) CP 

S/M.Hřebíčková, fl/V.Pudláková, pft/M.Kopelent 

- koncert v rámci řady koncertů Hudba na okraji (cyklus koncertů minimální, meditační a experimentální hudby) 

- (5) Nocturno Martina Smolky v nové verzi (mj. housle solo místo pikoly) 

  

43. 

5.3.1990 

Klub Trojická, Praha 

(1) Martin Smolka - Pravidla hry  (1990) SP 

cht.el,grc/M.Šimáček, cb,cht.el.b,gong/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň, M.Pudlák 

(2) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) SP 

cl/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/T.Víšek, syn(part mar)/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

(3) Peter Graham - Variace na téma Mortona Feldmana  (1990) SP 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/P.Graham, syn/P.Kofroň 

- koncert v rámci cyklu Studio nové hudby 

  

44. 

1.4.1990 

malý sál Slovanský ostrov, Praha 

(1) Peter Graham - Caprichos  (1986) SP 

perc/A.L.Barber, D.Mikolášek, D.Řehoř 

(2) Jan Klusák - Posvátné číslo  (1977) 

vn/I.Sedláček, perc/D.Mikolášek 

(3) Martin Smolka - Hudba hudbi čka (1985, rev. verze 1988) 

fl.d/H.Šťastná, fl/V.Pudláková, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, sx/J.Burle, S/M.Hřebíčková, vn/I.Sedláček, vl/R.Vácha, 
vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Pokorný 

... 

(4) Peter Graham - Solo pro marimbu  (1990) SP 
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mar/A.L.Barber, D.Řehoř 

(5) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, mar/A.L.Barber, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/T.Víšek, dir/P.Kofroň 

(6) Josef Adamík - Tance labilní a nepravd ěpodobné  (1983-84) 

ob/P.Polášek, cor.i/R.Hrabě, tn/J.Litoš, perc/A.L.Barber, D.Mikolášek, arp/I.Pokorná, vn/I.Sedláček, vl/R.Vácha, 
vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Pokorný 

- zaznamenával čs. rozhlas 

  

45. 

15.4.1990 

Kulturní dům Eden, Praha 

(1) John Cage - Amores  (1943) 

pft.prep/M.Smolka, perc/P.Chlouba, D.Mikolášek, P.Polívka 

(3) Steve Reich - Music for Mallet Instruments, Voices an d Organ  (1973) CP 

S/S.Krobová, M.Němcová, P.Kohoutová, vbr/P.Chlouba, mar/A.L.Barber, R.Auzet, D.Mikolášek, D.Řehoř, 
cmp/P.Polívka, I.Bierhanzl, syn,dir/M.Smolka 

- koncert v rámci 12. pražských jazzových dnů (Artforum) 

- dále zazněla skladba (2) Stephan Gryč - 2 Portraits for bass drum 

  

46. 

8.5.1990 

Anežský klášter, Praha 

(4) John Cage - Ryoanji  (1983-85) CP 

fl/P.Kotík, tp/B.Neill, tn/J.Hynčica, tb/P.Fleischer, perc/Ch.Nappi, vn/I.Sedláček, cb/I.Bierhanzl 

- v rámci koncertu S.E.M. Ensemblu Petra Kotíka, kde byly uvedeny ještě skladby (1) Rhys Chatman - Waterloo 
2, (2) Ben Neill - Money Talk,  

(3) Petr Kotík/Václav Havel - Dopisy Olze 

  

47. 

9.5.1990 

Anežský klášter, Praha 
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(3) John Cage - Concert for Piano and Orchestra  (1957-58) CP 

pft/J.Kubera(USA), fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, fg/R.Srbený, tp/B.Neill, tn/J.Hynčica, tb/P.Fleischer, 
vn/I.Sedláček, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kotík 

- v rámci koncertu S.E.M. Ensemblu Petra Kotíka, kde byly uvedeny ještě skladby (1) David Behrman - All 
Thumbs,  

(2) Petr Kotík/Václav Havel - Dopisy Olze 

  

48. 

11.5.1990 

Muzeum, Kroměříž 

(1) Martin Smolka - Pravidla hry  (1990) 

cht.el,grc/M.Šimáček, cb,cht.el.b,gong/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň, vc,f.cym/V.Havel 

(2) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/T.Víšek, syn(part mar)/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

... 

(3) Peter Graham - TAO I - Variace na téma Mortona Feldma na (1990) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/T.Víšek, syn/P.Kofroň 

(4) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/M.Smolka, grc/I.Bierhanzl, pft/P.Kofroň 

- festival Forfest I. 

- Petera Grahama skladba (3) TAO I je jiná verze jeho Variací na téma Mortona Feldmana 

  

49. 

24.5.1990 

Lobkovický palác, Praha 

(1) Igor Stravinskij - Four Songs  (1953) 

S/M.Hřebíčková, fl/V.Pudláková, arp/I.Pokorná, cht/J.Rajman 

(2) Marek Kopelent - Black and White Tears  (1972) 

S/M.Hřebíčková, acc/I.Havlíček 

(3) Marek Kopelent - Der Augenblick  (1989) 

S/M.Hřebíčková, fl/V.Pudláková, pft/M.Kopelent 
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(4) Maurice Ohana - Satyres 

fl/V.Pudláková, H.Šťastná 

(5) Louis Andriessen - Melodie  (1976) CP 

fl.d.a/H.Šťastná, pft/M.Smolka 

(6) Peter Graham - Double  (1990) SP 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal 

(7) Alexander Goehr - Paraphrase on the dramatic madrig al "Il combattimento di Tancredi e Clorinda" by 
C.Monteverdi  CP 

cl/K.Doležal 

(8) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl(pumpička),tape/V.Pudláková, perc/V.Matoušek, cb/I.Bierhanzl 

  

50. 

6.6.1990 

Anežský klášter, Praha 

(1) Zbyn ěk Vost řák - Kniha princip ů (2 části Smaragdová deska  a Vnit řní tvá ř) (1973) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, pft/M.Smolka, vl/R.Vácha, cb/I.Bierhanzl 

- v rámci večera z tvorby Zbyňka Vostřáka k jeho nedožitým 70. narozeninám (pořádal Ateliér 90), dále zazněly 
skladby (2) Něžné pásky, které zavazují, (3) Chemické sňatky, (4) Mahasarasvátí 

  

51. 

18.6.1990 

Klárov, Praha 

(5) Giacinto Scelsi - Hyxos  (1955) CP 

fl.a/C.Novakova, perc/D.Mikolášek 

(7) George Crumb - Vox Balaenae  (1971) 

fl/V.Pudláková, pft/M.Pudlák, vc/J.Bárta 

- v rámci koncertu Clary Novakové (fl), dále zazněly sólové skladby (1) Jan Novák - Preludium a fuga in Do, (2) 
Lefteris Grigoriou - Piéces pour flute alto solitaire, (3) Yoshihisa Taira - Synchronie, (4) Brian Ferneyhough - 

Cassandra's Dream Song, (6) Isang Yun - Etude No.5 
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52. 

27.6.1990 

Klarisky, Bratislava 

(1) Zbyn ěk Vost řák - Kniha princip ů (2 části - Smaragdová deska 

a Vnit řní tvá ř) (1973) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, vbr/P.Chlouba, pft/M.Smolka, cb/I.Bierhanzl 

(2) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/M.Smolka, grc/I.Bierhanzl, pft/P.Kofroň 

(3) Marek Kopelent - Canto intimo  (1963) 

fl/V.Pudláková, vbr/P.Chlouba 

... 

(5) Martin Smolka - Pravidla hry II  (1990) 

cht.el,grc/M.Šimáček, cht.el.b,gong/I.Bierhanzl 

(6) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/T.Víšek, syn(part mar)/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

(7) Peter Graham - TAO I - Variace na téma Mortona Feldma na (1990) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/T.Víšek, syn/P.Kofroň, M.Pudlák 

- festival Večery novej hudby I. 

- skladba (4) Marka Kopelenta - Mon amour odpadla, nebyl slovenský sbor 

- část zaznamenávala slovenská televize 

1990 - 1991 

  

53. 

10.9.1990 

Klarisky, Bratislava 

(1) Howard Skempton - The Gipsy Wife's Song  (1983) CP 

S,fl/V.Pudláková, ob/P.Polášek, vbr/P.Chlouba, pft/M.Smolka, 

(2) Miroslav Pudlák - Hlasy  (1987) 

fl/V.Pudláková, perc/P.Chlouba 
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... 

(3) Martin Smolka - Netopýr  (1990) SP 

fl.a/V.Pudláková, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, perc/P.Chlouba, pft/P.Kofroň, vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl, 
dir/M.Smolka 

(4) Howard Skempton - Lament and Farewell  (1988) CP 

ob/P.Polášek, pft/M.Smolka, vc/V.Havel 

(5) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl(pumpička),tape/V.Pudláková, perc/P.Chlouba 

- festival Obraz a hudba 

- skladba (6) Petra Duvala - Nebeské 7 pro onemocnění zpěvačky odpadla 

  

54. 

6.10.1990 

koncertní sál Domu stavbařů, Brno 

(1) Martin Smolka - Pravidla hry II, I  (1990) 

cht.el,grc/M.Šimáček, cb,cht.el.b,gong/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň, M.Pudlák 

(2) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/T.Víšek, syn(part mar)/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

(3) Peter Graham - TAO I - Variace na téma Mortona Feldma na (1990) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/T.Víšek, syn/P.Kofroň 

- II. expozice experimentální hudby 

  

55. 

18.10.1990 

Smetanova síň Obecního domu, Praha 

(1) Josef Adamík - Tance labilní a nepravd ěpodobné  (1983-84) 

ob/P.Polášek, cor.i/R.Hrabě, tn/J.Litoš, perc/P.Chlouba, P.Svejkovský, cel/M.Smolka, arp/I.Pokorná, 
vn/I.Sedláček, vl/S.Marek, vc/R.Širc, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Pokorný 

(2) Marek Kopelent - Mon amour  (1988) 

S/M.Hřebíčková, T/Z.Kazda, fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, perc/P.Chlouba, P.Svejkovský, CORO/členky ženského 
sboru Smetanova divadla, vc/R.Širc, dir/M.Kopelent 
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- první polovina zahajovacího koncertu festivalu People to people, v druhé půli vystoupil finský soubor Avanti 
(Helsinky) se skladbami Kaija Saariaho 

  

56. 

20.10.1990 

velký sál Městské knihovny, Praha 

(1) Martin Smolka - Pravidla hry II, I  (1990) 

cht.el,grc/M.Šimáček, cb,cht.el.b,gong/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/T.Víšek, syn/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

(3) Peter Graham - TAO I - Variace na téma Mortona Feldma na (1990) 

fl/V.Pudláková, cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft 4ručně/M.Smolka, P.Graham, syn/P.Kofroň 

- koncert v rámci bloku soudobé hudby festivalu People to people 

  

57. 

1.11.1990 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(6) John Cage - Concert for Piano and Orchestra  (1957-58) 

pft/A.Wilheim, cl/K.Doležal, tn/J.Hynčica, tb/P.Fleischer, vn/I.Sedláček, cb/I.Bierhanzl 

- v rámci cyklu pořadů Styčné body (vztahy mezi výtvarným uměním a hudbou), 1. pořad Indeterminismus (John 
Cage), dále zazněla sólová díla Johna Cage (1) The Works of Calder, (2) Chess Pieces, (3) Dream, (4) Haikus, 

(5) Variations I, hrál a přednášel András Wilheim (Maďarsko) 

  

58. 

21.11.1990 

Ústřední loutkové divadlo, Praha 

(1) John Cage - Concert for Piano and Orchestra  (1957-58) 

cl/K.Doležal, tn/J.Hynčica, tb/P.Fleischer, vl/R.Vácha, cb/I.Bierhanzl 

(2) Zbyn ěk Vost řák - Kniha princip ů (2 části) (1973) 

cl/K.Doležal, tn/J.Hynčica, tb/P.Fleischer, vl/R.Vácha, cb/I.Bierhanzl 

- v rámci pořadu Tváří v tvář, setkání psychiatrů a pacientů 
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59. 

7.3.1991 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(5) Steve Reich - New York Counterpoint  (1985) CP 

cl/K.Doležal, tape 

- v rámci cyklu pořadů Styčné body (vztahy mezi výtvarným uměním a hudbou), 3. pořad Minimalismus, dále 
zazněly skladby (1) Steve Reich - Piano Phase (2 mar), (2) Steve Reich - Phase Patterns, (3) Steve Reich - 

Clapping Music, (4) Steve Reich - Music for Pieces of Wood 

  

60. 

12.3.1991 

Studio 1, Český rozhlas, Praha 

(1) Giacinto Scelsi - Kya  (1959) CP 

cl/K.Doležal, cor.i/J.Vodňanský, cl.b/J.Hustoles, cor/T.Secký, tp/J.Svejkovský, tn/J.Hynčica, vl/P.Hořejší, 
vc/V.Havel, dir/J.Kubík 

(2) Petr Kofro ň - E.S.T. - klavírní koncert  (1987-88) 

pft/T.Víšek, fl.p/M.Čech, ob/P.Polášek, cl.p/F.Hlucháň, grc/P.Svejkovský, vn/I.Sedláček, vl/P.Hořejší, vc/V.Havel, 
dir/J.Kubík 

- v rámci cyklu studiových koncertů vysílaných v přímém přenosu 

- úvodní slovo Martin Smolka 

  

61. 

20.3.1991 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/P.Svejkovský 

(2) Rudolf Komorous - Ďáblův trylek  (1964) 

pft/P.Kofroň 

(3) Rudolf Komorous - Mignon/Kostka  (1965) 

vn/I.Sedláček, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl 
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(4) Rudolf Komorous - Chanson  (1965) 

cht.el/M.Šimáček, vl/R.Vácha, hodinová SPirála/P.Svejkovský 

(5) Rudolf Komorous - York  (1967) 

fl/M.Čech, ob/P.Polášek, fg/R.Srbený, trgl/P.Svejkovský, man/P.Janda, pft/P.Kofroň, cb/I.Bierhanzl, dir/J.Kubík 

... 

(6) Rudolf Komorous - Zelená ratolest  (1960) 

cl.b/K.Doležal, trgl/P.Svejkovský, syn(part arm)/P.Kofroň, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, dir/J.Kubík 

(7) Rudolf Komorous - Náhrobek Malevi čův (1965) 

tape music 

(8) Rudolf Komorous - Mignon/Kostka  (1965) 2. provedení 

vn/I.Sedláček, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl 

(9) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, grc/P.Svejkovský, pft/P.Kofroň 

(10) Rudolf Komorous - Chmurný p ůvab  (1968) 

fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, cor/T.Secký, tp/J.Svejkovský, tn/J.Litoš, perc/P.Svejkovský, pft/P.Kofroň, 
vl/R.Vácha, vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl, dir/J.Kubík 

- koncert uveden pod názvem Anatomie melancholie - večer z díla Rudolfa Komorouse 

- součástí koncertu byly také dvě promluvy Jana Klusáka o Rudolfu Komorousovi 

- 2. provedení (8) Mignon/Kostka Rudolfa Komorouse se hrálo z jinak postavené kostky 

  

62. 

9.4.1991 

Alte Schmiede, Wien, Oesterreich 

(1) Zbyn ěk Vost řák - Něžné pásky, které zavazují  (1977) 

tp/J.Svejkovský, tape 

(2) Marek Kopelent - Mon amour  (1988) 

S/M.Hřebíčková, T/Z.Kazda, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, perc/D.Mikolášek, P.Svejkovský, vc/J.Bárta, dir/M.Kopelent, 
tape (samplovaný sbor) 

(3) Petr Kofro ň - Jednou za život  (1985) 

vc/J.Bárta, syn/P.Kofroň 
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(4) Peter Graham - TAO II  (1991) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/T.Víšek, syn/P.Kofroň 

- (4) TAO II Petera Grahama je další verze jeho Variací na téma Mortona Feldmana (TAO I) 

  

63. 

2.5.1991 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Howard Skempton - Prelude  (1975) CP 

fl/M.Čech, vn/I.Sedláček, vl/M.Jiříček, vc/R.Širc, dir/J.Kubík 

(2) Howard Skempton - Piano Pieces I 

Trace  (1980), Solitare Melody  (1977), For Newslink  (1976), First Prelude  (1971) CP 

pft/P.Graham 

(3) Howard Skempton - Gipsy Wife's Song  (1983) 

MS/P.Kohoutová, fl/M.Čech, ob/P.Polášek, vbr/P.Svejkovský, pft/M.Smolka, dir/J.Kubík 

(4) Howard Skempton - Piano Pieces II 

One for Molly  (1972), September Song  (1968), Well, well, Cornelius  (1982) CP 

pft/P.Graham 

(5) Howard Skempton - Lament and Farewell  (1988) 

ob/P.Polášek, pft/M.Smolka, vc/R.Širc, dir/J.Kubík 

... 

(6) Patrick Morris - Lotus/Parrot  (1975) CP 

vn/I.Sedláček, vl/M.Jiříček, vc/R.Širc 

(7) Patrick Morris - Two Elegies  (1990) CP 

S/P.Kohoutová, cl/K.Doležal, pft/P.Graham 

(8) Patrick Morris - Swan Song  CP 

pft/M.Smolka 

(9) Patrick Morris - Byzantium  (1990) CP 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, pft/M.Smolka, vn/I.Sedláček, vl/M.Jiříček, vc/R.Širc, cb/I.Bierhanzl, dir/J.Kubík 
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- koncert v rámci cyklu Styčné body (vztahy mezi výtvarným uměním a hudbou), 4. pořad Postmodernismus 
(Britská postmoderna) 

  

64. 

9.5.1991 

katedrála sv.Mořice, Kroměříž 

(1) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/P.Svejkovský 

(2) Petr Duval - Nebeské 7  (1971) SP 

S/M.Hřebíčková, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, perc/P.Svejkovský, pft/M.Smolka, vc/J.Bárta, dir/P.Kofroň 

(3) Rudolf Komorous - Untitled 6 "At Your Memory the Tra nsparent Tears Are like Molten Lead"  (1976) CP 

v.d.g/V.Havel, cem/M.Smolka 

(4) Sofia Gubajdulina - Dopis o duši  (1985) 

S/M.Hřebíčková, vc/J.Bárta 

... 

(5) Giacinto Scelsi - Ixor  (1956) 

cl/K.Doležal 

(6) Martin Smolka - Netopýr  (1990) 

fl.a/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, perc/P.Svejkovský, pft/M.Smolka, vc/J.Bárta, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(7) Marek Kopelent - Black and White Tears  (1972) 

S/M.Hřebíčková 

- festival Forfest II. 

  

65. 

16.5.1991 

Kulturní dům Delta, Praha 

(2) Steve Reich - New York Counterpoint  (1985) 

cl/K.Doležal, tape 

... 



33 
 

(4) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/D.Řehoř 

(5) Peter Graham - TAO II  (1991) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/P.Graham, syn/P.Kofroň 

(6) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, mar/A.L.Barber, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

(7) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, pft/P.Kofroň 

- na koncertě ještě zazněla skladba (1) Steve Reich - Piano Phase 

- v 1. polovině odpadl (3) Steve Reich - Clapping Music 

  

66. 

8.6.1991 

Klarisky, Bratislava 

(1) Marek Kopelent - Black and White Tears  (1972) 

S/M.Hřebíčková 

(2) Martin Smolka - Netopýr  (1990) 

fl.a/D.Tarabová, cl/K.Doležal, ob/P.Polášek, perc/P.Svejkovský, pft/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, 
dir/P.Kofroň 

(3) Petr Duval - Nebeské 7  (1971) 

S/M.Hřebíčková, fl/D.Tarabová, cl/K.Doležal, perc/P.Svejkovský, pft/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Martin Smolka - A v sadech korál ů, jež slab ě zrůžověly  (1987) 

S/M.Hřebíčková 

(6) Marek Kopelent - Mon amour  (1988) 

S/M.Hřebíčková, T/Z.Kazda, fl/D.Tarabová, cl/K.Doležal, perc/D.Mikolášek, P.Chlouba, CORO/Tempus, 
Bratislava (dir/Peter Cón), vc/D.Rejchrt, dir/M.Kopelent 

- festival Večery novej hudby II. 

- (5) Rudolf Komorous - Passacaille (fl.b, cem) odpadla kvůli zamčenému cembalu 
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67. 

12.7.1991 

La Peniche Opera, francouzská loď, Praha 

(1) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, syn(part mar)/P.Graham, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka - Pravidla hry II  (1990) 

cht.el,grc/M.Šimáček, cht.el.b,gong/I.Bierhanzl 

(3) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(4) Rudolf Komorous - Chanson  (1965) 

cht.el/M.Šimáček, cb/I.Bierhanzl, hodinová spirála/M.Smolka 

(5) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, pft/P.Kofroň 

(6) Peter Graham - TAO I  (1990) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/P.Graham, syn/P.Kofroň 

1991 - 1992 

  

68. 

11.9.1991 

sály Slovanského ostrova, Praha 

(1) John Cage - Bacchanale  (1940) CP 

pft.prep/M.Smolka 

(2) John Cage - Amores I, IV  (1943) 

pft.prep/M.Smolka 

(3) John Cage - Music for Marcel Duchamp  (1947) 

pft.prep/M.Smolka 

(4) Steve Reich - New York Counterpoint (1985) 

cl/K.Doležal, tape 

(5) Terry - Riley In C (1964) 
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fl/M.Čech, cl/K.Doležal, sx.t/T.Křemenák, cht/T.Ackerman, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka 

- v rámci akce Přichází zlatý věk, večer čtenářů Respektu, Revolver revue, Konservy/Na Hudbu 

  

69. 

10.10.1991 

Anežský klášter, Praha 

(5) Charles Ives - Unanswered Question  (1908) 

fl/M.Čech, M.Messany, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, tp/J.Svejkovský, vn/M.Zbrožek, M.Zelenka, L.Hauserová, 
V.Vachsmannová, vl/A.Purger, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, M.Smolka 

- v rámci cyklu Panoráma hudby 20. století, 1. večer 1900-1910, 
dále zazněly skladby (1) Gustav Mahler - Sieben Lieder aus letzter Zeit, (2) Arnold Schönberg - Tři skladby pro 

klavír, op.11, 
(3) Vítězslav Novák - Trio d moll, quasi una ballata, op.27, (4) Maurice Ravel - Smyčcový kvartet F dur 

  

70. 

15.10.1991 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Zygmunt Krauze - Voices  (1968-72) CP 

fl.d/H.Šťastná, A.Rychetníková, J.Kvapil, crm/M.Pospíšil, P.Polášek, J.Tomeš, bandura/M.Šimáček, pft/P.Kofroň, 
por/M.Pudlák, v.d.g/H.Procházková, R.Měřínský, I.Žádná, cb/I.Bierhanzl, dir/M.Smolka 

(2) Rudolf Komorous - Untitled 6 "At Your Memory the Tra nsparent Tears Are like Molten Lead" (1976) 

v.d.g/I.Žádná, cem/M.Smolka 

... 

(3) Rudolf Komorous - Mignon/Kostka  (1965) 

v.d.g/H.Procházková, R.Měřínský, I.Žádná, cb/I.Bierhanzl 

(4) Arvo Pärt - Fratres  (1977) CP 

fl.d/H.Šťastná, A.Rychetníková, J.Kvapil, tom-tom/M.Smolka, por/M.Pudlák,v.d.g/H.Procházková, R.Měřínský, 
I.Žádná, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Rudolf Komorous - Preludes  (1974) CP 

fl.d/H.Šťastná, A.Rychetníková, J.Kvapil, crm/P.Polášek, J.Tomeš, 

M.Pospíšil, cmp/I.Bierhanzl, bandura/M.Šimáček, por/M.Pudlák, cem/M.Smolka, v.d.g/H.Procházková, 
R.Měřínský, I.Žádná, dir/P.Kofroň 

- 1. koncert cyklu Antologie české hudební avantgardy po roce 1960 a vybraná díla světové soudobé hudby 
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- zaznamenával český rozhlas 

 

71. 

24.10.1991 

Moyzesova sieň, Bratislava 

(3) Josef Adamík - Tance labilní a nepravd ěpodobné  (1983-84) 

ob/P.Polášek, cor.i/P.Vitnovský, tn/J.Litoš, perc/J.Kubíček, P.Svejkovský, cel/M.Smolka, arp/L.Vápová, 
vn/M.Zbrožek, vl/A.Purger, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(5) Rudolf Komorous - Chanson  (1965) 

cht.el/M.Šimáček, vl/A.Purger, hodinová spirála/M.Smolka 

(6) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, pft/P.Kofroň 

(7) Zygmunt Krauze - Voices  (1968-72) 

ob/P.Polášek, cor.i/P.Vitnovský, cl.p/K.Doležal, perc/J.Kubíček, P.Svejkovský, arp/L.Vápová, cht.el/M.Šimáček, 
pft 4ručně/P.Kofroň, J.Litoš, vn/M.Zbrožek, vl/A.Purger, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/M.Smolka 

- 2. polovina koncertu v rámci festivalu Melos Ethos (I. ročník), v 1. půli zazněly skladby (1) Marek Kopelent - 
Hudba pro pět, (2) Zbyněk Vostřák - Mahasarasvátí 

  

72. 

26.11.1991 

Anežský klášter, Praha 

(1) Josef Berg - Sn ění (1970) 

vn/M.Pěkný, M.Zbrožek, J.Mrštík, A.Purger, cht/M.Velemínský, M.Šimáček, pft/M.Pudlák, org.el/M.Smolka, 
perc/J.Kubíček, P.Chlouba, dir/P.Kofroň 

(2) Marek Kopelent - Intimissimo  (1971) CP 

cor.i/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, sx.a/J.Burle, tp/J.Svejkovský, tn/I.Kopecký, perc/J.Kubíček, cht/M.Velemínský, 
pft.prep/M.Smolka, vn/M.Pěkný, M.Zbrožek, vl/J.Mrštík, A.Purger, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, tape 

... 

(3) Zbyn ěk Vost řák - Tajný rybolov  (1973) SP 

I.skupina: cor.i/J.Tomšíčková, mar/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, vn/M.Pěkný 



37 
 

II.skupina: cl/K.Doležal, tn/I.Kopecký, vbr/P.Chlouba, vl/A.Purger 

III.skupina: sx.a/J.Burle, syn/M.Pudlák, vl/J.Mrštík, vc/D.Rejchrt 

IV.skupina: fl/V.Pudláková, tp/J.Svejkovský, pft/M.Smolka, vn/M.Zbrožek, cb/I.Bierhanzl, 

dir/P.Kofroň 

- 2. koncert cyklu Antologie české hudební avantgardy po roce 1960 a vybraná díla světové soudobé hudby 

- zaznamenával český rozhlas 

 

73. 

13.1.1992 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, mar/J.Kubíček, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

(2) Jan Klusák - Variace pro dv ě harfy  (1982) 

arp/L.Váchalová, I.Pokorná 

(3) Marek Kopelent - Ťukáta  (1974) 

arp/I.Pokorná, cht.el/M.Šimáček, cem/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Bronius Kutavi čius - Praeities Laikrodžiai  (Pradávné hodiny) (1977) CP 

cht/M.Velemínský, vn/Z.Hájková, J.Marek, vl/I.Anýž, vc/P.Verner 

(5) Martin Smolka - Nocturno  (1989) 

vn/I.Ženatý, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, arp/I.Pokorná, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
dir/P.Kofroň 

- 3. koncert cyklu Antologie české hudební avantgardy po roce 1960 a vybraná díla světové soudobé hudby 

- zaznamenával český rozhlas 

  

74. 

25.2.1992 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Josef Adamík - Nonet  (1980-81) 
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fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, fg/R.Srbený, cor/T.Secký, vn/Z.Hájková, vl/P.Janda, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) Giacinto Scelsi - Pranam II  (1973) CP 

fl/M.Čech, V.Pudláková, cl.b/K.Doležal, cor/T.Secký, syn/M.Smolka, M.Pudlák, vn/Z.Hájková, vl/P.Janda, 
vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(3) Petr Kofro ň - E.S.T. - klavírní koncert (1987-88) 

pft/S.Šrámková, fl.p/M.Čech, ob/P.Polášek, cl.p/K.Doležal, grc/J.Kubíček, vn/Z.Hájková, vl/P.Janda, vc/D.Rejchrt, 
dir/P.Kofroň 

- 4. koncert cyklu Antologie české hudební avantgardy po roce 1960 a vybraná díla světové soudobé hudby 

- zaznamenával český rozhlas (s výjimkou Scelsiho) 

  

75. 

2.3.1992 

Dům umění, Opava 

(1) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(2) Steve Reich - New York Counterpoint (1985) 

cl/K.Doležal, tape 

(3) Peter Graham - Double  (1990) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal 

(4) Steve Reich - Vermont Counterpoint  (1982) 

fl/M.Čech, tape 

(5) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, pft/I.Bierhanzl, grc/M.Čech 

... 

(6) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl.b/M.Čech, perc/K.Doležal, cb,tape/I.Bierhanzl 

(7) John Cage - Concert for Piano and Orchestra  (1957-58) 

fl.p,fl.a/M.Čech, cl/K.Doležal, cb/I.Bierhanzl, tape (Fontana Mix, 1958) 
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76. 

3.3.1992 

Divadlo hudby, Olomouc 

(1) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(2) Steve Reich - New York Counterpoint  (1985) 

cl/K.Doležal, tape 

(3) Peter Graham - Double  (1990) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal 

(4) Steve Reich - Vermont Counterpoint  (1982) 

fl/M.Čech, tape 

(5) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, pft/I.Bierhanzl, grc/M.Čech 

... 

(6) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl.b/M.Čech, perc/K.Doležal, cb,tape/I.Bierhanzl 

(7) John Cage - Concert for Piano and Orchestra (1957-58) 

fl.p,fl.a/M.Čech, cl/K.Doležal, cb/I.Bierhanzl, tape (Fontana Mix, 1958) 

  

77. 

4.3.1992 

Mklub, Valašské Meziříčí 

(1) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(2) Steve Reich - New York Counterpoint  (1985) 

cl/K.Doležal, tape 

(3) Peter Graham - Double  (1990) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal 

(4) Steve Reich - Vermont Counterpoint  (1982) 
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fl/M.Čech, tape 

(5) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, pft/I.Bierhanzl, grc/M.Čech 

... 

(6) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl.b/M.Čech, perc/K.Doležal, cb,tape/I.Bierhanzl 

(7) John Cage - Concert for Piano and Orchestra (1957-58) 

fl.p,fl.a/M.Čech, cl/K.Doležal, cb/I.Bierhanzl, tape (Fontana Mix, 1958) 

  

78. 

5.3.1992 

Dům kultury, Šumperk 

(1) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(2) Steve Reich - New York Counterpoint  (1985) 

cl/K.Doležal, tape 

(3) Peter Graham - Double  (1990) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal 

(4) Steve Reich - Vermont Counterpoint  (1982) 

fl/M.Čech, tape 

(5) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, pft/I.Bierhanzl, grc/M.Čech 

... 

(6) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl.b/M.Čech, perc/K.Doležal, cb,tape/I.Bierhanzl 

(7) John Cage - Concert for Piano and Orchestra  (1957-58) 

fl.p,fl.a/M.Čech, cl/K.Doležal, cb/I.Bierhanzl, tape (Fontana Mix, 1958) 

  

79. 
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17.3.1992 

Anežský klášter, Praha 

(1) George Crumb - Vox Balaenae  (1971) 

fl/V.Pudláková, pft/M.Pudlák, vc/J.Bárta 

- festival a symposium George Crumb, dále na tomto 1. koncertě zazněla díla George Crumba (2) Madrigals, (3) 
An Idyll for the Misbegotten,  

(4) A Little Suite for Christmas, A.D.1979, (5) Night of the four Moons 

  

80. 

26.3.1992 

Anežský klášter, Praha 

(7) Giacinto Scelsi - Kya  (1959) 

cl/K.Doležal, cor.i/J.Tomšíčková, cl.b./J.Hustoles, cor/K.Šimek, tp/J.Svejkovský, tn/J.Hynčica, vl/P.Hořejší, 
vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

- v rámci cyklu Panoráma hudby 20. století, 6. večer 1950-1960, dále zazněly skladby (1) Miloslav Kabeláč - 
Sonatina pro hoboj, op.24,  

(2) Alberto Ginastera - Sonata č.1, op.22, (3) Ernst Křenek - Monologue pro solový klarinet, (4) Igor Stravinskij - 
Oktet,  

(5) Igor Stravinskij - Tři písně ze Shakespeara, (6) Miloslav Kabeláč - Ballata pro housle a klavír 

  

81. 

14.4.1992 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Jan Rychlík - Africký cyklus  (1962) 

fl/V.Pudláková, ob/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, fg/M.Sládek, cor/T.Secký, J.Secký, tn/J.Hynčica, I.Kopecký, 
pft/V.Spurný, dir/P.Kofroň 

(2) Giacinto Scelsi - Kya  (1959) 

cl/K.Doležal, cor.i/J.Tomšíčková, cl.b/J.Hustoles, cor/T.Secký, tp/J.Svejkovský, tn/J.Hynčica, vl/P.Hořejší, 
vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

... 

(3) Zbyn ěk Vost řák - Něžné pásky, které zavazují  (1977) 

tp/J.Svejkovský, tape 

(4) Zbyn ěk Vost řák - Oběť svíce  (1974) CP 

fl/V.Pudláková, ob/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, fg/M.Sládek, cor/T.Secký, J.Secký, tp/J.Svejkovský, tn/J.Hynčica, 
vn/J.Marek, vl/P.Hořejší, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, electronics 
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- 5. koncert cyklu Antologie české hudební avantgardy po roce 1960 a vybraná díla světové soudobé hudby 

- zaznamenával český rozhlas (s výjimkou Scelsiho) 

  

82. 

