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Slovo zakladatele

5

Kromě outdoorového září nabídne festival také svou
tradiční vnitřní část v listopadu. Ta představuje důsledně
namíchanou esenci podle receptury Strun podzimu: uvedeme berlínské akustické techno v podání Brandt Brauer
Frick Ensemble, intimní výpověď kontratenoristy Andrease
Scholla, nejčistší bossa novu v podání Viniciuse Cantuarii,
ale i divácký bonus v podobě scénického Recitálu klasika
Jiřího Suchého v Rudolfinu.
Děkuji ze srdce všem našim partnerům, kteří nás navzdory
těžké době podpořili, a to v nezmenšené (!) míře: Ministerstvu kultury ČR, hlavnímu městu Praha, novému hlavnímu
partnerovi ČSOB i celé rodině našich velkorysých mecenášů a tradičních partnerů. Díky vám můžeme dělat to, co
milujeme, díky vám mohou Struny znít... ●

Vážení přátelé,
mimořádná doba přinesla Strunám podzimu
vzrušující příležitost uspořádat poprvé festival
také venku. Praha zase dýchá a hýří svými
půvaby, jindy zašlapanými všudypřítomným
turismem, a my ji můžeme rozeznít na
místech, o kterých se nám ani nesnilo. A díky
bezprecedentní spolupráci s evropským
kulturním kanálem TV arte pošleme pozitivní
poselství, že Praha (opět) zní (Prague Sounds
again!), celému kulturnímu světu.
Marek Vrabec
prezident festivalu
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O festivalu
Od svého založení v roce 1996 si festival Struny podzimu
vydobyl pověst jedné z nejvýznamnějších hudebních událostí v České republice. Jeho program osvětluje vztahy mezi
klasickou a soudobou vážnou hudbou, jazzem, hip-hopem
a elektronikou. Dramaturgie festivalu se opírá o impulzy
napříč hudebními obdobími i žánry a zprostředkovává
svému publiku unikátní, intimní zážitky na různorodých festivalových scénách v Praze. Festival za dosavadních 23 let
své existence uvedl řadu ikonických hudebních osobností,
ale představuje systematicky také novou generaci umělců,
často v české premiéře.
Společným jmenovatelem a klíčem k výběru festivalových
umělců je, že jejich tvorba spojuje staré a nové, minulost
a současnost, přičemž vytváří novou kvalitu. Totéž lze říct
i o samotných Strunách podzimu: Respektují minulost, žijí
současností a směřují do budoucnosti. Tato neustálá evoluce je receptem, díky němuž se festival stále vyvíjí.
Stejně jako dobrá hudba. ●

Festival Struny podzimu se koná pod záštitou ministra
kultury České republiky Lubomíra Zaorálka, primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba a radní pro oblast kultury,
památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hany
Třeštíkové.

„Na žádném jiném festivalu by nebylo myslitelné v několika dnech po sobě slyšet světové jazzové hvězdy, klasiku
domácí populární hudby, Bachovy barokní skladby, klasiku hip-hopu i experimenty soudobé vážné hudby."
Ondřej Bezr Lidové noviny

Zdravice

Vážení návštěvníci festivalu,
uplynulé měsíce nás přesvědčily, jak křehcí
jsou lidé, svět i jistoty v něm. Řada věcí,
které jsme ještě před rokem vnímali jako
samozřejmost, doznala změn. O to víc nás
může těšit, že nástroje a hlasy předních
zahraničních i domácích hudebníků se na
Strunách podzimu rozeznívají i v letošním
roce.
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Struny podzimu, festival s téměř pětadvacetiletou tradicí,
vždy vynikaly charakteristickým rukopisem a osobitým
výběrem interpretů, v němž si našli své favority příznivci
různorodých žánrů a především pak ti, kdo rádi objevují
a prozkoumávají nové hudební obzory. Ani letošní rok
v tomto ohledu nebude výjimkou – klasika, bossa nova,
jazz, či dokonce akustické techno, to je jen letmý výčet
hudebních žánrů, které nám 24. ročník Strun podzimu
naservíruje.
Mnoho pořadatelů muselo letos změnit, nebo zcela zrušit
své plány. Kultura patří k nejvíce zkoušeným oblastem
života. V těžkých chvílích ale často vznikají také ty nejoriginálnější a nejodvážnější nápady. Struny podzimu s jedním
takovým přicházejí – je jím koncert s pódiem a hledištěm
přímo na hladině Vltavy. Prostřednictvím televizního streamu může celý svět vidět, že Praha dýchá a také opět zní.
Přeji všem příznivcům kvalitní muziky, ať si vychutnají každý
tón a ať z festivalových večerů načerpají maximum optimismu a radosti. ●

Lubomír Zaorálek
ministr kultury České republiky

Zdravice
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A můj osobní tip? Unikátním propojením hudby a veřejného prostoru bude dle mého koncert britského houslisty
Daniela Hopea. Lidé budou moct koncert sledovat nejen
z nábřeží, ale také z plavidel na Vltavě. Vivaldi a Smetana
v moderní úpravě pod otevřeným nebem budou jistě zásadní hudební událostí tohoto podzimu.
Jménem hlavního města Prahy přeji všem
příjemný poslech. ●

Vážení návštěvníci letošních Strun podzimu,
24. ročník festivalu je tady. Současná
pandemie koronaviru nám opět připomněla,
jak důležitou roli hraje umění a kultura
v našich životech. Jsem proto velmi rád, že
se organizátoři zvládli kreativně a důmyslně
přizpůsobit situaci, kterou nikdo z nás
neočekával. Ztížené podmínky jako by letošní
program Strun podzimu vůbec nenarušily.
Ba naopak, celou situaci lze vnímat jako
příležitost, jak přicházet s novými nápady
a formáty. Oceňuji, že festival opět nabízí
pestrou paletu hudebních zážitků napříč
několika žánry, a to hned ve dvou blocích –
zářijovém venkovním a listopadovém vnitřním.

Zdeněk Hřib
primátor hlavního města Prahy
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Slovo mecenášů a partnerů

„Nechte se strhnout
nevšedním zážitkem
jedinečného festivalu,
který i letos rozezní
podzimní Prahu. Jsme
rádi, že můžeme být
spolu s vámi jeho
součástí.“ ●
ČSOB
Korporátní bankovnictví

„Díky Strunám podzimu
se i letos můžeme
s našimi hosty těšit na
podzim plný kvalitní
hudby a příjemných
společenských
zážitků.“ ●

Libor Winkler
řídící partner finanční skupiny RSJ

„Festival Struny podzimu považuji za jedinečný
a je mi velkou ctí, že jej už řadu let mohu jako
přední mecenáš podporovat. Je to skutečná
oslava hudby špičkové úrovně. Kultura a umění
jsou proto zvláště v dnešní době klíčem primární
důležitosti, který v nás probouzí to nejlepší
z lidských hodnot. ●

Karel Janeček
mecenáš festivalu Struny podzimu

„Letošní Struny
podzimu budou jiné.
Stejně tak, jako svět
kolem se změnil, tak
i festival bude trochu
netradiční. Struny
podzimu kromě
zajímavého programu
v koncertních
sálech rozezvučí
Prahu výjimečným
koncertem na Vltavě.
Tento koncert je pro
mě osobně srdeční
záležitostí. Miluji
Daniela Hopea, miluji
Recomposed od Maxe
Richtera a miluji Prahu.
Jsem hrdá, že můžu
být součástí této velmi
kreativní kulturní akce.
Struny podzimu, držím
vám palce!“ ●
Michaela Cittadini
mecenáška festivalu Struny podzimu

„Deník The New York
Times označil Struny
podzimu za jeden
z nejinovativnějších
hudebních projektů
v Praze, což festival
již téměř čtvrt století
úspěšně potvrzuje.
Nejinak je tomu i letos,
kdy se Struny podzimu
navíc vůbec poprvé
ve své historii rozezní
z unikátní plovoucí
scény na hladině
Vltavy. U představení
špičkového houslisty
Daniela Hopea pod
širým nebem Česká
televize samozřejmě
nebude chybět.
Přeji návštěvníkům
jedinečné zážitky.“ ●

Petr Dvořák
generální ředitel České televize
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Řekli o festivalu

„Festival se etabloval coby viditelná značka, která v dobrém smyslu představuje status kulturnosti.“ ●
Pavel Turek
Respekt

„Struny podzimu iniciují spolupráci českých interpretů
se zahraničními. Vymýšlejí původní programy. Nebo si
alespoň říkají o ty neobvyklejší, odvážnější. Publiku měsíce dopředu vysvětlují, co uslyší. Rozšiřují obzory, vlastně
kultivují scénu.“ ●

„Struny podzimu jsou jedním z nejinovativnějších hudebních projektů v Praze.“ ●
The New York Times

„Struny podzimu nabízejí hudební experimenty, k nimž
málokterá dramaturgie nachází odvahu.“ ●
Václav Havel

„Struny podzimu mě provázejí od prvního ročníku na
Pražském hradu. Ze všech důležitých tuzemských hudebních projektů měl nejdynamičtější evoluci. Koncept
prolínání žánrů byl jistě u nás unikátní, ale ještě větší
respekt ve mně vždy budila a budí energie festivalu,
kreativita, flexibilita a nadšení. Nemusím souznít s každou volbou, ale vždy je to logicky zařazeno do kontextu
a strategie festivalu. Struny podzimu nesporně patří do
diadému české hudební současnosti.” ●
PhDr. Luboš Stehlík
šéfredaktor časopisu Harmonie

„Přehlídka, která začala na Pražském hradě za éry Václava Havla, umí katapultovat české hudebníky až k ceně
Grammy.“ ●
Hospodářské noviny

Daniel Konrád
Hospodářské noviny

„Struny podzimu sleduji od samého začátku jejich
existence a mnoho koncertů jsem osobně navštívil. Při
pohledu do programu minulých ročníků se však dnes už
jenom divím, jak jsem některá jména mohl vlastně propásnout. Je to jednoduché, tehdy jsem je prostě neznal,
a během toho téměř čtvrtstoletí jich skutečně nebylo
málo. Po restartu v roce 2017 do svého již tak širokého
programového záběru Struny pustily zbrusu nový vítr
a otevřely se doslova dokořán. Jen tak dál.“ ●
Michal Pařízek, Full Moon
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Tvorba letošního programu
byla jízda
Proces sestavování programu Strun podzimu 2020 byl
neobvyklý. Problémy a nejistoty, které přinesla globální
pandemie, způsobily, že plánování s předstihem najednou zahrnovalo také aspekt víry. Jako festival jsme museli
reagovat na vývoj a přizpůsobovat se. Program měnil tvar
z měsíce na měsíc a z týdne na týden – byla to docela
jízda. Máme štěstí, že se nám podařilo zachránit některé
klíčové koncerty, které byly součástí našeho původního
plánu, a program jsme doplnili o dvě speciální akce s významnými umělci z naší festivalové historie. Ti vystoupí –
poprvé v historii festivalu - ve venkovních prostorech, na
jedněch z nejkrásnějších míst Prahy.
Letošní koncerty pokrývají typicky široké hudební území:
od rané klasiky po tu současnou, od jazzu a písňové tvorby
až k elektronice. Zvláštní koncerty v září slibují, že se stanou nezapomenutelnými událostmi, protože jsou zároveň
oslavou návratu živé hudby do města. Obzvláště se těším
na příležitost vidět Avishaie Cohena z neobvyklé blízkosti.
Se svým triem vystoupí na střeše Lucerny před pouhými
250 diváky.
Na druhém zářijovém koncertu vystoupí houslista Daniel
Hope, který se na festival vrací sedm let po svém prvním
vystoupení. Max Richter psal kompozici Vivaldi Recomposed s myšlenkou právě na Daniela Hopea. Jedná se o současné dílo vytvořené na základě Čtyř ročních období, což
je odvážná myšlenka, a pamatuji si, že když jsem se o ní
poprvé doslechl, byl jsem poměrně skeptický. Richterova
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skladba je však pozoruhodně citlivé, chytré přepracování,
které funguje jako dialog mezi dvěma skladateli napříč
staletími.
Naše vnitřní koncerty, i když je jejich počet nižší než v běžných letech, představují některé ze základních kamenů
naší dramaturgické linie. Vývoj berlínského uskupení Brandt
Brauer Frick jsem s radostí sledoval už od chvíle, kdy jsem
je poprvé viděl na koncertě jako elektronické trio. Pro Struny podzimu zahrají v plné kráse svého desetičlenného souboru, ve kterém jsou jejich elektronické skladby upraveny
pro převážně akustické nástroje (violoncello, žestě, harfa,
klavír, bicí atd.). Zkrátka koncert hodný pozornosti.
Těší mě, že Vinicius Cantuaria souhlasil s návratem na festival (sedm let po svém prvním vystoupení) a že tentokrát
představí své interpretace písní Antonia Carlose Jobima,
mistra brazilské bossa novy. Divadlo X10 se svou industriální atmosférou nabídne neobvyklé prostředí pro tyto
citlivé, něžné písně a myslím, že – stejně jako loni v případě
sólového vystoupení Jiřího Bárty – tento prostor přispěje
k odhalení různých hudebních rozměrů, které by ve standardním koncertním sále zanikly.
Stejně jako všichni ostatní se ale ze všeho nejvíc těším, až
si budu moct znovu užít živou hudbu takovou, jaká by měla
být: zážitek sdílený s ostatními milovníky hudby a interakce
mezi umělcem a publikem v jedinečném časovém okamžiku. Děkujeme za vaši trvalou podporu Strun podzimu. ●

Guy Borg
dramaturg

PR
AGUE
SOUN
DS
again

Pá 11/9 20 h Střecha Lucerny
So 19/9 19.30 h Plovoucí scéna na Vltavě
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Struny podzimu se poprvé ve své téměř
pětadvacetileté historii vydávají ze sálů
do venkovních prostor, aby nechaly
Prahu opět znít. Prague Sounds again!

AVISHAI
COHEN
TRIO
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Vzácná šance vidět legendárního
basistu z bezprostřední blízkosti: intimní
koncert v okouzlujícím prostředí střechy
Lucerny.
#Jazz

Pá 11/9 18 h, 20 h

Střecha Lucerny
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Neobvyklý koncert v neobvyklém roce, představení
Avishaie Cohena na Strunách podzimu slibuje jedinečný
zážitek přinejmenším ve dvou ohledech. Cohen, který
obvykle hraje před obrovským davem ve velkých koncertních sálech a na festivalech, zahraje se svým triem pro
publikum čítající 250 lidí. Neméně výjimečné je také místo
konání tohoto představení: pod širým nebem na střeše
paláce Lucerna s panoramatem Prahy v pozadí. Prague
Sounds again!
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Line-up
Avishai Cohen — kontrabas ○ Elchin Shirinov — klavír ○ Roni Kaspi — bicí

Odhadovaná délka koncertu
60 minut
bez přestávky

Rodák z Jeruzaléma a čerstvý padesátník Avishai Cohen
začal svou kariéru v devadesátých letech a po angažmá
u pianisty Chicka Corey se brzy vrhl na úspěšnou sólovou
dráhu, kterou české publikum od začátku sleduje – Cohen
tu odehrál už téměř tři desítky koncertů a i přes takovou
intenzitu o posluchače nikdy nouzi neměl.
Cohen vydal řadu úspěšných alb na pomezí jazzu a world
music, ale nikdy se nebránil ani popu, který vkusně prostupuje zejména jeho pozdější nahrávky. Dnes platí za
globální hvězdu s popularitou daleko za hranicemi jazzové
komunity. V Česku si Avishai Cohen dokázal získat srdce
mnoha fanoušků svými koncerty pohybujícími se žánrově
na rozmanitém půdorysu, od symfonického projektu až po
pop-jazzovou sestavu 1970.
Je to ale právě triový formát, v němž si můžete hudbu
Avishaie Cohena vychutnat v té nejčistší podobě: fantastický zvuk, precizní souhra, komplikované, ale vzrušující
polyrytmy a groovy, romantická nálada kompozic, individuální virtuozita plně využitá pro potřeby celku. Tento koncert
nabízí vzácnou šanci vidět mistrovo umění z bezprostřední
blízkosti. V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do Lucerna Music Baru.