16.4.1992 

Anežský klášter, Praha 

(5) Jan Rychlík - Relazioni  (1963-64) 

fl.a/M.Čech, cor.i/J.Tomšíčková, fg/M.Sládek 

(8) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(9) Rudolf Komorous - Chanson  (1965) 

cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, hodinová spirála/P.Kofroň 

(10) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, pft/P.Kofroň 

(11) Zbyn ěk Vost řák - Tao  (1967) 

fl/M.Čech, ob/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, fg/M.Sládek, perc/I.Kieslich, vn/J.Marek, vl/P.Hořejší, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

- v rámci cyklu Panoráma hudby 20. století, 7. večer 1960-1970, dále zazněly skladby (1) Lukáš Matoušek - 
Intimní hudba pro sólovou violu, 

(2) Petr Pokorný - Divoká kukuřice, (3) Jan Klusák - II. smyčcový kvartet, (4) Miloslav Kabeláč - 8 invencí pro bicí 
nástroje,  

(6) Luboš Fišer - V. sonáta pro klavír, (7) Marek Kopelent - III. smyčcový kvartet 

  

83. 

14.5.1992 

Maďarské kulturní středisko, Praha 

(1) John Cage - Amores I, IV  (1943) 

pft.prep/M.Smolka 

(3) John Cage - Bacchanale (1940) 

pft.prep/M.Smolka 

(4) John Cage - Music for Marcel Duchamp (1947) 

pft.prep/M.Smolka 
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(9) John Cage - Concert for Piano and Orchestra (1957-58) 

pft/A.Wilheim, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, sx.b,fg/A.Kubánek, tp/J.Svejkovský, tn/I.Kopecký, vn/J.Marek, vl/I.Anýž, 
vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl 

- koncert v rámci mezinárodního setkání John Cage Praha '92, dále zazněla díla (1) John Cage - Amores II, III,  
(2) Lou Harrison - The Song of Queztecoatl, (5) John Cage - Forever and Sunsmell,  

(6) John Cage - Living Room Music, (7) John Cage - One, (8) John Cage - Winter Music 

  

84. 

21.5.1992 

Anežský klášter, Praha 

(1) Karlheinz Stockhausen - Tierkreis  (1975-76) 

cl/K.Doležal, pft/H.Bartoň 

(5) Morton Feldman - I Met Heine On The Rue Fürstenberg  (1971) CP 

fl,fl.p/M.Čech, cl,cl.b/K.Doležal, perc/J.Kubíček, pft/M.Smolka, S/S.Losová, vn/J.Marek, vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

- v rámci cyklu Panoráma hudby 20. století, část 1970-1980, dále zazněla díla (2) Steve Reich - Drumming (1. 
část),  

(3) Edison Děnisov - Bol i tišina, (4) Dmitrij Šostakovič - Sonáta pro violu a klavír, op.147 

  

85. 

26.5.1992 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Miloslav Kabelá č - Osudová dramata člověka (1975-76) 

REC/R.Vašinka, tp/V.Rejlek, perc/J.Kubíček, pft/V.Spurný, dir/P.Kofroň 

... 

(2) Peter Graham - Bosé nožky  (1986) 

REC/I.Hýsková, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, fg/M.Sládek, perc/J.Kubíček, D.Řehoř, cht/M.Velemínský,  
vn/J.Marek, vl/R.Vácha, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

- 6. koncert cyklu Antologie české hudební avantgardy po roce 1960 a vybraná díla světové soudobé hudby 

- zaznamenával český rozhlas 

  

86. 

4.6.1992 
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Sendesaal Deutschlandfunk, Köln, BRD 

(1) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, mar/J.Kubíček, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

(2) Zbyn ěk Vost řák - Něžné pásky, které zavazují  (1977) 

tp/J.Svejkovský, tape 

(3) Petr Kofro ň - Enhexe  (1991-92) SP 

cl/K.Doležal, tp/J.Svejkovský, tn/I.Kopecký, grc,piatti/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl,  
pft/M.Smolka, syn/V.Janda, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Martin Smolka - Netopýr  (1990) 

fl.a/M.Čech, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(6) Rudolf Komorous - Chanson  (1965) 

cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, hodinová SPirála/P.Kofroň 

(7) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, pft/P.Kofroň 

(8) Martin Smolka - Ibabu III  (1992) SP 

fl,instr/M.Čech, cl,instr/K.Doležal, tp/J.Svejkovský, tn/I.Kopecký, perc/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

- koncert v rámci série NovAntiqua, Avantgardemusik gestern und heute 

- zaznamenával Deutschlandfunk 

  

87. 

11.6.1992 

Anežský klášter, Praha 

(1) Arvo Pärt - Fratres  (1977) 

ob/P.Polášek, cor.i/J.Tomšíčková, cl,cl.b/K.Doležal, tp/J.Svejkovský, tom-tom/J.Kubíček, vn/J.Marek, vl/I.Anýž, 
vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) Sofia Gubajdulina - Dopis o duši  (1985) 

S/S.Losová, vc/D.Rejchrt 



45 
 

(3) Martin Smolka - Ibabu III  (1992) CP 

fl,instr/M.Čech, cl,instr/K.Doležal, tp/J.Svejkovský, tn/I.Kopecký, perc/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Petr Kofro ň - Enhexe  (1991-92) CP 

cl/K.Doležal, tp/J.Svejkovský, tn/I.Kopecký, grc,piatti/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/V.Janda, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(5) Josef Adamík - Tance labilní a nepravd ěpodobné (1983-84) 

ob/P.Polášek, cor.i/J.Tomšíčková, tn/I.Kopecký, perc/J.Kubíček, P.Svejkovský, cel/M.Smolka, arp/B.Váchalová, 
vn/J.Marek, vl/I.Anýž, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(6) Giacinto Scelsi - Three Latin Prayers  (1970) CP 

S/S.Losová 

- v rámci cyklu Panoráma hudby 20. století, část 1980-90 

  

88. 

16.6.1992 

studio Slovenský rozhlas, Bratislava 

(4) John Cage - Sonata for Clarinet  (1933) 

cl/K.Doležal 

(6) John Cage - Concert for Piano and Orchestra  (1957-58) 

pft/A.Wilheim, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, sx.b,fg/A.Kubánek, tb/P.Fleischer, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, členové 
souboru VENI (S/M.Kádeková, vn/P.Spišský) 

- festival Večery novej hudby III. 

- dále zazněla díla Johna Cage (1) In a Landscape for Piano, (2) The Perilous Night for Prepared Piano, (3) Suite 
for Toy Piano,  

(5) Two Pastorales for Piano 

- zaznamenával slovenský rozhlas 

  

89. 

20.6.1992 

Kunsthalle Krems, Oesterreich 

(1) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 
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ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(2) Rudolf Komorous - Chanson (1965) 

cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, hodinová spirála/P.Kofroň 

(3) Arvo Pärt - Fratres  (1977) 

fl,fl.b/M.Čech, cl,cl.b/K.Doležal, tom tom/J.Kubíček, vn/J.Marek, 

vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

- koncert v rámci vernisáže výstavy Das andere Mittelalter 

  

90. 

23.6.1992 

Manský sál, zámek Kroměříž 

(1) John Cage - Bacchanale  (1940) 

pft.prep/M.Smolka 

(2) John Cage - Amores I, IV  (1943) 

pft.prep/M.Smolka 

(3) John Cage - Music for Marcel Duchamp  (1947) 

pft.prep/M.Smolka 

(4) John Cage - Concert for Piano and Orchestra  (1957-58) 

pft/M.Smolka, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, cb/I.Bierhanzl, tape (Fontana Mix, 1958) 

... 

(5) Peter Graham - Tichá hudba (1990) 

cl/K.Doležal, tape 

(6) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, pft.prep/M.Smolka, 

cb,tape/I.Bierhanzl 

- festival Forfest III. 

  

91. 

26.6.1992 



47 
 

kostel českobratrské církve evangelické, Valašské Meziříčí 

(1) Steve Reich - New York Counterpoint (1985) 

cl/K.Doležal, tape 

(2) John Cage - Amores I, IV  (1943) 

pft.prep/M.Smolka 

(3) John Cage - Music for Marcel Duchamp  (1947) 

pft.prep/M.Smolka 

... 

(5) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, pft.prep/M.Smolka, cb,tape/I.Bierhanzl 

- festival Valašský špalíček '92 

- (4) Petr Graham - Tichá hudba odpadlo z časových důvodů 

  

92. 

30.6.1992 

Sala della Conciliazione, Assisi, Italie 

(1) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, mar/J.Kubíček, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka - Netopýr  (1990) 

fl.a/M.Čech, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(4) Rudolf Komorous - Chanson  (1965) 

cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, hodinová spirála/P.Kofroň 

(5) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, pft/P.Kofroň 

(6) Morton Feldman - I Met Heine On The Rue Fürstenberg  (1971) 

fl,fl.p/M.Čech, cl,cl.b/K.Doležal, perc/J.Kubíček, pft/M.Smolka, S/M.Hřebíčková, vn/J.Marek, vc/D.Rejchrt, 
dir/P.Kofroň 
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... 

(7) Petr Duval - Nebeské 7  (1971) 

S/M.Hřebíčková, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, pft/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(8) Arvo Pärt - Fratres (1977) 

fl,fl.b/M.Čech, cl,cl.b/K.Doležal, tom tom/J.Kubíček, vn/J.Marek, 

vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(9) Giacinto Scelsi - Three Latin Prayers  (1970) 

S/M.Hřebíčková 

- v rámci cyklu koncertů Concerti sulla musica contemporanea 

1992 - 1993 

  

93. 

3.9.1992 

Kammermusiksaal der Philharmonie, Berlin, BRD 

(1) Miroslav Pudlák - Tour de passepasse  (1992) SP 

fl/V.Pudláková, cl.b/K.Doležal, cor/T.Secký, tp/J.Svejkovský, tn/I.Kopecký, perc/J.Kubíček, cel/M.Smolka, 
pft/V.Janda, vn/I.Ženatý, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/M.Pudlák 

(2) Martin Smolka - Nocturno  (1989) 

vn/I.Ženatý, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, arp/B.Váchalová, cht.el/M.Šimáček,pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
dir/P.Kofroň 

... 

(3) Petr Kofro ň - Alfa a Kentaur  (1988-89) 

vn/I.Ženatý, cl/K.Doležal, cor/T.Secký, tn/I.Kopecký, perc/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
syn/M.Smolka, M.Pudlák, vc/D.Rejchrt, cb/J.Pellant, dir/P.Kofroň 

(4) Josef Adamík - Tance labilní a nepravd ěpodobné  (1983-84) 

ob/P.Polášek, cor.i/J.Tomšíčková, tn/I.Kopecký, perc/J.Kubíček, P.Svejkovský, cel/M.Smolka, arp/B.Váchalová, 
vn/I.Ženatý, vl/R.Machačová, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

- festival 42. Berliner Festwochen 

- zaznamenával berlínský rozhlas SFB 

  

94. 
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24.9.1992 

Anežský klášter, Praha 

(1) Giacinto Scelsi - Three Latin Prayers  (1970) 

S/S.Losová 

(2) Zbyn ěk Vost řák - Tajný rybolov  (1973) 

I.skupina: ob/J.Tomšíčková, S/S.Losová, vn/J.Marek 

II.skupina: cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, vl/P.Hořejší 

III.skupina: pft/M.Smolka, vc/D.Rejchrt 

IV.skupina: fl/M.Čech, mar/J.Kubíček, cb/I.Bierhanzl 

dir/P.Kofroň 

... 

(3) Martin Smolka - Netopýr  (1990) 

fl.a/M.Čech, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Petr Kofro ň - E.S.T. - klavírní koncert  (1987-88) 

pft/V.Spurný, fl.p/M.Čech, ob/J.Tomšíčková, cl.p/K.Doležal, grc/J.Kubíček, vn/J.Marek, vl/P.Hořejší, vc/D.Rejchrt, 
dir/P.Kofroň 

- festival italské a české soudobé hudby v rámci Festivalu Evropa - Praha '92 

  

95. 

26.9.1992 

Smetanův dům, Litomyšl 

(1) Giacinto Scelsi - Three Latin Prayers  (1970) 

S/S.Losová 

(2) Zbyn ěk Vost řák - Tajný rybolov  (1973) 

I.skupina: ob/J.Tomšíčková, S/S.Losová, vn/J.Marek 

II.skupina: cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, vl/P.Hořejší 

III.skupina: pft/M.Smolka, vc/D.Rejchrt 

IV.skupina: fl/M.Čech, mar/J.Kubíček, cb/I.Bierhanzl 

dir/P.Kofroň 
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... 

(3) Martin Smolka - Netopýr  (1990) 

fl,fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Petr Kofro ň - E.S.T. - klavírní koncert  (1987-88) 

pft/V.Spurný, fl.p/M.Čech, ob/J.Tomšíčková, cl.p/K.Doležal, grc/J.Kubíček, vn/J.Marek, vl/P.Hořejší, vc/D.Rejchrt, 
dir/P.Kofroň 

- festival Mladá Smetanova Litomyšl 

  

96. 

29.9.1992 

Anežský klášter, Praha 

(1) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, tn/J.Hynčica, perc/M.Smolka, cb,tape/I.Bierhanzl 

- v rámci slavnostní inaugurace AVU 

  

97. 

10.10.1992 

Studio Marta, Brno 

(1) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(2) Rudolf Komorous - Mignon/Kostka  (1965) 

vn/M.Pěkný, J.Marek, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl 

(3) Rudolf Komorous - Chanson  (1965) 

cht/I.Bierhanzl, vc/D.Rejchrt, hodinová spirála/P.Kofroň 

(4) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

cl.b/K.Doležal, tn/J.Hynčica, perc/M.Smolka, cb,tape/I.Bierhanzl 

- V. Expozice experimentální hudby 

  

98. 
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11.10.1992 

Dietrichsteinský palác, Brno 

(1) Josef Berg - Sn ění (1970) 

vn/J.Marek, R.Konečný, R.Machačová, M.Pěkný, cht./M.Velemínský, J.Mrhal, pft/V.Spurný, org.el/P.Malásek, 
perc/J.Kubíček, F.Čech, dir/P.Kofroň 

(2) Josef Adamík - Tance labilní a nepravd ěpodobné  (1983-84) 

ob/P.Polášek, cor.i/J.Tomšíčková, tn/J.Hynčica, perc/J.Kubíček, F.Čech, cel/M.Smolka, arp/B.Váchalová, 
vn/J.Marek, vl/R.Machačová, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(3) Petr Kofro ň - E.S.T. klavírní koncert  (1987-88) 

pft/V.Spurný, fl.p/M.Čech, ob/J.Tomšíčková, cl.p/K.Doležal, grc/J.Kubíček, vn/J.Marek, vl/R.Machačová, 
vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

- 27. mezinárodní hudební festival Brno (4. bienále soudobé hudby) 

  

99. 

24.10.1992 

Kunsthalle Krems, Oesterreich 

(1) Giacinto Scelsi - Three Latin Prayers  (1970) 

S/S.Losová 

(2) Zbyn ěk Vost řák - Tajný rybolov  (1973) 

I.skupina: ob/J.Tomšíčková, S/S.Losová, vn/J.Marek 

II.skupina: cl/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, vl/R.Machačová 

III.skupina: pft/M.Smolka, vc/R.Širc 

IV.skupina: fl/M.Čech, mar/J.Kubíček, cb/I.Bierhanzl 

dir/P.Kofroň 

... 

(3) Martin Smolka - Netopýr  (1990) 

fl.a/M.Čech, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, pft.prep/M.Smolka, 

vc/R.Širc, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Petr Kofro ň - E.S.T. - klavírní koncert  (1987-88) 
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pft/V.Spurný, fl.p/M.Čech, ob/J.Tomšíčková, cl.p/K.Doležal, grc/J.Kubíček, vn/J.Marek, vl/R.Machačová, 
vc/R.Širc, dir/P.Kofroň 

  

100. 

19.11.1992 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(3) Morton Feldman - Instruments III  (1977) CP 

fl,fl.p,fl.a/M.Čech, ob,cor.i/L.Cherney, perc/J.Kubíček, F.Čech, dir/P.Kofroň 

... 

(4) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

ob,tape/L.Cherney, tn,tape/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cb,tape/I.Bierhanzl 

- recitál kanadského hobojisty Lawrence Cherneye a harfenistky Ericy Goodman, dále zazněly skladby (1) Serge 
Arcuri - Errances (ob.a, arp, tape), (2) Rodney Sharman - Cordes Vides (arp) 

- zaznamenávalo Radio Kobra 

  

101. 

26.1.1993 

dopravní hala Národního technického muzea, Praha 

(1) Luboš Fišer - Pieta  (1967) 

fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, fg/J.Nácovský, pft/V.Spurný, vn/Z.Hájková, vl/R.Vácha, vc/R.Širc, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) Jan Rychlík - Smy čcové trio č. 2 (1960) SP 

vn/Z.Hájková, vl/R.Vácha, vc/R.Širc 

(3) Jan Klusák - II. invence  (1962) CP 

fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, F.Hlucháň, cl.b./T.Hustoles, fg/J.Nácovský, cor/K.Šimek, tp/J.Svejkovský, 
tn/I.Kopecký, pft/V.Spurný, cel/M.Smolka, arp/J.Mandelová, perc/J.Kubíček, vn/Z.Hájková, Z.Hauptmann, 

vl/R.Vácha, vc/R.Širc, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Petr Kotík - Congo  (1962) 

fl/M.Čech, L.Tarabová, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, F.Hlucháň, vn/Z.Hájková, Z.Hauptmann, vl/R.Vácha, 
vc/R.Širc, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1. verze 1962) 
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fl/M.Čech, cfg/J.Nácovský, trgl/J.Kubíček, pft/V.Spurný, vl/R.Vácha, dir/P.Kofroň 

(6) Marek Kopelent - Nénie s flétnou za zem řelou Hanu Hlavsovou  (1960-61) SP koncertního provedení 

fl/M.Čech, cor.i/P.Polášek, cl/K.Doležal, cl.b/T.Hustoles, cfg/J.Nácovský, tp/J.Svejkovský, J.Rouček, tn/I.Kopecký, 
J.Litoš, perc/J.Kubíček, pft/V.Spurný, CORO/členky ženského sboru Iuventus paedagogica (dir/J.Kolář), 

dir/P.Kofroň, tape 

- koncert byl nazván Počátky české Nové hudby 

- zaznamenávalo Radio Rio 

  

102. 

14.3.1993 

Kongresový sál Maďarské akademie věd, Budapest, Maďarsko 

(1) Martin Smolka - For Woody Allen  (1993) SP 

fl,fl.p,fl.b,instr/M.Čech, cl,cl.b,instr/K.Doležal, tn,instr/I.Kopecký, instr/M.Smolka, cht.el,instr/M.Šimáček, 
cb,instr/I.Bierhanzl, dir,instr/P.Kofroň 

(2) Peter Graham - Tichá hudba  (1990) 

cl/K.Doležal, tape 

... 

(3) Petr Kofro ň - Mitternachtmusik  (1992-93) SP 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/M.Smolka, 

pft/P.Kofroň, cb/I.Bierhanzl 

- Budapest Spring Festival 

- zaznamenával maďarský rozhlas 

  

103. 

3.4.1993 

Ludwig Forum Aachen, BRD 

(1) Martin Smolka - For Woody Allen  (1993) 

fl,fl.p,fl.b,instr/M.Čech, cl,cl.b,instr/K.Doležal, tn,instr/I.Kopecký, instr/M.Smolka, cht.el,instr/M.Šimáček, 
cb,instr/I.Bierhanzl, dir,instr/P.Kofroň, tape 

(2) Milan Grygar - Lineární partitura  (1981), realizace Martin Smolka (1993) SP 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tn.s/I.Kopecký, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 
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(3) Marian Palla - Skladba, která by se mohla jmenovat...  (1992) SP 

písek/M.Čech, kameny/K.Doležal, voda/D.Rejchrt, větve/M.Smolka, dřevo/I.Bierhanzl, provaz/I.Kopecký, 
dir/P.Kofroň 

(4) Milan Grygar - Lineární partitura  (1981), realizace Petr Kofroň (1993) SP 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, tn/I.Kopecký, syn/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir,pft.prep/P.Kofroň 

(5) Peter Graham - Get Out Of Whatever CAGE  (1992) SP 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tn/I.Kopecký, piatto/M.Smolka, pft/P.Kofroň, vc.el/D.Rejchrt, cb.el/I.Bierhanzl, tape 

... 

(6) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl.b,tape/M.Čech, tn,tape/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cb,tape/I.Bierhanzl 

- koncert se konal jako doprovodná akce výstavy Second Exit 

  

104. 

20.4.1993 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Mikoláš Chadima - Exodus  (1993) SP 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, cor/T.Secký, tp/J.Rouček, tn/I.Kopecký, tb/P.Fleischer, vbr/F.Čech, syn/M.Smolka, 
dir/P.Kofroň 

(2) Oldřich Janota - T ři písn ě pro meditaci  (1992) SP 

1. Rozkvetla pole řepky , 2. Vítr a slunce , 3. V náru či květů 

S/M.Němcová, pft.prep/M.Smolka, fl.p/M.Čech, cl.b/K.Doležal, cor/T.Secký,tp/J.Rouček, O.Matějka, tn/I.Kopecký, 
gong/I.Bierhanzl 

(3) Pavel Smutný - Via I  (1992) SP 

pro tři dvojice hráčů 

1. tp/J.Rouček, O.Matějka 

2. S/M.Němcová, cor/T.Secký 

3. tn/I.Kopecký, tb/P.Fleischer 

dir/P.Kofroň 

... 

(4) Milan Grygar - Lineární partitura  (1981), realizace Petr Kofroň (1993) CP 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, syn/M.Smolka, cb/I.Bierhanzl, dir,pft.prep/P.Kofroň 



55 
 

(5) Marian Palla - Skladba, která by se mohla jmenovat...  (1992) CP 

písek/M.Čech, kameny/K.Doležal, voda/M.Šimáček, větve/M.Smolka, dřevo/I.Bierhanzl, provaz/I.Kopecký, 
dir/P.Kofroň 

(6) Milan Grygar - Lineární partitura (1981), realizace  Martin Smolka  (1993) CP 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tn.s/I.Kopecký, syn/M.Smolka, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

- koncert byl nazván Alternativa I. 

  

105. 

25.6.1993 

Kaple sv. Bernarda, klášter Plasy 

(1) Petr Kofro ň - Mitternachtmusik  (1992-93) CP 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/M.Smolka, 

pft/P.Kofroň, cb/I.Bierhanzl 

- symposium Letokruhy nadace Hermit 

- koncert začal ve 23,15 a skončil ve 24,00 

- nahrávka nadace Hermit 

 

1993 - 1994 

  

106. 

20.9.1993 

koncertní sál Akademia muzyczna, Warszawa, Polsko 

(1) Anestis Logothetis - Styx  (1968) 

ob/P.Polášek, cor.i/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, mar/J.Kubíček, gong/M.Čech, 
syn/J.Litoš, pft/M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, vl.el/R.Vácha, vc.el/J.Bárta, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka - Rent a ricercar  (1992-93) 

ob,instr/P.Polášek (instr/M.Čech), cor.i,instr/J.Tomšíčková (instr/K.Doležal), tn,instr/I.Kopecký (instr/P.Borek), 
perc/J.Kubíček, pft.prep,instr/M.Smolka, vl,instr/R.Vácha (instr/J.Litoš), vc,instr/J.Bárta (instr/M.Šimáček), 

cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Cornelius Cardew - Material  (1960) 

cht.el,highhat/M.Šimáček, cht.el.b,grc.prep/I.Bierhanzl, pft,grc.prep/M.Smolka, J.Kubíček, syn,grc.prep/M.Čech, 
J.Litoš, dir/P.Kofroň 
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(4) Milan Grygar - Lineární partitura  (1981), realizace Martin Smolka (1993) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, vl/R.Vácha, vc/J.Bárta, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Petr Kofro ň - Enhexe  (1991-92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, pft/M.Smolka, syn/J.Litoš, grc,piatti/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, vc.el/J.Bárta, dir/P.Kofroň 

(6) Zygmunt Krauze - Voices  (1968-72) 

panova fl/M.Čech, fl.d.t/J.Tomšíčková, zvířecí roh/P.Polášek, cl.b/K.Doležal, tp.s/P.Borek, tb.t/I.Kopecký, 
cht.el/M.Šimáček, syn/J.Kubíček, J.Litoš, M.Smolka, vl.el/R.Vácha, vc.el/J.Bárta, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, tape 

(7) Peter Graham - Get Out Of Whatever CAGE  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, piatto chino/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/J.Litoš, vl.el/R.Vácha, vc.el/J.Bárta, tape 

- festival Varšavská jeseň 

- zaznamenával varšavský rozhlas 

  

107. 

25.9.1993 

Sala dei Giganti, Padova, Italie 

(1) Martin Smolka - For Woody Allen  (1993) 

fl,fl.p,fl.b,instr/M.Čech, cl,cl.b,instr/K.Doležal, tn,instr/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cht.el,instr/M.Šimáček, 
cb,instr/I.Bierhanzl, dir,instr/P.Kofroň, tape 

(2) Milan Grygar - Lineární partitura  (1981), realizace Petr Kofroň (1993) 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, syn/M.Smolka, cb/I.Bierhanzl, dir,pft.prep/P.Kofroň 

(3) Peter Graham - Get Out Of Whatever CAGE  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tn/I.Kopecký, piatto/M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, pft/P.Kofroň, cb/I.Bierhanzl, tape 

... 

(4) Petr Kofro ň - Mitternachtmusik  (1992-93) 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/M.Smolka, pft/P.Kofroň, cb/I.Bierhanzl 

- festival 10 x 10, festival k desetiletí souboru Interensemble 

  

108. 

11.10.1993 
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Purcell Room, The South Bank Centre, London, England 

(1) Jan Rychlík - Africký cyklus  (1962), 1., 5., 3. věta 

fl/M.Čech, ob/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, fg/M.Sládek, cor/T.Secký, J.Secký, tn/I.Kopecký, J.Litoš, 
pft/P.Goodson, dir/P.Kofroň 

(2) Zbyn ěk Vost řák - Tajný rybolov  (1973) 

I.skupina: fg/M.Sládek, cor/J.Secký, cht.el/M.Šimáček 

II.skupina: cl,cl.b/K.Doležal, tn/I.Kopecký, cb/I.Bierhanzl 

III.skupina: ob/J.Tomšíčková, cor/T.Secký, syn/P.Goodson 

IV.skupina: fl/M.Čech, tn/J.Litoš, pft.prep/M.Smolka 

dir/P.Kofroň 

(3) Rudolf Komorous - York  (1967) 

fl/M.Čech. fg/M.Sládek, trgl/M.Smolka, man/M.Šimáček, pft/P.Goodson, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Peter Graham - Get Out Of Whatever CAGE  (1992) 

fl.p/M.Čech, ob/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, fg/M.Sládek, cor/T.Secký, J.Secký, tn/I.Kopecký, J.Litoš, 
piatto/M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, pft/P.Goodson, cb/I.Bierhanzl, tape 

(5) Martin Smolka - Rain, Roofs  (1993) SP 

fl.p,fl.b/M.Čech, cor.i/J.Tomšíčková, cl.p,cl.b/K.Doležal, fg/M.Sládek, cor/T.Secký, J.Secký, tn/I.Kopecký, J.Litoš, 
cht.el/M.Šimáček, pft.prep 4ručně/P.Goodson, M.Smolka, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(6) Petr Kofro ň - The Fire is Mine  (1993) SP 

fl.b,electronics/M.Čech, cor.i,electronics/J.Tomšíčková, cl.b,electronics/K.Doležal, fg,electronics/M.Sládek, 
cor/T.Secký, J.Secký, tn/I.Kopecký, J.Litoš, cht.el/M.Šimáček, pft 4ručně/P.Goodson, M.Smolka, cb.el/I.Bierhanzl, 

dir/P.Kofroň 

(7) Josef Adamík - Dechový kvintet  (1977-79), kompletní verze, věta "trojúhelník" 

fl,instr/M.Čech, ob,instr/J.Tomšíčková, cl,instr/K.Doležal, fg,instr/M.Sládek, cor,instr/T.Secký, dir/P.Kofroň 

- Czech Festival 

  

109. 

6.11.1993 

SWD Philharmonie, Konstanz, BRD 

(1) Martin Smolka - For Woody Allen  (1993) 
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fl,fl.p,fl.b,instr/M.Čech, cl,cl.b,instr/K.Doležal, tn,instr/I.Kopecký, instr/M.Smolka, cht.el,instr/M.Šimáček, 
cb,instr/I.Bierhanzl, dir,instr/P.Kofroň, tape 

(2) Peter Graham - Get Out Of Whatever CAGE  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tn/I.Kopecký, piatto/P.Kofroň, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, cb.el/I.Bierhanzl, tape 

(3) Petr Kofro ň - Mitternachtmusik  (1992-93) 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/M.Smolka, pft,electronics/P.Kofroň, cb.el/I.Bierhanzl 

- festival 14. Konstanzer Jazzherbst 

  

110. 

8.11.1993 

Moyzesova sieň, Bratislava, Slovensko 

(1) Anestis Logothetis - Styx  (1968) 

ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, xil/J.Kubíček, gong/M.Čech, syn/P.Malásek, pft/M.Smolka, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, vl.el/R.Vácha, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka - Rent a ricercar  (1992-93) 

ob,instr/P.Polášek (instr/M.Čech), sx.a,instr/K.Doležal, tn,instr/I.Kopecký (instr/P.Borek), perc/J.Kubíček, 
pft.prep,instr/M.Smolka, vl,instr/R.Vácha (instr/P.Malásek), vc,instr/D.Rejchrt (instr/M.Šimáček), 

cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Cornelius Cardew - Material  (1960) 

cht.el,highhat/M.Šimáček, cht.el.b,grc.prep/I.Bierhanzl, pft,grc.prep/M.Smolka, J.Kubíček, syn,grc.prep/M.Čech, 
P.Malásek, dir/P.Kofroň 

(4) Milan Grygar - Lineární partitura  (1981), realizace Martin Smolka (1993) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, vl/R.Vácha, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Petr Kofro ň - Enhexe  (1991-92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, pft/M.Smolka, syn/P.Malásek, grc,piatti/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(6) Milan Grygar - Lineární partitura  (1981), realizace Petr Kofroň (1993) 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, syn/J.Kubíček, cb/I.Bierhanzl, 
dir/P.Kofroň 

(7) Peter Graham - Get Out Of Whatever CAGE  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, piatto chino/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, P.Kofroň, syn/P.Malásek, vl.el/R.Vácha, vc.el/J.Bárta, tape 

- festival Melos-Ethos 
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- zaznamenával slovenský rozhlas 

  

111. 

29.11.1993 

dopravní hala Národního technického muzea, Praha 

(1) Ivan Vyšn ěgradskij - Trauergesang  (20. léta) SP 

čtvrttónové pft 4ručně/V.Spurný, S.Šrámková 

(2) Jefim Golyšev - Trio  (1914) CP 

vn/Z.Pelikánová, vl/R.Vácha, vc/D.Rejchrt 

(3) Jaroslav Ježek - Čtyři skladby  (1927) 

čtvrttónové pft/V.Spurný 

(4) Josef Matthias Hauer - Zwölftonspiel Jänner 1957  (1957) CP 

vn/Z.Pelikánová, J.Dudek, vl/R.Vácha, vc/D.Rejchrt 

(5) Ivan Vyšn ěgradskij - Ein Stück  (20. léta) SP 

čtvrttónové pft/V.Spurný 

(6) Josef Slavík - Smy čcový kvartet o dvou v ětách ve čtvrttónovém 

systému  (60. léta?) SP? 

vn/Z.Pelikánová, J.Dudek, vl/R.Vácha, vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

... 

(7) Julian Carrillo - Capricho  (1959) CP 

čtvrttónové pft 4ručně/V.Spurný, S.Šrámková 

(8) Josef Matthias Hauer - Zwölftonspiel April 1957  (1957) CP 

vn/Z.Pelikánová, J.Dudek, vl/R.Vácha, vc/D.Rejchrt, 

pft 4ručně/S.Šrámková, V.Spurný, dir/P.Kofroň 

(9) Ivan Vyšn ěgradskij - Zwei Epigrammen  (1923) SP 

čtvrttónové pft 4ručně/V.Spurný, S.Šrámková 

(10) Josef Matthias Hauer - Zwölftonspiel 15. Juni 1957 (1957) CP 

fl/M.Čech, ob/J.Tomšíčková, cl.b/K.Doležal, fg/M.Sládek, vn/Z.Pelikánová, J.Dudek, vl/R.Vácha, vc/D.Rejchrt, pft 
4ručně/S.Šrámková, V.Spurný, dir/P.Kofroň 
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- koncert byl nazván Mikrointervalová hudba a počátky dodekafonie 

  

112. 

7.12.1993 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Vojtěch Havel - Tan čí I, II, III (1992-93) SP 

fl.b/M.Čech, ob/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, perc/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) Vojtěch Havel - Val číky velké i malé  (1992-93) SP 

ob/J.Tomšíčková, cl,perc/K.Doležal, tp/P.Borek, perc/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, 
dir/P.Kofroň 

... 

(3) Miroslav Šimá ček - Chceš m ě (1993) SP 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft.prep.el/M.Smolka, vc.el/D.Rejchrt, 
cb.el/I.Bierhanzl, dir,perc/P.Kofroň 

(4) Miroslav Šimá ček - Gloria  (1992) SP 

REC/?, ?, perc/M.Šimáček 

(5) Miroslav Šimá ček - Po sedmi letech  (1993) SP 

fl.p,fl,fl.b/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el,perc/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep.el, 
VKV radio/M.Smolka, vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

(6) Miroslav Šimá ček - Tvrdej život  (1992) SP 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep.el/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

- koncert byl nazván Alternativa II. 

  

113. 

19.12.1993 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Milan Grygar - Lineární partitura  (1981), realizace Petr Kofroň (1993) 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, tn/I.Kopecký, pft.prep/P.Kofroň, syn/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl 

(2) John Cage - Music for Marcel Duchamp  (1947) 

pft.prep/M.Smolka 
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(3) Milan Grygar - Lineární partitura  (1981), realizace Martin Smolka (1993) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, vl/R.Vácha, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) John Cage - Ryoanji  (1983-85) 

fl.b,tape/M.Čech, tn,tape/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cb,tape/I.Bierhanzl 

- koncert se konal jako doprovodná akce výstavy Otevřená forma (John Cage, Francois Morellet, Milan Grygar) 

114. 

15.1.1994 

Lichtenštejnský palác (AMU), Praha 

(6) Martin Smolka – For Woody Allen  (1993) CP 

fl,fl.p,fl.b,instr/M.Čech, cl,cl.b,instr/K.Doležal, tn,instr/I.Kopecký, instr/M.Smolka, vc,instr/D.Rejchrt, 
cb,instr/I.Bierhanzl, dir,instr/P.Kofroň 

– festival Begegnung – Setkání s německými skladateli (Ateliér 90), dále zazněly skladby (1) J.Rybář – Čtyři 
fantasie podle Kleea, (2) M.Pudlák – Dejte mi pevný bod, (3) J.Klusák – Tvář, (4) M.Kopelent – Canto espansivo, 

(5) Z.Vostřák – Chemické sňatky 

  

115. 

20.1.1994 

koncertní sál Pražského jara, Hellichova, Praha 

(1) Martin Smolka – For Woody Allen  (1993) 

fl,fl.p,fl.b,instr/M.Čech, cl,cl.b,instr/K.Doležal, tn,instr/I.Kopecký, instr/M.Smolka, cht.el,instr/M.Šimáček, 
cb,instr/I.Bierhanzl, dir,instr/P.Kofroň 

(2) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Smolka, 
dir,perc/P.Kofroň 

... 

(3) Petr Kofro ň – Mitternachtmusik  (1992–93) CP 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/M.Smolka, cetra el/P.Kofroň, cb/I.Bierhanzl 

– koncert Kruhu přátel Pražského jara 

  

116. 

14.4.1994 

Anežský klášter, Praha 
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(1) Anestis Logothetis – Styx  (1968) CP 

ob/P.Polášek, cor.i/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, mar/J.Kubíček, gong/M.Čech, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vl.el/I.Anýž, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93) CP 

ob,instr/P.Polášek (instr/M.Čech), cor.i,instr/J.Tomšíčková (instr/K.Doležal), tn,instr/I.Kopecký (instr/P.Borek), 
perc/J.Kubíček, pft.prep,instr/M.Smolka, vl,instr/I.Anýž (instr/K.Marek), vc,instr/D.Rejchrt (instr/M.Šimáček), 

cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Cornelius Cardew – Material  (1960) CP 

cht.el,high–hat/M.Šimáček, cht.el.b,grc/I.Bierhanzl, pft,grc.prep/M.Smolka, syn,high–hat/M.Čech, syn,tom–tom 
prep/K.Marek, dir,t.picc/P.Kofroň 

(4) Milan Grygar – Partitura starých stroj ů (1972), realisace Martin Smolka (1994) SP 

klikový gramofon/M.Smolka, I.Kopecký, M.Čech, I.Bierhanzl, psací stroj/M.Šimáček, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, 
vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(5) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
grc,piatti/J.Kubíček, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(6) Christian Wolff – Changing the system  (1973) pro dvě nástrojové skupiny CP 

1. cl.b/K.Doležal, tb/P.Fleischer, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Smolka 

2. fl.b/M.Čech, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, syn/K.Marek 

dir/P.Kofroň 

(7) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

– 7. koncert cyklu FOK Obrazy a hudba 

– před koncertem promluvil o instalaci Heimo Zoberniga v Kostele sv. Salvátora PhDr. Jiří Ševčík, CSc. 

  

117. 

15.4.1994 

Anežský klášter, Praha 

– stejný program a obsazení jako koncert č.116 

  

118. 

6.5.1994 
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Lágymányosi Közösségi Ház, Budapest, Maďarsko 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/M.Čech, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,grc,high–hat/P.Kofroň 

(2) Milan Grygar – Partitura starých stroj ů (1972), realisace Martin Smolka (1994) 

klikový gramofon/M.Smolka, I.Kopecký, I.Bierhanzl, psací stroj/M.Šimáček, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, 
vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(3) Vojtěch Havel – Val číky velké i malé  (1992–93) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Martin Smolka – Ibabu III  (1992) 

fl,instr/M.Čech, cl,instr/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Marian Palla – Skladba, která by se mohla jmenovat.. . (1992) 

písek/M.Čech, voda/D.Rejchrt, kameny/K.Doležal, větev/M.Smolka, špalky/I.Bierhanzl, provaz/I.Kopecký, 
dir/P.Kofroň 

(6) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p,syn/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

– ETNO zenei fesztivál 

– natáčela maďarská televize (MTV) 

  

119. 

7.6.1994 

sál Polského domu, Ostrava 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/M.Čech, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,piatti/P.Kofroň 

(2) Peter Graham – 19 návod ů (1974) SP 

pft solo/M.Smolka, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, high–hat/P.Kofroň, cht.el/M.Šimáček, 
cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, vc/D.Rejchrt 

(3) Vojtěch Havel – Val číky velké i malé  (1992–93) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 



64 
 

... 

(4) Martin Smolka – Ibabu III  (1992) 

fl,instr/M.Čech, cl,instr/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Marian Palla – Skladba, která by se mohla jmenovat.. . (1992) 

písek/M.Čech, voda/D.Rejchrt, kameny/K.Doležal, větev/M.Smolka, špalky/I.Bierhanzl, provaz/I.Kopecký, 
dir/P.Kofroň 

(6) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p,/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

– festival Janáčkův Máj 

  

120. 

8.6.1994 

výstavní síň Okresního vlastivědného muzea, Šumperk 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/M.Čech, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,piatti/P.Kofroň 

(2) Peter Graham – 19 návod ů (1974) SP 

pft solo/M.Smolka, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, 
vc/D.Rejchrt 

(3) Vojtěch Havel – Val číky velké i malé  (1992–93) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Martin Smolka – Ibabu III  (1992) 

fl,instr/M.Čech, cl,instr/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Marian Palla – Skladba, která by se mohla jmenovat.. . (1992) 

písek/M.Čech, voda/D.Rejchrt, kameny/K.Doležal, větev/M.Smolka, špalky/I.Bierhanzl, provaz/I.Kopecký, 
dir/P.Kofroň 

(6) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 
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121. 

9.6.1994 

zámecký konvent, Žďár nad Sázavou 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/M.Čech, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,piatti/P.Kofroň 

(2) Peter Graham – 19 návod ů (1974) SP 

pft solo/M.Smolka, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, high–hat/P.Kofroň, cht.el/M.Šimáček, 
cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, vc/D.Rejchrt 

(3) Vojtěch Havel – Val číky velké i malé (1992–93) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Martin Smolka – Ibabu III  (1992) 

fl,instr/M.Čech, cl,instr/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Marian Palla – Skladba, která by se mohla jmenovat.. . (1992) 

písek/M.Čech, voda/D.Rejchrt, kameny/K.Doležal, větev/M.Smolka, špalky/I.Bierhanzl, provaz/I.Kopecký, 
dir/P.Kofroň 

(6) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

  

122. 

11.6.1994 

Novotel, Brescia, Italie 

(1) Anestis Logothetis – Styx  (1968) 

ob/P.Polášek, cor.i/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/P.Tomšíček, mar/J.Kubíček, gong/M.Čech, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vl.el/I.Anýž, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93) 

ob,instr/P.Polášek (instr/M.Čech), cor.i,instr/J.Tomšíčková (instr/K.Doležal), tn,instr/P.Tomšíček (instr/P.Borek), 
perc/J.Kubíček, pft.prep,instr/M.Smolka, vl,instr/I.Anýž (instr/K.Marek), vc,instr/D.Rejchrt (instr/M.Šimáček), 

cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 
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(3) Cornelius Cardew – Material  (1960) 

cht.el,high–hat/M.Šimáček, cht.el.b,grc/I.Bierhanzl, pft,grc.prep/M.Smolka, syn,grc.prep/M.Čech, K.Marek, 
dir/P.Kofroň 

(4) Petr Kofro ň – Enhexe (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/P.Tomšíček, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
piatti/J.Kubíček, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(5) Zygmunt Krauze – Voices  (1968–72) 

panova fl/M.Čech, zvířecí roh/P.Polášek, cor.i/J.Tomšíčková, cl.b/K.Doležal, tp.s/P.Borek, tn/P.Tomšíček, 
cht.el/M.Šimáček, syn/J.Kubíček, K.Marek, M.Smolka, vl.el/I.Anýž, vc.el/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, 

tape 

(6) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/P.Tomšíček, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

– závěrečný koncert třídenní konference Creativita & Creazione 

  

123. 

16.6.1994 

Dům umění, Opava 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/M.Čech, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,piatti/P.Kofroň 

(2) Peter Graham – 19 návod ů (1974) SP 

pft solo/M.Smolka, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, high–hat/P.Kofroň, cht.el/M.Šimáček, 
cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, vc/D.Rejchrt 

(3) Vojtěch Havel – Val číky velké i malé  (1992–93) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Martin Smolka – Ibabu III  (1992) 

fl,instr/M.Čech, cl,instr/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Marian Palla – Skladba, která by se mohla jmenovat.. . (1992) 

písek/M.Čech, voda/D.Rejchrt, kameny/K.Doležal, větev/M.Smolka, špalky/I.Bierhanzl, provaz/I.Kopecký, 
dir/P.Kofroň 

(6) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 
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fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

  

124. 

17.6.1994 

Moyzesova sieň SF, Bratislava, Slovensko 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/M.Čech, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,piatti/P.Kofroň 

(2) Peter Graham – 19 návod ů (1974) SP 

pft solo/M.Smolka, fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, high–hat/P.Kofroň, cht.el/M.Šimáček, 
cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, vc/D.Rejchrt 

(3) Vojtěch Havel – Val číky velké i malé  (1992–93) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Martin Smolka – Ibabu III  (1992) 

fl,instr/M.Čech, cl,instr/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Marian Palla – Skladba, která by se mohla jmenovat.. . (1992) 

písek/M.Čech, voda/D.Rejchrt, kameny/K.Doležal, větev/M.Smolka, špalky/I.Bierhanzl, provaz/I.Kopecký, 
dir/P.Kofroň 

(6) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

– 5. ročník festivalu Večery novej hudby 

  

125. 

17.6.1994 

Tři Grácie, Valtice 

(1) Terry Riley – In C  (1964) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/P.Kofroň, M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/K.Doležal 
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... 

(2) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

– noční benefiční koncert ve prospěch nadace pro obnovu moravských památek Lux et lapis 

  

126. 

30.6.1994 

Kino Cíl, Rožnov pod Radhoštěm 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/M.Čech, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,piatti/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Ibabu III  (1992) 

fl,instr/M.Čech, cl,instr/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p,syn/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

– festival Valašský Špalíček 

  

127. 

1.7.1994 

Kunsthalle Krems, Österreich 

(0) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93) 

ob,instr/P.Polášek (instr/M.Čech), cor.i,instr/J.Tomšíčková (instr/K.Doležal), tn,instr/I.Kopecký(instr/P.Borek), 
perc/J.Kubíček, pft.prep,instr/M.Smolka, vl,instr/I.Anýž (instr/K.Marek), vc,instr/D.Rejchrt (instr/M.Šimáček), 

cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(1) Anestis Logothetis – Styx  (1968) 

ob/P.Polášek, cor.i/J.Tomšíčková, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, mar/J.Kubíček, gong/M.Čech, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vl.el/I.Anýž, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Ibabu III  (1992) 
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fl,instr/M.Čech, cl,instr/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/J.Kubíček, M.Smolka, cht.el/M.Šimáček, 
vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Cornelius Cardew – Material  (1960) 

cht.el,high–hat el/M.Šimáček, cht.el.b,grc/I.Bierhanzl, pft,grc.prep/M.Smolka, syn,high–hat el/K.Marek, syn,grc 
prep/M.Čech, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
piatti/M.Čech, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(5) Zygmunt Krauze – Voices  (1968–72) 

fl basso/M.Čech, zvířecí roh/P.Polášek, fl.d.t/J.Tomšíčková, cl.b/K.Doležal, tp.s/P.Borek, tn/I.Kopecký, 
cht.el/M.Šimáček, syn/K.Marek, M.Smolka, vl.el/I.Anýž, vc.el/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, tape 

(6) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p, syn/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

– (0) Martin Smolka – Rent a ricercar zazněl v 16,00 jako součást vernisáže výstavy Alfons Mucha – Das 
Slawische Epos, další skladby (1 – 6) na večerním samostatném koncertu 

 

1994 - 1995 

  

128. 

27.10.1994 

Galerie Karlovy Vary 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/M.Čech, 
vc.el/D.Rejchrt, dir, piatti/P.Kofroň 

(2) Michael Nyman – Bell Set No.1  (1976) CP 

cht.el.prep/M.Šimáček, P.Kofroň, cht.el.basso prep/I.Bierhanzl, banjo el.prep/M.Smolka, mandolína 
el.prep/D.Rejchrt 

(3) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

... 

(4) Terry Riley – In C  (1964) 
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fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el.basso/M.Šimáček, I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, claves/P.Kofroň 

  

129. 

8.11.1994 

dům U kamenného zvonu, Praha 

(1) Milan Grygar – Útržky, zlomky  (1988), realisace Martin Smolka 1994 SP 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, sx.s/V.Bratrych, cor/M.Rovenský, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, syn,dir/P.Kofroň 

(2) Karl Peter Röhl – Partitura  (1926), realisace Petr Kofroň (1994) SP 

fl(hlavice)/M.Čech, cl(hubička)/K.Doležal, sx(hubička)/V.Bratrych, cor/M.Rovenský, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, 
cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, cb.el/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Ponc – Barevná hudba  (1925), realisace Petr Kofroň (1994) SP 

chit.el/M.Šimáček, M.Smolka, I.Bierhanzl, pft(klávesnice)/M.Čech, K.Doležal, pft(struny)/P.Borek, P.Kofroň, 
D.Rejchrt, syn/K.Marek 

(4) John Cage – Variations I  (1958), realisace Martin Smolka (1994) CP 

fl.p,fl.b/M.Čech, cl/K.Doležal, sx.s/V.Bratrych, cor/M.Rovenský, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(5) Daniel Goode – The Red and White Cows  (1979), realisace Martin Smolka (1994) CP 

sx.a/K.Doležal, V.Bratrych, sx.t/M.Čech, cor/M.Rovenský, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, 
vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(6) Michael Nyman – Bell Set No. 1  (1976), realisace Martin Smolka (1994) CP 

cht.el.prep/M.Šimáček, P.Kofroň, cht.el.basso prep/I.Bierhanzl, banjo el.prep/M.Smolka, mandolína 
el.prep/D.Rejchrt 

(7) Milan Knížák – n!  (1973), realisace Petr Kofroň (1994) CP 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, M.Smolka, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
vc.el/D.Rejchrt, cht.el,syn/P.Kofroň 

– koncert byl nazván Grafické partitury (1. polovina koncertu) a koncepty (2. polovina koncertu) 

– v souvislosti s koncertem konala se 8.11. – 8.12.1994 ve spodních prostorách domu U kamenného zvonu 
výstava Grafické partitury a koncepty 

  

130. 

10.12.1994 
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Divadlo Archa, Praha 

(1) Milan Knížák – n!  (1973), realisace Petr Kofroň (1994) 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, M.Smolka, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,cht.el,syn/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) SP 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

(3) Martin Smolka – Mandelinka  (1994) SP 

fl,panova fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp picc/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, vc.el/D.Rejchrt, 
dir/P.Kofroň 

(4) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) SP 

fl/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

(5) Daniel Goode – The Red and White Cows  (1979), realisace Martin Smolka (1994) 

sx.a/K.Doležal, sx.t/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, vc.el/D.Rejchrt, cb.el/I.Bierhanzl, 
dir/P.Kofroň 

– festival Alternativa '94, ve druhé půli večera vystoupil brněnský soubor Dama Dama 

  

131. 

14.1.1995 

Divadlo K, Praha 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

fl.el/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
vc.el/D.Rejchrt, grc,piatti/F.Čech, dir/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň – Alfa a Kentaur  (1988–89) 

vn/Z.Pelikánová, fl.el/M.Čech, cor/T.Secký, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
syn/K.Marek, M.Smolka, vc.el/D.Rejchrt, cb/J.Pellant, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

– 3. část představení současného tance Příběhy k neodvyprávění, choreografie Petr Tyc 

  

132. 
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25.3.1995 

Schaubühne Lindenfels, Leipzig, Deutschland 

(1) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

(2) Miroslav Ponc – Barevná hudba  (1925), realisace Petr Kofroň (1994) SP 

chit.el/M.Šimáček, M.Smolka, I.Bierhanzl, pft(klávesnice)/P.Kofroň, pft(struny)/V.Bratrych, P.Borek, M.Čech, 
D.Rejchrt, syn/K.Marek 

(3) Cornelius Cardew – Material  (1960) 

cht.el,high–hat el/M.Šimáček, cht.el.b,grc/I.Bierhanzl, pft,grc.prep/M.Smolka, syn,high–hat el/K.Marek, syn,grc 
prep/M.Čech, dir/P.Kofroň 

(4) Daniel Goode – The Red and White Cows  (1979), realisace Martin Smolka (1994) 

sx.a/V.Bratrych, sx.t/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, syn/K.Marek, M.Smolka, 
vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

... 

(5) Milan Grygar – Lineární partitura  (1981), realisace Petr Kofroň (1993) 

fl.b/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(6) Michael Nyman – Bell Set No. 1  (1976), realisace Martin Smolka (1994) 

cht.el.prep/M.Šimáček, P.Kofroň, cht.el.basso prep/I.Bierhanzl, banjo el.prep/M.Smolka, mandolína 
el.prep/D.Rejchrt 

(7) Milan Knížák – n!  (1973), realisace Petr Kofroň (1994) 

fl/M.Čech, sx.s/V.Bratrych, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, M.Smolka, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
vc.el/D.Rejchrt, cht.el,syn/P.Kofroň 

(8) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

fl.el/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
vc.el/D.Rejchrt, grc,piatti/V.Bratrych, dir/P.Kofroň 

– Leipziger Buchmesse, Länderschwerpunkt Tschechische Republik 

– první půle večera moderní tanec (Irena Janovcová, Petr Tyc), (1) Tvrdej život a (8) Enhexe byly spojeny také s 
tancem (choreografie Petr Tyc) 

  

133. 

21.5.1995 

Alice Tully Hall, New York, USA 
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(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

fl.el/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
vc.el/D.Rejchrt, grc,piatti/D.Mikolášek, dir/P.Kofroň 

(2) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

(3) Michael Nyman – Bell Set No. 1  (1976), realisace Martin Smolka (1994) CP 

cht.el.prep/M.Šimáček, P.Kofroň, cht.el.basso prep/I.Bierhanzl, banjo el.prep/M.Smolka, mandolína 
el.prep/D.Rejchrt 

(4) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93, nová verse 1995) 

panfl,sx.t,instr/M.Čech, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, instr/K.Marek, 
cht.el,instr/M.Šimáček, pft.prep,instr/M.Smolka, vc,instr/D.Rejchrt, cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– festival Bang on a Can Marathon, mezi skladbami Agonu zněly jiné skladby 

  

134. 

22.6.1995 

Anežský klášter, Praha 

(1) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Smolka, vc.el/D.Rejchrt, 
dir,perc/P.Kofroň 

– vyřazení studentů AVU 

 
 

1995 - 1996 

  

135. 

5.10.1995 

Dům pánů z Fanalu, Brno 

(1) Martin Smolka – Satieburger  (1995) SP 

pft/M.Smolka, voda,instr/I.Bierhanzl, P.Kofroň, M.Šimáček 

(2) Petr Kofro ň – Satie chudých  (1995) SP 

objekty/I.Bierhanzl, P.Kofroň, M.Smolka, M.Šimáček 
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– Exposice nové hudby Mezinárodního hudebního festivalu Brno 

– v první půli večera zněly klavírní skladby Erika Satieho (pft/M.Smolka) prokládané skladbami pro bicí P.Fajta 

  

136. 

28.10.1995 

Aula Adolfinum, Moers, Deutschland 

(1) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93, nová verse 1995) 

panfl,sx.t,instr/M.Čech, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, instr/K.Marek, 
cht.el,instr/M.Šimáček, pft.prep,instr/M.Smolka, vc,instr/D.Rejchrt, cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) SP 

fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b,cb/I.Bierhanzl, 
pft.prep,syn/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(3) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
perc/D.Mikolášek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(5) Milan Grygar – Útržky, zlomky  (1988), realisace Martin Smolka (1994, nová verse 1995) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, D.MIkolášek, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(6) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

– festival MOERSer Tage Neuer Musik 

  

137. 

9.11.1995 

kostel sv.Šimona a Judy, Praha 

(1) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93, nová verse 1995) 

panfl,sx.t,instr/M.Čech, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, instr/K.Marek, 
cht.el,instr/M.Šimáček, pft.prep,instr/M.Smolka, vc,instr/D.Rejchrt, cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 
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(2) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) SP 

fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b,cb/I.Bierhanzl, 
pft.prep,syn/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(4) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
perc/D.Mikolášek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

– 2. Maraton soudobé hudby (3. blok) 

  

138. 

4.4.1996 

malý sál Rudolfina, Praha 

(1) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) 

fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b,cb/I.Bierhanzl, 
pft.prep,syn/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

– zaznělo jako první číslo koncertu z hudebního díla Milana Knížáka, dále účinkovaly soubory CKK Band (Brno), 
Ansamble Concertino (Praha) a Marie Hřebíčková (zpěv) 

  

139. 

27.4.1996 

sál Filharmonie Hradec Králové 

(1) Anestis Logothetis – Odysseia  (1964), realisace Petr Kofroň (1995) předpremiéra 

I.skupina: fl.p,fl+dělič/M.Čech, sx.s,sx.t,cl.b/F.Kop, tp,tp.s/P.Borek, tn,tn.s,tb.t/I.Kopecký 

II.skupina: perc/T.Ondrůšek, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, syn/M.Kumžák 

III.skupina: cht.el/M.Šimáček, vn/Z.Pelikánová, vc/D.Rejchrt, cb/J.Pellant 

dir/P.Kofroň 

– zahajovací představení 1. Festivalu české a slovenské taneční a pohybové tvorby ENTRÉE K TANCI 

– choreografie a režie/Petr Tyc, výprava/Táňa Kovaříková, Renata Weidlichová, světelný design/Raphael Frank, 
tančili/členové Pražského komorního baletu Marika Blahoutová, Petr Kolář, Markéta Plzáková, Jiří Vrátil, Radek 

Vrátil a Libuše Ovsová a Petr Tyc 
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140. 

18.5.1996 

Roulette & Einstein, New York, USA 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) SP 

sx.b, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/F.Kop, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, K.Marek, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(2) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) 

fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, sx.s/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Milan Grygar – Lineární partitura  (1981), realisace Petr Kofroň (1993) 

fl.el/M.Čech, cl.b/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, 
vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(5) Miroslav Ponc – Barevná hudba  (1925), realisace Petr Kofroň (1994) 

chit.el/M.Šimáček, M.Smolka, I.Bierhanzl, pft(klávesnice)/P.Kofroň, pft(struny)/M.Čech, D.Mikolášek, P.Borek, 
D.Rejchrt, syn/K.Marek 

(6) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) 

fl.el/M.Čech, sx.t/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, perc/D.Mikolášek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

  

141. 

20.5.1996 

Cinéma Laurier, Victoriaville, Québec, Canada 

(1) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(2) Milan Knížák – n!  (1973), realisace Petr Kofroň (1994) 

fl/M.Čech, sx.t/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, M.Smolka, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/K.Marek, 
vc.el/D.Rejchrt, cht.el/P.Kofroň, tape 

(3) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93, nová verse 1995) 
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panfl,sx.b,instr/M.Čech, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, instr/K.Marek, 
cht.el,instr/M.Šimáček, pft.prep,instr/M.Smolka, vc.el,instr/D.Rejchrt, cb.el,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) 

fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(5) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, sx.s/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(6) Milan Grygar – Útržky, zlomky  (1988), realisace Martin Smolka (1994, nová verse 1995) 

fl.p/M.Čech, cl/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, syn/K.Marek, D.Mikolášek, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(7) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) 

fl.el/M.Čech, sx.t/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, perc/D.Mikolášek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

– International Festival Musique Actuelle 

  

142. 

22.5.1996 

La Chapelle historique du Bon–Pasteur, Montreal, Canada 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

fl.el/M.Čech, cl/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, grc,piatti/D.Mikolášek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(2) Miroslav Ponc – Barevná hudba  (1925), realisace Petr Kofroň (1994) 

chit.el/M.Šimáček, M.Smolka, I.Bierhanzl, pft(klávesnice)/P.Kofroň, pft(struny)/M.Čech, D.Mikolášek, P.Borek, 
D.Rejchrt, syn/K.Marek 

(3) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) 

fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(4) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

... 

(5) Milan Grygar – Lineární partitura  (1981), realisace Petr Kofroň (1993) 

fl s děličem/M.Čech, cl.b/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, 
vc/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 
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(6) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b,fl.b/M.Čech, sx.t,cl/F.Kop, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, K.Marek, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(7) Rudolf Komorous – Sladká královna  (1963) 

ústní harmonika/M.Čech, pft/M.Smolka, grc/D.Mikolášek 

(8) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) 

fl.el/M.Čech, sx.t/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, perc/D.Mikolášek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

– koncertu předcházel workshop s rozborem skladeb Martin Smolka – Rent a ricercar a Milan Knížák – 
Architektonické partitury 

  

143. 

24.5.1996 

Premiere Dance Theatre at the Harbourfront Center, Toronto, Canada 

(1) Rudolf Komorous – Sladká královna  (1963) 

ústní harmonika/M.Čech, pft/M.Smolka, grc/D.Mikolášek 

(2) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93, nová verse 1995) 

panfl,sx.b,instr/M.Čech, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, instr/K.Marek, 
cht.el,instr/M.Šimáček, pft.prep,instr/M.Smolka, vc,instr/D.Rejchrt, cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

fl.el/M.Čech, cl/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, grc,piatti/D.Mikolášek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(4) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

... 

(5) Rudolf Komorous – Chanson  (1965) 

cht.el/M.Šimáček, vl/D.Rejchrt, hodinová spirála /M.Smolka 

(6) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b,fl.b/M.Čech, sx.t,cl/F.Kop, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, K.Marek, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(7) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 
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fl.p/M.Čech, sx.s/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(8) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) 

fl.el/M.Čech, sx.t/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, perc/D.Mikolášek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

– série New Music Concerts 

  

144. 

28.5.1996 

Divadlo na Vinohradech 

(1) Anestis Logothetis – Odysseia  (1964), realisace Petr Kofroň (1995) SP baletního představení 

I.skupina: fl.p,fl+dělič/M.Čech, sx.s,sx.t,cl.b/F.Kop, tp,tp.s/P.Borek, tn,tn.s,tb.t/I.Kopecký 

II.skupina: perc/T.Ondrůšek, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, syn/M.Kumžák 

III.skupina: cht.el/M.Šimáček, vn/Z.Pelikánová, vc/D.Rejchrt, cb/J.Pellant 

dir/P.Kofroň 

– hráno pod názvem ITHAKA 2.888 

– divadelní řada Pražského jara 

– choreografie a režie/Petr Tyc, kostýmy/Táťána Kovaříková, scéna/Renata Weidlichová, světelný 
design/Raphael Frank, tančili/členové Pražského komorního baletu Marika Blahoutová, Petr Kolář, Markéta 

Plzáková, Jiří Vrátil, Radek Vrátil a Libuše Ovsová a Petr Tyc 

– televizní záznam, rež. Jiří Nekvasil 

 
 

1996 - 1997 

  

145. 

26.9.1996 

Národní divadlo, sál E. Mlynarského, Warszawa, Polsko 

(1) Anestis Logothetis – Odysseia  (1964), realisace Petr Kofroň (1995) 

I.skupina: fl.p,fl+dělič/M.Čech, cl,sx.t,cl.b/T.Čistecký, tp,tp.s/P.Borek, tn,tn.s,tb.t/I.Kopecký 

II.skupina: perc/T.Ondrůšek, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, syn/M.Kumžák 

III.skupina: cht.el/M.Šimáček, vn/Z.Pelikánová, vc/M.Trykar, cb/J.Pellant 
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dir/P.Kofroň 

– 39. festival Varšavská jeseň 1996 

– choreografie a režie/Petr Tyc, kostýmy/Táťána Kovaříková, scéna/Renata Weidlichová, světelný 
design/Raphael Frank, tančili/členové Pražského komorního baletu Marika Blahoutová, Markéta Plzáková, Alice 

Borská, Jiří Vrátil, Radek Vrátil a Libuše Ovsová a Petr Tyc 

  

146. 

1.10.1996 

Dům pánů z Fanalu (Husa na provázku), Brno 

(1) Anestis Logothetis – Odysseia  (1964), realisace Petr Kofroň (1995) 

I.skupina: fl.p,fl+dělič/M.Čech, cl,sx.t,cl.b/T.Čistecký, tp,tp.s/P.Borek, tn,tn.s,tb.t/I.Kopecký 

II.skupina: perc/T.Ondrůšek, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, syn/M.Kumžák 

III.skupina: cht.el/M.Šimáček, vn/Z.Pelikánová, vc/M.Trykar, cb/J.Pellant 

dir/P.Kofroň 

– 9. exposice nové hudby 

– choreografie a režie/Petr Tyc, kostýmy/Táťána Kovaříková, scéna/Renata Weidlichová, světelný 
design/Raphael Frank, tančili/členové Pražského komorního baletu Marika Blahoutová, Markéta Plzáková, Alice 

Borská, Jiří Vrátil, Radek Vrátil a Libuše Ovsová a Petr Tyc 

  

147. 

3.11.1996 

Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění Národní galerie (Velká dvorana), Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) CP 

Roderick/J.Březina, William/P.Matuszek, Madeline/G.Eibenová, Lékař/T.Fiala, Sluha/F.Zahradníček 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, fg/R.Srbený, cor/T.Secký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Linka, syn/P.Kempson, 
vn/Z.Pelikánová, J.Marek, vl/P.Honsová, vc/M.Trykar, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, režie/J.Nekvasil 

– koncertní provedení opery 

– festival Musica judaica 

  

148. 

4.11.1996 

Národní dům, Ústí nad Labem 
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(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Březina, William/.Matuszek, Madeline/G.Eibenová, Lékař/T.Fiala, Sluha/F.Zahradníček 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, fg/R.Srbený, cor/M.Rovenský, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Linka, syn/P.Kempson, 
vn/Z.Pelikánová, J.Marek, vl/P.Hořejší, vc/M.Trykar, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

  

149. 

10.11.1996 

kostel sv. Šimona a Judy, Praha 

(1) Annie Gosfield – The Manufacture of Tangled Ivory  (1995) 

sampler/A.Gosfield, cht/R.Kleier, perc/T.Ondrůšek, vc/K.Lecian, cb/R.Tvrdík 

(2) Annie Gosfield – In Rides the Dust  (1996) SP 

fl,fl.p/M.Čech, sx.t/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cymbál/I.Vékonyi, cht.el/M.Šimáček, 
pft4/P.Kempson, M.Smolka, vc.el/K.Lecian, cb.el/R.Tvrdík, dir/P.Kofroň 

(3) Norman Yamada – Deterioration #1  (1996) SP 

fl,fl.p/M.Čech, sx.t/T.Čistecký, tp,tp.s/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek. ch.el/M.Šimáček, pf/P.Kempson, 
org.el/M.Smolka, vc/K.Lecian, cb.el/R.Tvrdík, dir/P.Kofroň 

– 3. New Music Marathon 

  

150. 

16.11.1996 

Goethe–Institut, Krakow, Polsko 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

fl.el/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
grc,piatti/T.Ondrůšek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93, nová verse 1995) 

panfl,sx.b,instr/M.Čech, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, instr/K.Marek, 
cht.el,instr/M.Šimáček, pft.prep,instr/M.Smolka, vc,instr/K.Lecian, cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) 
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fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(5) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(6) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) 

fl.el/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/T.Ondrůšek, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

– Festival Audio Art 

  

151. 

28.11.1996 

Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění Národní galerie (koncertní sál 4.patro), Praha 

(1) Anestis Logothetis – Styx  (1968) 

ob/P.Polášek, cl/T.Čistecký, cor/T.Secký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, mar/T.Ondrůšek, gong/M.Čech, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) John Cage – Variations I  (1958), realisace Martin Smolka (1994) 

fl.p,fl.b/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/T.Čistecký, cor/T.Secký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Iannis Xenakis – Rebonds  (1988) 

perc/T.Ondrůšek 

(4) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) 

fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(5) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b,fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, K.Marek, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

  

152. 

14.12.1996 

Palác Akropolis, Praha 

(1) Modrý most , kolektivní improvisace Divadelního Studia Čisté Radosti a Agon ORCHESTRA 

tanec/K.Hajná, M. Vrbová, M.Peková, L.Olšaník, J.Běhal 
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instruments/M.Smolka, T.Ondrůšek, P.Kofroň, M.Šimáček, I.Bierhanzl 

vedení Jaroslav Dušek 

  

153. 

15.12.1996 

Palác Akropolis, Praha 

(1) Modrý most , kolektivní improvisace Divadelního Studia Čisté Radosti a Agon ORCHESTRA 

tanec/K.Hajná, M.Peková, M.Vrbová, J.Běhal, L.Olšaník, 

instruments/I.Bierhanzl, P.Kofroň, T.Ondrůšek, M.Smolka, M.Šimáček 

vedení Jaroslav Dušek 

  

154. 

19.12.1996 

Divadlo ARCHA, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Březina, William/P.Matuszek, Madeline/G.Eibenová, Lékař/T.Fiala, Sluha/F.Zahradníček 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, fg/P.Legát, cor/M.Rovenský, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Linka, syn/P.Kempson, 
vn/Vl.Pilař, Vl.Kučera, vl/P.Honsová, vc/M.Trykar, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, režie/J.Nekvasil 

– koncertní provedení opery 

– festival Alternativa 

  

155. 

29.12.1996 

Konzerthaus, malý sál, Berlín, B.R.D. 

(1) Anestis Logothetis – Styx  (1968) 

ob/P.Polášek, cl/T.Čistecký, cor/T.Secký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, mar/T.Ondrůšek, gong/M.Čech, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Iannis Xenakis – Rebonds  (1988) 

perc/T.Ondrůšek 

(3) John Cage – Variations I  (1958), realisace Martin Smolka (1994) 
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fl.p,fl.b/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/T.Čistecký, cor/T.Secký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Milan Grygar – Lineární partitura  (1981), realisace Petr Kofroň (1993) 

fl.b/M.Čech, cl.b/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

(5) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) 

fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(6) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) 

fl.el/M.Čech, cl/T.Čistecký, cor/T.Secký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
perc/T.Ondrůšek, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

– koncertní řada Zeitklänge 

– téma koncertu: Musik im Raum – Raum in der Musik 

  

156. 