Energie, originální nápady a virtuózní sóla... Cohen patří
mezi elitní basisty na současné scéně.
Bill Milkowski, Jazz Times
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for

Unikátní koncert v jedné
z nejkrásnějších scenérií vůbec: na
plovoucí scéně přímo na hladině Vltavy
mezi mostem Legií a Slovanským
ostrovem, v blízkosti Národního divadla
a s úchvatným panoramatem Pražského
hradu v pozadí.

28

Oslava společně sdílených živých hudebních zážitků.
Prostřednictvím evropské televize arte, která v koprodukci
s Českou televizí koncert streamuje i zaznamenává, zazní
z Prahy vzkaz, že Praha opět zní hudbou: „Prague Sounds
again!“
Britský fenomén Daniel Hope, jehož učitelem byl legendární Yehudi Menuhin, provede společně s českým orchestrem Epoque Orchestra program Vivaldi – Recomposed,
novodobou verzi Čtvera ročních období britského skladatele Maxe Richtera.
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Koncert se koná pod záštitou ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka, primátora hlavního
města Prahy Zdeňka Hřiba, starosty Městské části Praha 1 Petra Hejmy a radní hlavního
města Prahy Hany Třeštíkové.

Ve spolupráci

Spolupořadatelé

Poděkování

Za podpory
Státní
plavební
správa

Ve světové premiéře zazní v úvodu Vltava na Vltavě,
skladba Jiřího Slavíka podle Bedřicha Smetany. Smetanův
originál se v této úpravě odráží někdy velmi zřetelně, jindy
pouze okrajově. Podobu skladby totiž ovlivňuje i složení
ansámblu, v jehož obsazení nenajdeme žádné žesťové
nástroje či perkuse. „Některé původní Smetanovy scény,
jako lesní hon či dnes již neexistující Svatojánské proudy, byly nahrazeny zcela novou hudbou, která vyjadřuje
přítomnost lesní zvěře v povodí Vltavy či scénu topícího se
člověka ve studených vltavských proudech. Podobně jako
v originálu se však řeka Vltava postupně rozproudí, propluje venkovskou svatbou a doprovodí tančící víly, aby se poté
od hradeb Vyšehradu majestátně ubírala směrem k Labi,“
prozrazuje Jiří Slavík, který se v úvodní skladbě ujme i dirigentské taktovky.
„Je Praha ještě pořád krásná a okouzlující? Nezadupaly
její půvab nohy milionů turistů? Nejsou už starodávné
domy, mosty, uličky a náměstí jen prázdnou skořápkou
naplněnou levnými cetkami? Nikoliv: Praha je tajemným
městem věží, střech, zahrad, pouličních lamp, uliček,
kopců a příběhů. A Praha je městem na řece… “
(Praha je Praha, Baobab, Olga Černá)
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Daniel Hope uvedl Vivaldiho Čtvero
ročních období v novém kabátu od
britského skladatele Maxe Richtera
v české premiéře na Strunách
podzimu v roce 2013. Tehdejší
koncert v Rudolfinu dodnes patří
k těm nejpamátnějším v téměř
pětadvacetileté historii festivalu.
#New Classical

& Epoque Orchestra
Max Richter / Vivaldi: Four Seasons Recomposed

So 19/9 19.30 h

Plovoucí scéna na Vltavě
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Richterovo Recomposed s Danielem Hopem se stalo
jedním z nejúspěšnějších titulů vydavatelství Deutsche
Grammophon. V letošním mimořádném roce přijal Hope
festivalové pozvání k neopakovatelnému koncertu na Vltavě, kterým Struny podzimu rozezní k životu se probouzející
Prahu.
Daniel Hope platil za hvězdu už při své festivalové premiéře
před sedmi lety. Od té doby pokračuje v upevňování pozice
jednoho z nejvýznamnějších houslistů světa. Proslul nejen
díky interpretační kvalitě, ale i širokému spektru realizovaných projektů či kurátorství koncertních sérií pro festivaly
po celém světě. V době omezení souvisejících s šířením
pandemie koronaviru vyslal Hope poselství v podobě řady
koncertů komorní hudby z jeho obývacího pokoje v Berlíně.
Série nazvané „Hope @ Home“ se zúčastnili umělci jako
Sir Simon Rattle, Magdalena Kožená, Max Raabe a Max
Richter. Do dnešního dne ji sledovalo více než 5 milionů
diváků. Na plovoucí scéně na Vltavě vystoupí Daniel Hope
v programu Vivaldi Recomposed společně s dvacetičlenným ansámblem Epoque Orchestra. Richterova úprava
Čtvera ročních období je právem považována za fascinující
dílo, které respektuje Vivaldiho originál, ale zároveň se
nebojí utvářet jeho novou barvu a tón s citem současného
skladatele. V průběhu programu se mezi oběma skladateli
vytváří dialog, který dává vzniknout organickému a vzrušujícímu spojení. ●
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Program
Jiří Slavík — Vltava na Vltavě (světová premiéra)
Max Richter / Vivaldi — Four Seasons Recomposed

Line-up
Daniel Hope — housle
Epoque Orchestra Housle — David Pokorný ○ Alexey Aslamas ○ Tomáš Hubka ○
Ondřej Hás ○ Vladimír Klánský ○ Anna Veverková ○ Costin Anghelescu ○ Terezie
Charvátová / Violy — Vladimír Kroupa ○ Karel Untermüller ○ Mikoláš Čech ○ Ilja
Chernoklinov / Violoncella — Vít Petrášek ○ Hana Baboráková ○ Štěpán Drtina
○ Marek Elznic / Kontrabasy — Jan Smažík ○ Ondřej Štajnochr ○ Tomáš Otevřel
/ Harfa — Bronislava Klablenová / Cembalo — Katta / Flétny — Jiří Ševčík ○ Oto
Reiprich / Klarinet — Irvin Venyš / Jiří Slavík — dirigent (Vltava na Vltavě)

Odhadovaná délka koncertu
75 minut
bez přestávky

Koncert živě streamuje
TV arte.

Koncert zaznamenává TV arte
a Česká televize.

Záznam koncertu odvysílá Česká televize na stanici ČT Art 26. září a evropský
kulturní televizní kanál TV arte 4. října 2020.

„Hope je nejzajímavějším britským smyčcovým hráčem
od dob Jacqueline du Pré.“
London Observer

Vivaldi Recomposed: S Maxem
Richterem pod poutavý povrch

Když vlivný britský kritik Norman Lebrecht sestavoval
v roce 2014 seznam deseti skladeb, které už nikdy nechce
slyšet, zařadil na páté místo Vivaldiho „však-vy-víte-co“.
Čtvero ročních období je dílo až neskutečně vytrvalé
a populární, čímž si zároveň vysloužilo status osvědčené
a patřičně otravné hudební vycpávky.
Cyklus čtyř koncertů pro housle a orchestr nazvaných
podle jednotlivých ročních období je jednou z nejhranějších a nejnahrávanějších skladeb v hudebních dějinách,
po které sahají jako k osvědčené jistotě špičkoví houslisté
i výrobci zvukového smogu. Čtvero ročních období má ve
svém pomyslném erbu slavný komorní orchestr Akademie
svatého Martina v polích, který díky více než půl milionu
prodaných nahrávek „vy-víte-čeho“ získal v roce 1969 svou
první zlatou desku, velký kus slávy si na své extrémní interpretaci vydobyl také kanadský zlobivec Nigel Kennedy.
Čtvero ročních období láká rovněž k četným úpravám –
jedna z nich je pro akordeon a vytvořil ji Richard Galliano,
který vystoupil na Strunách podzimu před třemi lety.
Vivaldiho evergreen už si musel nechat líbit mnohá rádobyvylepšení a aktualizace pomocí elektronických beatů,
samplů, světelných efektů a spousty jiného balastu. Také
se ale dá říct, že ho bezmezná popularita takřka vytlačila
z programů seriózních koncertů, což si na druhé straně
vynahrazuje jako oblíbená hudební kulisa v reklamách či
nákupních centrech. V takové situaci není složité získat ke
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skladbě odpor a tvářit se, že raději neměla být nikdy napsaná. Jako druhá možnost se ovšem nabízí uchopit ji zevnitř,
zkusit v ní najít podstatné jádro a celou ji třeba jen sám pro
sebe redefinovat.
Německý skladatel Max Richter se před lety vydal druhou
ze zmíněných cest a jeho kompozice Recomposed by
Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons měla světovou
premiéru 31. října 2012 v londýnském Barbican Centre –
hrála Britten Sinfonia, dirigoval André de Ridder, sólistou
byl stejně jako na Strunách podzimu Daniel Hope. Už
o dva měsíce dříve ale vyšla i nahrávka, která se vyšplhala
do čela klasického žebříčku iTunes v USA, Velké Británii
a v Německu. Vivaldi na publikum zkrátka znovu neomylně
zafungoval, i když tentokrát skrze koncept současného
skladatele, který tíhne k minimalismu, postmoderně
a poutavým tématům. Překomponovaný Vivaldi je
typickou ukázkou Richterovy práce, která vychází vstříc
posluchačům vyhledávajícím inteligentní, ale zároveň
přístupnou hudbu, v níž je obsaženo mnohem více vrstev
než onen poutavý povrch.
Skladatel podle vlastních slov vyhodil z Vivaldiho zdrojového materiálu nějakých sedmdesát pět procent, a se
zbytkem naložil zcela podle svého. Motivy vybrané z původních koncertů se ozývají v podobě smyček a opakovaných patternů, občas se rozvolní do tiché, skoro meditativní plochy, jindy uhánějí vpřed s uhrančivou monotónností
minimalistické strojovny, která má ohromnou přitažlivost
i pro posluchače, kteří jinak o vážnou hudbu ani nezavadí.
Richter si bere od Vivaldiho ty největší ušní červy, které si
ze Čtvera ročních období pamatuje skoro každý, ale vrství
je na sebe do nového ambientního zvuku, který se nese
do prostoru v proměnlivé a křišťálově čistě vlně. Posedlost
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špičkovým zvukem je Richterovi vůbec vlastní – když v roce
2014 podepisoval smlouvu s vydavatelstvím Deutsche
Grammophon, vymínil si, že jeho skladby budou vycházet
také na vinylech.
Premiérová nahrávka Recomposed by Max Richter: Vivaldi –
The Four Seasons se sice v době vydání nedočkala jednoznačného kritického přijetí, ale skladba zlákala k provedení
po Hopeovi několik dalších – přinejmenším velmi dobrých –
houslistů. Minulý rok nahrála Richterovu rekompozici pro
firmu Rubicon houslistka Fenella Humphreys a je pozoruhodné sledovat, jak její pojetí zdůrazňuje barokní základ
přejatý od Vivaldiho, zatímco Hopeova nahrávka dbá spíš
na ambientní atmosféru evokující klasika žánru Briana Ena.
Možná ze všeho nejdůležitější je ovšem fakt, že Richter
skutečně zachází s motivy Čtvera ročních období tvůrčím
způsobem – jeho práce obstojí i samostatně bez znalosti
původního materiálu, který se vydal na úplně jinou cestu
než je ta, na kterou ho vyslal před třemi sty lety Vivaldi.
K zásadnímu přepracování tak populární skladby, jakou je
Čtvero ročních období, je ovšem potřeba také značného
tvůrčího sebevědomí. Richter se na oblibě Vivaldiho skladby jistě také přiživuje a nabízí publiku vlastní hudbu v lákavém obalu. Přitom ale nepodvádí a jeho vlastní autorská
práce je tou nejpodstatnější složkou výsledku. Známé motivy v nových kontextech navíc vzbuzují permanentní napětí
a zvědavost. Je to trošku podobné jako celý život chodit
kolem historické budovy s nádhernou fasádou, a najednou
mít možnost podívat se dovnitř a prolézt si i její překvapivá
zákoutí, podzemní chodby, podívat se z okna do dvora
a zjistit, jak daleko je vidět ze střechy. Historie, dosud jen
obdivovaná zvenku, se náhle stane čímsi živým, současným
a bezprostředně blízkým.

Čtyřiapadesátiletý Richter s Vivaldim nezachází ani tak
uctivě, jako opravdu sebevědomě – velké a ambiciózní
projekty k jeho práci ostatně patří. V roce 2004 mu vyšlo
album The Blue Notebooks, na němž britská herečka Tilda
Swinton čte úryvky z deníků Franze Kafky a básní Czesława
Miłosze – nahrávku Richter označil jako protestní album
proti válce v Iráku a meditaci o násilí. V roce 2015 vytvořil
Richter osm a půl hodiny trvající skladbu Sleep, jejíž stopáž
odpovídá celonoční relaxaci. Ke skladbě letos vznikla
také stejnojmenná aplikace pro iOS nebo Android, která
umožňuje nastavit si variabilní podobu kompozice podle
individuální potřeby. Richter ovšem není autorem relaxační
hudby a přisuzuje skladbě Sleep politický obsah: označuje
ji za protest proti intenzivnímu a zmechanizovanému životnímu stylu dneška.
Richterovy velké hudební počiny často provázejí i mimohudební proklamace a skladatel evidentně vnímá hudbu také
jako prostředek společenské angažovanosti. K rekompozici Čtvera ročních období, kterou Struny podzimu uvádějí
už podruhé, ale řekl, že ji zkomponoval především z lásky
k Vivaldimu. Občas je zkrátka dobré si uvědomit, že ne
všechno, co je až otravně populární, musí být také nutně
blbé. A také že dobrá reklama sice dovede pohnout trhem,
ale žádná nemá tu moc, aby ublížila vynikajícímu dílu. ●

Boris Klepal
publicista
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Akustické techno berlínské trojice
v rozšířeném obsazení desetičlenného
ansámblu. Průkopníci elektro-klasiky
představí svoji tvorbu, která se dokonale
protíná s filozofií Strun podzimu.
#Acoustic Electronica

So 1/11 20 h

Dox+
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Daniel Brandt, Jon Brauer a Paul Frick jsou berlínští hudebníci s klasickým vzděláním, kteří prosluli po celém světě
díky svým průlomovým experimentům v elektronické
i akustické hudbě. Jako trio se dostali do povědomí především na klubové scéně, a to díky svým minimalistickým,
technem ovlivněným skladbám. Jejich debutové album
s názvem You Make Me Real z roku 2010 ze všeho nejvíc
připomínalo živelné, ale skvěle fungující manželství tradičního muzikantství s elektronickou a průmyslovou estetikou
21. století. Na nahrávce zní klavír, zvonkohra, bicí a elektronika a dohromady vytvářejí hudbu, která kombinuje pocit
tanečního parketu s organickou lidskou hudební interakcí.
BBC popsalo jejich přístup jako „hudbu koncertních sálů
pro klubovou generaci“.