26.3.1997 

Divadlo ARCHA, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Březina, William/P.Matuszek, Madeline/G.Eibenová, Lékař/T. Fiala, Sluha/F.Zahradníček 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, fg/M.Sládek, cor/T.Secký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Linka, syn/P.Kempson, 
vn/J.Janský, Vl.Kučera, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

  

157. 

27.3.1997 

Divadlo ARCHA, Praha 

– stejný program jako 156. 

  

158. 

14.4.1997 

Palác Akropolis, Praha 

(1) Modrý most , kolektivní improvisace Divadelního Studia Čisté Radosti a Agon ORCHESTRA 
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tanec/E.Dosedělová, K.Hajná, V.Michutová, L.Olšaník, M.Peková, T.Pospíšil 

instruments/I.Bierhanzl, P.Kofroň, T.Ondrůšek, M.Smolka, M.Šimáček 

vedení Jaroslav Dušek 

  

159. 

24.4.1997 

Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění Národní galerie (koncertní sál 4.patro), Praha 

(1) Miroslav Šimá ček – Hymna  (1996) SP 

fl.p/M.Čech, sx.s/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/T.Ondrůšek, 
pft,syn/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Miroslav Šimá ček – Theory  (1966) SP 

fl.el/M.Čech, sx.t/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/T.Ondrůšek, 
pft,syn/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(3) Petr Kofro ň – Velký v ůz (1966) SP 

sx.s/T.Čistecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/T.Ondrůšek, 2syn/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

(4) Martin Smolka – Slow–fox  (1966) CP 

cl/T.Čistecký, cht.el/M.Šimáček, cb/I.Bierhanzl, perc/T.Ondrůšek, pft prep./M.Smolka, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

... 

(5) Louis Andriessen – Workers Union  (1975) CP 

fl.el/M.Čech, sx.t/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/T.Ondrůšek, 
pft/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

  

160. 

19.6.1997 

Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění Národní galerie (koncertní sál 4.patro), Praha 

(1) Frederic Rzewski – 13 Studies for Instruments  (1977) CP 

fl.p,fl.el + dělič/M.Čech, cl,sx.s,sx.t/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cb, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
perc/T.Ondrůšek, pft,syn/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) John Cage – Ten  (1991) CP 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, perc/T.Ondrůšek, pft.prep/M.Smolka, 
syn/P.Kofroň, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl 
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1997 - 1998 

  

161. 

27.9.1997 

Aula Magna scuola STS, Lugano, Italia 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

fl.el/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, grc,piatti/T.Ondrůšek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93, nová verse 1995) 

panfl,instr/M.Čech, sx.b/T.Čistecký, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, instr/K.Marek, 
cht.el,instr/M.Šimáček, pft.prep,instr/M.Smolka, vc,instr/K.Lecian, cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) 

fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(4) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, sx.t/T.Ondrůšek, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

... 

(5) Martin Smolka – Zvon ění (1989) 

perc/T.Ondrůšek 

(6) Milan Grygar – Lineární partitura (1981), realisace Petr Kofroň (1993) 

fl.b/M.Čech, cl.b/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

(7) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b,fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, K.Marek, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

– Festival Oggimusica 

  

162. 

28.9.1997 

Aktionshalle Rote Fabrik Zürich, Schweiz 
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(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

fl.el/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, grc,piatti/T.Ondrůšek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93, nová verse 1995) 

panfl,instr/M.Čech, sx.b/T.Čistecký, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, instr/K.Marek, 
cht.el,instr/M.Šimáček, pft.prep,instr/M.Smolka, vc,instr/K.Lecian, cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Milan Knížák – Architektonické partitury  (1968–76), realisace Petr Kofroň (1995) 

fl,fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc,syn/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(4) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, sx.t/T.Ondrůšek, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

... 

(5) Martin Smolka – Zvon ění (1989) 

perc/T.Ondrůšek 

(6) Milan Grygar – Lineární partitura  (1981), realisace Petr Kofroň (1993) 

fl.b/M.Čech, cl.b/F.Kop, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

(7) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b,fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, K.Marek, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

  

163. 

10.10.1997 

Míčovna, Praha 

(1) Petr Kofro ň – H–R–S (1997) SP 

fl,perc/M.Čech, cl,perc/T.Čistecký, tp,perc/P.Borek, tn,perc/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el,perc/M.Šimáček, 
pft.prep,perc/M.Smolka, syn,perc/M.Kumžák, vc/K.Lecian, cb,perc/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(2) John Cage – Ten  (1991) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, perc/T.Ondrůšek, pft.prep/M.Smolka, 
syn/P.Kofroň, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl 

– Festival hudby výjimečných délek 
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164. 

20.10.1997 

Aula Pedagogické fakulty, Ostrava 

(1) Petr Kofro ň – H–R–S (1997) 

fl,perc/M.Čech, tp,perc/P.Borek, tn,perc/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el,perc/M.Šimáček, 
pft.prep,perc/M.Smolka, syn,perc/M.Kumžák, vc/K.Lecian, cb,perc/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– festival akčního umění Malamut 

  

165. 

30.10.1997 

Divadlo Archa, Praha 

(1) David Lang – The Anvil Chorus  (1991) 

perc solo/T. Ondrůšek 

(2) Martin Smolka – Čardáš  (1995) CP 

perc solo/Stefan Blum 

I. sx.b/M.Čech, cor/M.Rovenský, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš 

II. ob/P.Polášek, sx.s/T.Čistecký, tp/P.Borek 

III. vn.el/I.Sedláček, vl.el/J.Hosprová 

IV. syn, arm/M.Smolka 

V. cfg/P.Hlucháň, pipe/F.Pok, cht.el/M.Šimáček 

9 noice–people/T.Ondrůšek, I.Bierhanzl, F.Čech, Z.Dostálová, Běhal, Michutová, Hrušková, R.Němec, Tarbík, 

dir/P.Kofroň 

... 

(3) David Lang – Are You Experienced?  (1988) CP 

REC/J.Dušek, tb solo/J.Jaroš, fl,fl.p/M.Čech, ob/P.Polášek, cl, cl.b/T.Čistecký, fg/P.Hlucháň, cor/M.Rovenský, 
tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, vl/J.Hosprová, vc/Z.Dostálová, 

cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Martin Smolka – Zvon ění (1989) CP 

perc solo/S.Blum, T.Ondrůšek 

– koncert se konal pod názvem Koncert pro bubny, tubu, dudy a železnou neděli 
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– Martina Smolky (4) Zvonění bylo provedeno paralelně dvěma bubeníky 

  

166. 

7.11.1997 

Waschaecht, Wels, Austria 

(1) Tibor Szemzö – The Other Shore  (1993-97) 

fl,electronics/T.Szemzö, fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, syn/M.Kumžák, perc/M.Korb, 
T.Ondrůšek, M.Šimáček, vc/K.Lecian, cb.el/Bierhanzl, ACT/P.Kofroň, M.Smolka 

– festival music unlimited 97, koncepce Zeena Parkins 

  

167. 

9.11.1997 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Giacinto Scelsi – I presagi  (1958) CP 

sx/J.Hustoles, cor/P.Jirásek, L.Krystlík, tp/J.Hlinka, L Kozderka, tn/V.Kalhaus, I.Kopecký, tb/F.Spálený, T.Řehák, 
perc/F.Čech, T.Ondrůšek, M.Smolka, dir/J.Wyttenbach 

(2) Giacinto Scelsi – Anahit  (1965) CP 

vn/C.Fournier, fl/M.Čech,V.Klouda, fl.a./D.Tarabová, cor.i/E.Kořánová, cl/T.Čistecký, cl.b/F.Hlucháň, 
sx.t/J.Hustoles, cor/J.Legner, M.Rovenský, tp/L.Kozderka, tn/V.Kalhaus, I.Kopecký, vl/P.Kukovič, A.Purger, 

vcl/Z.Dostálová, K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, O.Landa, dir/J.Wyttenbach 

(3) Giacinto Scelsi – Yamaon  (1954-58) CP 

B/J.Schmidt,sx.a/T.Hustoles, sx.b/A.Hustoles, fg/P.Hlucháň, cfg/M.Pilík, cb/O.Landa, perc/F.Čech, T.Ondrůšek, 
dir/J.Wyttenbach 

(4) Giacinto Scelsi – Quattro pezzi (su una nota sola)  (1959) CP 

fl.a/D.Tarabová, ob/P.Polášek, cor.i/E.Kořánová, cl/T.Čistecký, ?, cl.b/F.Hlucháň, sx.a/T.Hustoles, sx.t/J.Hustoles, 
fg/P.Hlucháň, cor/P.Jirásek, L.Krystlík, J.Legner, M.Rovenský, tp/J.Hlinka, L.Kozderka, V.Mucha, tn/V.Kalhaus, 

I.Kopecký, tb/T.Řehák, sega/M.Smolka, perc/F.Čech, T.Ondrůšek, vl/P.Kukovič, A.Purger, vcl/Z.Dostálová, 
K.Lecian, cb/O.Landa, dir/J.Wyttenbach 

... 

... 

... 

(13) Tibor Szemzö – The Other Shore  (1993-97) CP 

fl,electronics/T.Szemzö, fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, syn/M.Kumžák, perc/M.Korb, 
T.Ondrůšek, M.Šimáček, vc/Z.Dostálová, cb.el/Bierhanzl, ACT/P.Kofroň, M.Smolka, TRANS/T.Dimitrová 
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– 4. New Music Marathon (první a poslední blok) 

  

168. 

11.11.1997 

Moyzesova sieň, Bratislava, Slovensko 

(1) Giacinto Scelsi – I presagi  (1958) 

sx/J.Hustoles, cor/P.Jirásek, L.Krystlík, tp/J.Hlinka, L Kozderka, tn/V.Kalhaus, I.Kopecký, tb/F.Spálený, T.Řehák, 
perc/F.Čech, T.Ondrůšek, M.Smolka, dir/J.Wyttenbach 

(2) Giacinto Scelsi – Anahit  (1965) 

vn/C.Fournier, fl/M.Čech,V.Klouda, fl.a./D.Tarabová, cor.i/E.Kořánová, cl/T.Čistecký, cl.b/F.Hlucháň, 
sx.t/J.Hustoles, cor/J.Legner, M.Rovenský, tp/L.Kozderka, tn/V.Kalhaus, I.Kopecký, vl/P.Kukovič, A.Purger, 

vcl/Z.Dostálová, K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, O.Landa, dir/J.Wyttenbach 

... 

(3) Giacinto Scelsi – Yamaon  (1954-58) 

B/J.Schmidt,sx.a/T.Hustoles, sx.b/A.Hustoles, fg/P.Hlucháň, cfg/M.Pilík, cb/O.Landa, perc/F.Čech, T.Ondrůšek, 
dir/J.Wyttenbach 

(4) Giacinto Scelsi – Quattro pezzi (su una nota sola)  (1959) 

fl.a/D.Tarabová, ob/P.Polášek, cor.i/E.Kořánová, cl/T.Čistecký, ?, cl.b/F.Hlucháň, sx.a/T.Hustoles, sx.t/J.Hustoles, 
fg/P.Hlucháň, cor/P.Jirásek, L.Krystlík, J.Legner, M.Rovenský, tp/J.Hlinka, L.Kozderka, V.Mucha, tn/V.Kalhaus, 

I.Kopecký, tb/T.Řehák, sega/M.Smolka, perc/F.Čech, T.Ondrůšek, vl/P.Kukovič, A.Purger, vcl/Z.Dostálová, 
K.Lecian, cb/O.Landa, dir/J.Wyttenbach 

– festival Melos–Ethos 

  

169. 

27.11.1997 

Estonia Kontserdisaal, Tallin, Estonia 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

fl.el/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/F.Čech, grc,piatti/T.Ondrůšek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93, nová verse 1995) 

panfl,instr/M.Čech, sx.b/T.Čistecký, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, instr/F.Čech, 
cht.el,instr/M.Šimáček, pft.prep,instr/M.Smolka, vc,instr/K.Lecian, cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, sx.t/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 
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(4) Šarunas Nakas – Merz–Machine  (1985-97) SP 

fl+dělič/M.Čech, sx.ten/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, 
cb.el/I.Bierhanzl, pft.el/M.Smolka, syn/F.Čech, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(5) Miroslav Šimá ček – Možná jediné chvíle št ěstí  (1997) SP 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/T.Ondrůšek, 
pft.el/M.Smolka, syn,REC+dělič/P.Kofroň, vc.el/K.Lecian, dir/F.Čech 

... 

(6) Petr Kofro ň – Velký v ůz (1966) 

sx.s/T.Čistecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/T.Ondrůšek, 2syn/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

(7) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b,fl+dělič/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, F.Čech, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

– Festival nyyd'97 

  

170. 

30.11.1997 

Rusu dramos teatras, Vilnius, Lithuania 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

fl.el/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/F.Čech, grc,piatti/T.Ondrůšek, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93, nová verse 1995) 

panfl,instr/M.Čech, sx.b/T.Čistecký, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, instr/F.Čech, 
cht.el,instr/M.Šimáček, pft.prep,instr/M.Smolka, vc,instr/K.Lecian, cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, sx.t/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(4) Šarunas Nakas – Merz–Machine  (1985-97) 

fl+dělič/M.Čech, sx.ten/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, 
cb.el/I.Bierhanzl, pft.el/M.Smolka, syn/F.Čech, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(5) Miroslav Šimá ček – Možná jediné chvíle št ěstí  (1997) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/T.Ondrůšek, 
pft.el/M.Smolka, syn,REC+dělič/P.Kofroň, vc.el/K.Lecian, dir/F.Čech 

... 
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(6) Petr Kofro ň – Velký v ůz (1966) 

sx.s/T.Čistecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/T.Ondrůšek, 2syn/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

(7) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b,fl+dělič/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, F.Čech, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

– festival musica ficta 

  

171. 

28.5.1998 

Evangelický kostel U Salvátora, Praha 

(1) Martin Smolka – Hudba pro p řeladěné nástroje  (1988) 

fl/M.Čech, vl,camp/R.Vácha, vc,vl/K.Lecian, pft/M.Nejtek 

(2) Martin Smolka – Trzy motywy pastoralne  (1993) CP 

zvukový pás a preparovaný klavír jako vizuální objekt 

(3) Martin Smolka – Déš ť, nějaké okno, st řechy, komíny, holubi a tak... a taky železni ční mosty...  (1992) CP 

fl.p,fl.b./M.Čech, cor.i/E.Kořánová, cl.p,cl.b/F.Hlucháň, fg/P.Hlucháň, tp/V.Mucha, cor/M.Rovenský, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Ondrůšek, D Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, pft4/M.Nejtek, M Smolka, acc/A.Hanzl, vn/J.Janský, 

vl/R.Vácha, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

  

172. 

30.5.1998 

Mecklenburgisches Künstlerhaus, Plüschow, Deutschland 

(1) Miroslav Šimá ček – T 02 Pattern 00  (1998) SP 

programmed drums, chit.el/M.Šimáček, bchit/I.Bierhanzl, electronics,syn/P.Kofroň, perc/P.Křečan 

  

173. 

20.6.1998 

Synagoga Šamorín, Slovensko 

(1) Petr Kofro ň – H–R–S (1997) 

fl,perc/M.Čech, cl,perc/T.Čistecký, tp,perc/I.Váško, tn,perc/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el,perc/M.Šimáček, 
pft.prep,perc/M.Smolka, syn,perc/M.Kumžák, vc/K.Lecian, cb,perc/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 
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– festival Večery novej hudby 

  

174. 

21.6.1998 

Klášter Plasy 

(1) Miroslav Šimá ček – T 02 Patter 00  (1998) 

programmed drums,chit.el/M.Šimáček, bchit/I.Bierhanzl, electronics,syn/P.Kofroň, perc/P.Křečan 

– festival Limbo 

  

175. 

25.6.1998 

Anežský klášter, Praha 

(1) Iannis Xenakis – Herma  (1960–61) CP 

pft/E.Theodorakis 

(2) Iannis Xenakis – Okho  (1989) CP 

perc/T.Ondrůšek. C Boiffinová, D Mikolášek 

(3) Iannis Xenakis – Akrata  (1964–65) CP 

fl.p/M.Čech, ob/J.Thuri, cl.p/T.Čistecký, cl.b/P.Daněk, cl.cb/D.Smeyers, fg/P.Hlucháň, cfg/M.Pilík, L Soukal, 
cor/T.Secký, M Rovenský, tp/J.Halíř, M.Vajo, I.Vaško, tn/F.Zazvonil, I Kopecký, R.Kozánek, tb/J.Jaroš, 

dir/P.Kofroň 

... 

(4) Iannis Xenakis – Psappha  (1975) CP 

perc/T.Ondrůšek 

(5) Iannis Xenakis – Eonta  (1963–64) CP 

pft/E.Theodorakis, tp/J.Halíř, M Vajo, tn/F.Zazvonil, I Kopecký, R.Kozánek, dir/P.Kofroň 

 
 

1998 - 1999 

  

176. 

4.10.1998 
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Dům pánu z Fanalu, velký sál, Brno 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b,fl+dělič/M.Čech, sx.ten,cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/F.Čech, M Kumžák, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, sx.ten/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, synt/M.Kumžák, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(3) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) 

fl.el/M.Čech, sx.ten/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/M.Kumžák, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Marek a Pavel Blatný – Konfrontace  (1996) SP 

fl, fl.p/M.Čech, sx.s, sx.ten/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/M.Šimáček, 
cb,cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/M.Kumžák, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(5) Louis Andriessen – Workers Union  (1975) 

fl.el/M.Čech, sx.t/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/M.Kumžák, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

– na závěr jako přídavek znovu (5) Louis Andriessen – Workers Union 

– XI. Expozice nové hudby 

  

177. 

27.10.1998 

Gele Zaal, Gent, Dánsko 

(1) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, sx.ten/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, synt/M.Kumžák, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b,fl+dělič/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, M Kumžák, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Možná jediné chvíle št ěstí  (1997) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.el/M.Smolka, 
syn/M.Kumžák, sampler/M.Šimáček vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

... 
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(4) Petr Kofro ň – Velký v ůz (1966) 

sx.s/T.Čistecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 2syn/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

(5) Martin Smolka – Zvon ění (1989) 

perc solo/T.Ondrůšek 

(6) Petr Kofro ň – ABRAM  (1994) 

fl.el/M.Čech, sx.ten/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, syn/M.Kumžák, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

  

178. 

29.10.1998 

het Muziekcentrum, Hertogenbosch, Holandsko 

(1) Tibor Szemzö – Tractatus  (1991–95) 

fl,electronics,rec/T.Szemzö, perc/P.Magyar, syn/P.Kofroň, cb/I.Bierhanzl 

... 

(2) Tibor Szemzö – The Other Shore  (1993–97) 

fl,electronics/T.Szemzö, fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/P.Magyar, T.Ondrůšek, 
M.Šimáček, sampler/M.Kumžák, vc/K.Lecian, cb.el/Bierhanzl, ACT/P.Kofroň, M.Smolka 

  

179. 

15.11.1998 

Divadlo Archa, Praha 

(3) Elliott Sharp – Coriolis Effect  (1997) CP 

sx.a/J.Smolík, sx.t./T.Čistecký, tp/P.Borek, tb/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, F.Čech, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, acc/M.Čech, pft/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(5) Elliott Sharp – Racing Hearts  (1998) CP 

fl/Tarabová, M.Čech, ob/T.Krejčí, cl/T.Čistecký, J.Smolík, fg/M.Sládek, M.Pilík, cor/T.Secký, J.Havlík, tp/P.Borek, 
I.Váško, tn/I.Kopecký, J.Petrdlík, perc/D.Mikolášek, F.Čech, pf/M.Smolka, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/F.Kimel, 

vc/K.Lecian, cb/M.Zelenka, dir/P.Kofroň 

... 

(7) Petr Kofro ň – O.T.M. (1993) CP 

fl.d.t.,electronics/J.Kvapil, M.Bernášková–Lesná, A.Nellis, M.Neumannová, perc/D.Dlouhý, A.Kubíček, S.Pliska, 
C.Bártek, dir/P.Kofroň 
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(8) Petr Kofro ň – Alfa a Kentaur  (1989) 

vn/I.Ženatý, fl.el/M.Čech, cl/T.Čistecký, cor/T.Secký, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Nejtek, M.Smolka, vc.el/K.Lecian, cb/M.Zelenka, dir/P.Kofroň 

(9) Petr Kofro ň – TWORL (1994) 

vn.el/J.Šimůnek, I.Lecian, vl.el/J.Hosprová, vcl.el/K.Lecian 

(10) Petr Kofro ň – Velký v ůz (1996) 

sx.s/T.Čistecký, perc/D.Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 2syn/M.Smolka, vc.el/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

(11) Petr Kofro ň – The Fire Is Mine  (1993) 

fl.b,electronics/M.Čech, cor.i,electronics/T.Krejčí, cl.b,electronics/J.Smolík, fg,electronics/M.Sládek, cor/T.Secký, 
J.Havlík, tn/I.Kopecký, J.Petrdlík, cht.el/M.Šimáček, pft 4ručně/M.Smolka, M.Nejtek, cb.el/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– 5. New Music Marathon (druhý a čtvrtý blok) 

– jako (4) skladbu hrál sólově Elliott Sharp Tectonics (1997) 

  

180. 

3.12.1998 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Petr K řečan / M. Šimáček – Carduelis  (1998) SP 

CD player/I.Bierhanzl, P.Kofroň, M.Čech, sampling/M.Šimáček, mixing/P.Křečan, video/J.Daňhel, J.Halousek, 
I.Kuťák 

– festival Alternativa '98, v další části večera vystoupil Jablkoň a A.Vitouš/M.Zbrožek 

– televizní záznam "60" (ČT 2, listopad 1999) 

  

181. 

5.12.1998 

Skleněná louka, Brno 

(1) Petr K řečan / M. Šimáček – Carduelis  (1998) 

CD player/I.Bierhanzl, P.Kofroň, sampling/M.Šimáček, mixing/P.Křečan, video/J.Daňhel, J.Halousek, I.Kuťák 

  

182. 

29.5.1999 



97 
 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) CP scénického provedení 

Roderick/J.Clark, William/O.Kříž, Madeline/J.Svobodová, Lékař/J.Hruška, Sluha/P.Izdebski 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, fg/P.Hlucháň, cor/T.Secký, perc/F.Čech, cht.el/J.Milota, syn/K.Marek, vn/J.Šimůnek, 
I.Lecian, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

režie a choreografie Petr Tyc, scéna a kostýmy Daniel Dvořák 

  

183. 

8.6.1999 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

– obsazení jako 182. 

  

184. 

11.6.1999 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

– obsazení jako 182. 

  

185. 

19.6.1999 

Klášter Plasy 

(1) Miroslav Šimá ček – Co je hudba?  (1995–99) 

obsluha CD playerů, automatického bubeníka a mixpultu: 

část 1 – M.Šimáček 

část 3 – I.Bierhanzl, S.Doležal, M.Šimáček 

část 4 – M.Šimáček 

část 5 – S.Doležal 

video ke všem částem Jan Daňhel 
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– festival Limbo 

  

186. 

20.6.1999 

Průmyslový palác, Praha 

(1) Miroslav Šimá ček – Co je hudba?  (1995–99), 3. část 

obsluha CD playerů, automatického bubeníka a mixpultu: 

I.Bierhanzl, S.Doležal, M.Šimáček 

video Jan Daňhel 

– Quadrienále Praha 

187. 

25.6.1999 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Anthony Coleman – The King Of Kabay  (1988) CP 

fl.p,fl/M.Čech, cl, cl.b/P.Doněk, sx.s, cl.b/P.Fiedler, fg/M.Křiváček, perc/F.Čech, acc/J.Krasničan, syn/M.Nejtek, 
dir/P.Kofroň 

(2) John Zorn – Dark River  (1995) CP 

2 gr.c./F.Čech, 2 gr.c./M.Kopřiva 

(3) Anthony Coleman – The Bosnians  (1993) CP 

cl.b/P.Doněk, sx.s/P.Fiedler, perc/F.Čech, acc/J.Krasničan, syn/M.Nejtek, chit.el.b/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) John Zorn – Kol Nidre  (1996) CP 

fl.p/M.Čech, cl/ P.Fiedler, cl.b/P.Doněk, fg/M.Křiváček, tp/P.Borek, tn/P.Tomšíček, cmplli/F.Čech, mar/M.Kopřiva, 
syn/M.Nejtek, M.Pflegerová, vn/J.Šimůnek, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(5) Elliott Sharp – SyndaKit  (1998) CP 

fl/M.Čech, cl/P.Doněk, sx.s/P.Fiedler, fg/M.Křiváček, tp/P.Borek, tn/P.Tomšíček, mar/F.Čech, chit.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, acc/J.Krasničan, syn/M.Nejtek, M./Pflegerová, vn/J.Šimůnek, dir/P.Kofroň 

– název koncertu Dark River 

– jako přídavek znovu (4) John Zorn – Kol Nidre 

 

188. 
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26.6.1999 

Zámek Čimelice 

(1) Miroslav Šimá ček – Co je hudba?  (1995–99), 

obsluha CD playerů, automatického bubeníka a mixpultu: 

část 5 – S.Doležal 

část 2 – I.Bierhanzl, P.Kofroň, M.Šimáček 

video části 5 – Jan Daňhel 

video části 2 – Martin Blažíček 

– zahájení činnosti Nadace současného umění 

  
 

1999 - 2000 

  

189. 

30.10.1999 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Petr Kotík – Solos & Incidental Harmonies  (1983–85) 

fl.el/M.Čech, tp/J.Halíř, M.Zvolánek, tn/I.Kopecký, J.Třos, perc/C.Boiffin, C.Bártek, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
syn/M.Kumžák, vn.el/J.Šimůnek, dir/P.Kofroň 

(2) John Zorn – Four Your Eyes Only  (1989) CP 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, cl.b/T.Hustoles, fg/M.Křiváček, cor/J.Havlík, T.Secký, tp/J.Halíř, 
M.Zvolánek, tn/I.Kopecký, J.Třos, tb/J.Jaroš, perc/T.Ondrůšek, C.Bártek, C.Boiffin, F.Čech, pf/M.Nejtek, 

arpa/B.Klablenová, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/J.Pellant, dir/P.Kofroň 

... 

(3) Frederic Rzewski – To The Earth  (?) 

rec,perc/T.Ondrůšek 

(4) Steve Reich – City Life  (1995) CP 

fl/M.Čech, D.Tarabová, ob/P.Polášek, J.Šesták, cl/T.Čistecký, T.Hustoles, vibr/C.Bártek, C.Boiffin, perc/F.Čech, 
pf/M.Nejtek, P.Kempson, sampler/M.Kumžák, K.Marek, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, 

cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– koncert pod názvem ”City Life” 

– jako přídavek před pauzou znovu (2) John Zorn – Four Your Eyes Only, na konci už nebyl čas na přídavek 
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– televizní záznam, Salón český (listopad 1999) 

  

190. 

15.11.1999 

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, Bratislava, Slovensko 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/T.Bartůněk, Madeline/J.Svobodová, Lékař/J.Hruška, Sluha/L.Hynek–Krämmer 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, fg/P.Hlucháň, cor/D.Minár, perc/F.Čech, cht.el/J.Milota, syn/P.Kempson, 
vn/J.Šimůnek,Vl.Kučera, vl/F.Rahman, vc/Z.Dostálová, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– festival Melos–Ethos 

  

191. 

21.11.1999 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Heiner Goebbels – La Jalousie  (1991) CP 

fl/M.Čech, ob/?, cl.b/?, fg/?, tp/?, cor/?, tn/I.Kopecký, tn.cb/?, perc//T.Ondrůšek, C.Boiffin?, cht.el/J.Milota, 
pft,syn/M.Nejtek, pft/P.Kempson, sam/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, cb/?, rec/J.Bierhanzl, 

dir/P.Kofroň 

(2) Heiner Goebbels – Samplersuite  (1994) CP 

fl, fl.p, fl.a/M.Čech, ob/?, cor.i/?, cl/T.Čistecký, cl,cl.b/?, fg/?, cor/?, tp/?, ?, tn/?, tb/J.Jaroš, perc//T.Ondrůšek, 
C.Boiffin?, arpa/B.Klablenová, pft,syn/M.Nejtek, sam/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/?, vc/K.Lecian, cb/?, 

dir/P.Kofroň 

– 6. New Music Marathon (4. blok) 

  

192. 

15.1.2000 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/T.Bartůněk, Madeline/G.Eibenová, Lékař/L.Havlák, Sluha/R.Vocel 

  

193. 

16.1.2000 
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Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/T.Bartůněk, Madeline/G.Eibenová, Lékař/L.Havlák, Sluha/R.Vocel 

  

194. 

17.1.2000 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/T.Bartůněk, Madeline/G.Eibenová, Lékař/L.Havlák, Sluha/R.Vocel 

  

195. 

20.1.2000 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/T.Bartůněk, Madeline/G.Eibenová, Lékař/L.Havlák, Sluha/R.Vocel 

  

196. 

21.1.2000 

Sophiensaele, Berlin, B.R.D. 

(1) Petr Kofro ň – The Fire is Mine  (1993) 

fl.b,electronics/M.Čech, cor.i,electronics/?, cl.b,electronics/?, fg,electronics/?, cor/T.Secký, ?, tn/I.Kopecký, ?, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Nejtek, M.Kumžák, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Hudba hudbi čka (1985) 

S/G.Eibenová, fl.p/D. Tarabová, fl/M.Čech, ob/?, cl/T.Čistecký, tp/M.Vajo, vn/J.Šimůnek, vl/R.Vácha, vc/K.Lecian, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) John Zorn – Four Your Eyes Only  (1989) 

fl/M.Čech, ob/?, c.i/?, cl/T.Čistecký, cl.b/?, fg/?, cor/J.Havlík, ?, tp/J.Halíř, M.Vajo, tn/I.Kopecký, ?, tb/K.?, 
perc/D.Mikolášek, T.Ondrůšek, F.Čech, M.Šimáček, pf/M.Nejtek, arpa/B.Klablenová, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, 

vl/R.Vácha, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(4) Martin Smolka – Déš ť, nějaké okno, st řechy, komíny, holubi a tak... a taky železni ční mosty...  (1992) 
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fl.p,fl.b./M.Čech, cor.i/?, cl.p/T.Čistecký, cl/?, fg/?, tp/J.Halíř, cor/?, tn/I.Kopecký, tb/?, perc/T.Ondrůšek, 
D Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Nejtek, M Kumžák, acc/A.Hanzl, vn/I.Lecian, vl/R.Vácha, vc/K.Lecian, 

cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Elliott Sharp – Racing Hearts  (1998) 

fl/Tarabová, M.Čech, ob/?, ?, cl/T.Čistecký, ?, fg/?, ?, cor/?, J.Havlík, tp/J.Halíř, M.Vajo, tn/I.Kopecký, ?, 
perc/D.Mikolášek, F.Čech, pf/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/R.Vácha, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, 

dir/P.Kofroň 

– festival Ultraschall 

  

197. 

23.1.2000 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/T.Bartůněk, Madeline/G.Eibenová, Lékař/L.Havlák, Sluha/R.Vocel 

  

198. 

25.2.2000 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/T.Bartůněk, Madeline/G.Eibenová, Lékař/J.Hruška, Sluha/L.Hynek–Krämmer 

  

199. 

29.2.2000 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Miroslav Šimá ček – Day as a Creation I  (1995) SP 

fl/M.Čech, cl/?, tp/V.?, tn/Tomšíček, perc/F.Čech, D.Mikolášek, T.Ondrůšek, pf/P.Kempson, M.Kumžák, M.Nejtek, 
vn/J.Šimůnek, cb/I.Bierhanzl, drum–automat/M.Šimáček, mix/P.Kofroň, video/? 

… 

(2) Terry Riley – Cactus Rosary  (1990) CP 

cl, cl.b/?, tp/?, perc/F.Čech, D.Mikolášek, T.Ondrůšek, pf,syn/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, VOICE/P.Kempson, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– koncert měl název Skryté hladiny vědomí 
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200. 

21.3.2000 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/T.Bartůněk, Madeline/J.Svobodová, Lékař/J.Hruška, Sluha/L.Hynek–Krämmer 

  

201. 

22.3.2000 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Heiner Goebbels – Samplersuite  (1994) 

fl, fl.p, fl.a/M.Čech, ob/?, cor.i/?, cl/T.Čistecký, cl,cl.b/M.Kostiuk, fg/?, cor/?, tp/?, ?, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/Ivan?, F.Čech, arpa/B.Klablenová, pft,syn/M.Nejtek, sam/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, 

vc/K.Lecian, cb/J.Pellant, dir/P.Kofroň 

(3) Filip Topol/Petr Kofro ň – Kruhy  (2000) 

CANTO/F.Topol, fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, M.Kostiuk, fg/?, cor/?, tp/?, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/Ivan?, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzul, 

dir/P.Kofroň 

– název koncertu Brutální muzika, jako (2) blok písní v podání Psích vojáků 

– přídavek znovu (3) Filip Topol/Petr Kofroň – Kruhy 

  

202. 

13.4.2000 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/O.Kříž, Madeline/J.Svobodová, Lékař/J.Hruška, Sluha/L.Hynek–Krämmer 

  

203. 

14.4.2000 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Heiner Goebbels – Samplersuite  (1994) 
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fl, fl.p, fl.a/M.Čech, ob/?, cor.i/?, cl/T.Čistecký, cl,cl.b/M.Kostiuk, fg/?, cor/?, tp/?, ?, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/Ivan?, F.Čech, arpa/B.Klablenová, pft,syn/M.Nejtek, sam/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, 

vc/K.Lecian, cb/J.Pellant, dir/P.Kofroň 

(3) Filip Topol/Petr Kofro ň – Krasobrusla ř (2000) 

CANTO/F.Topol, fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/?, cor/?, tp/?, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/Ivan?, 
F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Filip Topol/Petr Kofro ň – A mluvil hlas  (2000) 

CANTO/F.Topol, cl/T.Čistecký, cor/?, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/Ivan?, F.Čech, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, 
I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Filip Topol/Petr Kofro ň – Kruhy  (2000) 

CANTO/F.Topol, fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, M.Kostiuk, fg/?, cor/?, tp/?, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/Ivan?, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, 

dir/P.Kofroň 

– název koncertu Brutální muzika, jako (2) blok písní v podání Psích vojáků 

– přídavek znovu (5) Filip Topol – Kruhy 

  

204. 