41

Line-up
Daniel Brandt — bicí ○ Jan Brauer — elektronika ○ Paul Frick — klavír
○ Mari Sawada — housle ○ Zoé Cartier — violoncello ○ Nils Marquardt —
trombon ○ Benjamin Grän — tuba ○ Kathrin Pechlof — harfa ○ Nils Tegen —
perkuse ○ Julius Heise — perkuse

Odhadovaná délka koncertu
90 minut
bez přestávky

Expanze z tria do desetičlenného živého ansámblu pak
už byla jen dalším logickým krokem ve vývoji kapely.
V obsazení najdeme klavír, pozoun, tubu, housle,
violoncello, harfu, tři perkusionisty a syntezátor Moog.
Kapela tak svoji hudbu představuje téměř kompletně
v analogické a akustické podobě. Soubor vystupoval na
významných hudebních festivalech jako Glastonbury
a Coachella, ale také v klasických koncertních sálech, jako
jsou Konzerthaus ve Vídni, Lincoln Center v New Yorku
a Southbank Center v Londýně. Kromě toho i nadále
vystupuje jako trio v techno klubech po celém světě.
Vystoupení německého ansámblu na festivalu Struny
podzimu se více než nabízí. Kapela a festival totiž sdílejí
stejnou filozofii rozmazávání hranic mezi žánry a spojování
tradičních a experimentálních prvků. ●
„Kompozice pro koncertní sály v podání pro klubovou
generaci.“
Ele Beattie, BBC
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Hvězdný kontratenorista vstupuje
do neprobádaných repertoárových
vod lidové hudby. Písně Twilight
People (podle písně Ralpha Vaughana
Williamse) existují ve zvláštní
hypnotizující atmosféře pomalu
plynoucího bezčasí, jež umocňuje
kontemplativní až spirituální vyznění
celého výběru.
#Classical

Pá 6/11 20 h

Rudolfinum

44

Andreas Scholl a jeho hudební i životní partnerka Tamar
Halperin sdílejí vášeň pro lidovou hudbu a písně, které
jsou s námi stovky let a lidé si je předávají z generace na
generaci. Lidové písně jsou charakteristické nadčasovou
jednoduchostí a přímočarostí, díky níž míří rovnou do
srdce. Twilight People je prvním projektem berlínského
vydavatelství Modern Recordings (BMG). Schollův pečlivý
výběr lidových písní zaznívá v rafinovaných úpravách těch
nejvýznačnějších skladatelů 20. století, jako jsou Benjamin
Britten, Aaron Copland, Ralph Vaughan Williams, Alban
Berg nebo Arvo Pärt. Dojde také na novinky – jednu napsal
izraelský skladatel Ari Frankel a druhou Joseph Tawadros,
egyptský virtuos na al-úd (arabská obdoba loutny). ●
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Program
Ari Frankel — The Rest / Aaron Copland —The Little Horse / Aaron Copland —
At the River / Vaughn William — In the Spring / Alban Berg — Wo der Goldregen
steht / Vaughn Williams — Silent Noon / John Cage — Soliloquy (piano solo) /
Aaron Copland — I Bought Me a Cat / John Cage — Jazz Study (piano solo) /
Benjamin Britten — The Ash Grove / Joseph Tawadros — Beauty Is Life
Arvo Pärt — Es Sang vor langen Jahren / Arvo Pärt — Vater Unser / Benjamin
Britten — Greensleeves / Alban Berg — Abschied / Alban Berg — Vielgeliebte
Schöne Frau / Alban Berg — Ferne Lieder / Vaughn Williams — Twilight People /
Vaughn Williams — Tired / John Cage — In A Landscape (Piano solo) / Benjamin
Britten — Sally Gardens / Joseph Tawadros — A Truth

Line-up
Andres Scholl – kontratenor ○ Tamar Halperin – klavír

Odhadovaná délka koncertu
90 minut
s přestávkou

Detailní program včetně
písňových textů je k dispozici
v den a v místě konání.

„Okouzlující krása hlasu Andrease Scholla zněla, jako by
pocházela z jiného světa; cestu mu vydláždil kontemplativní přístup klavíristky Tamar Halperin.“
Rebecca Franks, The Times

VINICIUS
CANTU
ARIA:
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Vinicius Cantuaria zpívá písně brazilské
ikony Antonia Carlose Jobima, bossa
novu v nejčistší podobě. Vystoupit jen
s kytarou a udržet pozornost publika
po desítky minut umí jen ti nejlepší.
Kytarista, zpěvák a skladatel Vinicius
Cantuaria mezi ně bezpochyby patří,
o čemž na Strunách podzimu přesvědčí
v intimním sólovém recitálu.
# Bossa Nova

# Recital

JOBIM

Ne 8/11 20 h

Divadlo X10 (DUP39)
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Cantuaria se narodil v přístavu Manaus na řece Amazonce,
ale záhy se s rodinou přemístil do Ria de Janeira. Nebyl
ještě ani teenager, když se nejen v Brazílii dostala do
popředí bossa nova. Její svůdnost a harmonický jazyk
nenechaly chladnými celou řadu jazzmanů, což vyústilo
v boom fúze jazzové a brazilské hudby v 60. letech
minulého století. Pojem „bossa“ v Brazílii znamená něco
jako přirozený talent, nenucená schopnost. Právě tak se
od mládí projevoval i Cantuaria – netlačil na pilu. Proslavil
se nejdřív po boku jiných, především zpěváka a kytaristy
Caetana Velosa. V 90. letech se přestěhoval do New Yorku,
aby v místě nejpovolanějším zjistil ještě více o fenoménu
swingu. Jiný skvostný brazilský skladatel Carlos Lyra totiž
řekl, že bossa nova se pomyslně houpe ze strany na stranu,
zatímco jazzový swing spíše zepředu dozadu. V New Yorku
se Cantuaria prosadil i díky své otevřenosti a schopnosti
experimentovat. Učarovala mu newyorská downtown
scéna a navázal hudební vztah mj. s Johnem Zornem,
Marcem Ribotem, Bradem Mehldauem, Billem Frisellem,
ale i Davidem Byrnem, Brianem Enem, Laurie Anderson
nebo Ryuichim Sakamotem.
Jeho srdeční hudbou ale zůstává bossa nova. Autorem
největšího počtu bossanovových hitů je Antonio Carlos
Jobim, a právě jeho repertoár zvolil Cantuaria nejdřív
pro koncepční desku a později i pro působivé sólové
recitály. Při nich potvrzuje, že vrozený talent a získaná
životní zkušenost se dají nádherně přetavit do poutavého
koncertního zážitku. Cantuaria interpretuje Jobimovy
písně s takovým prožitkem a natolik přesvědčivě, že vám
vůbec nic neschází. ●
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Line-up
Vinicius Cantuaria – kytara, zpěv

Odhadovaná délka koncertu
70 minut
bez přestávky

„Někteří lidé prostě nechápou bossa novu – tam, kde
je subtilnost, slyší jen povrchní jednoduchost. Obávám
se, že jsou mimo a o hodně přicházejí. Brazilský zpěvák
a kytarista Vinicius Cantuaria je jedním z nejvýraznějších
a nejoriginálnějších expatů na newyorské scéně.“
Clive Davis, Sunday Times

Spojovat (ne)spojitelné

Spojovat zdánlivě nespojitelné, ve skutečnosti však spojitelné. To je jeden z principů festivalu Struny podzimu. Hudba
samotná se ovšem chová velmi podobně, historicky i dnes.
Čisté žánry jsou spíše muzeální záležitostí a i ty, které se
tváří neposkvrněně, často spojením spojitelného vznikly.
Vezměme třeba jazz, organické propojení afrických rytmů
a evropské harmonie, který se poměrně záhy (ve 40. letech
20. století) obloukem vrátil k rytmicky intenzivní a příbuzné
afro-karibské hudbě a ovlivnil ji novým přívalem harmonických možností a svobody v improvizaci. Zajímavé třeba
je, že za odlišnost vývoje hudby importované do Severní,
Střední a Jižní Ameriky mohou kromě geografických specifik také rasové zákony ve Spojených státech. Nechvalně
proslulé Black Codes omezovaly svobodu hudebního
vyjádření Afroameričanů například tím, že tradiční africký
styl bubnování postavily mimo zákon. To se nestalo v Karibiku a Jižní Americe, kde se rytmická složka vycházející ze
stejných kořenů vyvíjela odlišně.
Jazz se podobným obloukem vrátil i k hudbě brazilské, jež
je rovněž silně ovlivněna západoafrickou hudební tradicí.
V 50. letech minulého století měl jazz za sebou bebopovou revoluci, kdy se odtrhl od svého původně zábavného
naturelu do světa niternější umělecké exprese, a prostřednictvím stylu hard bop se dostával zpět ke kořenům
afroamerické hudby – k blues, work songům i gospelu.
Zemitější forma jazzu zaujala hudebníky v Riu de Janeiru,
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kteří jej začali fúzovat s tradiční domácí sambou. Barevné
jazzové harmonie se s rytmickou nakažlivostí samby spojily
dokonale a vznikla bossa nova, styl, jenž ovládl Brazílii na
více než dekádu a zůstal populárním dodnes. Svůdnost
bossa novy nenechala chladnými celou řadu amerických
jazzmanů a vyústila v další prohlubování fúze jazzové a brazilské hudby v 60. letech minulého století. Kdo by nakonec
neznal alba, za nimiž stojí Stan Getz a João Gilberto? Koho
neuchvátila křehká interpretace největšího hitu bossa novy
The Girl From Ipanema v podání Astrud Gilberto?
Pojem „bossa“ v Brazílii znamenal již před samotným
vznikem hudebního stylu bossa nova něco jako přirozený talent či nenucená schopnost. Texty písní bossa novy,
které tak jedinečně uměl napsat třeba Vinicius de Moraes,
v nás mají navodit saudade – existenciální stav nostalgie.
Bossa nova se i jimi odlišuje od extrovertní samby, kterou
můžeme slýchat na karnevalu v Riu, nebo raného jazzu slýchaného před sto lety ve frivolní části New Orleans zvané
Storyville.
Struny podzimu letos navodí saudade v Divadle X10, kde
se v sólovém recitálu představí Vinicius Cantuaria, jeden
z vyvolených, kteří bossa novu zpívají naprosto autenticky
a s hloubkou. Struny také tradičně spojí spojitelné – klasickou a etnickou hudbu při vystoupení dua Andreas Scholl
a Tamar Halperin, soudobou a klasickou hudbu v unikátním
provedení Richterova Vivaldi Recomposed nebo klasickou
hudbu a techno při vystoupení jedinečného ansámblu
Brandt Brauer Frick. Hudba musí žít dál a vyvíjet se. A právě
Struny podzimu pomáhají žánrovému proplétání, na jehož
konci vzniká něco doposud neslyšeného. ●
Vilém Spilka
ředitel uměleckého plánování
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#Song

#Jazz

54

„Stejně, musíme si jednou zahrát v Rudolfinu. Tam bejvá
vždycky slušně naladěný piáno, a potom, to je to hlavní,
tam choděj fajnový lidi,“ říká v mezihře písně „Tři tety“ Jiří
Šlitr. Festival Struny podzimu splnil Šlitrovo přání při příležitosti 50 let od jeho úmrtí projektem, jehož středobodem
je druhá polovina slavné dvojice, žijící klasik Jiří Suchý.
Scénický koncert je inspirovaný legendárním televizním
pořadem Recital 64, pásmem písniček Jiřího Suchého
a Jiřího Šlitra natočený roku 1964 v režii Jána Roháče.
Exkluzivní hudební zážitek s nesmrtelnými písničkami
nejen z tzv. zlaté éry Semaforu v autorské interpretaci
Jiřího Suchého, umocněný scénou Michala Cabana, který
se inspiruje atmosférou i černobílou estetikou původního
televizního pořadu. ●
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Line-up
Jiří Suchý a rytmická skupina divadla Semafor pod vedením Jiřího J. N. Svobody
Jiří J. N. Svoboda – klavír ○ David Vrobel – sax, klarinet ○ Vladimír Vandrovec –
kytara ○ Jan L. Střížovský – kontrabas ○ Petr Zimák – bicí ○ Veronika Tichá –
tenorsax, zpěv ○ Magdalena Jedličková – pozoun, zpěv, ○ Eliška Hurábová – altsax,
klarinet, zpěv
Tanečnice Tereza Solařová ○ Barbora Pospíšilová ○ Krystýna Zebrová, ○ Leona
Hančíková ○ Lenka Bílková ○ Lucie Jansová
Idea, koncepce Marek Vrabec / Scénická režie, scéna Michal Caban /
Scénář Marek Vrabec, Michal Caban, Jiří Suchý

Odhadovaná délka koncertu
90 minut
bez přestávky

„Je neuvěřitelné, s jakou grácií a charismatem Jiří Suchý
táhl celý půldruhahodinový program, aniž by nejen slezl
z pódia, ale třeba si jen na chvilku sedl. Ne, plnil úlohu
frontmana a protagonisty hlavní role zcela nonstop,
naplno a bez zaváhání. Nejen před tím, co za celý svůj
mimořádně plodný život dokázal, ale i před jeho současnou formou klobouk dolů!”
Ondřej Bezr, Lidové noviny

Člověk má zkrátka chuť
být při tom

57

O Strunách podzimu se toho v jejich historii napsalo už hodně
a často se v těch textech mluví o překračování žánrů. Jsem si jistý,
že festival si tak slabé klišé nezaslouží, takže zůstává otázka, čím
ho vlastně definovat, pokud člověk nechce utéct k ještě horšímu
stereotypu, že „hudba se dělí jen na dobrou a špatnou“. Struny
podzimu tvoří kombinace velkého hudebního rozhledu, vkusu,
žánrového rovnostářství a v neposlední řadě také neobyčejně

Nejsem hudební manažer, ale kdybych uměl vymyslet a zrealizo-

dovedného zacházení s kultivovaným snobstvím. Zaslechl jsem

vat festival, v něčem by se jistě podobal Strunám podzimu.

pro tuto sofistikovaně pěstovanou směs i pěkný shrnující termín
„vrabcoviny“, který odkazuje k prezidentovi festivalu, a v letošním

Když někdy hledám vlastní hudební background, vzpomenu si

ročníku mu zřejmě nejlépe odpovídá vystoupení houslisty Daniela

pokaždé na gramorádio značky Barcarola a především na skříň

Hopea na plovoucí scéně na Vltavě. Člověk má zkrátka chuť být

s deskami, která mu tvořila podstavec v dědečkově pracovně.

při tom, ať už proto, aby měl o čem tlachat na soiré vrcholových

Ve vedlejší místnosti stálo pianino – pochopitelně u zdi, takže by

byznysmenů, nebo mu koncert sledovaný z loďky připadá jako

za něj mohl chodit jedině Liszt, jak kdysi upozorňoval Jiří Suchý.

bezva nápad, ale třeba mu jde výhradně o hudbu a chce slyšet

Já jsem za něj nemohl chodit zaprvé proto, že jsem ani v dětství

špičkově zahraného Vivaldiho v opravdu povedeném aktuálním

nebyl tak tenký, a zadruhé by mi to babička ani jako velmi laskavá

přepracování skladatele Maxe Richtera. Mimořádně komplexní

učitelka klavíru nedovolila.

posluchači mohou zvládnout dokonce všechny tři aspekty najednou.

Ve skříni s deskami jsem se naopak mohl přehrabovat podle
libosti a od útlého věku si cokoliv sám pouštět, protože dědeček

Festival Struny podzimu dovede spojovat obsah s přesahem,

byl ještě laskavější a dobře snášel i hudbu, o které říkal, že to zní,

nechává hodnotné věci opravdu zasvítit. A vejde se mu do nich

jako když „vedla koňa za nohu“. Myslel tím například Franka Sina-

akustické techno z Berlína, recitál kontratenoristy Andrease

tru, jeho dceru Nancy či italskou popstar Ritu Pavone, kteří se ve

Scholla i brazilská bossa nova. Jsou to nespojité vesmíry, které

skříni povalovali vyryti do drážek singlů z 60. let. Pod nimi ovšem

mají společnou jednu věc: žádný z nich nepatří k hudební každo-

byla police s elpíčky, na kterých se chmuřila Beethovenova Osu-

dennosti. ●

dová a vedle fanfár z Janáčkovy Sinfonietty se českými luhy a háji
proplétala Vltava. Bral jsem ty desky ze skříně podle momentální
nálady a dědeček z lásky ke mně úplně zapomněl na vysvětlování,
že v hudbě existuje něco jako žánry a některé z nich jsou lepší.
Se Strunami podzimu si často vzpomenu na dědečkovu toleranci
i na tu skříň plnou desek – jenom mám pocit, jako by v ní někdo
dělal pořádek a vybíral jenom výjimečné kusy.