11.5.2000 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/O.Kříž, Madeline/J.Svobodová, Lékař/J.Hruška, Sluha/R.Vocel 

  

205. 

18.5.2000 

Divadlo Archa, Praha 

(1) John Adams – Phrygian Gates  (1977–78) CP 

pf/M.Nejtek 

(2) John Adams – Shaker Loops  (1977–83) CP 

vn/J.Šimůnek, I.Lecian, V.Kučera, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, Z.Dostálová, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(3) John Adams – Scratchband  (1996) CP 

fl, fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl A,B/T.Čistecký, cl B, cl.b./M.Kostiuk, cor/T.Secký, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, 
perc/L.Kubánek, F.Čech, cht.b./I.Bierhanzl, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, dir/P.Kofroň 
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(4) John Adams – Chamber Symphony  (1992) CP 

fl,fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl.p,clB,clA/T.Čistecký, cl.b/M.Kostiuk, fg/M.Křiváček, cfg,fg/M.Verner, cor/T.Secký, 
tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, L.Kulhánek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, 

cb/F.Schejbal, dir/P.Kofroň 

– koncert pod názvem Maniakální pohyb 

  

206. 

1.6.2000 

Palác Akropolis, Praha 

(1) Miroslav Šimá ček – Buchary  (1998–2000) SP nové verse 

comp/M.Šimáček, video/J.Daňhel 

... 

(2) Elliott Sharp – SyndaKit  (1998) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, tp/J.houdek, tn/P.Tomšíček, perc/T.Ondrůšek, pf,syn/M.nejtek, 
chit/M.Šimáček, bchit/I.Bierhanzl, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

video/Bohuš Získal, Jiří Hornych 

– 1. ročník festivalu entermultimediale 

  

207. 

15.6.2000 

Anežský klášter, Praha 

(1) John Adams – Shaker Loops  (1977–83) 

vn/J.Šimůnek, I.Lecian, ?, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, P.Verner, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– v rámci slavnostního vyřazení absolventů AVU 

  

208. 

17.6.2000 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/O.Kříž, Madeline/J.Svobodová, Lékař/L.Havlák, Sluha/ L.Hynek–Krämmer 
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209. 

29.6.2000 

Galerie Stodola, Český Krumlov 

(1) Charles Ives – The Unanswered Question  (1908) 

fl/M.Čech, D.Tarabová, ob/J.Šesták, cl/T.Hustoles?, tp/V.?, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, 
cb/I.Bierhanzl, dir/M.Nejtek, P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Hudba hudbi čka (1985) 

S/G.Eibenová, fl.p/D.Tarabová, fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Hustoles?, tp/V.?, vn/J.Šimůnek, vl/T.Kohl, 
vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Petr Kofro ň – TWORL (1994) 

vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(4) John Zorn – Kol Nidre  (1996) 

fl.p/M.Čech, fl/D.Tarabová, ob/J.Šesták, cl/T.Hustoles, tp/V.?, tn/I.Kopecký, SOPR/G.Eibenová, cht.el/M.Šimáček, 
syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

(5) Elliott Sharp – SyndaKit  (1998) 

fl/M.Čech, D.Tarabová, ob/J.Šesták, cl/T.Hustoles, tp/V.?, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

– v rámci festivalu? 

– jako přídavek znovu (4) John Zorn – Kol Nidre 

  
 

2000 - 2001 

  

210. 

24.9.2000 

Kostel sv. Václava, Opava 

(1) Philip Glass – Pád dom ů Usherů (1988) 

Roderick/J.Clark, William/O.Kříž, Madeline/J.Svobodová, Lékař/J.Hruška, Sluha/ R.Vocel 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, fg/M.Sládek, cor/J.Musil, cht.el/J.Milota, syn/P.Kempson, perc/F.Čech, vn/J.Šimůnek, 
I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– koncertní provedení 
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211. 

10.10.2000 

Divadlo Archa, Praha 

(1) David Lang – The Anvil Chorus  (1991) 

perc solo/T. Ondrůšek 

(2) David Lang – Are You Experienced?  (1988) 

REC/J.Hruška, tb solo/J.Jaroš, fl,fl.p/M.Čech, ob/P.Polášek, cl, cl.b/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/P.Cígler, 
tp/V.Mucha, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Nejtek, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, 

dir/P.Kofroň 

... 

(4) Blixa Bargeld – Durstiges Tier , úprava Petr Kofroň (2000) 

REC/B.Bargeld, fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, cor/P.Cígler, tp/V.Mucha, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, T.Ondrůšek, 
cht.el.,comp/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Nejtek, vl/T.Kohl, cv/K.Lecian, dir /P.Kofroň 

– jako (3) vystoupil solo Blixa Bargeld s Rede/Speech 

– festival Příští vlna/Next Wave 

  

212. 

21.10.2000 

Studio Koncertowe Polkiego Radia, Krakow, Poland 

(1) Rudolf Komorous – Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/M.Čech, perc/Fr.Čech 

(2) Adam Walaci ński – Spirala czasu  (2000) SP 

cl/M.Kostiuk, sx.a/A.Hustoles, T.Hustoles, sx.t,bcl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, V.Herle, I.Váško, tn/I.Kopecký, 
P.Tomšíček, tb/J.Jaroš, cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/Krakowska Grupa Perkusyjna pod kierownictwem Jana Pilcha, 

dir/P.Kofroň 

(3) Rudolf Komorous – Chanson  (1965) 

cht.el/M.Šimáček, vl/T.Kohl, hodinová spirála /F.Čech 

(4) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn,euf/I.Kopecký, perc/T.Ondrůšek, F.Čech, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(5) Rudolf Komorous – Sladká královna  (1963) 
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ústní harmonika/M.Čech, pft/M.Nejtek, grc/F.Čech 

... 

(6) Zbyn ěk Vost řák – Pyramidy hledí do v ěčnosti  (1975) SP 

I. fl/M.Čech, cl/M.Kostiuk, cl.b/T.Čistecký, s.a/T.Hustoles, s.bar/A.Hustoles, + 1 perc KGP (6 drums) 

II. tp.c/J.Houdek, tp.picc/V.Herle, tp/I.Váško, tn/I.Kopecký, P.Tomšíček, + perc KGP (6 drums) 

III. tb/J.Jaroš, cht.el.b/I.Bierhanzl, gr.c/T.Ondrůšek, F.Čech, + 1 perc KGP (6 drums) 

IV. cht.el/M.Šimáček, syn/M.Nejtek, vl/T.Kohl, vcl/K.Lecian, cb/F.Schejbal, + 1 perc KGP (6 drums) 

dr/P.Kofroň 

(7) Krzystof Penderecki – Actions  (1971) PP 

fl/M.Čech, cl.b/M.Kostiuk, cl,sx.t/T.Hustoles, sx.s.,sx.a./T.Čistecký, sx.bar/A.Hustoles, tp/J.Houdek, V.Herle, 
I.Váško, tn/I.Kopecký, P.Tomšíček, perc/J.Pilch, T. Ondrůšek, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 

syn/M.Nejtek, cb/F.Schejbal, dir/P.Kofroň 

– festival aksamitna kurtyna (velvet curtain) 

  

213. 

4.11.2000 

Salurinn Kópavogi, Reykjavík, Island 

(1) Rudolf Komorous – Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/M.Čech, perc/Fr.Čech 

(2) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn,euf/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, F.Čech, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(3) Rudolf Komorous – Chanson  (1965) 

cht.el/M.Šimáček, vl/T.Kohl, hodinová spirála /F.Čech 

(4) Henning Christiansen – Perceptive Constructions  (1961) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, bcl/T.Hustoles, cor/F.Pok, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, vn/J.Šimůnek, vc/K.Lecian, 
perc/D.Mikolášek, F.Čech, dir/P.Kofroň 

(5) Rudolf Komorous – Sladká královna  (1963) 

ústní harmonika/M.Čech, pft/M.Nejtek, grc/F.Čech 

... 

(6) Haukur Tómasson – Oktet  (1987) 
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fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, sx.a/T.Hustoles, cor/F.Pok, perc/D.Mikolášek, pf/M.Nejtek, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

(7) Zbyn ěk Vost řák – Pyramidy hledí do v ěčnosti  (1975) 

I. fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, s.a/T.Hustoles, + ob, cl.b soubor CAPUT Island 

II. cor/F.Pok, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, + cor soubor CAPUT 

III. cht.el.b/I.Bierhanzl, gr.c/D.Mikolášek, F.Čech, + cfag, fl.b soubor CAPUT 

IV. cht.el/M.Šimáček, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, + cb soubor CAPUT 

dir/P.Kofroň 

  

214. 

18.11.2000 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Zbyn ěk Vost řák – Pyramidy hledí do v ěčnosti  (1975) 

I. fl/M.Čech, D.Tarabová, CAPUT, cl/T.Čistecký, ?, cl.b/CAPUT, s.a/T.Hustoles, fg/M.Sládek, P.Hlucháň, CAPUT 

II. cor/F.Pok, P.Cígler, CAPUT, tp/M.Vajo, V.Kejmar, CAPUT, tn/I.Kopecký, S.Košvanec, CAPUT 

III. tb/J.Jaroš cht.el.b/I.Bierhanzl, perc/D.Mikolášek, C.Boiffin, CAPUT 

IV. cht.el/M.Šimáček, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, V.?, 2 CAPUT, vl/T.Kohl, CAPUT, vc/K.Lecian, 
Z.Dostálová,+ cb soubor CAPUT 

dir/P.Kofroň 

– 3. blok 2. dne 7. Maratonu nové hudby 

  

215. 

19.11.2000 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Frank Zappa – Dupree´s Paradise  (1982) CP 

(2) Frank Zappa – Get Whitey  (1993) CP 

(3) Frank Zappa – Perfect Stranger  (1984) CP 

(4) Frank Zappa – Be-Bop Tango  (1993) CP 

(5) Frank Zappa – Dog Breath Variations/Uncle Meat  (1993) CP 

(6) Frank Zappa – G– Spot Tornado  (1993) CP 



110 
 

fl/M.Čech, D.Tarabová, ob/J.Šesták, J.Zelba?, cl/T.Čistecký, P.Doněk, T.Hustoles, fg/P.Hlucháň, M.Sládek, 
cor/F.Pok, P.Cígler, tp/M.Vajo, L.Kozderka, tn/I.Kopecký, S.Košvanec, tb/J.Jaroš, perc/D.Mikolášek, L.Kulhánek, 
C.Boiffin, cht/J.Novák, mand/R.Konečný, arp/D.Kozánková, pft/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, 

V.Vališová, vl/T.Kohl, P.Feistauerová, vc/K.Lecian, Z.Dostálová, cb/F.Schejbal, dir/P.Kofroň 

– 1. blok 3. dne 7. Maratonu nové hudby 

  

216. 

10.12.2000 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Miroslav Srnka – Smy čcový kvartet (2000) SP 

vn/J.Šumůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Ondřej Adámek – Doteky  (2000) SP 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, perc/L.Kulhánek, Tibor ?, cem/M.Nejtek, vn/I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Marko Ivanovi č – The Child´s Play  (2000) SP 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, perc/L.Kulhánek, pf/M.Nejtek, vn/I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(4) Michal Nejtek – Grand Rock Brillant(e)  (2000) SP 

cl.b/T.Čistecký, perc/Tibor ?, perc.aut/M.Čech, cht.el./J.Novák, pf.el/M.Nejtek, syn/I.Bierhanzl, vc/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

… 

(5) Josef Berg – Sextet  (1959) 

pf/D.Wiesner, arp/B.Klablenová, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(6) Josef Berg – Nonet  (1962) 

arp/B.Klablenová, ?, cem/?.Dostálová, pf/D.Wiesner, cel, cmplli/M.Nejtek, perc/F.Čech, L.Kulhánek, Tibor ?, 
Karel?, dir/P.Kofroň 

(7) Josef Berg – Clamor Symphonicus  (1963) 

tp/L.Kozderka, ?, sx.t/T.Čistecký, perc/ F.Čech, L.Kulhánek, Tibor ?, Karel?, arp/B.Klablenová, ?, syn/M.Nejtek, 
cht,banjo/J.Novák, pf,cmplli, /D.Wiesner, cem,cel/?Dostálová, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, ?, vc/K.Lecian, 

Z.Dostálová, dir/P.Kofroň 

– název koncertu Grand Rock Brillant(e) 

  

217. 

19.4.2001 
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Divadlo Archa, Praha 

(1) David Lang – Cheating, Lying, Stealing  (1995) 

cl.b/T.Čistecký, perc/F.Čech, I.Hoznedr, P.Svejkovský, T.Adamský, pf/M.Nejtek, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Julia Wolfe – The Vermeer Room  (1989) CP 

fl, fl.a/M.Čech, ob/J.Šesták, cl, cl.b/T.Čistecký, fg/P.Hlucháň, cor/T.Secký, tp/L.Kozderka, tn/S.Košvanec, perc/ 
F.Čech, I.Hoznedr, arp/B.Klablenová, pf/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, 

dir/P.Kofroň 

(3) David Lang – I Faught the Law  (1998) CP 

fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl.es/T.Čistecký, tp/L.Kozderka, perc/ F.Čech, I.Hoznedr, vn/J.Šimůnek, vl/T.Kohl, 
vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

… 

(4) Evan Ziporyn – LUV Time  (1984) CP 

cl.b/T.Čistecký, sx.bar/A.Hustoles, tn/S.Košvanec, kempli/I.Hoznedr, pf/M.Nejtek, dir/P.Kofroň 

(5) Evan Ziporyn – Kebyar Maya  (1995) CP 

vc/K.Lecian, tape 

(6) Michael Gordon – Love Bead  (1997) CP 

fl, fl.p/M.Čech, ob, cor.i/J.Šesták, cl.b/T.Čistecký, fg/P.Hlucháň, cor/T.Secký, tp.L.Kozderka, tn/S.Košvanec, 
tb/J.Jaroš, cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

– koncert se konal pod názvem Bang On A Can/Rána do plechovky 

  

218. 

22.5.2001 

Rudolfinum, velký sál, Praha 

(1) John Zorn – Four Your Eyes Only  (1989) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, c.i/J.Tomšíčková, cl/T.Čistecký, cl.b/M.Kostiuk, fg/M.Křiváček, cor/T.Secký, P.Hernych, 
tp/J.Houdek, M.Vajo, tn/I.Kopecký, P.Čihák, tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, D.Mikolášek, T.Ondrůšek, F.Čech, 

pf/M.Nejtek, arpa/B.Klablenová, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/J.Pellant, dir/P.Kofroň 

(2) Zbyn ěk Vost řák – Tajemství r ůže (1985) SP 

org/J.Tůma, cor/T.Secký, tp/M.Vajo, J.Houdek, tn/I.Kopecký, P.Čihák, perc/T.Adamský, D.Mikolášek, F.Čech, 
dir/P.Kofroň 

(3) Heiner Goebbels – La Jalousie  (1991) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, cl.b/M.Kostiuk, fg/P.Hlucháň, tp/J.Houdek, cor/T.Secký, tn/I.Kopecký, 
tn.cb/P.Čihák, perc/T.Adamský, D.Mikolášek, cht.el/J.Novák, pft/M.Nejtek, pft, sam/D.Wiesner, vn/J.Šimůnek, 

vl/J.Kohl, vc/K.Lecian, cb/J.Pellant, rec/J.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 
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… 

(4) Petr Kofro ň – Tři kusy pro orchestr (1982) SP 

fl.p/V.Klouda, fl/M.Čech, D.Tarabová, ob/J.Šesták, J.Zelba, c.i/J.Tomšíčková, cl/T.Čistecký, T.Hustoles, 
cl.b/M.Kostiuk, sx.s/P.Fiedler, sx.t/J.Hustoles, sx.b/A.Hustoles, fg/M.Křiváček, P.Hlucháň, fg.c/L.Fait, cor/T.Secký, 

P.Hernych, tp/J.Houdek, M.Vajo, tn/I.Kopecký, P.Čihák, tb/J.Jaroš, perc/D.Mikolášek, T.Ondrůšek, T.Adamský, 
F.Čech, cht.el./J.Novák, arp/B.Klablenová, syn/M.Nejtek, dir/P.Kofroň 

(5) Martin Smolka – Déš ť, nějaké okno, st řechy, komíny, holubi a tak... a taky železni ční mosty...  (1992) 

fl.p,fl.b./M.Čech, cor.i/J.Tomšíčková, cl.p/T.Čistecký, cl/M.Kostiuk, fg/P.Hlucháň, tp/M.Vajo, cor/T.Secký, 
tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/T.Ondrůšek, D Mikolášek, cht.el/J.Novák, pft/M.Nejtek, D.Wiesner, acc/A.Hanzl, 

vn/I.Lecian, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(6) David Lang – Are You Experienced?  (1988) 

REC/J.Dušek, tb solo/J.Jaroš, fl,fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, cl.b/M.Kostiuk, fg/M.Křiváček, 
cor/T.Secký, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/J.Novák, pft/M.Nejtek, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, 

cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– koncert v rámci Pražského jara 

– trval 3 hodiny 

  

219. 

22.6.2001 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Jan Trojan – Doby zla  (2001) SP 

ob/J.Tomšíčková, tp/J.Houdek, tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, mar/D.Mikolášek, pf/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, 
vc/L.Kolmanová, dir/P.Kofroň 

(2) Michal Trnka – La valse somnambule  (2000) 

ob/J.Tomšíčková, cor/O.Vrabec, tb/J.Jaroš, pf.prep/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vc/L.Kolmanová, cb/I.Bierhanzl, 
dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Ej mily moj  (2001) SP 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, M.Vajo, tn/I.Kopecký,F.Zazvonil, perc/T.Adamský, D.Mikolášek, 
syn/M.Nejtek, cht.el/M.Šimáček, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Martin Smolka – Hudba hudbi čka (1985) 

fl.p./M.Čech, fl/D.Tarabová, ob/J.Tomšíčková, cl/T.Čistecký, tp/M.Vajo, SOPR/G.Eibenová, vn/J.Šimůnek, 
vl/T.Kohl, vc/L.Kolmanová, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Petr Kofro ň – Ha ty svatej Vav řenečku  (2001) SP 

fl/M.Čech, cl.p/T.Čistecký, tp/M.Vajo, J,Houdek, tn/I.Kopecký, F.Zazvonil, perc/T.Adamský, D.Mikolášek, 
syn/M.Nejtek, cht.el.b./I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

… 
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(6) Terry Riley – In C  (1964) 

fl.p/M.Čech, fl/D.Tarabová, ob/J.Tomšíčková, cl/T.Čistecký, tp/M.Vajo, J.Houdek, tn/I.Kopecký, F.Zazvonil, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, D.Mikolášek, cht.el./M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft,syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, 

vl/T.Kohl, vc/L.Kolmanová, dir/P.Kofroň 

  

220. 

26.6.2001 

Anežský klášter 

(1) David Lang – Are You Experienced?  (1988) 

REC/J.Dušek, tb solo/J.Jaroš, fl,fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl,cl.b/M.Kostiuk, fg/P.Hlucháň, cor/T.Secký, 
tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/J.Novák, pft,syn/M.Nejtek, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, 

dir/P.Kofroň 

– v rámci slavnostního vyřazení AVU 

  
 

2001 - 2002 

  

221. 

19.10.2001 

Korandův sbor, Plzeň 

(1) Peter Graham – Bosé nožky  (1986) 

REC/M.Dvorská, fl/M.Čech, cl,sx.s./K.Doležal, fg/M.Křiváček, perc/D.Dlouhý, C.Bártek, cht/J.Novák, 
vn/J.Šimůnek, vl/T.Kamarýt, vc/V.Petrášek, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

… 

(2) Heiner Goebbels – La Jalousie  (1991) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl.cl.b/T.Čistecký, fg/P.Hlucháň, tp/J.Houdek, cor/F.Pok, tn/I.Kopecký, tn.cb/P.Čihák, 
perc/D.Dlouhý, C.Bártek, cht.el/J.Novák, pft/M.Nejtek, pft, sam/D.Wiesner, vn/J.Šimůnek, vl/J.Kohl, vc/K.Lecian, 

cb/J.Pellant, rec/J.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) David Lang – Are You Experienced?  (1988) 

REC/J.Dušek, tb solo/J.Jaroš, fl,fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl,cl.b/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/F.Pok, 
tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, perc/F.Čech, cht.el/J.Novák, pft,syn/M.Nejtek, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/J.Pellant, 

dir/P.Kofroň 

– v rámci divadelního festivalu Plzeň 2001 

  

222. 
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7.11.2001 

Centre de Cultura Contemporana de Barcelona, Spain 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn,euf/I.Kopecký, perc/R.Němejc, J.Bierhanzl, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Nejtek, syn/P.Kempson, 
gr.c/R.Němejc, piatti/J.Bierhanzl, vc.el/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

(3) Marko Ivanovi č – The Child´s Play  (2000) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, perc/R.Němejc, pf/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

(4) Michal Nejtek – Grand Rock Brillant(e)  (2000) 

sx.bar/T.Čistecký, perc/R.Němejc, cht.el./J.Novák, pft/M.Nejtek, syn,perc aut./P.Kepmson, vc/R.Petrov, 
dir/P.Kofroň 

… 

(5) Elliott Sharp – SyndaKit  (1998) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, perc/R.Němejc, chit.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Nejtek, syn/P.Kepmson, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vcl/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

(6) John Zorn – Kol Nidre  (1996) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, pf struny/R.Němejc, chit.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Nejtek, syn/P.Kepmson, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vcl/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

– cyklus avuimúsica 

– hráno pod názvem Prague and New York ”Down Town” Composers 

  

223. 

8.11.2001 

Giron, Spain 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn,euf/I.Kopecký, perc/R.Němejc, J.Bierhanzl, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–2) 

cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Nejtek, syn/P.Kempson, 
gr.c/R.Němejc, piatti/J.Bierhanzl, vc.el/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

(3) Marko Ivanovi č – The Child´s Play  (2000) 
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fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, perc/R.Němejc, pf/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

(4) Michal Nejtek – Grand Rock Brillant(e)  (2000) 

sx.bar/T.Čistecký, perc/R.Němejc, cht.el./J.Novák, pft/M.Nejtek, syn,perc aut./P.Kepmson, vc/R.Petrov, 
dir/P.Kofroň 

… 

(5) Elliott Sharp – SyndaKit  (1998) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, perc/R.Němejc, chit.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Nejtek, syn/P.Kepmson, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vcl/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

(6) John Zorn – Kol Nidre  (1996) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, pf struny/R.Němejc, chit.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Nejtek, syn/P.Kepmson, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vcl/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

  

224. 

16.11.2001 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Peter Graham – Bosé nožky  (1986) 

REC/M.Dvorská, fl/M.Čech, cl,sx.s./K.Doležal, fg/M.Křiváček, perc/D.Dlouhý, C.Bártek, cht/J.Novák, 
vn/J.Šimůnek, vl/T.Kamarýt, vc/V.Petrášek, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– třetí blok 1. dne 8. Maratonu nové hudby 

  

225. 

17.11.2001 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Martin Smolka – Oktet  (2000) CP 

cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, vn/J.Šimůnek, Z.Pelikánová. vl/T.Kamarýt, vc/R.Petrov, cb/F.Schejbal, 
dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Drahý Šebesto  (2000) CP 

rec/R.Vašinka, fl/M.Čech, vn/J.Šimůnek, acc/?, pf/P.Kempson, dir/P.Kofroň 

(3) Martin Smolka – Lieder ohne Worte & Passacaglia  (1999) CP 

ob/J.Šesták, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, vl/T.Kamarýt, cb/F.Schejbal, dir/P.Kofroň 

– první blok 2. dne 8. Maratonu nové hudby 
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226. 

17.11.2001 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Conlon Nancarrow – Studie No.1 , arr. Yvar Mikashoff CP 

fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, T.Hustoles, cl.b/M.Kostiuk, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
perc/D.Dlouhý, C.Bártek, cel/?, cem/D.Wiesner, pf/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, Z.Pelikánová, vl/T.Kamarýt, 

vc/R.Petrov, cb/F.Schejbal, dir/P.Kofroň 

(2) Conlon Nancarrow – Studie No.2 , arr. Yvar Mikashoff CP 

fl.p/M.Čech, ob, c.i/J.Šesták, cl/T.Čistecký, sx.s./T.Hustoles, cl.b/M.Kostiuk, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, 
tn/I.Kopecký, perc/D.Dlouhý, C.Bártek, cel/?, cem/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/T.Kamarýt, vc/R.Petrov, 

cb/F.Schejbal, dir/P.Kofroň 

(3) Conlon Nancarrow – Studie No.6 , arr.Yvar Mikashoff CP 

fl,fl.p/M.Čech, ob, c.i/J.Šesták, cl/T.Čistecký, cl.b/M.Kostiuk, cor/J.Musil, perc/D.Dlouhý, C.Bártek, cel/?, 
pf/M.Nejtek, T.Kempson, vn/J.Šimůnek, vl/T.Kamarýt, vc/R.Petrov, cb/F.Schejbal, dir/P.Kofroň 

(4) Conlon Nancarrow – Studie No.7 , arr. Yvar Mikashoff CP 

fl.p/M.Čech, ob,c.i/J.Šesták, cl,cl.p/T.Čistecký, T.Hustoles, cl.b/M.Kostiuk, sx.t/A.Hustoles, cor/J.Musil, 
tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, perc/D.Dlouhý, C.Bártek, cem/D.Wiesner, pf/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, Z.Pelikánová, 

vl/T.Kamarýt, vc/R.Petrov, cb/F.Schejbal, dir/P.Kofroň 

– čtvrtý blok 2. dne 8. Maratonu nové hudby 

– prokládáno Studiemi Conlona Nancarrowa hranými pianolou 

  

227. 

21.11.2001 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád domu Usher ů (1988) 

Roderick/J.Březina, William/O.Kříž, Madeline/J.Svobodová, Lékař/J.Hruška, Sluha/ R.Vocel 

– obnovená premiéra 

  

228. 

25.11.2001 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád domu Usher ů (1988) 

Roderick/J.Březina, William/O.Kříž, Madeline/J.Svobodová, Lékař/J.Hruška, Sluha/ R.Vocel 
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229. 

16.12.2001 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Filip Topol/Petr Kofro ň – Kruhy (2000) 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/T.Čistecký, M.Kostiuk, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, 
tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/D.Mikolášek, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, 

vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) Filip Topol/Petr Kofro ň – Krasobrusla ř (2000) 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/D.Mikolášek, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/P.Hořejší, 

vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Filip Topol/Petr Kofro ň – Houpa čka (2001) SP 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/T.Čistecký, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Filip Topol/Petr Kofro ň – Černý sedlo (2001) SP 

VOC/F.Topol, cl.b/M.Kostiuk, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/D.Mikolášek, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Filip Topol/Petr Kofro ň – A mluvil hlas (2000) 

VOC/F.Topol, cl/T.Čistecký, cor/J.Musil, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/D.Mikolášek, F.Čech, syn/M.Kumžák, 
vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

... 

blok 3 písní Filip Topol sám s klavírem 

... 

(6) Filip Topol/Petr Kofro ň – Brutální lyrika (2001) SP 

VOC/F.Topol, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/D.Mikolášek, J.Bierhanzl, vn/J.Šimůnek, 
I.Lecian, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(7) Filip Topol/Petr Kofro ň – Chce se mi spát (2001) SP 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/D.Mikolášek, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/P.Hořejší, 

vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(8) Filip Topol/Petr Kofro ň – Prší (2001) SP 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl.b/M.Kostiuk, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/D.Mikolášek, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/P.Hořejší, 

vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(9) Filip Topol/Petr Kofro ň – Ploužák (2001) SP 
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VOC/F.Topol, fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, perc/D.Mikolášek, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, cht.b/I.Bierhanzl, 
dir/P.Kofroň 

(10) Filip Topol/Petr Kofro ň – Žiletky (2001) SP 

VOC/F.Topol, cl.b/M.Kostiuk, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, dir/P.Kofroň 

(11) Filip Topol/Petr Kofro ň – Russian mystic pop op. IV (2001) SP 

fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/D.Mikolášek, F.Čech, pf/M.Nejtek, cht.b/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– jako přídavek znovu (1) Filip Topol/Petr Kofroň – Kruhy  

  

230. 

2.1.2002 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád domu Usher ů (1988) 

Roderick/J.Březina, William/T.Bartůněk, Madeline/J.Svobodová, Lékař/J.Hruška, Sluha/ R.Vocel 

  

231. 

5.1.2002 

Kunstlerhaus Mousonturm, Frankfurt am Main, Deutschland 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/L.Kozderka, tn,euf/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, T.Adamský, 
cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň – Alfa a Kentaur  (1988–89) 

vn/J.Šimůnek, cl/T.Čistecký, cor/J.Musil, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, T.Adamský, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Nejtek, D.Wiesner, vc/K.Lecian, cb/D.Landa, dir/P.Kofroň 

(3) Heiner Goebbels – La Jalousie  (1991) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl,cl.b/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, tp/L.Kozderka, cor/J.Musil, tn/I.Kopecký, tn.cb/P.Čihák, 
perc/T.Adamský, D.Mikolášek, cht.el/J.Novák, pft/M.Nejtek, pft, sam/D.Wiesner, vn/J.Šimůnek, vl/J.Kohl, 

vc/K.Lecian, cb/D.Landa, rec/J.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

… 

(4) Elliott Sharp – SyndaKit  (1998) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tn.cb/P.Čihák, 
mar/D.Mikolášek, perc/T.Adamský, chit.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pf/D.Wiesner, syn/M.Nejtek, 

vn/J.Šimůnek, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/D.Landa, dir/P.Kofroň 
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(5) John Zorn – Kol Nidre  (1996) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tn.cb/P.Čihák, 
mar/D.Mikolášek, perc/T.Adamský, chit.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pf/D.Wiesner, syn/M.Nejtek, 

vn/J.Šimůnek, vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/D.Landa, dir/P.Kofroň 

  

232. 

7.1.2002 

Státní opera, Praha 

(1) Philip Glass – Pád domu Usher ů (1988) 

Roderick/J.Březina, William/T.Bartůněk, Madeline/J.Svobodová, Lékař/J.Hruška, Sluha/ R.Vocel 

  

233. 

9.2.2002 

Budapest 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/L.Kozderka, tn,euf/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, C.Bártek, 
cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň – Alfa a Kentaur  (1988–99) 

vn/J.Šimůnek, cl/T.Čistecký, cor/J.Musil, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, C.Bártek, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Nejtek, D.Wiesner, vc/K.Lecian, cb/D.Landa, dir/P.Kofroň 

(3) Heiner Goebbels – La Jalousie  (1991) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl,cl.b/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, tp/L.Kozderka, cor/J.Musil, tn/I.Kopecký, tn.cb/P.Čihák, 
perc/T.Adamský, C.Bártek, cht.el/J.Novák, pft/M.Nejtek, pft, sam/D.Wiesner, vn/J.Šimůnek, vl/J.Kohl, vc/K.Lecian, 

cb/D.Landa, rec/J.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

… 

(4) Elliott Sharp – SyndaKit  (1998) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tn.cb/P.Čihák, 
mar/D.Mikolášek, perc/C.Bártek, chit.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pf/D.Wiesner, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, 

vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/D.Landa, dir/P.Kofroň 

(5) John Zorn – Kol Nidre  (1996) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tn.cb/P.Čihák, 
mar/D.Mikolášek, perc/C.Bártek, chit.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pf/D.Wiesner, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, 

vl/T.Kohl, vc/K.Lecian, cb/D.Landa, dir/P.Kofroň 

  

234. 



120 
 

15.5.2002 

Dvorana Rudolfina, Praha 

(1) Elliott Sharp – SyndaKit  (1998) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
mar/D.Mikolášek, perc/T.Adamský, chit.el/J.Novák, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/R.Vácha, vc/K.Lecian, 

cht.el.b/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) John Zorn – Dark River  (1995) 

gr.c./D.Mikolášek, T.Adamský 

… 

(3) Rudolf Komorous – Chanson  (1965) 

vl/R.Vácha, cht.el/J.Novák, spirála/D.Mikolášek 

(4) Zbyn ěk Vost řák – Tajný rybolov  (1973) 

I. skupina – fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, ch.et/J.Novák, vn/J.Šimůnek 

II. skupina – cl/T.Čistecký, tn/I.Kopecký, vibr/D.Mikolášek, vl/R.Vácha 

III. skupina – ob/J.Šesták, tb/J.Jaroš, syn/M.Nejtek, vc/K.Lecian 

IV. skupina – fl/M.Čech, tp/J.Houdek, mar/T.Adamský, cb/I.Bierhanzl 

dir/P.Kofroň 

– koncert v rámci výstavy Mikoláše Medka 

  

235. 

27.5.2002 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Michal Nejtek – Sextet  (1996) 

cl/M.Kostiuk, mar/M.Mazourová, perc/C.Bártek, cht.el/J.Novák, syn/M.Nejtek, cb/M.Zpěvák, dir/P.Kofroň 

(2) Michal Nejtek – Sestup na hlubinu ticha  (1999) 

vn/S.Hořínka, vc/K.Lecian, pf/M.Nejtek 

(3) Michal Nejtek – Ballo nella notte  (2001) 

cl solo/J.Mráz, sx.bar.solo/K.Stupková, fl/M.Čech, ob/J.Šesták, P.Polášek, cl/T.Čistecký, cl.b/M.Kostiuk, 
fg/T.Křiváček, cor/J.Musil, P.Cígler, tp/M.Vajo, V.Gregorovič, perc/M.Mazourová, C.Bártek, pf/M.Nejtek, 

vn/J.Šimůnek, I.Lecian, S.Hořínka, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/M.Zpěvák, dir/P.Kofroň 

… 
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(4) Michal Nejtek – Music for 18 strings  (1999) 

cht.el/J.Novák, vn/J.Šimůnek, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(5) Michal Nejtek – Distress sonata  (2002) SP 

video/B.Získal, fl,fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl,sx.s/T.Čistecký, sx.bar/K.Stupková, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, 
tp/M.Vajo, tn/F.Zazvonil, tb/J.Jaroš, perc/M.Mazourová, C.Bártek, cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, 

pf,syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/M.Zpěvák, dir/P.Kofroň 

– koncert pod názvem Distress sonata 

– jako přídavek znovu (5) Michal Nejtek – Distress sonata 

  

236. 

27.6.2002 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Michael Gordon – Vera, Chuck & Dave  (1998) CP 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, M.Kostiuk, cor/J.Musil, tp/J.Houdek, V.Kozderka, tn/?, tb/J.Jaroš, perc/F.Čech, 
vibr/M.Mazourová, cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pf/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) David Lang – Men  (2001) CP 

tn/?,?, c.i./K–Šesták, cl.b./T.Čistecký, sx.b./K.Stupková, perc/F.Cech, M.Mazourová, pf/M.Nejtek, D.Wiesner, 
vl/R.Vácha, vc/K.Lecian?, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

… 

(3) Petr Kofro ň – Mať moja vl čica  (2002) SP 

sx.s./T.Čistecký, M.Kostiuk, ?Fiedler, tp/M.Vajo, J.Houdek, V.Kozderka?, tn/?,?,?, perc/D.Mikolášek, F.Čech, 
M.Mazourová, syn/M.Nejtek, D.Wiesner, dir/P.Kofroň 

(4) Miroslav Šimá ček – Malíř (2002) SP 

tibetské mísy, CD/M.Šimáček, cmpl/M.Mazourová, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/P.Hořejší?, 
R.Vácha?, vc/K.Lecian, ?, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– koncert pod názvem Vera, Chuck & Dave 

  

237. 

28.6.2002 

Anežský klášter, Praha 

(1) Michael Gordon – Vera Chuck & Dave  (1998) 

???? 
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– v rámci vyřazení studentů AVU Praha 

  

238. 

22. 7. 2002 

Italie 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn,euf/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, C.Bártek, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/R.Petrov, dir/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň – Alfa a Kentaur  (1988–99) 

vn/J.Šimůnek, cl/T.Čistecký, cor/J.Musil, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, C.Bártek, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Nejtek, D.Wiesner, vc/R.Petrov, cb/D.Landa, dir/P.Kofroň 

(3) Heiner Goebbels – La Jalousie  (1991) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl,cl.b/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, tp/J.Houdek, cor/J.Musil, tn/I.Kopecký, tn.cb/?, 
perc/D.Mikolášek, C.Bártek, cht.el/J.Novák, pft/M.Nejtek, pft, sam/D.Wiesner, vn/J.Šimůnek, vl/R.Vácha, 

vc/R.Petrov, cb/D.Landa, rec/J.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

… 

(4) Elliott Sharp – SyndaKit  (1998) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, tn.cb/?, 
mar/D.Mikolášek, perc/C.Bártek, chit.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pf/D.Wiesner, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, 

vl/R.Vácha, vc/R.Petrov, cb/D.Landa, dir/P.Kofroň 

(5) John Zorn – Kol Nidre  (1996) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, tn.cb/?, 
mar/D.Mikolášek, perc/C.Bártek, chit.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pf/D.Wiesner, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, 

vl/R.Vácha, vc/R.Petrov, cb/D.Landa, dir/P.Kofroň 

– festival ? 

 
 

2002 - 2003 

  

239. 

15.11.2002 

Divadlo Ponec, Praha 

(1) Ondřej Adámek – Kapky, kapi čky (2002) SP 
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fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl.b/M.Kostiuk, cor/P.Cígler, tp/V.Kozderka, tn/?, tb/J.Jaroš, perc/Džunko?, David?, 
cht.el/J.Novák, sam/?, pf/M.Nejtek, arp/B.Klablenová, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, 

cb/O.Landa, dir/P. Kofroň 

(2) Marko Ivanovi č – Protestsong  (2002) SP 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, cl.b/M.Kostiuk, fg/M.Křiváček, cor/P.Cígler, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
perc/Džunko?, David?, pf/M.Nejtek, vn/I.Lecian, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, cb/O.Landa, dir/P. Kofroň 

(3) Ivan Acher – Tance sv.Víta VII, VIII, IX, X  (2002) SP 

fl/M.Čech, ?, cl.b/M.Kostiuk, sampler/M.Nejtek, electronics/I.Acher, perc/?, ?, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vc/K.Lecian, 
cb/O.Landa, dir/P. Kofroň 

– první blok druhého dne 9. Maratonu nové hudby 2002 

  

240. 

15.12.2002 

Roxy, Praha 

(1) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (dechovka)  (2002) SP 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, sx.bar/?, fg/P.Hlucháň, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(2) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Jsem absolutní v ůle (2002) SP 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, sx.bar/?, fg/P.Hlucháň, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(3) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Slavná Nemesis  (2002) SP 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, sx.bar/?, fg/P.Hlucháň, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(4) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Eterna  (2002) SP 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, sx.bar/?, fg/P.Hlucháň, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(5) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (znělka)  (2002) SP 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, sx.bar/?, fg/P.Hlucháň, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 
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– přídavky: 

(6) Obešel já polí p ět (dechovka) 

(7) Magické noci 

– koncert pod názvem Aj obešel já polí pět 

– koncert Plastic People + Agon Orchestra k poctě Ladislava Klímy 

– režie Arnošt Goldflam 

  

241. 

3.4.2003 

České kulturní centrum, Paris, France 

(1) Michal Nejtek – Music for 18 strings  (1999) 

cht.el/J.Novák, vn/J.Šimůnek, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Marko Ivanovi č – The Child´s Play  (2000) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, perc/T.Adamský, pf/M.Nejtek, vn/I.Lecian, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(3) Ondřej Adámek – Doteky  (2000) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, perc/T.Adamský, D.Mikolášek, pf prep/M.Nejtek, vn/I.Lecian, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Petr Kofro ň – Enhexe  (1991–92) 

cl/T.Čistecký, tp/V.Kozderka, tn/ J.Krajhanzl, cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Nejtek, syn/M.Čech, 
piatti/D.Mikolášek, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

… 

(5) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/V.Kozderka, tn,euf/ J.Krajhanzl, perc/D.Mikolášek, T.Adamský, 
cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(6) Marek Kopelent – Intimissimo  (1971) 

tape/M.Čech, cor.i/J.Zelba, cl/T.Čistecký, sx.a/T.Hustoles, tp/V.Kozderka, tn/ J.Krajhanzl, perc/T.Adamský, 
D.Mikolášek, cht/J.Novák, pft.prep/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/R.Vácha, P.Hořejší, vc/K.Lecian, 

cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

  

242. 

17.5.2003 

Veletržní palác, Praha 
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(1) Frank Zappa – Dupree´s Paradise  (1982) 

(2) Frank Zappa – Get Whitey  (1993) 

(3) Frank Zappa – Perfect Stranger  (1984) 

… 

(4) Frank Zappa – Be-Bop Tango  (1993) 

(5) Frank Zappa – Dog Breath Variations/Uncle Meat  (1993) 

(6) Frank Zappa – G–Spot Tornado  (1993) 

(7) Frank Zappa – Peaches in Regalia  (?) CP 

fl/M.Čech, D.Tarabová, ob,cor.i/J.Šesták, J.Zelba, cl,sx.s/T.Čistecký, cl,sx.tT.Hustoles, cl.b/M.Kostiuk, 
fg/M.Křiváček, fg,cfg/P.Hlucháň, cor/F.Pok, P.Cígler, J.Musil, tp/J.Houdek, L.Kozderka, tn/I.Kopecký, J.Krajhanzl, 

tb/J.Jaroš, perc/D.Mikolášek, D.Řehoř, T.Adamský cht/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, mand/R.Konečný, 
arp/B.Klablenová, pft,cel/M.Nejtek, R.Pallas, vn/J.Šimůnek, V.Kučera, I.Lecian, V.Vališová, vl/R.Vácha, M.Čech, 

vc/K.Lecian, Z.Dostálová, cb/O.Landa, dir/P.Kofroň 

– koncert v rámci Pražského jara 

– po třetí skladbě byl vložen blok zappových skladeb v interpretaci Pražského výběru 

–jako přídavek znovu (7) Frank Zappa – Peaches in Regalia 

  

243. 

19.6.2003 

Anežský klášter, Praha 

(1) John Zorn – Kol Nidre  (1996) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, J.Hořejší, tn/ J.Krajhanzl, I.Kopecký, 
vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, perc/D.Mikolášek, dir/P.Kofroň 

– vyřazení studentů AVU 

  

244. 

22.6.2003 

Dvorana Rudolfina, Praha 

(1) Zbyn ěk Vost řák – Trias  (1974) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, J.Hořejší, tn/ J.Krajhanzl, I.Kopecký, 
vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, electronics/I.Acher, D.Vrbík 

(2) Petr Kofro ň – H–R–S (1997) 
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fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, J.Hořejší, tn/ J.Krajhanzl, I.Kopecký, 
vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, perc/D.Mikolášek, syn/M.Nejtek, cht.el/J.Novák, 

dir/P.Kofroň, electronics/I.Acher, D.Vrbík 

… 

(3) Ivan Acher – Sur la terre il y a  (2003) SP 

vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, sampler/I.Acher, electronics/D.Vrbík 

(4) Brian Eno – Discreet Music  (arr. Petr Kofroň) 2003 SP 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, J.Hořejší, tn/ J.Krajhanzl, I.Kopecký, 
perc/D.Mikolášek, syn/M.Nejtek, cht.el/J.Novák, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, 

cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň, electronics/I.Acher, D.Vrbík 

– koncert k 20. výročí založení Agon ORCHESTRA 

– koncert pod názvem Brian Eno a český elektronický ambient 

 
 

2003 - 2004 

  

245. 

28.8.2003 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) CP 

K.Berková, J.Kubík, B.Maršík, M.Bauerová, L.Šmídová, O.Kříž, R.Vocel, J.Hájek, D.Jedlička, Z.Polda 

– scénické provedení opery, rež. Petr Forman 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

246. 

29.8.2003 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

J.Štefáčková, A.Beň, O.Korotkov, P.Notová, I.Jiříková, J.Kettner, J.Moravec, R.Vocel, J.Hájek, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

247. 
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30.8.2003 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

K.Berková, J.Kubík, B.Maršík, M.Bauerová, L.Šmídová, O.Kříž, R.Vocel, J.Hájek, D.Jedlička, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

248. 

1.9.2003 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

J.Štefáčková, A.Beň, O.Korotkov, P.Notová, I.Jiříková, J.Kettner, J.Moravec, R.Vocel, J.Hájek, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

249. 

2.9.2003 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

K.Berková, J.Kubík, B.Maršík, M.Bauerová, L.Šmídová, O.Kříž, R.Vocel, J.Hájek, D.Jedlička, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

250. 

4.9.2003 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

J.Štefáčková, A.Beň, O.Korotkov, P.Notová, I.Jiříková, J.Kettner, J.Moravec, R.Vocel, J.Hájek, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

251. 

5.9.2003 
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Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

K.Berková, J.Kubík, B.Maršík, M.Bauerová, L.Šmídová, O.Kříž, R.Vocel, J.Hájek, D.Jedlička, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

252. 

28.9.2003 

Kino Mír, Opava 

(1) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (dechovka)  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(2) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Slavná Nemesis  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(3) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Eterna  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(4) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (znělka)  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(5) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Jsem absolutní v ůle (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(6) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (dechovka)  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 



129 
 

(7) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Kanárek  (2003) SP 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(8) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Magické noci  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

  

253. 

5.10.2003 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (dechovka)  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(2) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Jsem absolutní v ůle (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(3) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Kanárek  (2003) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(4) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Magické noci  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl.b/A.Hustoles, sx.s/?, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/?, vc/K.Lecian, pf/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

– koncert k znovuotevření Divadla Archa 

  

254. 

14.10.2003 
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Divadlo Archa, Praha 

(1) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (dechovka)  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(2) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Slavná Nemesis  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(3) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Eterna  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(4) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (znělka)  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(5) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Jsem absolutní v ůle (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(6) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (dechovka)  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

(7) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Okolo okna (2003) SP 

fl, fl.p/M.Čech, cl/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, perc/T.Adamský, pf/M.Nejtek, 
vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(8) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Šel pro krev  (2003) SP 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(9) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Kanárek  (2003) 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 
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+ Plastic People of the Universe 

(10) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Magické noci  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, arm/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

  

255. 

8.11.2003 

Bytomske Centrum Kultury, Bytom, Poland 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/L.Kozderka, tn,euf/I.Kopecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Michal Nejtek – Music for 18 strings  (1999) 

cht.el/J.Novák, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(3) Petr Kofro ň – Alfa a Kentaur  (1988–99) 

vn/J.Šimůnek, cl/T.Čistecký, cor/J.Musil, tn/I.Kopecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Čech, M.Nejtek, vc/K.Lecian, cb/O.Landa, dir/P.Kofroň 

… 

(4) Dragomir Yossifov – Cold… Enough  (2003) SP 

fl.a/M.Čech, cl/T.Čistecký, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, 
dir/P.Kofroň 

(5) Marko Ivanovi č – The Child´s Play  (2000) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, perc/T.Adamský, pf/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(6) Ivan Acher – Tance sv.Víta VII, VIII, IX, X  (2002) 

fl/M.Čech, cl.b/T.Čistecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, cb/O.Landa, dir/P. 
Kofroň 

– Festival muzyki Nowej, Bytom 2003 

  

256. 

15.11.2003 

Divadlo ARCHA, Praha 

(1) Marko Ivanovi č – Vyzvání k tanci pro smy čcový orchestr a klavír  (2002) 
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pf/M.Pallas, vn1/J.Šimůnek,V.Klánský,V.Vališová, Hron?, vn2/I.Lecian, ?, ?, ?, vl/R.Vácha, M.Čech, P.Hořejší, 
vc/K.Lecian, ?, ?, cb/I.Bierhanzl, O.Landa, dir/P.Kofroň 

(2) Michal Nejtek – Different Colours (Made Of Tears)  (2003) 

cht.el/J.Novák, pf/M.Pallas, perc/C.Bártek, T.Adamský, vn1/J.Šimůnek,?,Veurna?,?, vn2/I.Lecian, ?, ?, ?, 
vl/R.Vácha, M.Čech, P.Hořejší, vc/K.Lecian, ?, ?, cb/I.Bierhanzl, O.Landa, dir/P.Kofroň 

(3) Roman Pallas – Serenáda pro d ětský sbor a komorní orchestr (2002) 

dětský sbor?, fl/M.Čech, D.Tarabová, ob/J.Šesták, J.Hebda, cl/T.Hustoles, T.Čistecký, fg/M.Křiváček, P.Hlucháň, 
perc/C.Bártek, T.Adamský, vn1/J.Šimůnek,?,Veruna?,?, vn2/I.Lecian, ?, ?, ?, vl/R.Vácha, M.Čech, P.Hořejší, 

vc/K.Lecian, ?, ?, cb/I.Bierhanzl, O.Landa, dir/P.Kofroň 

(4) Slavomír Ho řínka – Joy that kills, music for amplified orchestr a (2003) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Hustoles, cl, sx.s/T.Čistecký, fg/?, cor/J.Musil, Fída?, tp/?, ?, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, pf/M.Pallas, vn1/J.Šimůnek,?,Veurna?,?, 

vn2/I.Lecian, ?, ?, ?, vl/R.Vácha, M.Čech, P.Hořejší, vc/K.Lecian, ?, ?, cb/I.Bierhanzl, O.Landa, dir/P.Kofroň 

– 2. blok 2. dne 10. Maratonu nové hudby 

– koncert pod názvem Mlaďoši 

  

257. 

17.11.2003 

Divadlo ARCHA, Praha 

(1) David Land – Child  (2001) CP 

1. my very empty mouth 

fl/M.Čech, cl.b/T.Hustoles, pf/M.Pallas, S.Hořínka, vn/J.Šimůnek, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

2. sweet air 

fl/M.Čech, cl/T.Hustoles, pf/M.Pallas, S.Hořínka, vn/J.Šimůnek, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

3. short fall 

fl.p/M.Čech, pf/M.Pallas, S.Hořínka, vn/J.Šimůnek, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

4. stick figure 

cl/T.Hustoles, perc/T.Adamský, P.Hořejší, S.Hořínka, pf/M.Pallas, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

5. little eye 

vc/K.Lecian, perc/T.Adamský, M.Pallas, T.Hustoles, S.Hořínka, dir/P.Kofroň 

– poslední blok 4. dne 10. Maratonu nové hudby 
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258. 

23.11.2003 

Štúdio 12, Bratislava, Slovensko 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/L.Kozderka, tn,euf/I.Kopecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Michal Nejtek – Music for 18 strings  (1999) 

cht.el/J.Novák, vn/J.Šimůnek, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(3) Petr Kofro ň – Alfa a Kentaur  (1988–99) 

vn/J.Šimůnek, cl/T.Čistecký, cor/J.Musil, tn/I.Kopecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Nejtek, M.Ivanovič, vc/K.Lecian, cb/O.Landa, dir/P.Kofroň 

… 

(4) Marko Ivanovi č – Šílencova ranní suita  (2002) 

fl/M.Čech, cl.p/T.Čistecký, pf/M.Nejtek, syn/M.Ivanovič, vn/J.Šimůnek, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(5) Ivan Acher – Tance sv.Víta VII, VIII, IX, X  (2002) 

fl/M.Čech, cl.b/T.Čistecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, sampler/M.Nejtek, electronics/I.Acher, vn/J.Šimůnek, 
vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/O.Landa, dir/P. Kofroň 

  

259. 

24.11.2003 

Wiener Konzerthaus – Neuer Saal, Wien, Austria 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/L.Kozderka, tn,euf/I.Kopecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Michal Nejtek – Music for 18 strings  (1999) 

cht.el/J.Novák, vn/J.Šimůnek, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(3) Petr Kofro ň – Alfa a Kentaur  (1988–99) 

vn/J.Šimůnek, cl/T.Čistecký, cor/J.Musil, tn/I.Kopecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Nejtek, M.Ivanovič, vc/K.Lecian, cb/O.Landa, dir/P.Kofroň 

… 

(4) Marko Ivanovi č – Šílencova ranní suita  (2002) 

fl/M.Čech, cl.p/T.Čistecký, pf/M.Nejtek, syn/M.Ivanovič, vn/J.Šimůnek, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 
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(5) Ivan Acher – Tance sv.Víta VII, VIII, IX, X  (2002) 

fl/M.Čech, cl.b/T.Čistecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, sampler/M.Nejtek, electronics/I.Acher, vn/J.Šimůnek, 
vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/O.Landa, dir/P. Kofroň 

– festival Wien Modern 2003 

  

260. 

7.2.2004 

Trafó, Budapest, Hungary 

(1) Ivan Acher – Tance sv.Víta VII, VIII, IX, X  (2002) 

fl/M.Čech, cl.b/T.Čistecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, sampler/M.Nejtek, electronics/I.Acher, vn/J.Šimůnek, 
vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/O.Landa, dir/P. Kofroň 

(2) David Lang – Are You Experienced?  (1988) 

REC/A.?, tb solo/J.Jaroš, fl,fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl,cl.b/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, 
tn/I.Kopecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/Š.Uhlíř, pft/M.Nejtek, syn/M.Ivanovič, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, 

cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Marko Ivanovi č – Šílencova ranní suita  (2002) 

fl/M.Čech, cl.p/T.Čistecký, pf/M.Nejtek, syn/M.Ivanovič, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(4) Michal Nejtek - Distress sonata  (2002) 

video/B.Získal, fl,fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl,sx.s/T.Čistecký, sx.bar/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, 
tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/Š.Uhlíř, cht.el.b/I.Bierhanzl, pf/M.Nejtek, 

syn/M.Ivanovič, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, cb/O.Landa, dir/P.Kofroň 

(5) Michael Gordon – Love Bead  (1997) 

fl, fl.p/M.Čech, ob, cor.i/J.Šesták, cl.b/T.Čistecký, fg/P.Hlucháň, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, cht.el/Š.Uhlíř, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

  

261. 

20.2.2004 

Alte Gerberei, St. Johann in Tirol, Austria 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/L.Kozderka, tn,euf/I.Kopecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/Š.Uhlíř, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Michal Nejtek – Music for 18 strings  (1999) 

cht.el/Š.Uhlíř, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 
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(3) Ivan Acher – Tance sv.Víta VII, VIII, IX, X  (2002) 

fl/M.Čech, ?.Čistecká, sx.t/T.Čistecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, sampler/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, 
vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P. Kofroň 

(4) Elliott Sharp – Quarks Swim Free  (2003) 

fl/M.Čech, sx.t/T.Čistecký, tp/L.Kozderka, tn,/I.Kopecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/Š.Uhlíř, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(5) John Zorn – Kol Nidre  (1996) 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, tp/L.Kozderka, tn,/I.Kopecký, perc/C.Bártek, T.Adamský, cht.el/Š.Uhlíř, cb/I.Bierhanzl, 
pft/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

– artacts ´04 – Festival für Jazz und Improvisierte Musik 

  

262. 

22.4.2004 

Divadlo Archa, Praha 

(1) Milan Hlavsa/Michal Nejtek – Pašijové hry velikono ční (2004) SP 

texty: Vratislav Brabenec, Pavel Zajíček 

1. Exodus 12 

2. Nebo Jítí jest Hospodinovo 

3. Kázání na ho ře 

4. Nepot řebujeme krále 

5. Čist jsem od krve 

6. Zhřešil jsem 

7. Trojjediná 

8. Otče 

9. Noc temná 

The Plastic People of the Universe + Pavel Zajíček + Agon ORCHESTRA 

fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/K.Dohnal, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, D.Mikolášek, pf, pf.el/M.Nejtek, vn I/J.Šimůnek, I.Lecian, vn II/Vl.Klánský, V.Vališová, 

vl/P.Hořejší, M.Čech, vc/K.Lecian, V.Petrášek, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

  

263. 

22.5.2004 
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Divadlo Český Těšín 

(1) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (dechovka)  (2002) 

(2) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Slavná Nemesis  (2002) 

(3) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Eterna  (2002 

(4) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (znělka)  (2002) 

(5) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Jsem absolutní v ůle (2002) 

(6) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (dechovka)  (2002) 

fl, fl.p/?holka, cl, sx.t/?, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/V.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/T.Adamský, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

– přídavky: 

(7) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Okolo okna  (2003) 

(8) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Šel pro krev  (2003) SP 

(9) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Kanárek  (2003) 

(10) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Magické noci  (2002) 

  

264. 

13.6.2004 

Divadlo Archa, Praha 

(1) E.F.Burian – Marche de Tam–Tam  (1925) SP 

perc/ T.Adamský, F.Čech, D.Mikolášek, J.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) E.F.Burian – Suita pro violoncello a klavír  (1935) SP 

vc/K.Lecian, pf/M.Nejtek 

(3) E.F.Burian – Zamilovaní, scénická hudba pro fagot a dva klarinety  (1936) SP 

cl/T.Čistecký, T.Hustoles, fg/P.Hlucháň 

(5) E.F.Burian – Nonetto in Do  (1938) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/P.Hlucháň, cor/J.Musil, vn/I.Lecian, vl/M.Čech, vc/?, cb/?, dir/P.Kofroň 

... 

(6) E.F.Burian – Beznad ějná samomluva  (1922) 
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rec/M.Čech, vn/I.Lecian, pf/M.Nejtek, choir/Olga Velická, Věra Přibylová, Petr Klíma, Michael Mergl, 
syn/D.Mikolášek, dir/P.Kofroň 

(8) E.F.Burian – Šlapák  (1925) CP 

fl/M.Čech, cl/T.Čistecký, sx a/T.Hustoles, fg/P.Hlucháň, cor/J.Musil, Fída?, tp/Vl.Kozderka, ?, tn/I.Kopecký, 
perc/D.Mikolášek, F.Čech, J.Bierhanzl,???????, pf/M.Nejtek, vn1/Václav Vacek, I.Lecian, vn2/ J.Šimůnek, 

vl/P.Hořejší, M.Čech, vc/??, cb/I.Bierhanzl, ?, dir/P.Kofroň 

– jako (4) zazněl E.F.Burian – 4. smyčcový kvartet (1948), jako (7) E.F.Burian – 9. smyčcový kvartet (1958) SP, 
oba v podání M.Nostitz Quartet 

– jako přídavek znovu (8) E.F.Burian – Šlapák 

– v rámci Festivalu D 04 – Pocta E.F.Burianovi 

– koncert pod názvem E.F.Burian a česká meziválečná avantgarda 

265. 

24.6.2004 

Anežský klášter, Praha 

(1) Michal Nejtek – Music for 18 strings  (1999) 

cht.el/J.Novák, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

- v rámci vyřazení studentů AVU 

266. 

29.6.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

K.Berková, J.Kubík, B.Maršík, M.Bauerová, L.Šmídová, O.Kříž, R.Vocel, J.Hájek, D.Jedlička, Z.Polda 

– obnovená premiéra scénického provedení opery, rež. Petr Forman 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

267. 

30.6.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

J.Štefáčková, A.Beň, O.Korotkov, P.Notová, I.Jiříková, J.Kettner, J.Moravec, R.Vocel, J.Hájek, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 



138 
 

  

268. 

1.7.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

K.Berková, J.Kubík, B.Maršík, M.Bauerová, L.Šmídová, O.Kříž, R.Vocel, J.Hájek, D.Jedlička, P.Forman 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

269. 

2.7.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

J.Štefáčková, A.Beň, O.Korotkov, P.Notová, I.Jiříková, J.Kettner, J.Moravec, R.Vocel, J.Hájek, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

270. 

3.7.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

K.Berková, J.Kubík, B.Maršík, M.Bauerová, L.Šmídová, O.Kříž, R.Vocel, J.Hájek, D.Jedlička, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

271. 

4.7.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

J.Štefáčková, A.Beň, O.Korotkov, P.Notová, I.Jiříková, J.Kettner, J.Moravec, R.Vocel, J.Hájek, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 
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272. 

5.7.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

K.Berková, J.Kubík, B.Maršík, M.Bauerová, L.Šmídová, O.Kříž, R.Vocel, J.Hájek, D.Jedlička, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/M.Ivanovič 

  

273. 

6.7.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

J.Štefáčková, A.Beň, O.Korotkov, P.Notová, I.Jiříková, J.Kettner, J.Moravec, R.Vocel, J.Hájek, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

274. 

7.7.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

K.Berková, J.Kubík, B.Maršík, M.Bauerová, L.Šmídová, O.Kříž, R.Vocel, J.Hájek, D.Jedlička, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

275. 

8.7.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

J.Štefáčková, A.Beň, O.Korotkov, P.Notová, I.Jiříková, J.Kettner, J.Moravec, R.Vocel, J.Hájek, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

276. 
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9.7.2004 

Národní divadlo Praha 

(1) Philip Glass – Kráska a zví ře (1994) 

K.Berková, J.Kubík, B.Maršík, M.Bauerová, L.Šmídová, O.Kříž, R.Vocel, J.Hájek, D.Jedlička, Z.Polda 

– hraje Agon ORCHESTRA, dir/P.Kofroň 

  

277. 

15.7.2004 

Kampnagel, Hamburg 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/J.Houdek, tn,euf/I.Kopecký, perc/C.Bártek, D.Dlouhý, cht.el/J.Novák, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Nejtek, vc,banjo/Z.Dostálová, dir/P.Kofroň 

(2) Ivan Acher – Tance sv.Víta VII, VIII, IX, X  (2002) 

fl/M.Čech, ?, sx.t/T.Čistecký, tp/J.Houdek, M.Vajo, tn/I.Kopecký, perc/C.Bártek, Libor?, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, 
vc/Z.Dostálová, cb/M.Zpěvák, dir/P. Kofroň 

(3) Michal Nejtek – Distress sonata  (2002) 

video/B.Získal, fl,fl.p/M.Čech, ob/J.Šesták, cl,sx.s/T.Čistecký, sx.bar/A.Hustoles, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, 
tp/M.Vajo, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/C.Bártek, Libor?, cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Ivanovič, 

pf/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/Z.Dostálová, cb/M.Zpěvák, dir/P.Kofroň 

... 

(4) John Zorn – Four Your Eyes Only  (1989) 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, c.i/J.Zelba, cl/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, F.Pok, tp/J.Houdek, 
M.Vajo, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/C.Bártek, L.?, D.Dlouhý, pf/M.Nejtek, arpa/B.Klablenová, vn/J.Šimůnek, 

I.Lecian, vl/M.Čech, vc/Z.Dostálová, cb/M.Zpěvák, dir/P.Kofroň 

(5) Steve Reich – City Life  (1995) CP 

fl/M.Čech, ?, ob/J.Šesták, J.Zelba, cl/T.Čistecký, T.Hustoles, vibr/C.Bártek, D.Dlouhý, perc/L.?, pf/M.Nejtek, 
D.Wiesner, sampler/M.Ivanovič, R.Pallas, vn/J.Šimůnek, I.Lecian, vl/M.Čech, vc/Z.Dostálová, cb/M.Zpěvák, 

dir/P.Kofroň 

(6) Michael Gordon – Love Bead  (1997) 

fl, fl.p/M.Čech, ob, cor.i/J.Šesták, cl.b/T.Hustoles, fg/M.Křiváček, cor/J.Musil, tp/J.Houdek, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, cht.el/J.Novák, cht.el.b/I.Bierhanzl, syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/Z.Dostálová, 

dir/P.Kofroň 

– Schleswig–Holstein Musik Festival – anbruch 

  

278. 
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16.7.2004 

Kampnagel, Hamburg 

(1) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (dechovka)  (2002) 

(2) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Slavná Nemesis  (2002) 

(3) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Eterna  (2002 

(4) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (znělka)  (2002) 

(5) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Jsem absolutní v ůle (2002) 

(6) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Obešel já polí p ět (dechovka)  (2002) 

fl, fl.p/M.Čech, cl,sx.t/T.Čistecký, cl.b/A.Hustoles, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, tp/M.Vajo, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/L.?, pf,syn/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, vl/M.Čech, vc/Z.Dostálová, dir/P.Kofroň 

+ Plastic People of the Universe 

– přídavky: 

(7) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Okolo okna  (2003) 

(8) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Šel pro krev  (2003) 

(9) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Kanárek  (2003) 

(10) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Magické noci  (2002) 

– Schleswig–Holstein Musik Festival – “anbruch” 
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 REGISTER 

Adamík J. 

Dechový kvintet /108/ 

Nonet /74/ 

Tance labilní a nepravděpodobné /44/55/71/87/93/98/A2/E1/ 

Adams J. 

Chamber Symphony /205/ 

Phrygian Gates /205/ 

Scratchband /205/ 

Shaker Loops /205/207/ 

Adámek O. 

Doteky /216/241/ 

Kapky, kapičky /239/ 

Acher I. 

Tance sv.Víta VII, VIII, IX, X /239/255/258/259/260/261/277/ 

Sur la terre il y a /244/ 

Andriessen L. 

Ende /16/ 

Melodie /49/ 

Workers Union /159/176/ 

Bargeld B. 

Durstiges Tier /211/ 

Berg J. 

Clamor Symphonicus /216/ 

Nonet /216/ 

Sextet /216/ 

Snění /72/98/E2/ 

Berio L. 

O King /19/ 
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Blatný M. + P. 

Konfrontace /176/ 

Boulez P. 

Derive /40/ 

Burian E.F. 

Beznadějná samomluva /264/ 

Marche de Tam–Tam /264/ 

Nonetto in Do /264/ 

Šlapák /264/ 

4. smyčcový kvartet /264/ 

9. smyčcový kvartet /264/ 

Suita pro violoncello a klavír /264/ 

Zamilovaní /264/ 

Cage J. 

Amores /11/21/45/68/83/90/91/ 

Bacchanale /68/83/90/ 

Concert for Piano and Orchestra/47/57/58/75/76/77/78/83/88/90/ 

Four Walls /21/ 

Music for Marcel Duchamp /21/68/83/90/91/113/ 

Ryoanji /46/49/53/75/76/77/78/90/91/96/97/100/103/113/ 

Six Melodies /34/39/ 

Sonata for Clarinet /21/88/ 

String Quartet in Four Parts /34/ 

Ten /160/163/ 

Three Pieces for Flute Duet /21/ 

Variations I /129/151/155/F1/ 

The Wonderful Widow Of Eighteen Springs /21/ 

Cardew C. 

Material /106/110/116/117/122/127/132/F1/ 
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Carrillo J. 

Capricho /111/ 

Coleman A. 

The Bosnians /187/ 

The King Of Kabay /187/ 

Crumb G. 

Vox Balaenae /7/17/51/79/ 

DSČR + Agon 

Modrý most /152/153/158/ 

Duval P. 

Nebeské 7 /64/66/92/ 

Eno B. 

Discreet Music /244/ 

Feldman M. 

I Met Heine On The Rue Fürstenberg /84/92/ 

Instruments III /100/ 

The Viola In My Life II /19/31/ 

The Viola In My Life III /15/18/19/31/ 

Fišer L. 

Pieta /101/ 

Glass Ph. 

Pád domu Usherů 
/147/148/154/156/157/182/183/184/190/192/193/194/195/197/198/200/202/204/208/210/227/228/230/232/ 

Kráska a zvíře /245/246/247/248/249/250/251/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/ 

Strung Out /13/14/ 

Goebbels H. 

La Jalousie /191/218/221/231/233/238/ 

Samplersuite /191/201/203/ 

Goehr A. 
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Paraphrase on the dramatic madrigal "Il combattimento di Tancredi e Clorinda" by C. Monteverdi /49/ 

Golyšev J. 

Trio /111/ 

Goode D. 

The Red and White Cows /129/130/132/F1/ 

Gordon M. 

Love bead /217/260/277/ 

Vera, Chuck @ Dave /236/237/ 

Gosfield A. 

The Manufacture of Tangled Ivory /149/ 

In Rides the Dust /149/ 

Graham P. 

Bosé nožky /85/221/224/ 

Caprichos /44/ 

19 návodů /119/120/121/123/124/ 

Double /49/75/76/77/78/ 

Get Out Of Whatever CAGE /103/106/107/108/109/110/F2/ 

Solo pro marimbu /44/ 

TAO I, II (Variace na téma Mortona Feldmana)/43/48/52/54/56/62/65/67/ 

Tichá hudba /90/102/ 

Grygar M. 