Boris Klepal
publicista

Klub Strun

Děkujeme mecenášům
Lilia a Karel Janečkovi
Jana Kliková-Vrabcová
Michaela Cittadini
Vladimír Koller
Kateřina Matějková
Jiřina Paserinová
Petr a Antonie Doležalovi
Lenka Karadžovová

Rozezněte Struny podzimu
„Klub Strun podzimu považuji za jedinečné společenství lidí, které
spojuje pozitivní vztah ke špičkové hudbě světové úrovně. Krásu
a harmonii, hluboké prožitky a propojení, to všechno můžeme díky
tomuto festivalu prožívat v prostorách krásné Prahy i v letošním
výjimečně složitém roce. Hudba a umění obecně jsou klíčem primární
důležitosti, protože v nás probouzí to nejlepší z lidských hodnot. Děkuji
Klubu Strun za jeho pozitivní přínos pro společnost.“ ●
Karel Janeček
mecenáš
ambasador Klubu Strun

● Klub Strun spojuje

příznivce, přátele
a partnery festivalu
za účelem všestranné
podpory festivalu
Struny podzimu.

● Poděkováním za
jejich podporu je řada
benefitů a celoroční
nabídka exkluzivních
klubových zážitků.

Vladimír Koller
koller@strunypodzimu.cz
+420 734 716 211

● V případě vašeho

zájmu o členství
v Klubu Strun vám rádi
poskytneme více informací o podmínkách
i benefitech.

Terezie Taberyová
taberyova@strunypodzimu.cz
+420 607 207 587

a dalším za jejich velkorysou
podporu festivalu.
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Offstrings: Pavel Haas Quartet
a Quartetto di Cremona
5/10 19.30 h Rudolfinum

V rámci letošního doprovodného
programu festivalu se 5. října uskuteční
historicky první koncert Strun podzimu
ve spolupráci s Českým spolkem
pro komorní hudbu (ČSKH), který
vstupuje do své 126. sezony a od roku
1977 funguje pod hlavičkou České
filharmonie. Ojedinělý počin vznikl díky
pestré a široce rozkročené festivalové
dramaturgii a nové koncepci ČSKH.
Málokdy se naskytne posluchači
příležitost slyšet na jednom pódiu
dva světově proslulé soubory a navíc
částečně i v programu, který vznikl
premiérově pro tento večer.
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Večer otevře u nás velmi

Koncert nebude výjimečný

málo frekventované dílo, ve

jen programem. Pozornost

světě hrané výrazně častěji.

přitáhnou v první řadě sami

Je jím Verdiho Smyčcový

aktéři tohoto večera. Pavel

kvartet e moll. Naopak

Haas Quartet si po léta

Janáčkův Smyčcový kvartet

udržuje stabilní renomé,

č. 1 (z podnětu Tolstého

odstartované vítězstvím

Kreutzerovy sonáty) je jednou

v soutěžích Pražského jara

z nejhranějších skladeb, které

a Premio Paolo Borciani

si vybírají české soubory.

v italském Reggio Emilia v roce

První provedení uskutečnilo

2005. Exkluzivně nahrává

za Janáčkovy přítomnosti

pro společnost Supraphon.

České kvarteto 17. října 1924

Už debutové album (Leoš

v sále Mozartea v Praze,

Janáček – Smyčcový kvartet

na koncertě pořádaném

č. 2 „Listy důvěrné“, Pavel

Spolkem pro moderní hudbu.

Haas – Smyčcový kvartet

Na objednávku obou výše

č. 2 „Z Opičích hor“, 2006)

zmíněných institucí vzniklo

vyneslo souboru cenu

dílo významné slovenské

Gramophone Award. V roce

skladatelky Ľubici Čekovské,

2007 jmenovala European

„ascent/descent“ pro

Concert Hall Organisation

smyčcové okteto, které tak

(ECHO) kvartet pojmenovaný

zazní ve světové premiéře.

po skladateli Pavlu Haasovi

Jednou z nejvýraznějších

jednou z „vycházejících hvězd“

smyčcových komorních

(Rising Stars). Soubor tak

skladeb F. M. Bartholdyho

dostal jedinečnou příležitost

je jeho Oktet Es dur, op. 20,

představit se na řadě koncertů

s velmi exponovaným partem

ve významných koncertních

1. houslí. Skladba si velmi

sálech po celém světě.

rychle našla své příznivce
mezi interprety i posluchači

U nás zatím ne tolik

a zabydlela se záhy na všech

známé, ale ve světě velmi

světových koncertních

oceňované Quartetto di

pódiích.

Cremona, založené roku
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2000, si vydobylo pověst
jednoho z nejzajímavějších
komorních souborů na
mezinárodní scéně. Vystupuje
na významných hudebních
festivalech v Evropě, Severní
a Jižní Americe i na Dálném
východě. Získalo řadu
ocenění, z poslední doby je
to „Franco Buitoni Award“ za
propagaci komorní hudby
v Itálii a po celém světě. Pro
sezonu 2020/21 má soubor
kromě pražského debutu na
programu koncerty v Ženevě,
Istanbulu, Miláně, Římě,
Londýně a debut v Carnegie
Hall v New Yorku. ●
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Program

Line-up

Giuseppe Verdi
Smyčcový kvartet e moll

Pavel Haas Quartet ○ Veronika Jarůšková — 1. housle ○ Marek Zwiebel — 2. housle
○ Luosha Fang — viola ○ Peter Jarůšek — violoncello

Leoš Janáček
Smyčcový kvartet č. 1 (z podnětu
Tolstého Kreutzerovy sonáty)

Quartetto di Cremona ○ Cristiano Gualco — 1. housle ○ Paolo Andreoli —
2. housle ○ Simone Gramaglia — viola ○ Giovanni Scaglione — violoncello

Ľubica Čekovská
Oktet (světová premiéra)
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Oktet pro smyčcové nástroje Es dur,
op. 20

Offstrings: Flesh v DOX+
19—20/10 19 h
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Franck Vigroux:
Flesh

představení, pohyblivý obraz,
jehož význam se odhaluje
v zážitku a emoci, které vytváří.

Flesh čerpá jak ze světa
anglického spisovatele J. G.

Franck Vigroux (* 1973) je

Ballarda (autora Bouračky

jako jeden z mála umělců jak

a zejména Betonového

hudebník, tak režisér. Jako

ostrova), tak z osobní

skladatel a zároveň interpret

zkušenosti s dopravní

má vzácnou schopnost

nehodou. Flesh zkoumá přesný vytvářet velmi širokou škálu
okamžik, který následuje

zvuků od elektroakustického

po šoku, tu kratičkou chvíli,

šumu po průmyslový hluk,

kdy se zdá, že se čas zastavil

od moderních skladeb až po

nebo rozšířil. Okamžik, kdy se

experimentální elektronickou

mysl oddělí od těla a odhalí

hudbu. ●

panoramatický pohled na
surrealistickou scénu. Vraky
vozidel nabírají podobu
pohybujících se objektů,
z dálničních viaduktů se
stávají gigantičtí golemové,
automobilové motory jako
by se vznášely nad mořem
ledu. A v tomto toku obrázků
a pocitů divák zažívá to, co
zažije řidič, když vkročí do
neznámé dimenze… skutečně

Auto opouští silnici a noří se do podivné
a divoké dimenze, pohřbené, jako by
mu vypršel vymezený čas. Postupně se
odhaluje topografie místa, kde skutečné
splývá s neskutečným.

halucinogenní cestu.
Flesh je něco mezi
elektronickou operou
a audiovizuálním zážitkem, je
to hudební a vizuální umělecká
forma a zároveň taneční

Offstrings: Struny ve filmu
Edison Filmhub 10—15/11
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Last and First Men – Příchozí (r: Denis
ČESKÁ PREMIÉRA
Villeneuve) [US]
(r: Jóhann
2016, 117 min
Jóhannsson)
Když po celém světě přistanou
[IS] 2020, 70 min
tajemné vesmírné lodě, dojde

Co je to filmová hudba? Víte, že
filmovou hudbu netvoří pouze skladatel,
ale tým skládající se z dalších profesí?
Specializovaná sekce STRUNY VE
FILMU vám i tento rok představí filmy
s hudbou skladatelů a interpretů, které
znáte ze Strun podzimu (Max Richter,
Daniel Hope), vzdá hold Jóhannu
Jóhannssonovi v premiéře filmu Last
and First Men a podívá se blíže na
profesi hudebního supervizora Pascala
Mayera, který dohlížel na desítky filmů
včetně Lux Æterna, Love a Climax od
Gaspara Noeho. Drama Lux Æterna
uvidíte v premiéře společně s diskusemi
k tématu v inspirativním prostředí
stylového kina Edison Filmhub.

Dvě miliardy let po nás se

k sestavení elitního týmu –

budoucí rasa lidí ocitá na

v čele s odbornicí na lingvistiku

pokraji vyhynutí. Téměř vše, co

Louise Banksovou – s cílem

na světě zbývá, jsou osamělé

zjistit, jaké mají mimozemšťané

a neskutečné památky, které

úmysly. Zatímco celé lidstvo

vysílají jejich poselství do

balancuje na pokraji globální

divočiny. ●

války, Banksová se společně

Sicario: Nájemný
vrah (r: Denis
Villeneuve) [US]
2015, 121 min
Idealistickou agentku FBI
pověří důstojník elitní vládní
operační skupiny, aby
v příhraniční oblasti mezi USA
a Mexikem, kde neplatí žádné

se svým týmem pokouší ve
velmi omezeném čase najít
odpovědi. Aby to dokázala,
bude muset přistoupit
k činům, které mohou ohrozit
nejen její vlastní život, ale dost
možná osud celého lidstva. ●

Zmizení (r: Denis
Villeneuve) [US]
2013, 153 min

zákony, podpořila eskalující
válku proti drogám. Tým

Keller Dover čelí asi nejhorší

vedený tajemným poradcem

noční můře každého rodiče,

s pochybnou minulostí se tajně

když jeho šestiletá dcera Anna

vydává na cestu, během které

a její kamarádka Joy jednoho

je Kate nucena v zájmu přežití

večera na díkuvzdání zmizí.

pochybovat o všem, v co

Jejich hledání nebere konce,

dosud věřila. ●

hodiny se vlečou a dívky jsou
stále pohřešovány. Dover se
cítí bezradný, jeho strach se
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mísí se vztekem a zlobou. Bere

kláštera proti své vůli. Matka

hrůzy, navíc se musí vyrovnat

spravedlnost do svých rukou

představená jí s porozuměním

se smrtí manželky. Až by se

a bez ohledu na následky se

pomáhá přiučit se každodenní

dalo sarkasticky říct, že v rámci

rozhodne vyslechnout jediné

rutině klášterního konventu.

vyšetřování dorazil na správné

Lux Æterna –
ČESKÁ PREMIÉRA
(r: Gaspar Noé) [FR]
2019, 50 min

pojítko k případu sám, po svém Suzannina touha po svobodě

místo. Jenže na tomto ostrově

a bez rukaviček. ●

však nadále přetrvává. Když

něco smrdí a zkušený detektiv

Dvě herečky, Béatrice Dalle

laskavá Matka představená

to instinktivně vycítí. ●

a Charlotte Gainsbourg,

Ad Astra (r: James
Gray) [US, BR] 2019,
123 min

zemře, Suzanne musí čelit
destruktivním opatřením. Jako
ve zlém snu čelí ponižování
a obtěžování ze strany

22. století. Na Zemi se staví

nové abatyše i ostatních

nová babylonská věž. Je to

sester, je podrobena utrpení

anténa, jejíž konec dosahuje

a náboženskému fanatismu. ●

až do vesmírného prostoru
a která má sloužit k vyhledávání
inteligentního mimozemského
života. Tým budující tuto obří

Prokletý ostrov
(r: Martin Scorsese)
[US] 2010, 138 min

Tady to musí být
(r: Paolo Sorrentino)
[IT, FR, IR] 2011,
113 min
Cheyenne je bývalá rocková
hvězda. Ve svých padesáti
letech se stále obléká ve stylu
gothic a žije v Dublinu ze svých

vyprávějí příběhy
o čarodějnicích – ale to není
všechno. Lux Æterna je také
esej o kinematografii, lásce
k filmu a hysterii filmového
natáčení. ●

Climax (r: Gaspar
Noé) [FR] 2018,
95 min

autorských honorářů. Smrt
jeho otce, se kterým dlouhých

Poslední noc v chatě uprostřed

je vyslán na vesmírnou misi

Detektiva Teddyho Danielse

30 let nekomunikoval, ho

lesů, zima 1996. Třicítce

přes Měsíc a Mars až k vnějšímu

přivedlo na prokletý ostrov

zavede zpět do New Yorku.

tanečníků a tanečnic končí

okraji Sluneční soustavy.

Shutter pátrání po šílené

Cheyenne zjišťuje, že jeho

intenzivní trénink na turné

Jeho cesta odhalí tajemství

vražedkyni, která zmizela

otec byl celý život posedlý

v USA, zbývá už jen závěrečná

zpochybňující samou podstatu

ze své cely ve vězeňské

jednou věcí: vyhledat pomstu

párty. Na vinylech Daft Punk

lidské existence a jejího místa ve psychiatrické léčebně. Píše se

za pokoření, které utrpěl

nebo Aphex Twin. A k tomu

vesmíru. ●

rok 1954, Amerika se dosud

v koncentračním táboře

jedna velká nádoba sangrie,

nevzpamatovala z následků

v Polsku. Cheyenne se

která na chvilku zmizela z očí...

2. světové války a navíc přežívá

rozhodne pokračovat tam, kde

Drogový muzikál či taneční

v permanentní paranoii

jeho otec skončil, a vydává se

horor Climax získal v Cannes

domnělého i skutečného

na cestu napříč Amerikou. ●

pověst nejlepšího snímku

stavbu vede Roy McBride. Ten

Jeptiška
(r: Guillaume
Nicloux) [FR, BE, DE]
2013, 114 min

komunistického ohrožení.

režiséra Gaspara Noého,

Daniels je učebnicovou obětí

zvítězil v sekci Quinzaine des

Suzanne Simonina byla

této doby. Válečný veterán

réalisateurs a stal se jedním

jako mladá žena poslána do

stále vzpomíná na prožité

z největších překvapení celého

70

festivalu. Zrození a smrt jsou
mimořádné zážitky. Život je
pomíjivé potěšení. ●

Love (r: Gaspar Noé)
[FR, BE] 2015,
130 min
LÁSKA stojí mimo dobro
a zlo. LÁSKA je genetická
potřeba. LÁSKA je změněný
stav vědomí. LÁSKA je tvrdá

Struny ve filmu
Edison Filmhub
10—15/11

Pá 13/11

Út 10/11

○ Tady to musí být [interpretace
Daniel Hope]

Hudba, která tvoří film. Max Richter.
○ Jeptiška [hudba Max Richter]

Špičková interpretace pro špičkový film.
Daniel Hope.
○ Last and First Men – předpremiéra
[hudba Jóhann Jóhannsson]

○ Diskuse – Fenomén Daniel Hope
○ Lux Æterna
[Gaspar Noé & Pascal Mayer]

○ Ad Astra [hudba Max Richter]
○ Diskuse – Fenomén Max Richter
○ Prokletý ostrov [hudba Max Richter]

So 14/11
○ Příchozí [hudba Jóhann Jóhannsson]

St 11/11

○ Lux Æterna
[Gaspar Noé & Pascal Mayer]
○ Prokletý ostrov [hudba Max Richter]

hra. LÁSKA přesahuje lidské

Co je to hudební dohled?
Pascal Mayer, hudební supervizor ve
filmech Gaspara Noého.

já. LÁSKA je oslepující světlo.