Lineární partitura (realisace Petr Kofroň) /103/104/107/110/113/132/140/142/155/161/162/F1/ 

Lineární partitura (realizace M. Smolka) /103/104/106/110/113/ 

Partitura starých strojů (realisace M.Smolka) /116/117/118/ 

Útržky, zlomky /129/136/141/ 

Gubajdulina S. 

Dopis o duši /30/42/64/87/ 

Harrison L. 

First Concerto /11/ 
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Hauer J. M. 

Zwölftonspiel Jänner 1957 /111/ 

Zwölftonspiel April 1957 /111/ 

Zwölftonspiel 15. Juni 1957 /111/ 

Havel V. 

Melodie pro violoncello /4/ 

Paní M. /12/ 

Tančí I, II, III /112/ 

Valčíky velké i malé /112/118/119/120/121/123/124/ 

Hlavsa M. /Nejtek M. 

Eterna /240/252/254/263/278/ 

Jsem absolutní vůle /240/252/253/254/263/278/ 

Kanárek /252/253/254/263/278/ 

Magické noci /240/252/253/254/263/278/ 

Obešel já polí pět (dechovka) /240/252/253/254/263/278/ 

Obešel já polí pět (znělka) /240/252/254/263/278/ 

Okolo okna /254/263/278/ 

Pašijové hry velikonoční /262/H1/ 

Slavná Nemesis /240/252/254/263/278/ 

Šel pro krev /254/263/278/ 

Hořínka S. 

Joy that kills, music for amplified orchestra – /256/ 

Chadima M. 

Exodus /104/ 

Christiansen H. 

Perceptive Constructions – /213/ 

Ishii M. 

Black Intention /42/ 

Ivanovi č M. 
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The Child´s Play /216/222/223/241/255/ 

Protestsong /239/ 

Šílencova ranní suita /258/259/260/ 

Vyzvání k tanci pro smyčcový orchestr a klavír /256/ 

Ives Ch. 

The Unanswered Question /16/69/209/ 

Janda V. 

Duet č. 3 /2/ 

Smyčcový kvartet ("Konfrontace") /12/ 

Janota O. 

Tři písně pro meditaci /104/ 

Ježek J. 

Čtyři skladby /111/ 

Jolivet A. 

5 Incantations /17/ 

Kabelá č M. 

Osudová dramata člověka /85/ 

Kalina P. 

Doria /2/ 

Smyčcové trio /4/ 

Klusák J. 

II. invence /101/ 

Invenzionetta /4/ 

Posvátné číslo /44/ 

Variace pro dvě harfy /73/ 

Knížák M. 

Architektonické partitury /136/137/138/140/141/142/150/151/155/161/162/ 

n! /129/130/132/141/F1/ 

Kofro ň P. 
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ABRAM /130/136/137/140/141/142/143/150/155/176/177/ 

Alfa a Kentaur /42/93/131/179/231/233/238/255/258/259/E1/ 

Enhexe 
/86/87/106/110/116/117/118/119/120/121/122/123/124/126/127/128/131/132/133/142/143/150/161/162/169/170/2

22/223/241/A4/F2/ 

E.S.T. - klavírní koncert /26/33/36/60/74/94/95/98/99/ 

H–R–S /163/164/173/244/ 

Ha ty svatej Vavřenečku /219/ 

Jednou za život /9/13/15/16/22/31/62/ 

Kniha Los /2/ 

Mať moja vlčica /236/ 

Mitternachtmusik /102/105/107/109/115/F2/ 

Music for Veronika /4/ 

O.T.M. /179/ 

Pro komorní soubor /7/ 

Pro varhany a bubny /14/16/ 

Satie chudých /135/ 

Sedm scén z opery "Francek" /17/30/39/ 

Spira /43/44/48/52/54/56/65/67/73/86/92/A2/F2/M/ 

The Fire Is Mine /108/179/196/F2/ 

Trojice /23/24/25/27/28/ 

Tři kusy pro orchestr /218/ 

TWORL /179/209/ 

Velký vůz /159/169/170/176/179/B3/ 

Komorous R. 

Ďáblův trylek /61/ 

Chanson /61/67/71/82/86/89/92/97/143/212/213/234/E2/ 

Chmurný půvab /61/ 

Mignon/Kostka /61/70/97/ 

Náhrobek Malevičův /61/ 
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Olympia /61/64/65/67/71/75/76/77/78/82/86/89/92/97/212/213/E2/ 

Preludes /70/ 

Sladká královna (1. verze) /101/ 

Sladká královna /48/52/61/65/67/71/75/76/77/78/82/86/92/142/143/212/213/E2/ 

Untitled 6 "At Your Memory the Transparent Tears Are like Molten Lead /64/70/ 

York /61/108/ 

Zelená ratolest /61/ 

Kopelent M. 

Black and White Tears /49/64/66/ 

Canto intimo /2/17/52/ 

Der Augenblick /42/49/ 

Intimissimo /72/241/ 

Mon amour /30/55/62/66/ 

Nénie s flétnou za zemřelou Hanu Hlavsovou /101/ 

Ťukáta /73/ 

Kotík P. 

Congo /101/ 

Solos & Incidental Harmonies /189/ 

Krauze Z. 

Voices /70/71/106/122/127/ 

Křečan P. + Šimáček M. 

Carduelis /180/181/ 

Kutavi čius B. 

Praeities Laikrodžiai (Pradávné hodiny) /73/ 

Lang D. 

Are You Experienced? /165/211/218/220/221/260/ 

Cheating, Lying, Stealing /217/ 

Child /257/ 

I Fought the Law /217/ 
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Men /236/ 

The Anvil Chorus /165/211/ 

Logothetis A. 

Odysseia /139/143/145/146/ 

Styx /106/110/116/117/122/127/151/155/F1/ 

Matej D. 

In the End /39/ 

Matoušek V. 

Sansara /10/ 

Morris P. 

Byzantium /63/ 

Lotus/Parrot /63/ 

Swan Song /63/ 

Two Elegies /63/ 

Nakas Š. 

Merz–Machine /169/170/ 

Nancarrow C. 

Studie No. 1 /226/ 

Studie No. 2 /226/ 

Studie No. 6 /226/ 

Studie No. 7 /226/ 

Nejtek M. 

Ballo nella notte /235/ 

Different Colours (Made Of Tears) /256/ 

Distress sonata /235/260/277/ 

Grand Rock Brillan(e) /216/222/223/ 

Music for 18 strings /235/241/255/258/259/261/265/ 

Sestup na hlubinu ticha /235/ 

Sextet /235/ 
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Nyman M. 

Bell Set No. 1 /128/129/132/133/F1/ 

Ohana M. 

Satyres /49/ 

Orts J. A. 

Hálito /28/ 

Palla M. 

Skladba, která by se mohla jmenovat... /103/104/118/119/120/121/123/124/F1/ 

Pallas R. 

Serenáda pro dětský sbor a komorní orchestr /256/ 

Pärt A. 

Cantate Domino canticum novum /30/31/32/ 

Fratres /70/87/89/92/ 

Pari intervallo /32/ 

Pro Alinu /32/ 

Stabat Mater /30/ 

Variace k uzdravení Arinušky /32/ 

Penderecki K. 

Actions /212/ 

Ponc M. 

Barevná hudba /129/132/140/142/F1/ 

Pudlák M. 

Bublinky /8/ 

Downstream /23/24/27/28/33/39/ 

Hlasy /17/53/ 

Kolotoč /2/3/4/17/ 

Letím... /9/12/16/22/36/D1/ 

Otisky (36 pohledů na Fudži) /7/E1/ 

Rotace a kánony /1/6/ 
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Speculum /26/ 

Spočinutí /1/ 

Tour de passepasse /93/A3/ 

Trio /2/4/ 

Pudlák M. + Janda V. 

Free time /11/ 

Reich S. 

City Life /189/277/ 

Music for Mallet Instruments, Voices and Organ /45/ 

New York Counterpoint /59/65/68/75/76/77/78/91/ 

Vermont Counterpoint /75/76/77/78/ 

Violin Phase /18/19/20/ 

Richter M. 

Landscapes Of The Mind II. /11/ 

Riley T. 

Cactus Rosary /199/ 

In C /18/20/22/25/29/38/41/68/125/128/219/A1/ 

Rossi A. Iglesias 

Ballades, Dances et Echos /14/ 

Röhl K.P. 

Partitura /129/F1/ 

Rzewski F. 

Les Moutons de Panurge /38/41/ 

13 Studies for Instruments /160/ 

To The Earth /189/ 

Rychlík J. 

Africký cyklus /81/108/E2/ 

Relazioni /82/ 

Smyčcové trio č. 2 /101/ 
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Scelsi G. 

Anahit /167/168/ 

Hyxos /51/ 

I presagi /167/168/ 

Ixor /25/31/64/ 

Ko-Lho /16/17/22/23/31/ 

Kya /60/80/81/ 

Pranam II /74/ 

Pwyll /30/ 

Quatro pezzi /167/168/ 

Suita /30/ 

Three Latin Prayers /87/92/94/95/99/ 

Yamaon /167/168/ 

Sharp E. 

Coriolis Effect /179/ 

Quarks Swim Free /261/ 

Racing Hearts /179/196/ 

SyndaKit /187/206/209/222/223/231/233/234/238/ 

Tectonics /179/ 

Skempton H. 

Lament and Farewell /53/63/ 

Piano Pieces /63/ 

Prelude /63/ 

The Gipsy Wife's Song /53/63/ 

Slavík J. 

Smyčcový kvartet /111/ 

Smolka M. 

A v sadech korálů, jež slabě zrůžověly /19/66/ 

Čardáš /165/ 
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Déšť, nějaké okno, střechy, komíny, holubi a tak... a taky železniční mosty... /171/196/218/F3/ 

Dívka namočená v podzimu /7/ 

Drahý Šebesto /225/ 

Euforium 
/140/142/143/151/161/162/169/170/176/177/212/213/222/223/231/233/238/241/255/258/259/261/277/F3/ 

For Woody Allen /102/103/107/109/114/115/F2/ 

Hudba hudbička /9/44/196/209/219/B1/E1/ 

Hudba pro přeladěné nástroje /26/31/33/36/171/D1/F3/ 
 

Ibabu III /86/87/118/119/120/121/123/124/126/127/C1/ 

In memoriam big beat /8/ 

Je nám dobře na světě /8/ 

Mandelinka /130/ 

Meandr /9/12/ 

Netopýr /53/64/66/86/92/94/95/99/A2/C1/F2/ 

Lieder ohne Worte & Passacaglia /225/ 

Nocturno /40/42/73/93/A3/B2/F2/ 

Oktet /225/ 

Pravidla hry /43/48/52/54/56/67/ 

Quod licet bovi... /1/ 

Rain, Roofs /108/ 

Rent a ricercar /106/110/116/117/122/127/133/136/137/141/143/150/161/162/169/170/A4/F2/ 

Rohová hudba /5/6/ 

Satieburger /135/ 

Slow–fox /159/ 

Slzy /2/3/8/10/13/15/16/22/ 

Stretched Music (349 taktů) /23/24/27/28/ 

StringSession /1/ 

Trzy motywy pastoralne /171/ 

Zvonění /161/162/165/177/F3/ 

Žlutá gladiola /11/12/ 
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Smolka M. + Pudlák M. 

Ukolébavka /1/ 

Smutný P. 

Via I /104/ 

Srnka M. 

Smyčcový kvartet /216/ 

Stockhausen K. 

In Freundschaft /39/42/ 

Tierkreis /18/23/25/28/84/ 

Stravinskij I. 

Four Songs /49/ 

Szemzö T. 

Tractatus /178/ 

The Other Shore /166/167/178/ 

Szymaňski P. 

Dwie konstrukcje iluzoryczne /25/31/ 

Šimáček M. 

Buchary /206/ 

Co je hudba? /185/186/188/ 

Day as a Creation I /199/ 

Ej milý moj /219/ 

Gloria /112/ 

Hymna /159/ 

Chceš mě /112/ 

Malíř /236/ 

Možná jediné chvíle štěstí /169/170/177/ 

Po sedmi letech /112/ 

T 02 Pattern 00 /172/174/ 

Theory /159/ 
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Tvrdej život 
/112/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/131/132/133/134/136/141/142/143/150/A4/F2/ 

Tvůj čas /130/136/137/140/141/143/150/161/162/169/170/176/177/F2/ 

Tómasson H. 

Oktet /213/ 

Topol F. 

A mluvil hlas /203/229/G1/ 

Brutální lyrika /229/G1/ 

Černý sedlo /229/G1/ 

Chce se mi spát /229/G1/ 

Houpačka /229/G1/ 

Krasobruslař /203/229/G1/ 

Kruhy /201/203/229/G1/ 

Ploužák /229/G1/ 

Prší 4 /229/G1/ 

Russian mystic pop op.IV /229/G1/ 

Žiletky /229/G1/ 

Trnka M. 

La valse somnambule /219/ 

Trojan J. 

Doby zla /219/ 

Varese E. 

Density 21,5 /9/17/ 

Octandre /9/ 

Vost řák Z. 

Kniha principů /35/37/50/52/58/ 

Něžné pásky, které zavazují /19/62/81/86/ 

Oběť svíce /81/ 

Pyramidy hledí do věčnosti /212/213/214/ 
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Tajemství růže /218/ 

Tajný rybolov /72/94/95/99/108/234/E2/ 

Tao /82/ 

Trias /244/ 

Vyšn ěgradskij I. 

Ein Stück /111/ 

Trauergesang /111/ 

Zwei Epigrammen /111/ 

Walaciński A. 

Spirala czasu /212/ 

Wielecki T. 

Trio /34/ 

Wolfe J. 

The Vermeer Room /217/ 

Wolff Ch. 

Changing the system /116/117/ 

Xenakis I. 

Akrata /175/ 

Eonta /175/ 

Evryali /175/ 

Herma /175/ 

Charisma /39/42/ 

Okho /175/ 

Psappha /175/ 

Rebonds /151/155/ 

Yamada N . 

Deterioration /149/ 

Yossifov D. 

Cold… Enough /255/ 
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Zappa F. 

Be-Bop Tango /215/242/ 

Dog Breath Variations/Uncle Meat /215/242/ 

Dupree´s Paradise /215/242/ 

Get Whitey /215/242/ 

G–Spot Tornado /215/242/ 

Perfect Stranger /215/242/ 

Peaches in Regalia /242/ 

Zeljenka I. 

Tři monology pro violoncello /4/ 

Ziporyn E. 

Kebyar Maya /217/ 

LUV Time /217/ 

Zorn J. 

Dark River /187/234/ 

Four Your Eyes Only /189/196/217/277/ 

Kol Nidre /187/209/222/223/231/233/238/243/261/ 
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NAHRÁVKY, VIDEA 

APPENDIX 

  

  

ČESKÁ TELEVIZE 

A1 

8.11.1990 

Kulturní dům Stodůlky, Praha 

(1) Terry Riley - In C  (1964) 

fl/J.Stivín, M.Stivínová, cl/K.Doležal, J.Hustoles, sx/J.Burle, V.Bratrych, ?, mar/P.Chlouba, xil/D.Řehoř, 
vbr/M.Kopřiva, P.Svejkovský, cht.el/P.Skála, M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/P.Graham, vc/J.Bárta 

- přímý přenos č. televize, pořad "Hudební vizitka", bez posluchačů 

  

A2 

13.6.1991 

Kulturní dům Stodůlky, Praha 

(1) Martin Smolka - Netopýr  (1990) 

fl.a/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, pft/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

cl/K.Doležal, mar/J.Kubíček, grc/P.Svejkovský, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

(3) Josef Adamík - Tance labilní a nepravd ěpodobné  (1983-84) 

ob/P.Polášek, cor.i/R.Hrabě, tn/J.Litoš, perc/J.Kubíček, P.Svejkovský, cel/M.Smolka, arp/Z.Šolcová, 
vn/I.Sedláček, vl/R.Vácha, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

- záznam č. televize, pořad "Hudební vizitka", bez posluchačů, vysíláno asi o týden později 

  

A3 

1.9.1992 

Kulturní dům Stodůlky, Praha 

(1) Miroslav Pudlák - Tour de passepasse  (1992] 

(2) Martin Smolka - Nocturno  (1989) 
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obsazení stejné jako koncert č. 93 

- záznam č. televize, pořad "Hudební vizitka", bez posluchačů, vysíláno 10.9.1992 

- (3) Petr Kofroň Alfa a Kentaur odpadlo z časových důvodů 

  

A4 

(1) Petr Kofro ň – Enhexe (1991–92) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
piatti/M.Čech, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1992–93) 

ob,instr/P.Polášek (instr/M.Čech), cor.i,instr/J.Tomšíčková (instr/K.Doležal), tn,instr/I.Kopecký(instr/P.Borek), 
perc/J.Kubíček, pft.prep,instr/M.Smolka, vl,instr/I.Anýž (instr/K.Marek), vc,instr/D.Rejchrt (instr/M.Šimáček), 

cb,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir,perc/P.Kofroň 

– pořad Hudební vizitka (producent Radim Smetana, režie Jiří Nekvasil), natáčeno na záznam 3.10.1994 v 
kulturním domě Stodůlky, bez posluchačů, vysíláno ČT 2, 22.11.1994, 22,40 hod. 

  

  

 NAHRÁVKY 

ČESKÝ ROZHLAS 

B1 

Martin Smolka - Hudba hudbi čka (1985, rev. verze 1988) 

fl/V.Pudláková, fl.d/H.Šťastná, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, sx/J.Burle, S/M.Hřebíčková, vn/I.Sedláček, vl/R.Vácha, 
vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Pokorný 

- nahráno duben 1990 

  

B2 

Martin Smolka - Nocturno  (1989) 

vn/I.Ženatý, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, arp/I.Pokorná, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
dir/P.Kofroň 

- nahráno 3.10. (1. a 2. věta) a 4.10. (3. věta) 1992 
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B3 

Petr Kofro ň – Velký v ůz (1996) 

sx.s + electronics/Tomáš Čistecký, perc/Adam Weisman, cht.el/Miroslav Šimáček, cht.el.b/Ivan Bierhanzl, 
syn/Michal Nejtek, vc + electronics/Kryštof Lecian, dir/Petr Kofroň 

- nahráno 1.5.1999, Český rozhlas, Praha 

  

DEUTSCHLANDFUNK, BRD 

C1 

Petr Kofro ň - Spira  (1989-90) 

Petr Kofro ň - Enhexe  (1991-92) 

Martin Smolka - Ibabu III  (1992) 

Martin Smolka - Netopýr  (1990) 

obsazení stejné jako koncert č. 86 

- nahráno 3. a 4.6.1992  

  

BONTON 

D1 

Martin Smolka - Hudba pro p řeladěné nástroje  (1988) 

fl,fl.p/V.Pudláková, věžní zvon/M.Pudlák, pft/P.Kofroň, 

2 vl/R.Vácha, vl,vc/V.Havel 

Miroslav Pudlák - Letím...  (1985) 

fl/V.Pudláková, ob,electronics/R.Kocina, cl/K.Doležal, pft/T.Víšek, vn/Z.Pelikánová, vl/R.Vácha, vc/V.Havel 

- nahráno 10. a 11.2.1990 ve studiu Budíkov, plánované CD nevydáno 

ARTA 

E1 

AGON CONTEMPORARY MUSIC ENSEMBLE 

(1) Martin Smolka - Hudba hudbi čka (1985, rev. verze 1988) 

fl/V.Pudláková, fl.d/H.Šťastná, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, sx/J.Burle, S/M.Hřebíčková, vn/I.Sedláček, vl/R.Vácha, 
vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Pokorný 

(2) Miroslav Pudlák - Otisky  (1985) 
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fl/V.Pudláková, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, J.Lorenc, fg/R.Srbený, cor/M.Rovenský, vbr/D.Mikolášek, 
vn/I.Sedláček, vl/R.Vácha, vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Pokorný 

(3) Petr Kofro ň - Alfa a Kentaur  (1988-89) 

vn/I.Ženatý, cl/K.Doležal, cor/M.Rovenský, tn/J.Litoš, perc/A.L.Barber, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
syn/M.Smolka, M.Pudlák, vc/V.Havel, cb/D.Navrátil, dir/P.Kofroň 

(4) Josef Adamík - Tance labilní a nepravd ěpodobné  (1983-84) 

ob/P.Polášek, cor.i/R.Hrabě, tn/J.Litoš, perc/A.L.Barber, D.Mikolášek, arp/I.Pokorná, vn/I.Sedláček, vl/R.Vácha, 
vc/V.Havel, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Pokorný 

- nahráno 2.4. (Smolka), 3.4. (Adamík), 10.4. (Pudlák), 17.4. (Kofroň) 1990 ve studiu Smetanova divadla v Praze 

- vyšlo jako CD, ARTA Records, F 1 00182111, 1991 

  

E2 

ČESKÁ NOVÁ HUDBA 60. LET 

(1) Jan Rychlík - Africký cyklus  (1962), 1., 5., 3. věta 

fl/M.Čech, ob/P.Polášek, cl/K.Doležal, fg/M.Sládek, cor/T.Secký, J.Secký, tn/I.Kopecký, J.Litoš, pft/V.Spurný, 
dir/P.Kofroň 

(2) Josef Berg - Sn ění (1970) 

vn/Z.Hájková, I.Anýž, P.Hořejší, R.Vácha, cht/M.Velemínský, J.Mrhal, pft/V.Spurný, org.el/P.Malásek, 
perc/J.Kubíček, F.Čech, dir/P.Kofroň 

(3) Rudolf Komorous - Olympia  (1964) 

ústní harmoniky/K.Doležal, perc/I.Bierhanzl 

(4) Rudolf Komorous - Chanson  (1965) 

cht.el/M.Šimáček, vl/I.Anýž, hodinová spirála/I.Bierhanzl 

(5) Rudolf Komorous - Sladká královna  (1963) 

ústní harmoniky/K.Doležal, grc/I.Bierhanzl, pft/P.Kofroň 

(6) Zbyn ěk Vost řák - Tajný rybolov  (1973) 

I.skupina: fg/M.Sládek, mar/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, vn/Z.Hájková 

II.skupina: cl/K.Doležal, tn/I.Kopecký, vbr/F.Čech, vl/P.Hořejší 

III.skupina: sx.a/V.Bratrych, cor/T.Secký, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt 

IV.skupina: fl/M.Čech, tb/P.Fleischer, pft.prep/M.Smolka, cb/I.Bierhanzl 

dir/P.Kofroň 

- nahráno 14.6. (Rychlík, Komorous), 15.6. (Vostřák), 17.6. (Berg) 1993 ve studiu č. 1 Českého rozhlasu v Praze 



163 
 

- vyšlo jako CD "Česká Nová hudba 60. let", ARTA Records, F 1 0048-2111, 1994 

  

  

  

AUDIO EGO 

F1 

GRAFICKÉ PARTITURY A KONCEPTY 

(1) Miroslav Ponc – Barevná hudba  (1925), realisace Petr Kofroň (1994) 

pft(klaviatura)/P.Kofroň, pft(struny)/V.Bratrych, P.Borek, M.Čech, D.Rejchrt, cht.el/M.Šimáček, M.Smolka, 
I.Bierhanzl, syn/K.Marek 

(2) Karl Peter Röhl – Partitura  (1926), realisace Petr Kofroň (1994) 

fl/M.Čech, ob/P. Polášek, sx/V.Bratrych, cor/M.Rovenský, tp/P. Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, cb.el/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(3) Anestis Logothetis – Styx  (1968) 

ob/P.Polášek, cor.i/J.Tomšíčková, cor/M.Rovenský, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vl.el/I.Anýž, vc.el/D.Rejchrt, mar/D.Mikolášek, tam–tam/M.Čech, 

dir/P.Kofroň 

(4) Milan Grygar – Lineární partitura  (1981), realisace Petr Kofroň (1993) 

fl.b/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, 
cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) John Cage – Variations I  (1958), realisace Martin Smolka (1994) 

fl.p,fl.b/M.Čech, ob/P.Polášek, sx.s/V.Bratrych, cor/M.Rovenský, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, 
pft/M.Smolka, syn/K.Marek, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(6) Cornelius Cardew – Material  (1960) 

cht.el,high–hat el/M.Šimáček, cht.el.b,grc/I.Bierhanzl, pft,tom tom.prep/M.Smolka, syn,high–hat el/K.Marek, 
syn,t.picc.prep/M.Čech, dir/P.Kofroň 

(7) Milan Knížák – n! (1973), realisace Petr Kofroň (1994) 

fl/M.Čech, sx.a/V.Bratrych, cor/M.Rovenský, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, M.Smolka, P.Kofroň, 
cht.el.b/I.Bierhanzl, cl.el/D.Rejchrt, syn/automat 

(8) Michael Nyman – Bell Set No. 1  (1976), realisace Martin Smolka (1994) 

cht.el.prep/M.Šimáček, P.Kofroň, cht.el.b.prep/I.Bierhanzl, banjo el.prep/M.Smolka, mandolína el.prep/D.Rejchrt 

(9) Daniel Goode – The Red and White Cows  (1979), realisace Martin Smolka (1994) 

sx.a/V.Bratrych, F.Kop, sx.t/M.Čech, cor/M.Rovenský, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, vc.el/D.Rejchrt, 
dir/P.Kofroň 
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(10) Marian Palla – Skladba, která by se mohla jmenovat, a le nejmenuje se...  (1992) 

písek/V.Bratrych, kameny/I.Kopecký, voda/D.Rejchrt, větve/M.Smolka, klády/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– vyšlo jako CD, audio ego 01–2, 1996, doplňující knihu "Grafické partitury a koncepty" 

  

F2 

AGON ORCHESTRA – THE RED & BLACK 

CD I 

(1) Martin Smolka – Rent a ricercar  (1993-95) 

panfl,sx.t,instr/M.Čech, tp,instr/P.Borek, tn,instr/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, instr/K.Marek, cht.el/M.Šimáček, 
pft.prep,instr/M.Smolka, vc.el,instr/D.Rejchrt, cb.el,instr/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň – Enhexe  (1992) 

cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el./M.Šimáček, cht.el.b./I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, syn/K.Marek, 
piatti/M.Čech, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(3) Miroslav Šimá ček – Tvůj čas (1994) 

fl.p/M.Čech, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, cht.el./M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir/P.Kofroň 

(4) Martin Smolka – Netopýr  (1990) 

afl.a/M.Čech, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Petr Kofro ň – Spira  (1990) 

cl/K.Doležal, mar/J.Kubíček, grc/I.Bierhanzl, cht.el/M.Šimáček, pft/M.Smolka, dir/P.Kofroň 

(6) Peter Graham – Get Out Of Whatever CAGE  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, piatto/J.Kubíček, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, 
pft/M.Smolka, P Kofroň, syn/P.Malásek, vl.el/R.Vácha, vc.el/J.Bárta, dir/P.Kofroň 

(7) Petr Kofro ň – The Fire Is Mine  (1993) 

fl.b,EL/M.Čech, cor.i,EL/J.Tomšíčková, cl.b,EL/K.Doležal, fg,EL/M.Sládek, cor/T.Secký, J Secký, tn/I.Kopecký, 
J Litoš, cht.el/M.Šimáček, pft4/P.Goodson, M Smolka, cb.el/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(8) Martin Smolka – For Woody Allen  (1993) 

fl.p,fl, fl.b, instr/M.Čech, cl,cl.b,instr/K.Doležal, tn,instr/I.Kopecký, instr/M.Smolka, cht.el, instr/M.Šimáček, 
cb,instr/I.Bierhanzl, dir, instr/P.Kofroň 

(9) Miroslav Šimá ček – Tvrdej život  (1992) 

fl.p/M.Čech, cl/K.Doležal, tp/P.Borek, tn/I.Kopecký, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b./I.Bierhanzl, pft/M.Smolka, 
syn/K.Marek, vc.el/D.Rejchrt, dir,prec/P.Kofroň 

CD II 
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(1) Martin Smolka – Nocturno  (1989) 

vn solo/I.Ženatý, cl/K.Doležal, perc/J.Kubíček, arp/I.Pokorná, cht.el/M.Šimáček, pft.prep/M.Smolka, vc/D.Rejchrt, 
dir/P.Kofroň 

(2) Petr Kofro ň – Mitternachtmusik  (1993) 

fl.b/M.Čech, cl.b/K.Doležal, cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/M.Smolka, zit.el/P.Kofroň, cb.el/I.Bierhanzl 

– vyšlo jako double CD, audio ego 02 – 2/1–2, 1997 

  

F3 

AGON ORCHESTRA – MARTIN SMOLKA 

(1) Martin Smolka – Euforium  (1996) 

sx.b, fl, fl.b/M.Čech, sx.t,cl/T.Čistecký, tp/P.Borek, tn,euf/I.Kopecký, perc/D.Mikolášek, T.Ondrůšek, 
cht.el/M.Šimáček, cht.el.b/I.Bierhanzl, pft.prep/M.Smolka, vc,banjo/K.Lecian, dir/P.Kofroň 

(2) Martin Smolka – Hudba pro p řeladěné nástroje  (1988) 

fl, fl.p/M.Čech, vl,camp/P.Hořejší, R.Vácha, vc/K.Lecian, pft/S.Smejkalová 

(3) Martin Smolka – Déš ť, nějaké okno, st řechy, komíny, holubi a tak... a taky železni ční mosty...  (1992) 

fl.p,fl.b./M.Čech, cor.i/J.Tomšíčková, cl.p,cl.b/T.Čistecký, fg/M.Sládek, tp/P.Borek, cor/T.Secký, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/T.Ondrůšek, D Mikolášek, cht.el/M.Šimáček, pft4/M.Nejtek, S.Smejkalová, acc/A.Hanzl, 

vn/V.Pilař, vl/R.Vácha, vc/D.Rejchrt, cb/J.Pellant, dir/P.Kofroň 

(4) Martin Smolka – Zvon ění (1989) 

perc/T.Ondrůšek 

– vyšlo jako CD, audio ego 03–2, 1999 

  

INDIES RECORDS - DIVADLO ARCHA 

G1 

FILIP TOPOL & AGON ORCHESTRA 

(1) Filip Topol/Petr Kofro ň – Kruhy 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, M.Kostiuk, fg/M.Křiváček, cor/F.Pok, tp/L.Kozderka, 
tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/I.Hoznedr, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, M.Pachner, 

vl/T.Kamarýt, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(2) Filip Topol/Petr Kofro ň – Krasobrusla ř 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/F.Pok, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/I.Hoznedr, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, M.Pachner, vl/T.Kamarýt, 

vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 
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(3) Filip Topol/Petr Kofro ň – Houpa čka 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, cor/F.Pok, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
vn/J.Šimůnek, M.Pachner, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(4) Filip Topol/Petr Kofro ň – Černý sedlo 

VOC/F.Topol, cl.b/M.Kostiuk, fg/M.Křiváček, cor/F.Pok, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/I.Hoznedr, 
F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(5) Filip Topol/Petr Kofro ň – A mluvil hlas 

VOC/F.Topol, cl/T.Čistecký, cor/F.Pok, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/I.Hoznedr, F.Čech, syn/M.Kumžák, 
vn/J.Šimůnek, M.Pachner, vl/T.Kamarýt, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(6) Filip Topol/Petr Kofro ň – Brutální lyrika 

VOC/F.Topol, cor/F.Pok, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/I.Hoznedr, F.Čech, vn/J.Šimůnek, 
M.Pachner, vl/P.Hořejší, vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(7) Filip Topol/Petr Kofro ň – Chce se mi spát 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/F.Pok, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/I.Hoznedr, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, M.Pachner, vl/P.Hořejší, 

vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(8) Filip Topol/Petr Kofro ň – Prší 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl.b/M.Kostiuk, fg/M.Křiváček, cor/F.Pok, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, 
tb/J.Jaroš, perc/I.Hoznedr, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, vn/J.Šimůnek, M.Pachner, vl/T.Kamarýt, 

vc/K.Lecian, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

(9) Filip Topol/Petr Kofro ň – Ploužák 

VOC/F.Topol, fl/M.Čech, cl/M.Kostiuk, perc/I.Hoznedr, F.Čech, pf/M.Nejtek, syn/M.Kumžák, cht.b/I.Bierhanzl, 
dir/P.Kofroň 

(10) Filip Topol/Petr Kofro ň – Žiletky 

VOC/F.Topol, cl.b/M.Kostiuk, cor/F.Pok, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, dir/P.Kofroň 

(11) Filip Topol/Petr Kofro ň – Russian mystic pop op. IV 

fl/M.Čech, ob/J.Šesták, cl/T.Čistecký, fg/M.Křiváček, cor/F.Pok, tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, 
perc/I.Hoznedr, F.Čech, pf/M.Nejtek, cht.b/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– vyšlo jako CD, Indies Records a Divadlo Archa, MAM 155–2, 2001 

  

KNIHY HANA 

H1 

PLASTIC POEOPLE OF THE UNIVERSE & AGON ORCHESTRA - PAŠIJOVÉ HRY VELIK ONOČNÍ 

(1) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Exodus 12 

(2) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Nebo Jití jest Hospodi novo 
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(3) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Kázání na ho ře 

(4) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Nepot řebujeme krále 

(5) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Čist jsem od krve 

(6) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Zh řešil jsem 

(7) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Trojjediná 

(8) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Ot če 

(9) Mejla Hlavsa/Michal Nejtek – Noc temná 

The Plastic People of the Universe - Vratislav Brabenec, Josef Janíček, Jiří Kabeš, Ludvík Kandl, Joe Karafiát, 
Eva Turnová, Pavel Zajíček 

Agon ORCHESTRA - fl, fl.p/M.Čech, cl, sx.t/T.Čistecký, cl.b/K.Dohnal, sx.bar/T.Hustoles, cor/J.Musil, 
tp/L.Kozderka, tn/I.Kopecký, tb/J.Jaroš, perc/T.Adamský, D.Mikolášek, pf, clavinet/M.Nejtek, vn/J.Šimůnek, 

V.Klánský, V.Vališová, vl/P.Hořejší, M.Čech, vc/K.Lecian, V.Petrášek, cb/I.Bierhanzl, dir/P.Kofroň 

– vyšlo jako CD, Knihy Hana s.r.o., KH0001–2, 2004 
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Příloha č. 2 
Přehled veškeré koncertní činnosti souboru ART N v letech 1997 – 2004 a dramat urgický plán 
činnosti pro rok 2005 
1997199719971997    