○ Love [Gaspar Noé & Pascal Mayer]

LÁSKA je sperma, tekutiny

○ Lux Æterna – předpremiéra
[Gaspar Noé & Pascal Mayer]

droga. LÁSKA je duševní
choroba. LÁSKA je mocenská

a slzy. LÁSKA je vzrušující
příběh o chlapci, dívce a DALŠÍ
DÍVCE. ●

○ Diskuse – Profese hudební supervizor
○ Climax [Gaspar Noé & Pascal Mayer]

Čt 12/11

○ Jeptiška [hudba Max Richter]

Ne 15/11
○ Tady to musí být
[interpretace Daniel Hope]
○ Příchozí [hudba Jóhann Jóhannsson]
○ Last and First Men – předpremiéra
○ Lux Æterna
[Gaspar Noé & Pascal Mayer]

Homage: Jóhann Jóhannsson
/1969–2018/
○ Zmizení [hudba Jóhann Jóhannsson]
○ Příchozí [hudba Jóhann Jóhannsson]
○ Last and First Men – předpremiéra
○ Diskuse – Fenomén
Jóhann Jóhannsson
○ Sicario: nájemný vrah
[hudba Jóhann Jóhannsson]

Časový harmonogram na strunypodzimu.cz a edisonfilmhub.cz.
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Místa konání

Střecha Lucerny

Setkání s novou, dosud nepoznanou
hudbou, žánrem či umělcem se může
stát magickou událostí. Pokud se
odehraje ve šťastné konjukci s intimitou
koncertního sálu či s neobyčejným
venkovním prostorem, vznikne
neopakovatelný zážitek, který zůstává.
Právě o zprostředkování takových
zážitků festival Struny podzimu usiluje
na každém ze svých koncertů. Věnuje
zvláštní péči nejenom výběru umělců,
ale také míst konání, aby svému
publiku nabídl výjimečné koncerty
v mimořádném kontextu, nablízko
a v atmosféře, kterou jinde nezažijete.

Střecha Lucerny – to je 1000 m2 unikátního prostoru nad
palácem Lucerna. Kompletní budova nesoucí výrazné
prvky doznívající secese a nastupujícího modernismu, byla
dokončena v roce 1921 Ing. Vácslavem Havlem (dědečkem
prezidenta Václava Havla).
Na rozsáhlých střešních terasách byl už od počátku
stavby plánován společenský život. K uskutečnění záměru
ale nedošlo. Ani ne po roce po dokončení umírá pan
stavitel Vácslav Havel. Jeho synové Václav M. Havel a Miloš
Havel se pak věnovali spíše stavbě Barrandovských teras,
Barrandovských ateliérů a kinematografickému průmyslu.
Poté přišla válka, komunisté a následně dlouhé spory
o vlastnictví Lucerny, které paní Dagmar Havlová, manželka
Ivana M. Havla a majitelka Paláce Lucerna, dovedla do
vítězného konce.
V roce 2014 získal střešní svět Lucerny od paní Havlové
do své správy Ondřej Kobza, který hledal vhodnou střechu,
kde by se dala vybudovat komunitní zahrada po vzoru
fenoménu Brooklyn Grange Farm. Se svým spolkem
Piana na ulici se Ondřej Kobza snaží oživovat veřejný
prostor. Zkušenost, že z hlavního nádraží lze vytvořit
koncertní sál, kde skoro pokaždé někdo hraje na piano,
tato zásadní proměna místa, jej vedla k myšlence využít
pro inspirativní setkávání a kulturní dialog mezi lidmi právě
střechu Lucerny. Slovo dalo slovo a k projektu se připojil
architekt Petr Hájek, který se výrazně podepsal pod
zdařilou realizaci renovace střechy. Ta ve své nové podobě
připomíná palubu zaoceánského parníku. Po instalaci
železného zábradlí se střecha poprvé po dlouhých 95
letech konečně otevřela veřejnosti. Během letošních Strun
podzimu ožije při koncertu jazzového tria kontrabasisty
Avishaie Cohena. ●
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Plovoucí scéna na Vltavě, Slovanský ostrov
Nejen poprvé v historii festivalu, ale i poprvé v historii Prahy
vznikne na tomto místě na Vltavě unikátní plovoucí scéna
Strun podzimu „Prague Sounds again!“. V součinnosti
s Povodím Vltavy a Státní plavební správou ukotvíme
v blízkosti Národního divadla auditorium o ploše více
než 100 m2. Originální řešení umožní sledovat koncert
z hlediště na pontonech přímo z hladiny Vltavy se zárukou
dokonalého zvukově-vizuálního zážitku a s úchvatným
panoramatem slavnostně nasvícené Prahy. Plovoucí
scéna pro Daniela Hopea a dvacetičlenný soubor Epoque
Orchestra nezapře inspiraci mostním obloukem mostu
Legií a organicky zapadá do městské „krajiny“ (návrh scény
Šimon a Michal Cabanovi). ●

Rudolfinum
Rudolfinum je jednou z nejvýznamnějších
novorenesančních staveb v České republice. Svým
pojetím víceúčelového kulturního domu bylo již v době
svého vzniku unikátem evropského významu. Společným
projektem dvou významných českých architektů
Josefa Zítka a Josefa Schultze byla postavena velkolepá
budova, která v sobě sloučila koncertní produkce, galerii
a muzeum. Slavnostní otevření proběhlo 7. února 1885
za přítomnosti rakouského korunního prince Rudolfa, na
jehož počest byla budova nazvána Rudolfinum. V roce
1896 proběhl v hlavní koncertní síni Rudolfina vůbec
první koncert České filharmonie. Taktovky se tehdy ujal
skladatel Antonín Dvořák, po němž byl poté koncertní sál
pojmenován.
V rámci festivalu Struny podzimu v Rudolfinu zde
v minulosti vystoupili mj. Cassandra Wilson, Daniel Hope,
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Brad Mehldau, Ahmad Jamal, Gil Shaham, Charles Lloyd,
Lizz Wright, Hugh Masekela a další.
Letos zde po roce zazpívá a zahraje Jiří Suchý
v exkluzivním festivalovém programu Recitál, během něhož
se Dvořákova síň opět převlékne do hávu inspirovaného
černobílou estetikou stejnojmenného televizního pořadu.
Druhý festivalový koncert v Rudolfinu obstará hvězdný
kontratenorista Andreas Scholl s klavíristkou Tamarou
Halperin. ●

DOX+
Centrum DOX je vnímáno jako dynamická kulturní
platforma a prostor pro konfrontaci rozdílných přístupů
a tendencí, a to i díky své nezávislosti na státních
institucích a programu založenému na mezinárodní
spolupráci.
Budova Centra DOX je ukázkou špičkové současné
světové architektury. Mezinárodně uznávaný projekt
přestavby staré továrny na multifunkční prostor je
dílem architekta Ivana Kroupy. V roce 2008 byl DOX
nominován na prestižní cenu Mies van der Rohe Prize
a prestižní publikace The Phaidon Atlas of 21st Century
World Architecture ho řadí mezi nejzajímavější světové
architektonické projekty posledních deseti let. Výstavní
plochu více než 3 000 m² doplňuje kavárna, knihkupectví
a designový obchod.
V roce 2018 se DOX rozšířil o technicky špičkově
vybavený multifunkční sál DOX+, který vznikl podle
návrhu architektonického studia Petr Hájek Architekti.
Slouží především scénickým uměním – divadlu, tanci,
hudbě, filmu či performanci. Také sál DOX+ byl v roce
2018 nominován na evropskou architektonickou cenu
Mies van der Rohe. DOX+ představuje cenný příspěvek do

76

pražského koncertního života. Moderní multifunkční sál
je díky promyšlené akustice prvotřídním prostorem pro
provádění současné hudby.
V rámci letošních Strun podzimu zde zahrají berlínští
průkopníci elektro-klasiky Brandt Brauer Frick Ensemble. ●

Divadlo X10 (DUP39)
Divadlo X10 se nachází v podzemí bývalého Domu
uměleckého průmyslu. Sedmipatrový funkcionalistický
dům vznikl po vzoru německého Werkbundu
jako administrativní a výstavní centrum Svazu
československého průmyslu, který mimo jiné plnil
důležitou funkci organizátora aktivit reprezentujících
československá díla u nás i v zahraničí. Stavba domu byla
dokončena v roce 1936 architektem Oldřichem Starým. Na
vytváření obsahové náplně se podílelo mnoho významných
osobností, například Josef Gočár, Rudolf Stockar, malíři
a grafici František Kysela nebo Vratislav Hugo Brunner.
Premiéru Strun podzimu v tomto prostoru obstaral v roce
2019 violoncellista Jiří Bárta. V letošním roce hostí Divadlo X10
koncert Vinicia Cantuarii. Ikona fúze brazilské hudby a jazzu
zahraje a zazpívá písně Antonia Carlose Jobima v intimním
sólovém recitálu. ●
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Kalendář
① AVISHAI COHEN TRIO
11 Zář Pá 18 h, 20 h

Střecha Lucerny

10 STRUNY VE FILMU
○
10 Lis Út

Edison Filmhub

18 Zář Pá

11 STRUNY VE FILMU
○
11 Lis St

Edison Filmhub

② DANIEL HOPE: Vivaldi Recomposed
19 Zář So 19.30 h
plovoucí scéna na Vltavě

12 STRUNY VE FILMU
○
12 Lis Čt

Edison Filmhub

20 Zář Ne

4 Říj Ne

13 STRUNY VE FILMU
○
13 Lis Pá

Edison Filmhub

③ OFFSTRINGS: Pavel Haas Quartet a Quartetto di Cremona
5 Říj Po 19.30 h
Rudolfinum

14 STRUNY VE FILMU
○
14 Lis So

Edison Filmhub

6 Říj Út

15 STRUNY VE FILMU
○
15 Lis Ne

Edison Filmhub

12 Zář So

18 Říj Ne

④ OFFSTRINGS: Franck Vigroux — Flesh
19 Říj Po 19 h

DOX+

16 Lis Po

⑤ OFFSTRINGS: Franck Vigroux — Flesh
20 Říj Út 19 h

DOX+

17 Lis Út

31 Říj So

18 Lis St

DOX+

19 Lis Čt

5 Lis Čt

20 Lis Pá

21 Říj St
⑥ BRANDT BRAUER FRICK ENSEMBLE
1 Lis Ne 20 h
2 Lis Po

⑦ ANDREAS SCHOLL & TAMAR HALPERIN: Twilight People
6 Lis Pá 20 h
Rudolfinum

16 JIŘÍ SUCHÝ: Recitál
○
21 Lis So 20 h

7 Lis So

22 Lis Ne

⑧ VINICIUS CANTUARIA: Jobim
8 Lis Ne 20 h
9 Lis Po

Divadlo X10 (DUP39)

23 Lis Po
24 Lis Út

Rudolfinum

④⑥
⑤

Mapa

③

⑦
15
○

⑨
10
11

12
13
14

⑧

②

①
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Praktické informace
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Mohu přijít se zvýhodněnou vstupenkou bez
průkazu opravňujícího ke slevě?
Ne, při kontrole vstupenky budete požádáni o předložení
průkazu opravňujícího ke slevě. Mějte ho tedy vždy u sebe.
V případě, že jej mít nebudete, musíte pro vstup do sálu
doplatit plnou cenu vstupenky.

Kdy nejpozději mám přijít do koncertního sálu?
Na svoje místo v sále usedněte nejpozději pět minut před
zahájením koncertu (nejčastěji tedy v 19.55 h). V případě
pozdějšího příchodu váš nárok na místo zaniká.

Co si mám vzít a co naopak raději nechat doma?
Vždy u sebe mějte nějaký doklad totožnosti. Do objektů,
v nichž se koncerty konají, obvykle není dovoleno vnášet
jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených
zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy
apod.), drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, jakékoliv
druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových
i zvukových, výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné
hořlaviny), hořlaviny a dalekohledy. Dále také parfémy,
laky nebo deodoranty ve spreji nad obsah 100 ml, dětské
kočárky, jízdní kola, koloběžky (a další dopravní prostředky
či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku.
Konkrétní podmínky najdete v návštěvních řádech na
webových stránkách jednotlivých objektů.

Mohu platit vstupné v místech konání koncertů
kreditní kartou?
Ne, na pokladně v místě konání je možné platit pouze
v hotovosti.

Mohu platit vstupné v místech konání koncertů cizí
měnou?
Pokud není výslovně uvedeno jinak, není v místech konání
možné platit cizí měnou.

Je v místech konání akcí povoleno kouřit?
Kouření je zakázáno v místech konání všech hlavních koncertů festivalu. ●
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Vstupenky

Hromadné objednávky

Místa konání:

V případě vašeho zájmu

Střecha Lucerny

o nákup většího počtu

Štěpánská 704/61, Praha 1

vstupenek nás kontaktujte na
vstupenky@strunypodzimu.cz.

Plovoucí scéna na Vltavě

U hromadných objednávek je

Slovanský ostrov, Praha 1

možná platba na fakturu.

Vstupenky jsou k dostání Kontakt

Dox +
Poupětova 1339/3, Praha 7

● na stránce strunypodzimu.cz

Struny podzimu

Rudolfinum

● v předprodejní síti GoOut

Palackého 740/1, 110 00 Praha 1

Dvořákova síň, Alšovo nábřeží

● v den koncertů v místě

vstupenky@strunypodzimu.cz

79/12, Praha 1

konání vždy hodinu před

telefon +420 720 547 315
Divadlo X10

začátkem.

Slevy

Máte-li potíže s registrací,

(Dům uměleckého průmyslu –

rezervací či platbou v průběhu

DUP39), Charvátova 10/39,

objednávky, kontaktujte

Praha 1

● držitelé mezinárodního

info@goout.cz, telefon

průkazu ISIC a ITIC a senioři

+420 222 703 070.

nad 65 let – sleva 20 % (sleva
poskytnuta na vstupenky od

Přejete-li si podat reklamaci či

II. kategorie)

zažádat o vrácení vstupného

● děti do 15 let – sleva 20 %

v případě zrušené akce,

● držitelé průkazek ZTP

napište na info@goout.cz.

(1 osoba) a ZTP/P (1 osoba
a 1 doprovod) – sleva 50 %

Obecné informace

Pro vozíčkáře místa vyhrazena,
bezbariérový přístup zajištěn,

V případě jiných dotazů nás

rezervace vstupenek ZTP

kontaktujte na vstupenky@

a ZTP/P na adrese:

strunypodzimu.cz nebo na

vstupenky@strunypodzimu.cz

telefonu +420 720 547 315.
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Organizační tým
Vedení festivalu
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24th Strings of Autumn: Prague Sounds Again!
11/9 — 19/9/2020, 1/11 — 21/11/2020

A Word from the Founder

Dear friends,
These extraordinary times have brought
Strings of Autumn an exciting opportunity
to put on its very first open-air concerts.
Prague, usually swamped by tourists, can
now once again breath and radiate its
many charms, and we have a chance to
make the city resound in places we never
even dreamed possible. And, thanks to
our unprecedented co-operation with the
European cultural television channel TV arte,
we'll be sending the wider cultural world
a positive message: Prague Sounds Again!
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As well as our open-air performances in September, the
festival is also presenting its traditional indoor concerts
in November: a carefully-concocted essence made from
that special Strings of Autumn recipe. We're presenting
acoustic electronica from Berlin in the form of the Brandt
Brauer Frick Ensemble, an intimate recital by the countertenor Andreas Scholl, and the very purest bossa nova from
Vinicius Cantuaria. As a special bonus, we're reprising last
year's hugely successful staged recital by living legend Jiří
Suchý at Rudolfinum.
Heartfelt thanks go to our partners, who continue to
support us in spite of these difficult times: the Ministry
of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, our
new sponsor ČSOB, and the whole family of our generous
donors and long-term partners. Thanks to you, we can do
what we love. And thanks to you, our Strings can resound. ●

Marek Vrabec
Festival President
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The Festival
Since its inception in 1996, Strings of Autumn has established itself as one of the Czech Republic’s major music
festivals, whose wide-ranging and eclectic programming
illuminates the relationships between genres ranging from
early and contemporary classical to jazz, hip-hop, and
electronica. Tracking the pulse that runs from era to era
and style to style, and playing out in a variety of intimate
venues across Prague, Strings has presented some of the
world’s most iconic musical pioneers, as well as the new
generations inspired by them.
What unites artists who perform at the festival is their
resistance to easy classification, and the way their work
weaves the influences of past and present into something
coherent, new, and arresting. And much the same could be
said of Strings of Autumn itself: respectful of the past, alive
to the present, and with one eye on the future, the festival
continues to evolve.
Just like good music. ●

The Strings of Autumn festival takes place under the
auspices of the Minister of Culture of the Czech Republic
Lubomír Zaorálek, the Mayor of the City of Prague Zdeňek
Hřib, and Councillor for Culture, Protection of Monuments,
Exhibition Management, and Tourism, Hana Třeštíková.

'There's no other festival where you could hear, in the
space of a few days, world-class jazz, a legend of Czech
popular music, baroque suites by Bach, classic hip-hop,
and experimental contemporary classical music.'
Ondřej Bezr Lidové noviny

Greetings

Dear festivalgoers,
Recent months have shown us how fragile we
are, and how fragile the world itself is – and
our sense of certainty in it. So many things
we took for granted a year ago have now
changed. So we can be all the gladder that
the instruments and voices of international
and domestic artists will resound at Strings of
Autumn even in this difficult year.
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Strings of Autumn, now with us for almost 25 years, has
always presented a characteristically idiosyncratic programme, in which fans of various genres have found their
favourites, and those who love to discover new music and
broaden their horizons have found a home. This year's programme is no exception – it features classical music, bossa
nova, jazz, and even acoustic electronica.
Many festival organisers have had to change, or even
cancel, their plans for this year. The cultural sphere has
been one of the most hard-hit areas of life. But difficult
times sometimes bring forth the most original and courageous ideas – and Strings has come up with one of them:
an outdoor concert on a specially-built stage right on the
Vltava river. Thanks to the accompanying television stream,
the whole world will be able to see that Prague is alive and
resounds once again.
I hope all supporters of quality music will enjoy every note
and take as much optimism and joy as possible from this
year's concerts. ●

Lubomír Zaorálek
Minister of Culture of the Czech Republic

Greetings
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And my personal tip? The British violinist Daniel Hope's concert represents a unique coming- together of music and public space. The audience will be able to watch
the concert from a floating pontoon, the embankment,
or indeed from little boats right on the river. Vivaldi and
Smetana in contemporary re-arrangements in the open
air: I think it'll be the musical event of the Autumn.
In the name of the City of Prague, I wish you all an
enjoyable experience. ●

Dear friends of Strings of Autumn,
The 24th year of the festival is upon us. The
current pandemic has reminded us of what
an important role art and culture play in
our lives. So I'm very glad that the festival
organisers have managed to adapt so
creatively to a situation that none of us could
have foreseen. It's almost as if the difficult
conditions haven't affected the programme
of Strings at all. In fact, you could look at the
whole situation as an oportunity for coming
up with new ideas and formats. I value the fact
that the festival is once again offering a varied
range of musical experiences across genres,
and this time in two distinct blocks: outdoor in
September, and indoor in November.

Zdeněk Hřib
Mayor of the City of Prague
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A Word from our Sponsors
and Donors

Let yourself be carried
away by this exceptional and unique festival,
which this year once
again makes autumnal
Prague resound. We're
glad to be a part of it
with you. ●
ČSOB
Corporate Banking

At Strings of Autumn,
we and our guests
can once again look
forward to a season
full of excellent music
and pleasant social
gatherings. ●

Libor Winkler
Managing Partner, RSJ

I consider Strings of Autumn a unique festival, and
it's a great honour for me to have supported it as
a leading donor over the years. Culture and art
are absolutely crucial in awakening in us the best
human values, particularly at this difficult time. ●

Karel Janeček
donor, Strings of Autumn

Strings of Autumn has
proved itself a music
festival well worth
supporting. I appreciate the diversity of the
festival, which allows
us to discover and get
to know original musicians from all over the
world. I really respect
the work put in by the
entire festival team to
make this possible. ●

Michaela Cittadini
donor, Strings of Autumn

The New York Times
has called Strings of
Autumn 'one of Prague's most innovative
musical undertakings,'
and the festival has
proved itself to be just
this over the course
of its almost 25-year
history. And it's no
different this year, with
Strings — for the first
time ever — putting
on an open-air concert
on a floating stage on
the Vltava. And Czech
Television will be there
to capture Daniel
Hope's performance
on that unique stage.
I wish all festivalgoers
a wonderful experience.
●
Petr Dvořák
Director General, Czech TV
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How Others See Us

“The festival has established itself as a visible brand,
which represents – in a good way – the status of cultural
refinement.“ ●
Pavel Turek
Respekt

“Strings of Autumn is one of Prague’s most innovative
musical undertakings.“ ●
The New York Times

“Strings of Autumn offers up musical experiments that
few festivals would dare to attempt.“ ●
Václav Havel

“Strings of Autumn has kept me company since the
very first year at the Prague Castle. Of all the important
domestic music projects, theirs had the most dynamic
development. The concept of intersecting genres was
no doubt unique here, but I always was and still am even
more respectful of the festival’s energy, creativity, flexibility, and enthusiasm. I might not agree with all their
choices, but they always fit logically into the context
and strategy of the festival. Strings of Autumn is the
indisputable jewel in the crown of contemporary Czech
music.” ●
PhDr. Luboš Stehlík
editor-in-chief, Harmonie

“The festival, which began at Prague Castle in Vaclav
Havel‘s era, can boost Czech musicians all the way to
the Grammies.“ ●
Hospodářské noviny

“Strings of Autumn initiates collaborative connections
between Czech artists and those abroad. It comes up
with original programmes, or at least less commonplace, more daring ones. It explains what to expect months
ahead. It broadens horizons, and refines the music
scene.“ ●
Daniel Konrád
Hospodářské noviny

“I have followed Strings of Autumn since its inception
and have been to many of its concerts. And yet a look
into the programmes of past years makes me wonder
how I could have missed out on some of the names. The
explanation is easy: I simply hadn't heard of them yet,
and there have been quite a number of them over the
years. The 2017 restart brought a fresh impulse into the
already broad scope of Strings, opening it even wider.
Here’s to Strings’ continuing journey!“ ●
Michal Pařízek, Full Moon

Wall of Fame
WAYNE SHORTER
HERBIE
HANCOCK 
SONNY ROLLINS
AHMAD JAMAL
BRAD MEHLDAU
ROBERT GLASPER
CASSANDRA
WILSON CHARLES LLOYD  JASON
MORAN LIZZ WRIGHT  GREGORY
PORTER BOBBY MCFERRIN  DEE
DEE BRIDGEWATER
DIANNE
 REEVES HUGH MASEKELA DIDIER
LOCKWOODREGINA
CARTER QUINTET 
LAURA MVULA MICHAEL GORDON
JACK QUARTET
STEVE REICH
TERRY RILEY DAVID LANG
JULIA WOLFE MICHAEL NYMAN
GAVIN BRYARS GO GO PENGUIN
SHABAZZ PALACES DE LA SOUL
GHOSTPOET CHRIS DAVE

YOUNG FATHERS LAMBCHOP
PUNCH BROTHERS  CHRIS THILE
UTE LEMPER
FRANCOIS
COUTURIER QUARTET
CHAVA
ALBERSTEIN YO-YO MA KRONOS
QUARTET MAGDALENA KOŽENÁ
GIL SHAHAM
JORDI SAVALL
TENORES DI BITTI
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ABOU-KHALILBARBARA
HANNIGAN
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PHILLIPE JAROUSSKY PAUL HILLIER
 THE HILLIARD ENSEMBLE RUFUS
WAINWRIGHT JAN GARBAREK 
LES ARTS FLORISSANTS & WILLIAM
CHRISTIE
DANIEL
HOPE
ANNE-SOFIE VON OTTER
DAVID & TATJANA GERINGAS IAN
BOSTRIDGE ORCHESTRA OF THE
AGE OF ENLIGHTENMENT

ESTRELLA MORENTE
JACQUES LOUSSIER
MIROSLAV
VITOUŠ GARY BURTON 
MAD
SHEER KHAN
IVA BITTOVÁ URI
CAINE ENSEMBLE ONDŘEJ PIVEC

MARIZA MAYA BEISER KAYHAN
KALHOR
BROOKLYN RIDER

AVISHAI COHEN SIR WILLARD
WHITE A FILETTA 
KIMMO POHJONEN
CAMERON
CARPENTER RALPH TOWNER ARS
NOVA COPENHAGEN
EGBERTO
GISMONTI

THE GLOAMING

ZDENĚK LIŠKA – MARKETA
 LAZAROVÁ DON JUAN IN PRAGUE
SCHUBERT – ZIMNÍ CESTA
JIŘÍ
SUCHÝ – RECITÁL
BENJAMIN
BRITTEN – ŘEKA SUMMIDA HEINER
GOEBBELS – SCHWARZ AUF WEISS

About the Programme
The process of putting together Strings of Autumn 2020
has certainly been an unusual one. The difficulties and
uncertainties presented by the global pandemic have, at
times, seen the business of planning ahead take on the
aspect of an act of faith. As a festival, we've had to react to
developments and adapt accordingly: the programme has
changed shape from month to month and from week to
week – it's been quite a ride. We're fortunate to have been
able to preserve some key concerts from our pre-Covid
planning, and we've augmented these with two special
events featuring major artists from our history, one of
who – in a first for Strings of Autumn – will perform outdoors in some of the most beautiful locations in Prague.
This year's concerts cover typically broad musical territory:
from early to contemporary classical, from jazz and song
through electronica. The special concerts in September
promise to be memorable events, as we celebrate the
return of live music to the city. I'm particularly looking forward to the opportunity to see Avishai Cohen at unusually
close quarters: his trio show on the Lucerna rooftop will be
performed for an audience of just 250 people.
The second September concert features violinist Daniel
Hope, who returns to the festival seven years after his first
appearance. Max Richter's composition 'Vivaldi Recomposed,' written with Hope in mind, is a contemporary work
constructed from the basis of 'The Four Seasons' – an idea
I remember being sceptical about when the project was
first mooted. But Richter's piece is remarkably sensitive,
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a clever re-imagining that works as a dialogue between
two composers across the centuries.
Our indoor concerts, while fewer in number than in normal
years, represent some of the touchstones of our programming policy. Brandt Brauer Frick are artists whose
development I've enjoyed following over the years since
I first saw them in concert as an electronic trio. For Strings
of Autumn, they'll be be performing in the full splendour of
their 10-piece ensemble, in which their electronic compositions are re-scored for largely acoustic instruments (cello,
brass, harp, piano, percussion, etc). One not to miss.
I'm also glad that Vinicius Cantuaria has agreed to return
to the festival (seven years after his first appearance), and
that this time he'll be showcasing his interpretations of
the songs of Antonio Carlos Jobim, the master of Brazilian
bossa nova. X10 Theatre, with its industrial atmosphere,
will provide an unusual setting for these sensitive, tender songs, but I feel that – just as it did last year with Jiri
Barta's solo Bach suites – the space will help bring to light
different dimensions within the music.
Like all of us, I'm looking forward very much to being able
once again to enjoy live music as it should be: an experience shared with other music lovers, and an interaction
between artist and audience at a unique moment in time.
Thanks for your continuing support of Strings of Autumn.

Guy Borg
Dramaturge

PR
AGUE
SOUN
DS
Again

11/9 6 pm, 8 pm Lucerna Rooftop
19/9 7.30 pm Floating stage on the Vltava
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This autumn, for the first time in its
almost 25-year history, Strings of
Autumn takes to the great outdoors to
help Prague resound again.
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AVISHAI COHEN
TRIO
11/9 6 pm, 8 pm
Lucerna Rooftop
# Jazz

A rare chance to see the legendary
bassist up-close and personal: an
intimate concert in a spectacular
rooftop setting.
No ordinary concert in no ordinary
year, Avishai Cohen's Strings of
Autumn performance promises to
be a unique experience in at least
two ways. Cohen, who usually plays
to huge crowds at major concert
halls and festivals, will play with
his trio for an audience of just 250
people. And the venue for this show
is no less extraordinary: open-air on
the rooftop of the Lucerna palace,
with a panorama of Prague as
backdrop.
Jerusalem-born Avishai Cohen,
who this year celebrates his 50th
birthday, began his career in the
90s and, after a spell playing with
pianist Chick Corea, embarked on
a successful solo career, one which
Czech audiences have followed
at first hand. Cohen has released
a string of albums taking in elements
of jazz and world music, and has
also made tasteful ventures into
the world of pop. He is now a global
star whose popularity extends far

beyond the boundaries of the jazz
community.
Cohen has built a remarkable
career taking in albums and concert
performances across a range of
genres, from orchestral projects to
the jazz-pop formation 1970. But
it's the trio format that remains
the context in which Avishai
Cohen's music can be enjoyed at its
purest: a thrilling sound derived from
complex polyrhythms and grooves,
with the virtuosity of the individual
players tastefully employed to serve
the needs of the group as a whole.
This is a rare chance to see the
master up-close and personal. ●

Estimated duration
60 minutes
no interval

DANIEL HOPE
EPOQUE
ORCHESTRA
Max Richter / Vivaldi:
Four Seasons
Recomposed
19/9 7.30 pm
Floating stage
on the Vltava
# New Classical