11.06.1997: Tančící dům, Praha11.06.1997: Tančící dům, Praha11.06.1997: Tančící dům, Praha11.06.1997: Tančící dům, Praha    

Multimediální a vícekomunikační koncert současné české hudbyMultimediální a vícekomunikační koncert současné české hudbyMultimediální a vícekomunikační koncert současné české hudbyMultimediální a vícekomunikační koncert současné české hudby    

Autoři: S. Smejkalová, R.Z. Novák 

Choreografie: Katarina Krnová 

 

15.15.15.15.----17.12.1997:17.12.1997:17.12.1997:17.12.1997:    NürtingenNürtingenNürtingenNürtingen----Wolfschlugen, Stuttgart, RegensburgWolfschlugen, Stuttgart, RegensburgWolfschlugen, Stuttgart, RegensburgWolfschlugen, Stuttgart, Regensburg----KöferingKöferingKöferingKöfering    

Česká adventní a vánoční hudbaČeská adventní a vánoční hudbaČeská adventní a vánoční hudbaČeská adventní a vánoční hudba    

Účinkující: Solisté praxské a plzenské Státní opery, Modřanský komorní sbor,  

komorní orchestr při ARTn Řídí: R.Z. Novák 

 

1998199819981998    

20.04.1998: Míčovna Pražkého hradu, Praha20.04.1998: Míčovna Pražkého hradu, Praha20.04.1998: Míčovna Pražkého hradu, Praha20.04.1998: Míčovna Pražkého hradu, Praha    

Koncert mladých skladatelů a choregorafůKoncert mladých skladatelů a choregorafůKoncert mladých skladatelů a choregorafůKoncert mladých skladatelů a choregorafů    

S. Smejkalová: „Usedání“ pro komorní soubor  

R.Z. Novák: „Nazývají to láskou“ pro zpěváky, tanečníky, recitátory a komorní soubor 

 „Já a ono ...“ pro neslyšící, recitátory a komorní soubor 

Hosté: Skupina neslyšících VDN-Brno 

Choreografie: M. Lajnerová, M. Slámová 

 

29.09.1998: Škoda auto muzeum, Mladá Boleslav29.09.1998: Škoda auto muzeum, Mladá Boleslav29.09.1998: Škoda auto muzeum, Mladá Boleslav29.09.1998: Škoda auto muzeum, Mladá Boleslav    

Večer hudby, moderního tance a výtvarného uměníVečer hudby, moderního tance a výtvarného uměníVečer hudby, moderního tance a výtvarného uměníVečer hudby, moderního tance a výtvarného umění    

W.A. Mozart: Adagio a Fuga c-moll pro smyčce 

G.B. Pergolesi: „Orfeo“, kantáta pro soprán a orchestr 

R.Z. Novák: „Jen jednou si odpočinout jako myš v pasti“ pro komorní soubor 

G.P. Telemann: Koncert pro violu a orchestr G-Dur 
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Ch. Ives: „The unanswered question“ pro trubku, 4 dřev. dechy a smyčce 

Řídí: R.Z. Novák 

Choreografie: M. Lajnerová, M. Slámová 

 

12.10.1998: Bazilika SV. Jiří na Pražkém hradě, Praha12.10.1998: Bazilika SV. Jiří na Pražkém hradě, Praha12.10.1998: Bazilika SV. Jiří na Pražkém hradě, Praha12.10.1998: Bazilika SV. Jiří na Pražkém hradě, Praha    

Vícekomunikační projekt s účastí hudebníků, tanečníků, Vícekomunikační projekt s účastí hudebníků, tanečníků, Vícekomunikační projekt s účastí hudebníků, tanečníků, Vícekomunikační projekt s účastí hudebníků, tanečníků,     

neslyšících umělců, herečky a výtvarníkůneslyšících umělců, herečky a výtvarníkůneslyšících umělců, herečky a výtvarníkůneslyšících umělců, herečky a výtvarníků    

M. Kopelent: „Cantus de dilectione filiorum Dei“ pro 5 zpěvaček, bariton a 3 trombony 

R.Z. Novák: „At jim toto ticho zní“ pro neslyšící, zpěváky,  

herečku, komorní orchestr a video-projekci 

Choreografie: M. Lajnerová, M. Slámová, K. Réblová 

Výtvarné umění: KRAPPRIX 

Hosté: Skupina neslyšících VDN-Brno 

 

1999199919991999    

02.02.02.02.----03.01.1999: Crailsheim, Schwäbisch Hall, Německo03.01.1999: Crailsheim, Schwäbisch Hall, Německo03.01.1999: Crailsheim, Schwäbisch Hall, Německo03.01.1999: Crailsheim, Schwäbisch Hall, Německo    

Česká vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudba    

 

J.J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“ 

Učinkují: Sólisté Státní opery Plzen a Operní školy ve Stuttgartu, 

 Komorní sbor Modřany a ARTn-orchestr Řídí: R.Z. Novák 

 

13.06.13.06.13.06.13.06.1999: Hotel Hilton, Praha1999: Hotel Hilton, Praha1999: Hotel Hilton, Praha1999: Hotel Hilton, Praha    

Klasická hudba a tanecKlasická hudba a tanecKlasická hudba a tanecKlasická hudba a tanec    

Hudba: 

J.S. Bach: Dvojkoncert pro housle a orchestr d-moll 

M. Kopelent: „Veroničina rouška“ pro smyčcový orchestr 

S. Barber: „Adagio“ pro smyčce 

R.Z. Novák: „ … oi …“ pro violoncello solo 

G.B. Pergolesi: „Orfeo“, Kantáta pro soprám a orchestr 



170 
 

A. Dvořák: Serenáda op.22 E-Dur pro smyčce 

Řídí: R.Z. Novák 

    

ČervenČervenČervenČerven----srpen 1999: ARTn a Festival Ars Alchymia, Pržský hrad, Rottmayerův sál, Prahasrpen 1999: ARTn a Festival Ars Alchymia, Pržský hrad, Rottmayerův sál, Prahasrpen 1999: ARTn a Festival Ars Alchymia, Pržský hrad, Rottmayerův sál, Prahasrpen 1999: ARTn a Festival Ars Alchymia, Pržský hrad, Rottmayerův sál, Praha    

Program I:Program I:Program I:Program I:    

J.D. Zelenka: Capraccio III in F pro orchestr 

G.B. Pergolesi: „Orfeo“, kantáta pro soprán a orchestr 

A. Vivaldi: Koncert pro fagot a orchestr 

R.Z. Novák: Obejmi lehce, čistě vroucně nekonečně .. pro komorní orchestr 

W.A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr A-Dur, K.V. 488 

Solisté: Johana Rosická – sopran 

 Jan Čech – klavír 

 Pavel Langpaul - fagot 

Řídí: R.Z. Novák 

 

Program IIProgram IIProgram IIProgram II----IIIIIIIIIIII 

A. Dvořák: Serenáda op. 22 E-Dur pro smyčce 

S. Smejkalová: N.N. pro orchestr 

J. Koželuhová: Smyčcovy kvartet 

W.A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A-Dur, K.V. 622 

    

11.10.1999: Bazilika Sv. Ji11.10.1999: Bazilika Sv. Ji11.10.1999: Bazilika Sv. Ji11.10.1999: Bazilika Sv. Jiří na Pražkém hradě, Prahaří na Pražkém hradě, Prahaří na Pražkém hradě, Prahaří na Pražkém hradě, Praha    

Soudobá duchovní hudbaSoudobá duchovní hudbaSoudobá duchovní hudbaSoudobá duchovní hudba    

M. Kopelent: „Cantus de dilectione filiorum Dei“ 

R.Z. Novák: „Smuteční hudba pro nedělní odpoledne, připomínající …“ 

  –quasi Requiem- 

S. Havelka: „Manna a bilý kámen“ 

M. Slavický: „Veni Sancte Spiritus“ 

Učinkují: Soubory Artn a Mondschein, Pražké pozounové trio, sóliste 

 Filharmonického sboru Praha  
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11.11.11.11.----14.11.1999: Workshop 14.11.1999: Workshop 14.11.1999: Workshop 14.11.1999: Workshop ––––    Moderní tanec, HAMU, PrahaModerní tanec, HAMU, PrahaModerní tanec, HAMU, PrahaModerní tanec, HAMU, Praha    

Taneční dílny, videoprojekce, diskusní fóraTaneční dílny, videoprojekce, diskusní fóraTaneční dílny, videoprojekce, diskusní fóraTaneční dílny, videoprojekce, diskusní fóra    

Vyučují: členové Tanztheater Wuppertal Pina Bausch: Beatrice Libonati, Jan Minařík 

    

28.28.28.28.----29.11.1999: Divadlo Duncan Centre, Praha29.11.1999: Divadlo Duncan Centre, Praha29.11.1999: Divadlo Duncan Centre, Praha29.11.1999: Divadlo Duncan Centre, Praha    

Scénická hudba, hudba v pohybu dvoudenníScénická hudba, hudba v pohybu dvoudenníScénická hudba, hudba v pohybu dvoudenníScénická hudba, hudba v pohybu dvoudenní    

----festival soudobého hudebního divadlafestival soudobého hudebního divadlafestival soudobého hudebního divadlafestival soudobého hudebního divadla    

Učinkují: A rose is … Hannover 

 ARTn-Praha   

Artn/R.Z. Novák: „Já a ono…“ pro neslyšící, recitátory a komorní soubor 

 „Nazývají to láskou“ pro zpěváky,  

 tanečníky, recitátory a komorní soubor 

Arose is…/J. Klein: Smyčcový kvartet č.5 

H. Goebbels: Wrtitings etcetera  

V. Globokar: Par une foret des symboles 

 

06.12.1999: Škoda 06.12.1999: Škoda 06.12.1999: Škoda 06.12.1999: Škoda ––––    Auto Museum, Mladá Auto Museum, Mladá Auto Museum, Mladá Auto Museum, Mladá BoleslavBoleslavBoleslavBoleslav    

Klasický koncertKlasický koncertKlasický koncertKlasický koncert    

J.S. Bach: „Brich´ dem Hungrigen Dein Brot“,  

kantáta pro sola, sbor a orchestr 

A. Vivaldi: „Gloria“ pro ženský sbor a orchestr 

J. Zach: Synfonie II 

A. Copland: Koncert pro klarinet a orchestr 

W.A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr A-Dur, K.V. 488 

 

15.12.1999: Basilika Sv. Jiří na Pražkém hradě15.12.1999: Basilika Sv. Jiří na Pražkém hradě15.12.1999: Basilika Sv. Jiří na Pražkém hradě15.12.1999: Basilika Sv. Jiří na Pražkém hradě   (Výtěžek byl poskytnut unii nevidomých) 

Česká vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudba    

J.J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“, pro sóla,  

varhany, sbor a orchestr 
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2000200020002000    

09.01.2000: Erlöserkirche 09.01.2000: Erlöserkirche 09.01.2000: Erlöserkirche 09.01.2000: Erlöserkirche ––––    FürthFürthFürthFürth----DDDDambach, Německoambach, Německoambach, Německoambach, Německo    

Česká vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudba    

J.J. Ryba: Česká mše vánoční  „Hej mistře“, pro sóla,  

varhany, sbor a orchestr 

J.I. Linek: Pastorella iucunda pro sola, sbor a orchestr 

T.N. Koutník: Vánoční pastorella 

J.J. Ryba: Aria „Z růže vzkvetla lilie“ pro bas a varhany 

 

03.05.2000: Škoda 03.05.2000: Škoda 03.05.2000: Škoda 03.05.2000: Škoda ––––    Auto Museum, Mladá BoleslavAuto Museum, Mladá BoleslavAuto Museum, Mladá BoleslavAuto Museum, Mladá Boleslav    

Cyklus 2000 Cyklus 2000 Cyklus 2000 Cyklus 2000     

Johann Sebastian Bach: Braniborský Koncert č. III G-Dur / BWV 1048 

Josef Suk: Meditace op. 35a pro smyčcový orchestr 

Johann Sebastian Bach: Arien 

Erwin Schulhoff:      Concertino  pro flétnu, violu a kontrabas 

Darius Milhaud:       Machines agricoles / Zemědělské stroje op. 56 

Benjamin Britten:    Simple symphony 

 

09.06.2000: Kaple zasnoubení Panny Marie, Slaný09.06.2000: Kaple zasnoubení Panny Marie, Slaný09.06.2000: Kaple zasnoubení Panny Marie, Slaný09.06.2000: Kaple zasnoubení Panny Marie, Slaný    

Cyklus 2000Cyklus 2000Cyklus 2000Cyklus 2000    

F. Barsanti: Ouvertura pro orchestr 

A. Schönberg: Skladby pro orchestr op. 16 

B. Bartok: Hudba pro smyčce 

J.S. Bach: Braniborský koncert č.3 

 

01.11.2000: Dům kultury, Čerčany01.11.2000: Dům kultury, Čerčany01.11.2000: Dům kultury, Čerčany01.11.2000: Dům kultury, Čerčany    

Cyklus 2000Cyklus 2000Cyklus 2000Cyklus 2000    

J. Zach:  Sinfonia II 

I. Tůma:  Sinfonietta 
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F.A. Rosetti:  Koncert pro klarinet a orchestr 

 

30.11.230.11.230.11.230.11.2000: Kaple zasnoubení Panny Marie, Slaný000: Kaple zasnoubení Panny Marie, Slaný000: Kaple zasnoubení Panny Marie, Slaný000: Kaple zasnoubení Panny Marie, Slaný    

Cyklus 2000Cyklus 2000Cyklus 2000Cyklus 2000    

C. Ricciotti:  Concertino I, II pro smyčcový orchestr 

R.Z. Novák:  Černá vdova, melodram pro klavír a recitaci 

R.Z. Novák:  on/most, melodram pro klavír a recitaci 

T. Albinoni:  Sinfonia in G pro smyčcový orchestr 

P. Philips:  Pavan Passamezzo pro smyčcový orchestr 

E. Křenek:  Sedm skladeb pro smyčce 

    

04.12.2000: Veletržní palác/Museum moderního umění, Praha04.12.2000: Veletržní palác/Museum moderního umění, Praha04.12.2000: Veletržní palác/Museum moderního umění, Praha04.12.2000: Veletržní palác/Museum moderního umění, Praha    

S. Smejkalová / R.Z. Novák: „…narodil se …“  

multimediální kompozice pro zpěváky, recitátory, tanečníky,  

komorní orchestr a diaprojekci 

    

10.12.2000: Sv. Martin ve zdi, Praha10.12.2000: Sv. Martin ve zdi, Praha10.12.2000: Sv. Martin ve zdi, Praha10.12.2000: Sv. Martin ve zdi, Praha    

Česká vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudba    

J.J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“, pro sóla, varhany, sbor a orchestr 

J.I. Linek: Pastorella iucunda pro sola, sbor a orchestr 

T.N. Koutník: Vánoční pastorella 

J.J. Ryba: Aria „Z růže vzkvetla lilie“ pro bas a varhany 

    

16.12.2000: Kirche 16.12.2000: Kirche 16.12.2000: Kirche 16.12.2000: Kirche ––––    Schweinfurt, NěmeckoSchweinfurt, NěmeckoSchweinfurt, NěmeckoSchweinfurt, Německo    

Česká vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudba    

J.J. Ryba: Česká mše vánoční  „Hej mistře“, pro sóla,  

varhany, sbor a orchestr 

J.I. Linek: Pastorella iucunda pro sola, sbor a orchestr 

T.N. Koutník: Vánoční pastorella 

J.J. Ryba: Aria „Z růže vzkvetla lilie“ pro bas a varhany 
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17.12.2000: Erlöserkirche 17.12.2000: Erlöserkirche 17.12.2000: Erlöserkirche 17.12.2000: Erlöserkirche ––––    FürthFürthFürthFürth----Dambach, NěmeckoDambach, NěmeckoDambach, NěmeckoDambach, Německo    

Česká vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudbaČeská vánoční hudba    

J.J. Ryba: Česká mše vánoční  „Hej mistře“, pro sóla,  

varhany, sbor a orchestr 

J.I. Linek: Pastorella iucunda pro sola, sbor a orchestr 

T.N. Koutník: Vánoční pastorella 

J.J. Ryba: Aria „Z růže vzkvetla lilie“ pro bas a varhany 

    

20.12.2000: Basilika Sv. Jiří na Pražkém hradě, Praha20.12.2000: Basilika Sv. Jiří na Pražkém hradě, Praha20.12.2000: Basilika Sv. Jiří na Pražkém hradě, Praha20.12.2000: Basilika Sv. Jiří na Pražkém hradě, Praha    

Česká váČeská váČeská váČeská vánoční hudbanoční hudbanoční hudbanoční hudba    

Výtěžek byl poskytnut unii nevidomých 

J.J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“, pro sóla,  

varhany, sbor a orchestr 
 

2001200120012001    

28.01.2001: Lichtenštejnský palác HAMU, Praha28.01.2001: Lichtenštejnský palác HAMU, Praha28.01.2001: Lichtenštejnský palác HAMU, Praha28.01.2001: Lichtenštejnský palác HAMU, Praha    

Cyklus 2001Cyklus 2001Cyklus 2001Cyklus 2001    

J.S. Bach:  Koncert pro dva klavíry a orchestr, BWV 1061 

R.Z. Novák: Obejmi lehce, čistě vroucně nekonečně 

 … pro komorní orchestr 

W.A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr Es-dur 

A. Copland: Koncert pro klarinet a orchestr 

    

14.02.2001: Škoda Auto Museum, Mladá Boleslav14.02.2001: Škoda Auto Museum, Mladá Boleslav14.02.2001: Škoda Auto Museum, Mladá Boleslav14.02.2001: Škoda Auto Museum, Mladá Boleslav    

Cyklus 2001Cyklus 2001Cyklus 2001Cyklus 2001    

A. Dvořák: Serenáda op. 22 E-Dur pro smyčce 

R.Z. Novák: Obejmi lehce, čistě vroucně nekonečně  

… pro komorní orchestr 

J.S. Bach: Braniborský koncert č.3 
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K. Ditters v. Dittersdorf: Koncert pro kontrabas a orchestr 

18.18.18.18.----20.05.2001: Filharmonie, Stuttgart/Filderstadt20.05.2001: Filharmonie, Stuttgart/Filderstadt20.05.2001: Filharmonie, Stuttgart/Filderstadt20.05.2001: Filharmonie, Stuttgart/Filderstadt, SRN, SRN, SRN, SRN    

R.Z. Novák: Obejmi lehce, čistě vroucně nekonečně 

 … pro komorní orchestr 

J. Suk:  Meditace na chorál sv. Václave 

A. Copland: Koncert pro klarinet, harfu, klavír a orchestr 

 

Červen 2001: Kaple zasnoubení Panny Marie, SlanýČerven 2001: Kaple zasnoubení Panny Marie, SlanýČerven 2001: Kaple zasnoubení Panny Marie, SlanýČerven 2001: Kaple zasnoubení Panny Marie, Slaný    

Cyklus 2001Cyklus 2001Cyklus 2001Cyklus 2001    
 

2002200220022002    

2. a 9. září 2002:2. a 9. září 2002:2. a 9. září 2002:2. a 9. září 2002:    Hudebně taneční projekt, SlanýHudebně taneční projekt, SlanýHudebně taneční projekt, SlanýHudebně taneční projekt, Slaný    

Současná hudba v kombinaci s moderním tancem a pohybovým divadlem 

 

15. listopad 2002: Betlémská kaple, Praha 115. listopad 2002: Betlémská kaple, Praha 115. listopad 2002: Betlémská kaple, Praha 115. listopad 2002: Betlémská kaple, Praha 1    

W. A. Mozart: Requiem pro sóla, sbor a orchestr 

 

17. listopad 2002: Farní kostel, Zn17. listopad 2002: Farní kostel, Zn17. listopad 2002: Farní kostel, Zn17. listopad 2002: Farní kostel, Znojmoojmoojmoojmo    

W. A. Mozart: Requiem pro sóla, sbor a orchestr 

 

23. listopadu 2002:23. listopadu 2002:23. listopadu 2002:23. listopadu 2002:        Kostel u Salvátora, Praha 1Kostel u Salvátora, Praha 1Kostel u Salvátora, Praha 1Kostel u Salvátora, Praha 1    

J. V. Michna: Svatováclavská mše pro sóla, sbor a orchestr 

 

8. prosince 2002:8. prosince 2002:8. prosince 2002:8. prosince 2002:    Kostel „Mariä Himmelfahrt“, Kostel „Mariä Himmelfahrt“, Kostel „Mariä Himmelfahrt“, Kostel „Mariä Himmelfahrt“,     

Deggendorf, SRNDeggendorf, SRNDeggendorf, SRNDeggendorf, SRN    

Česká vánoční hudba 

    

17. prosince 2002: Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 117. prosince 2002: Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 117. prosince 2002: Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 117. prosince 2002: Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 1    

Benefiční koncertBenefiční koncertBenefiční koncertBenefiční koncert    

J. J. Ryba: Česká mše vánoční pro sóla, sbor a orchestr 
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20. prosince 2002: Pražský Hlahol/Velký sál, Praha 120. prosince 2002: Pražský Hlahol/Velký sál, Praha 120. prosince 2002: Pražský Hlahol/Velký sál, Praha 120. prosince 2002: Pražský Hlahol/Velký sál, Praha 1    

Vánoční koncertVánoční koncertVánoční koncertVánoční koncert    
 

2003200320032003    

21. březen 2003:21. březen 2003:21. březen 2003:21. březen 2003:    Kostel uKostel uKostel uKostel u    Salvátora, Praha 1Salvátora, Praha 1Salvátora, Praha 1Salvátora, Praha 1    

J. S. Bach: Janovy pašije, oratorium pro sóla, sbor a orchestr 

 

20. dubna 2003:20. dubna 2003:20. dubna 2003:20. dubna 2003:    Kostel Nanebevztoupení Panny Marie, Kostel Nanebevztoupení Panny Marie, Kostel Nanebevztoupení Panny Marie, Kostel Nanebevztoupení Panny Marie,     

Praha 4 Praha 4 Praha 4 Praha 4 ----    ModřanyModřanyModřanyModřany    

J. V. Michna:  Svatováclavská mše pro sóla, sbor a orchestr 

 

25. dubna 2003:25. dubna 2003:25. dubna 2003:25. dubna 2003:    PražskPražskPražskPražský Hlahol/Velký sál, Praha 1ý Hlahol/Velký sál, Praha 1ý Hlahol/Velký sál, Praha 1ý Hlahol/Velký sál, Praha 1    

Společný koncert s italským sborem „Voci del Friuli“ 

 

26. dubna 2003:26. dubna 2003:26. dubna 2003:26. dubna 2003:    Kostel Sv. Gottharda, SlanýKostel Sv. Gottharda, SlanýKostel Sv. Gottharda, SlanýKostel Sv. Gottharda, Slaný    

Společný koncert s italským sborem „Voci del Friuli“ 

 

6. květen 2003:6. květen 2003:6. květen 2003:6. květen 2003:    Pražský Hlahol/Velký sál, PragPražský Hlahol/Velký sál, PragPražský Hlahol/Velký sál, PragPražský Hlahol/Velký sál, Prag    

A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy; Biblické písně Nr. 3, 5 

E. Toch: Fuge z Geografie 

J. K. Knahl: Ave Maris Stella 

J. D. Zelenka: Laudate puerí 

B. Smetana: Arie z opery „Prodaná nevěsta“ 

 

8.8.8.8.----19. května 2003: Koncerní turné Pražského Hlaholu, 19. května 2003: Koncerní turné Pražského Hlaholu, 19. května 2003: Koncerní turné Pražského Hlaholu, 19. května 2003: Koncerní turné Pražského Hlaholu,     

Chrámového sboru Modřany a Artn OrchChrámového sboru Modřany a Artn OrchChrámového sboru Modřany a Artn OrchChrámového sboru Modřany a Artn Orchestruestruestruestru    

A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy; Biblické písně Nr. 3, 5 

E. Toch: Fuge z Geografie 

J. K. Knahl: Ave Maris Stella 
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J. D. Zelenka: Laudate puerí 

B. Smetana: Arie z opery „Prodaná nevěsta“ 

 

24. června 2003:24. června 2003:24. června 2003:24. června 2003:    Lichtenštejnský palác/ sál B. Martinů, PLichtenštejnský palác/ sál B. Martinů, PLichtenštejnský palác/ sál B. Martinů, PLichtenštejnský palác/ sál B. Martinů, Praha 1raha 1raha 1raha 1    

Koncert německých skladatelůKoncert německých skladatelůKoncert německých skladatelůKoncert německých skladatelů    

J. S. Bach: Koncert pro 2 klavíry a orchestr 

L. v. Beethoven: Romance pro sólové housle a orchestr 

R. Schumann: Koncert pro violoncello a orchestr 

P. Hindemith: Trauermarsch pro violu smyčcový orchestr 

 

2. listo2. listo2. listo2. listopadu 2003:padu 2003:padu 2003:padu 2003:    Praha 1Praha 1Praha 1Praha 1    

L. Cherubini: Requiem 

 

12. listopadu 2003:12. listopadu 2003:12. listopadu 2003:12. listopadu 2003:    Praha 4Praha 4Praha 4Praha 4    

L. Cherubini: Requiem 

    

20. listopadu 2003:20. listopadu 2003:20. listopadu 2003:20. listopadu 2003:        Kostelec nad Černými lesyKostelec nad Černými lesyKostelec nad Černými lesyKostelec nad Černými lesy    

L. Cherubini: Requiem 

 

29. listopadu 2003: Festival Advetní zpěvy29. listopadu 2003: Festival Advetní zpěvy29. listopadu 2003: Festival Advetní zpěvy29. listopadu 2003: Festival Advetní zpěvy        

J. Pavlica: Missa brevis 
 

PŘEHLED AKTIVIT ARTPŘEHLED AKTIVIT ARTPŘEHLED AKTIVIT ARTPŘEHLED AKTIVIT ARTnnnn  

2004200420042004    

9. 9. 9. 9. ----11. ledna 2004:11. ledna 2004:11. ledna 2004:11. ledna 2004:    koncertní zájezd, SRNkoncertní zájezd, SRNkoncertní zájezd, SRNkoncertní zájezd, SRN    

Česká hudba 18.Česká hudba 18.Česká hudba 18.Česká hudba 18.----20. století20. století20. století20. století    

    

29.29.29.29.     února a 1. března 2004: Divadlo Ponec, Praha 3února a 1. března 2004: Divadlo Ponec, Praha 3února a 1. března 2004: Divadlo Ponec, Praha 3února a 1. března 2004: Divadlo Ponec, Praha 3    

Taneční projektTaneční projektTaneční projektTaneční projekt    

Martin Vraný: Jak hlavou zdi neprorážet 
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březen 2004:březen 2004:březen 2004:březen 2004:    Praha Praha Praha Praha     

J.S. Bach: Janovy pašije 

    

květen 2004:květen 2004:květen 2004:květen 2004:    Pražský Hlahol, Praha 1Pražský Hlahol, Praha 1Pražský Hlahol, Praha 1Pražský Hlahol, Praha 1    

Multimediální site specific projekt Noční hudbaMultimediální site specific projekt Noční hudbaMultimediální site specific projekt Noční hudbaMultimediální site specific projekt Noční hudba    

Roman Z. Novák: výběr z tvorby 

 

12., 13. října 2004:12., 13. října 2004:12., 13. října 2004:12., 13. října 2004:    Slaný; Praha, kostel Šimona a JudySlaný; Praha, kostel Šimona a JudySlaný; Praha, kostel Šimona a JudySlaný; Praha, kostel Šimona a Judy    

Koncert ke 100. výročí úmrtí A. Dvořáka pořádán Koncert ke 100. výročí úmrtí A. Dvořáka pořádán Koncert ke 100. výročí úmrtí A. Dvořáka pořádán Koncert ke 100. výročí úmrtí A. Dvořáka pořádán     

ve spolupve spolupve spolupve spolupráci sráci sráci sráci s    Massiaskantorei Hannover/SRNMassiaskantorei Hannover/SRNMassiaskantorei Hannover/SRNMassiaskantorei Hannover/SRN    

A. Dvořák: Requiem 

    

9. prosince 2004:9. prosince 2004:9. prosince 2004:9. prosince 2004:    Praha, divadlo PonecPraha, divadlo PonecPraha, divadlo PonecPraha, divadlo Ponec    

Ať jim to to ticho zníAť jim to to ticho zníAť jim to to ticho zníAť jim to to ticho zní    

H. Oehring: Mischwesen 

R.Z. Novák:  Ať jim to to ticho zní 

21. prosince 2004: 21. prosince 2004: 21. prosince 2004: 21. prosince 2004:     Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 1Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 1Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 1Bazilika sv. Jiří, Pražský hrad, Praha 1    

BBBBenefiční koncerenefiční koncerenefiční koncerenefiční koncert:t:t:t:    

J. J. Ryba: Česká mše vánoční pro sóla, sbor a orchestr 
 

DRAMATURGICKÝ PLÁN 2005 DRAMATURGICKÝ PLÁN 2005 DRAMATURGICKÝ PLÁN 2005 DRAMATURGICKÝ PLÁN 2005     

25. ledna 2005:25. ledna 2005:25. ledna 2005:25. ledna 2005:        Pražský HlaholPražský HlaholPražský HlaholPražský Hlahol    

Program: 

Orchestrální koncert z děl skladatelů  

M.Brucha, Ch. Ivese, R. Z. Nováka 

2. dubna 2005: 2. dubna 2005: 2. dubna 2005: 2. dubna 2005:         Kostel sv. GotKostel sv. GotKostel sv. GotKostel sv. Gotharda, Slanýharda, Slanýharda, Slanýharda, Slaný    

J.S. Bach: Janovy pašije 

2. května 2005:2. května 2005:2. května 2005:2. května 2005:        Pražský HlaholPražský HlaholPražský HlaholPražský Hlahol    

Program: Večer chansonů v podání M. Kociánové 
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6.6.6.6.----12. května 2005:  Wales (UK)12. května 2005:  Wales (UK)12. května 2005:  Wales (UK)12. května 2005:  Wales (UK)    

Koncertní turné společně s pěveckým sborem Hlahol Praha 

30. října 2005:30. října 2005:30. října 2005:30. října 2005:        Stavovské divadlo PrahaStavovské divadlo PrahaStavovské divadlo PrahaStavovské divadlo Praha    

premiéra opery R.Z.Nováka: Beze dne a bez noci 

13. listopadu 2005:13. listopadu 2005:13. listopadu 2005:13. listopadu 2005:        ChrudimChrudimChrudimChrudim    

W.A Mozart: Requiem 

20. listopadu 2005: Meißen (SRN)20. listopadu 2005: Meißen (SRN)20. listopadu 2005: Meißen (SRN)20. listopadu 2005: Meißen (SRN)    

W.A Mozart: Requiem 

17. prosince 2005:17. prosince 2005:17. prosince 2005:17. prosince 2005:    Divadlo Ponec, PrahaDivadlo Ponec, PrahaDivadlo Ponec, PrahaDivadlo Ponec, Praha    

repriza komorní opery R.Z.Nováka: Beze dne a bez noci 
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Příloha č.3 
 
Záznamy koncert ů pořízené Českým rozhlasem 
 
AGON 
 
Koncert na Pražském jaru 22.5. 2001, Rudolfinum 
Zorn: Jen pro Tvé oči 
Kofroň: Tři kusy pro orchestr 
Vostřák: Tajemství růže 
Goebbles: Žárlivost 
Smolka M.: Déšť… pro 18 nátrojů 
Lang: Už jste to zkusili pro tubu a 13 hráčů 
 
Koncert k 60.výročí založení AMU ve Studiu 1 – 30.9.2005 
Ivanovič: Šílencova ranní suita 
 
MOENS 
 
Festival Třídení – 5.12.1997 
Nebesnyj: Implicatio 
Matoušek V.: Post skriptum 
Loudová: Tanto accanto 
 
Ateliér 97 – 15.1.1998 
Piňos: Sommenschein 
 
Koncert ze Studia 1 ČRo 3 – 16.9.1998 
Graham: Kvintet 
Murail: Treize couleurs du solil couchant 
Pudlák: Om-Age 
Bartoň: Pantum 
 
Festival Třídení – 1.12.1998 
Haase: Mlčení sirén 
Pudlák: 33 pohledů na horu Říp 
 
Festival Třídení – 30.11.1999 
Slavický: Veni Sancte Spiritus 
 
Festival Třídení – 6.,7.,8.12.2000 
Vostřák: Kniha principů 
Kopelent: Agnus Dei 
Kagel: Fantasiestück 
Kurtág: Hommage á Schumann 
Klusák: Minimálně do zítřka 
Marek: Neproniknutelná růže 
 
Studio Live - 26.10.2003 
Marek: Neproniknutelná růže 



181 
 

 
RESONANCE 
 
Festival Třídení – 3.11.1998 
Pokorný: Barvy a vůně noci 
Piňos: Dolce far niente II 
Řehoř: Osmihra 
 
Dny soudobé hudby – 13.11.2002 
Semerák: Návraty ve spirále 
 
 
Skladby nahrané sledovanými soubory pro Český rozhlas 
 
AGON1 
Martin Smolka: Hudba hudbička  
Martin Smolka: Nocturno 
Petr Kofroň: Velký vůz 
 
RESONANCE 
 
Matějů:Komboloi 
 
Parsch: Bílí ptáci 
 
KONVERGENCE2 
 
Marek: Místnost č.29 pro 6 hráčů 
 
Štochl: Vojtíškovy rituály pro 7 hráčů 
 
Pálka: Ukládání 
 
TUNING METRONOMES 
 
Smejkalová: Orchidee 
 
Rataj: Vítkovské oratorium 
 
Trnka: Deja vu 
 
MOENS 
 
Bartoň: Večerní hudba 
 
Bartoň: Míjení času 
 
                                                 
1 Skladby nahrané Agonem jsou také zahrnuty v příloze č.1 
2 Sdružení Konvergence během svého fungování nahrálo na stanici Čro3 Vltava v rámci pořadu Musica 
Moderna, které moderovala Wanda Dobrovská, čtyři pořady s představením své tvorby 
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Roman Z. Novák: Pohled v zrcadle 
 
Emmert: Berla sv.Vojtěcha 
 
Havelka: Agapé je láska 
 
Pudlák: Chandra 
 
Pudlák: Poslední slovo 
 
Řehoř: Intimito 
 
Matoušek L.: Stíny a odlesky 
 