A celebration of the return of the
live music experience to Prague and
the wider cultural world. In a special
event broadcast by the European
TV channel TV arte in co-production
with Czech Television, the message
will resound that music has returned
to the city: ‘Prague Sounds Again!’
British violinist Daniel Hope,
who studied under the legendary
Yehudi Menuhin, performs Max
Richter’s iconic composition ‘Vivaldi
Recomposed,’ a re-imagining of
the Four Seasons, with the Epoque
Orchestra. The concert will also
feature the world premiere of
Smetana’s ‘Vltava’ recomposed by
Jiří Slavík.
A special concert in a stunning
setting: a floating stage on the
Vltava beneath the National Theatre

between Slovansky Island and Legion
Bridge, with a panoramic backdrop of
Prague Castle.
Daniel Hope performed ‘Vivaldi
Recomposed,’ composer Max
Richter’s tasteful, new-classical
reimagining of ‘The Four Seasons,’
at Rudolfinum at the 2013 Strings of
Autumn festival. The concert was one
of the most popular and acclaimed in
the festival’s history. So it's fitting that,
in this momentous and challenging
year, he returns to perform the piece
as part of Strings’ ‘Prague Sounds
Again’ initiative, an event devised as
a celebration of the return to Prague
of live music experiences shared in
person with others.
Hope was already a star by the time
of that 2013 concert – his recording
of ‘Recomposed’ had become
one of the best-selling albums
in the Deutsche Grammophone
catalogue – and since then he has
gone on to cement his position as
one of the world’s highest-profile
violinists, known for the wide-ranging
eclecticism of the projects he takes
on, as well as for his collaborative
spirit and curatorship of concert
series for festivals around the globe.
In the period of lockdown during the
COVID-19 epidemic, Hope broadcast
a series of chamber music concerts
from his living room in Berlin. The
series was called ‘Hope@Home‘ and
featured artists such as Sir Simon
Rattle, Magdalena Kožená, Max
Raabe, and Max Richter, and was
watched by over 6 million viewers.
At the ‘Prague Sounds Again!’
concert, ‘Vivaldi Recomposed’
will resound in its intended form,
with Hope joined by the 20-piece
Epoque Orchestra. Richter’s piece
is a fascinating take on the original,
respectful of that towering work
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but unafraid to shape its colour
and tone with the contemporary
composer’s sensibilities. A dialogue
emerges between the two
composers across time to create an
intriguing fusion – at times moving, at
times exhilerating.
The concert begins with the
world premiere of 'Vltava on Vltava,'
a piece by Jiří Slavík based on
Bedrich Smetana's signature work.
In this 'recomposition,' motifs from
Smetana's orginal advance to the
forefront and retreat to the sidelines
as the piece progresses. The form
of the piece is influenced by the
make-up of the ensemble, which
doesn't include brass or percussion
instruments. 'Certain original scenes
from Smetana - like the woodland
hunt or the midsummer streams have been replaced with completely
new music, which describes the
presence of a woodland animal in
the Vltava basin, and there's a scene
of a person drowning in the cold
currents of the river. Just as in the
original, however, the Vltava livens up,
flows through a country wedding and
accompanies the dance of the fairies,
then majestically moves on from the
ramparts of Vysehrad towards the
Labe,' says Jiří Slavík, who will also be
conducting the piece. ●

Programme
Vltava on Vltava (Jiří Slavík after Bedřich
Smetana) WORLD PREMIERE
Vivaldi: Four Seasons
(Recomposed by Max Richter)

Estimated duration
75 minutes
no interval

BRANDT BRAUER
FRICK ENSEMBLE
1/11 8 pm Dox+
# Acoustic Electronica

Berlin electro-classical pioneers in
full acoustic ensemble line-up
Daniel Brandt, Jon Brauer, and
Paul Frick are classically-trained
musicians from Berlin who have
become known around the world for
their groundbreaking experiments in
both electronic and acoustic music.
They came to prominence as a trio,
showcasing their minimalist technoinfluenced compositions, primarily
in a club context. Their debut album,
2010’s You Make Me Real, was an
intriguing marriage of traditional
musicianship and 21st-century
electronic and industrial aesthetics.
Using piano, glockenspiel, drums,
and electronica, they fashioned
music that combined a dancefloor
feel with a sense of organic, human
musical interaction. The BBC has
described their music as ‘concert
hall compositions for the clubbing
generation.’
Brandt Brauer Frick’s subsequent
expansion into a 10-piece live
performance ensemble was
a logical next step. The ensemble,
which features piano, harp,
trombone, tuba, violin, cello,

three percussionists, and a Moog
synthesiser, brings their music to the
stage almost entirely analogously
and acoustically. The ensemble
has performed not only at major
music festivals such as Glastonbury
and Coachella, but also in classical
concert halls like Konzerthaus
in Vienna, Lincoln Center in New
York, and the Southbank Centre in
London. In addition, they continue
to perform as a trio in techno clubs
around the world.
In blurring the boundaries
between genres and bringing
together elements of the traditional
and the experimental, Brandt Brauer
Frick encapsualte a philosophy
shared by Strings of Autumn: it is
entirely fitting that they should be
part of the festival’s 2020 line-up. ●●

Estimated duration
90 minutes
no interval
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ANDREAS SCHOLL
& TAMAR HALPERIN:
TWILIGHT PEOPLE
6/11 8 pm
Rudolfinum

Tawadros, the Egyptian al-ud (a sort
of Arab lute) virtuoso. ●

VINICIUS
CANTUARIA: JOBIM
8/11 8 pm
X10 Theatre (DUP39)
# Bossa Nova

# Recital

# Classical

Star countertenor dives deep
into the waters of folk song
in a contemplative, spiritual
programme
Andreas Scholl and his musical
and life partner Tamar Helperin
share a passion for folk music and
for songs which have been with us
for hundreds of years, passed down
from generation to generation.
These songs are characterised
by their timeless simplicity and
directness, and the way they cut
straight to the heart.
Twilight People is the first release
from Berlin label Modern Recordings
(BMG). It features Scholl’s carefully
curated selection of songs, couched
in the refined arrangements of some
of the most important composers

A printed concert programme
including lyrics will be available
at the venue.

of the twentieth century: Benjamin
Britten, Aaron Copland, Ralph
Vaughan Williams, Alban Berg, and
Arvo Pärt. The selections also take in
new works: one by Israeli composer
Ari Frankel, another by Joseph

Estimated duration
90 minutes
one interval

Icon of Brazilian music and jazz
performs the songs of bossa nova
master Antonio Carlos Jobim in an
intimate solo recital
Vinicius Cantuaria was born in
the port town of Manaus on the
Amazon river, but he and his family
soon moved to Rio de Janeiro. He
wasn’t yet a teenager when bossa
nova came to prominence in Brazil
and beyond. The form’s seductive
harmonic language was to influence
a range of jazz musicians, leading to
a boom in jazz/Brazilian fusion in the
1960s. The term ‘bossa’ in Brazilian
means something like natural
talent, or unforced ability. And so
it was with Cantuaria – he didn’t so
much push as ease himself onto the
scene, becoming known first of all
as a sideman, most notably to the
singer and guitarist Caetano Veloso.
In the ’90s, he moved to New York to
learn more about swing right at the
source. Another renowned Brazilian
composer, Carlos Lyra, once said
that bossa nova swings from side
to side, while jazz swings from front
to back. Cantuarua was able to

establis himself in New York thanks
to his openness and willingness
to experiment. He was bewitched
by the downtown scene and
established musical relationships
with John Zorn, Marc Ribot, Brad
Mehldau, and Bill Frisell, as well
as David Byrne, Brian Eno, Laurie
Anderson, and Ryuichi Sakamoto.
But bossa nova remained the
music of his heart. Antonio Carlos
Jobim is the recognised master
of the form, and the man who
wrote the majority of bossa nova
classics, and Cantuaria chose to
concentrate on Jobim’s repertoire
firstly for a concept album, and then
for a series of moving solo recitals.
His natural talent, together with
the musical and life experiences
he’d gleaned, helped him fashion
a truly absorbing concert
experience. Cantuaria interprets
Jobim’s pieces with such feeling, and
so convincingly, that nothing is left
behind. ●

Estimated duration
70 minutes
no interval

115

JIŘÍ SUCHÝ: RECITAL
21/11 8 pm
Rudolfinum
# Song

# Jazz

A one-off reprisal and the final
performance of the special staged
recital which was first performed at
Strings of Autumn 2019
‘Still, we really must play
Rudolfinum one day. The
piano’s always well-tuned, and,
even more importantly, all the best
people go there.’ So said Jiří Šlitr in
the interlude of the song ‘Tři tety.’
Strings of Autumn made this wish
come true in 2019, precisely 50 years
after Šlitr’s death, with a special
programme centered around his
long-term artistic partner, the living
legend Jiří Suchý.
The stage set is inspired by the
1960s television programme ‘Recital
’64,’ which featured a string of
iconic songs by Suchý and Šlitr and
was directed by Jan Roháč. The
recital provides a unique musical
experience, showcasing a range of
immortal songs from the golden
era of the Semafor theatre, with an
atmosphere enhanced by the set
design of Michal Caban, inspired by
the period atmosphere and blackand-white aesthetic of the original
programme. ●

Estimated duration
90 minutes
no interval

Connecting the Unconnectable

Connecting the so-called unconnectable – that's one
of the principles of Strings of Autumn. And music itself
works that way, both historically and today. Clearly-defined
genres are something of an anachronism, and even those
that claim to be the purest came to be by a process of
connecting disparate elements. Take jazz, for example – an
organic coming-together of African rhythms and European harmonies, which early in its development (in the 1940s)
returned to the rhythmic intensity of Afro-Caribbean music
and influenced it with a wave of new harmonic possibilites
and freedom in improvisation. It's interesting to note that
the differences in the development of the music imported
to North, Central, and Southern America can be accounted for not only by the specifics of geography, but also by
laws pertaining to race in the United States. The infamous
Black Codes restricted African-Americans' freedom of
musical expression by virtue of the fact that they declared
traditional African styles of drumming illegal. That didn't
happen in the Caribbean and South America, where the
rhythmic component of the music - although having the
same roots – developed differently.
Jazz also came to influence Brazilian music, which is itself
strongly influenced by the West African musical tradition.
In the 1950s, with the be-bop revolution behind it, jazz
transformed itself from its original function as entertainment and turned towards the world of introspective
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artistic expression, and through the hard bop style returned to the roots of Afro-American music: blues, work
songs, and gospel. This more earthy form of jazz appealed
to musicians in Rio de Janerio, who began to fuse it with
their country's traditional samba style. The combination
of colourful jazz harmonies with the infectious rhythms of
samba was a propitious one, and it produced bossa nova,
which was to become the pre-eminent musical style in
Brazil for more than a decade, and which remains popular
to this day. The seductive qualities of bossa nova influenced a wide range of American jazz musicians and resulted
in a deeper fusion of jazz and Brazilian music in the 1960s.
Who, for example, can forget the album that Stan Getz
and João Gilberto made together? And who could remain
unmoved by Astrud Gilberto's sensitive interpretation of
The Girl From Ipanema, bossa nova's biggest hit?
The Brazilian term 'bossa,' meaning something like natural
talent or unforced facility, existed before the inception of
the bossa nova style. The lyrics of bossa nova songs, so
beautifully written by artists like Vinicius de Moraes, aim
to induce in us saudade – the existential state of nostalgia.
These lyrics also helped differentiate bossa nova from the
extroversion of the samba of the Rio carnival, or the playful
early jazz of Storyville in New Orleans from more than
a century ago.
Strings of Autumn will be doing its bit to induce saudade at
the X10 Theatre, where Vinicius Cantuaria, one of the most
authentic bossa nova practitioners of all, will give a solo
recital. And the festival will, as usual, be connecting the
so-called unconnectable: classical and folk music in the
performance of Andreas Scholl and Tamar Halperin; early
and contemporary classical music with a unique perfor-
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mance of Max Richter's 'Vivaldi Recomposed'; and classical
music and electronica in the guise of the impressive Brandt
Brauer Frick Ensemble.
Music has to live on, and to keep developing. And Strings
of Autumn will continue to do what it can to support the
interweaving of musical genres, out of which can come
things never heard before. ●

Vilém Spilka
Programme Director

Club Strings

With thanks to our donors

Help Strings of Autumn Resound.
'I think of Club Strings as a unique group of people brought together
by a love of great, world-class music. Beauty and harmony, profound
experiences, and a sense of connection: we experience all these things
thanks to the festival, and in the most beautiful venues in Prague – even
in this exceptionally trying year.
Music and art play a key role, because they awaken in us the finest
of human values. I thank Club Strings for its positive contribution to
society.' ●
Karel Janeček
donor
ambassador, Club Strings

● Club Strings brings

together fans, friends,
and partners of the
festival in support of
Strings of Autumn.

● Club Strings members enjoy special benefits and year-round
programme of exclusive club events.

Vladimír Koller
koller@strunypodzimu.cz
+420 734 716 211

● If you'd like to become a member of Club
Strings, we will be
happy to provide you
with more information
about conditions and
benefits.

Terezie Taberyová
taberyova@strunypodzimu.cz
+420 607 207 587

Lilia a Karel Janečkovi
Jana Kliková-Vrabcová
Michaela Cittadini
Vladimír Koller
Kateřina Matějková
Jiřina Paserinová
Petr a Antonie Doležalovi
Lenka Karadžovová
and others, for their generous
support of the festival
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Offstrings: Pavel Haas Quartet
a Quartetto di Cremona
5/10 7.30 pm Rudolfinum

On October 5th, as part of our
accompanying programme Offstrings,
Strings of Autumn presents the firstever co-production between the
festival and the Czech Chamber Music
Society, which is embarking on its 126th
season and which has functioned since
1977 under the umbrella of the Czech
Philharmonic. The collboration has
come about thanks to a broadening
of the festival dramaturgy and the
new scope of the CCMS. Rarely do
audiences have a chance to see two
world-renowned ensembles share
a stage, and more rarely still with
a programme in part specially put
together for the event.
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The evening begins with

made a name for itself over

a work very seldom performed

the years since it won the

in this country, although one

Prague Spring competition

played much more often

and the Premio Paolo Borciani

abroad: Verdi's E-minor

in 2005. The quartet records

string quartet. Conversely,

exclusively for Supraphon.

Janáček's first string

Its debut album won the

quartet (on the theme of

Gramophone Award. And, in

Tolstoy's Kreutzer Sonata)

2007, the European Concert

is one of the works most

Hall Organisation (ECHO)

frequently performed by

named the quartet one of

Czech ensembles. Following

its 'Rising Stars,' opening the

that, the Slovak composer

door for them to perform

Ľubica Čekovská wrote

at prestigious concert halls

'ascent/descent' for string

around the world.

octet, which will be receive its
world premiere at this concert.

Critically-acclaimed

One of Mendelssohn's most

internationlly, but as yet not

importatnt compositions for

so well-known in this country,

string chamber ensemble is

the Quartetto di Cremona,

his octet in E-flat major, with

founded in 2000, has built

a notably expressive first violin

a reputation as one of the pre-

part. The composition was

eminent chamber ensembles

quick to find favour among

on the international scene. It

performers and audiences,

has performed at major music

and soon became a fixture

festivals in Europe, North and

on concert stages around the

South America, and in the Far

world.

East, and received a range
of awards, most recently the

But it's not only the

Franco Buitoni Award for the

programme that makes this

promotion of chamber music

concert exceptional, but also

in Italy and around the world.

the artists who will perform

In its 2020/21 season - in

it. The Pavel Haas Quartet has

addition to its Prague debut

124

the ensemble has concerts
planned in Geneva, Istanbul,
Milan, Rome, London, and
a debut performance at
Carnegie Hall in New York. ●
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Programme

Line-up

Giuseppe Verdi
String Quartet in E-minor

Pavel Haas Quartet ○ Veronika Jarůšková — 1st violin ○ Marek Zwiebel — 2nd violin
○ Luosha Fang — viola ○ Peter Jarůšek — cello

Leoš Janáček
String Quartet no. 1 (on the theme of
Tolstoy's Kreutzer Sonata)

Quartetto di Cremona ○ Cristiano Gualco — 1st violin ○ Paolo Andreoli — 2nd violin
○ Simone Gramaglia — viola

Ľubica Čekovská
Octet (world premiere)
Felix Mendelssohn-Bartholdy
String Octet in E-flat major, op. 20

Offstrings: Flesh in DOX+
19—20/10 7 pm
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Franck Vigroux:
Flesh

painting whose meaning is

Drawing both from the world

Franck Vigroux (*1973) is one

of the English writer J.G.

of the few artists who is both

Ballard (author of Crash and

a musician and a director. As

Concrete Island) and from the

a composer-performer he

personal experience of a road

has the rare ability to produce

accident, Flesh explores the

a wide range of sounds from

exact moment that follows the

electroacoustic to industrial

shock, the short instant where

noise, modern composition

time seems to stop or expand.

and experimental electronic

The moment where the mind

music. ●

detaches itself from the body,
to reveal a panoramic view
of a surrealist scene. Vehicle
carcasses take the form of
moving objects, motorway
viaducts become gigantic
Golems, car engines appear
to levitate over a sea of ice.
And in this flow of images
and sensations, the spectator
experiences what a driver
experiences as he crosses an
unknown dimension… a truly
hallucinogenic journey.

A car leaves the road and dives
into a strange and wild dimension,
seemingly beyond the boundaries of
time, where the real and unreal seem to
merge.

Something between electronic
opera and audiovisual
experience, Flesh is a musical
and visual artwork as well
as a dance/movement
performance, a moving

revealed as it's experienced.

You just want to be part of it
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A lot has been written about Strings of Autumn over the years,
and there's been many a mention of 'defying genre boundaries'.
Since I'm sure the festival deserves more than such a tired cliche,
the question is: how can we define it? (Assuming we don't want
to rely on an even tireder phrase like 'there's only two kinds of
music: good and bad'). Strings of Autumn combines a broad musical outlook with good taste, an egalitarian approach to genre,

I don't work in music management, but if I imagine running a fes-

and an unusually skilfull way of dealing with cultural snobbery.

tival, it would have a lot in common with Strings of Autumn.

I've heard the rather nice word 'sparrowing' (which calls to mind
the name of the festival president, Marek Vrabec [eng.

When I look at my own musical background, I always remem-

Sparrow]) used to describe this sophisticated pot pourri, and the

ber the Barcarola gramophone standing on a cupboard full of

best example of it this year is probably Daniel Hope's concert on

records in my grandfather's study. There was an upright piano in

a floating stage on the Vltava. It's the kind of event you just want

the next room, up against the wall of course, so that only Liszt

to be part of, whether because it'll give you something to impress

could walk behind it, as Jiří Suchý once said. I myself couldn't do

people with at a soiree of movers and shakers, or because the

that – firstly because even as a child I wasn't that thin, and secon-

idea of watching a concert from a little boat on the river strikes

dly because my grandmother would never have allowed it, even if

you as something special, or perhaps simply because you want

she was the very kindest of piano teachers.

to hear Max Richter's superb re-imagining of Vivaldi played by
top-drawer musicians. Or indeed, all of the above.

But I could at least go through that record cupboard whenever
I liked and put on whatever I wanted, because my grandfather

Strings of Autumn allows things of value, and of beauty, truly to

was kinder still, and could tolerate even music he described as

shine – whether it's acoustic electronica from Berlin, counterte-

'unlistenable.' By that he meant - for example - Frank Sinatra,

nor Andreas Scholl in recital, or sophisticated bossa nova from

Frank's daughter Nancy, and the Italian pop star Rita Pavone, all of

Brazil: seemingly disconnected universes which, however, have

whom were represented on singles from the 1960s. Beneath the

one thing in common - there's nothing average about them. ●

singles was the LP shelf, where Beethoven's fifth sat alongside
Janáček's Sinfonietta and Smetana's Vltava. I picked out records
based on my mood at any given moment, and grandad (out of
love for me, no doubt) completely neglected to explain that there
are such things as genres in music, or that some of them are
supposedly better than others. Strings of Autumn often reminds
me of my grandad's tolerance and of that cupboard full of
records – though it's as if someone's organised them and picked
out only the very best.

Boris Klepal
Journalist

Offstrings: Strings on Film
Edison Filmhub 10—15/11

What is film music? Did you know
that film music isn't created solely
by a composer, but by a whole team
of people from various professions?
Strings on Film this year once again
presents films with musíc by composers
and performers connected with the
festival (Max Richter, Daniel Hope),
as well as paying tribute to Jóhann
Jóhannsson with the premiere of the
film Last and First Men, and taking
a close look at the work of music
supervisor Pascal Mayer, who's been
involved in dozens of films including
Gaspar Noe's Lux Æterna, Love and
Climax. We'll be premiering the drama
Lux Æterna and hosting a discussion of
it in the inspiring space of the Edison
Filmhub.
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Last and First Men
CZECH PREMIERE
(director: Jóhann
Jóhannsson) [IS]
2020, 70 min

Prisoners (director:
Denis Villeneuve)
[US] 2013, 153 min

Two billion years ahead of us,

he takes matters into his

a future race of humans finds

own hands as the police

itself on the verge of extinc-

pursue multiple leads and the

tion. Almost all that is left in

pressure mounts. ●

the world are lone and surreal
monuments, beaming their
message into the wilderness. ●

Sicario (director:
Denis Villeneuve)
[US] 2015, 121 min

When Keller Dover's daughter
and her friend go missing,

Ad Astra (director:
James Gray) [US,
BR] 2019, 123 min
Astronaut Roy McBride
undertakes a mission across
an unforgiving solar system

An idealistic FBI agent is

to uncover the truth about his

enlisted by a government task

missing father and his doomed

force to aid in the escalating

expedition that now, 30 years

war against drugs at the

later, threatens the universe. ●

border area between the U.S.
and Mexico. ●

Arrival (director:
Denis Villeneuve)
[US] 2016, 117 min

The Nun (director:
Guillaume Nicloux)
[FR, BE, DE] 2013,
114 min
A priest with a haunted past

A linguist works with the

and a novice on the threshold

military to communicate with

of her final vows are sent by

alien lifeforms after twelve

the Vatican to investigate

mysterious spacecraft appear

the death of a young nun

around the world. ●

in Romania and confront

132

a malevolent force in the form
of a demonic nun. ●

Shutter Island
(director: Martin
Scorsese) [US] 2010,
138 min
In 1954, a U.S. Marshal
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Lux Æterna CZECH
PREMIERE (director:
Gaspar Noé) [FR]
2019, 50 min
Two actresses, Béatrice Dalle
and Charlotte Gainsbourg,
are on a film set telling stories
about witches - but that's not

investigates the disappearance all. 'Lux Æterna' is also an essay
of a murderer who escaped

on cinema, the love of film, and

from a hospital for the

on-set hysterics. ●

criminally insane. ●

This Must Be the
Place (director:
Paolo Sorrentino)
[IT, FR, IR] 2011, 113
min

Climax (director:
Gaspar Noé) [FR]
2018, 95 min
French dancers gather in
a remote, empty school
building to rehearse on

Cheyenne, a retired rock star

a wintry night. The all-night

living off his royalties in Dublin,

celebration morphs into

returns to New York City to

a hallucinatory nightmare

find the man responsible for

when they learn their sangria is

a humiliation suffered by his

laced with LSD. ●

recently deceased father
during W.W.II. ●

Love (director:
Gaspar Noé) [FR,
BE] 2015, 130 min
Murphy is an American living
in Paris who enters a highly
sexually and emotionally
charged relationship with the

unstable Electra. Unaware of
the effect it will have on their
relationship, they invite their
pretty neighbor into their bed. ●
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Strings on Film
Edison Filmhub
10—15/11

Fri 13/11

Tue 10/11

○ This Must Be the Place
[interpretation Daniel Hope]

Music that makes a film. Max Richter.

○ Discussion – The Daniel Hope 		
phenomenon

○ The Nun [music by Max Richter]
○ Ad Astra [music by Max Richter]
○ Discussion —
The Max Richter Phenomenon
○ Shutter Island [music by Max Richter]

A top-class performer for a top-class
film. Daniel Hope
○ Last and First Men – pre-premiere
[score Jóhann Jóhannsson]

○ Lux Æterna
[Gaspar Noé & Pascal Mayer]

Sat 14/11
○ Arrivals [score Jóhann Jóhannsson]

Wed 11/11

○ Lux Æterna
[Gaspar Noé & Pascal Mayer]

What is 'music supervison'?
Pascal Mayer, music supervisor for the
films of Gaspar Noé

○ Shutter Island [score Max Richter]

○ Love [Gaspar Noé & Pascal Mayer]
○ Lux Æterna – pre-premiere
[Gaspar Noé & Pascal Mayer]
○ Discussion – the work of
a music supervisor
○ Climax [Gaspar Noé & Pascal Mayer]

○ The Nun [score Max Richter]

Sun 15/11
○ This Must Be the Place
[interpretation Daniel Hope]
○ Arrivals [score Jóhann Jóhannsson]
○ Last and First Men – pre-premiere

Thu 12/11
Homage: Jóhann Jóhannsson
/1969–2018/
○ Prisoners [score Jóhann Jóhannsson]
○ Arrivals [score Jóhann Jóhannsson]
○ Last and First Men – pre-premiere
○ Discussion – The Jóhann
Jóhannsson phenomenon
○ Sicario [score Jóhann Jóhannsson]

○ Lux Æterna
[Gaspar Noé & Pascal Mayer]

Venues

Venues 2020
○ Lucerna Rooftop
○ Floating stage on the Vltava river,
Slavic Island
○ Rudolfinum
○ DOX+
○ Divadlo X10

As all music lovers know, the right
match of artist and venue can bring
a certain magic to a concert: a sense of
intimacy, of contact with a performer,
and a uniqueness of experience that
stays with you. That’s why we take
special care when choosing our
venues, and aim to present artists more
‘closeup,’ or even in a more unusual
context, than you might see them
elsewhere.
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Calendar
AVISHAI COHEN TRIO
11 Sep Fri 6 pm, 8 pm

Lucerna Rooftop

STRINGS ON FILM
10 Nov Tue

Edison Filmhub

18 Sep Fri

STRINGS ON FILM
11 Nov Wen

Edison Filmhub

DANIEL HOPE: Vivaldi Recomposed
19 Sep Sat 7.30 pm
Floating stage on the Vltava river

STRINGS ON FILM
12 Nov Thu

Edison Filmhub

20 Sep Sun

4 Oct Sun

STRINGS ON FILM
13 Nov Fri

Edison Filmhub

OFFSTRINGS: Pavel Haas Quartet & Quartetto di Cremona
5 Oct Mon 7.30 pm
Rudolfinum

STRINGS ON FILM
14 Nov Sat

Edison Filmhub

6 Oct Tue

STRINGS ON FILM
15 Nov Sun

Edison Filmhub

12 Sep Sat

18 Oct Sun

OFFSTRINGS: Franck Vigroux — Flesh
19 Oct Mon 7 pm

DOX+

16 Nov Mon

OFFSTRINGS: Franck Vigroux — Flesh
20 Oct Tue 7 pm

DOX+

17 Nov Tue

21 Oct Wen
BRANDT BRAUER FRICK ENSEMBLE
1 Nov Sun 8 pm
2 Nov Mon

31 Oct Sat
DOX+
5 Nov Thu

18 Nov Wen
19 Nov Thu
20 Nov Fri

ANDREAS SCHOLL & TAMAR HALPERIN: Twilight People
6 Nov Fri 8 pm
Rudolfinum

JIŘÍ SUCHÝ: Recital
21 Nov Sat 8 pm

7 Nov Sat

22 Nov Sun

VINICIUS CANTUARIA: Jobim
8 Nov Sun 8 pm
9 Nov Mon

Divadlo X10 (DUP39)

23 Nov Mon
24 Nov Tue

Rudolfinum

Information for Concertgoers
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and other dangerous items that could cause damage to
health or property. Specific conditions can be found in the
visitor rules on the websites of the relevant venues.

May I enter the venue with a reduced-price ticket
without a card that entitles me to a discount?

What is the latest time I can access
the concert hall?
It is recommended that you take your seat five minutes prior to the concert at the latest, which is generally at 19:55.
In case of late arrival, the availability of your seat cannot be
guaranteed.

Do I have to have ID with me?
Yes, you need to have a valid ID card with you at all times.

What am I not allowed to take with me into the
concert?
At all venues, it is forbidden to bring any alcohol, food and
beverages (unless you have documented health reasons),
bottles, pressurized objects, containers of all kinds (glass
or PET bottles, cans etc.), narcotic drugs, oversized luggage, weapons, sharp objects, any kind of cameras, audio
and video equipment, explosives, flammable liquids and
binoculars. It is not possible to carry perfumes, lacquers or
deodorants in a spray over 100 ml, baby prams, bicycles,
scooters and other transport vehicles or sport equipment

No, upon entry you will be asked to provide a valid card
that entitles you to a discount. Please carry it with you at all
times. If you do not present the card, you will be asked to
pay the full ticket price in order to enter the venue.
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Festival Team

Tickets

Festival Management

Available from

VIP category

● GoOut Ticket network

VIP tickets include front row

● strunypodzimu.cz

seats, welcome drink (from

● On concert days at venues

7 p.m.) and access to

one hour before the beginning

a post-concert reception.

of each performance.
Purchased tickets cannot

Discounts

be exchanged or refunded.
Tickets cannot be replaced

● 20% discount (tickets from

if lost. Discounts can not be

Category 2) – ISIC and ITIC

merged.

card holders and seniors 65+

Bulk order

● 20% discount – children
aged up to 15

Marek Vrabec
Founder / President
Vladimír Koller
Director for External
Relations

(1 person) and ZTP/P (1 person

purchasing tickets for

and 1 assistant) disability card

larger groups, we can issue

holders

Vlastimil Trllo
Executive Director

Festival Team
Guy Borg
Dramaturge
Anna Bednářová
Executive Assistant
Veronika Osladilová
Production Manager
Tomáš Pokorný
Marketing

● 50% discount – ZTP
If you are interested in

Vilém Spilka
Programme Director

Terezie Taberyová
Donors’ Club
& VIP service
Jitka Miková
Artistic Planning
Manager
Radek Babička
PR, media

Kristýna Nováková
Production
Marie Bauerová
Social sites
Hana Průchová
Fundraising,
administration of grants
and subsidies

Lucie Steiner
Ticket Sales Manager

External Collaborators and Suppliers

an invoice upon request.
Contact us at vstupenky@

Barrier-free access and

strunypodzimu.cz.

wheelchair spaces are
available, for booking of ZTP
and ZTP/P tickets contact
vstupenky@strunypodzimu.cz.

Pavla Beranová
Light designer

Johan Vlach, Minimax
DTP and print production

Jan Středa
Festival sound engineer

Tobiáš Grolich
Web

Jiří Sedlák
Cooperating PR agency

Petra Hajská
Photography

Jonatan Kuna
(Studio Najbrt)
Graphic design

Zlata Biedermannová
(Seen Media)
Cooperating PR agency

Rozehrajeme pro vás
koncert ve světě financí

ČSOB je hlavní partner hudebního festivalu Struny podzimu 2020.
Přejeme vám krásné hudební zážitky.

Harmonie v hudbě
Harmonie v podnikání
Příjemný poslech Vám přeje
partner Strun podzimu 2020
�nanční skupina RSJ

Lidská civilizace v současnosti
stojí na křižovatce dějin.
V roce 2020 můžeme už napřímo pozorovat mnou dlouhodobě predikovaný evoluční až revoluční skok v naší kolektivní existenci, který
nazývám Sociální singularita 21, SoS21. SoS21 dle mého názoru
vyvrcholí s obrovskou akcelerací ve 21. roce 21. století, kdy lidstvo musí
obhájit svou existenci v zásadní historické zkoušce jakožto nejspíše
jediné alternativě k jinak nevyhnutelné globální destrukci.
Tento globální test naší civilizace byl nastartován „biologickou rozbuškou” koronavirem. Máme teď nečekanou možnost zásadně očistit
nejen životní prostředí, ale i naše životy a nastoupit novou cestu spolupráce a vzájemné podpory. Tuto vizi nazývám společnost H21, Human
21. století, kterou je občanská společnost, fungující na bázi hodnot,
vzájemného respektu, spolupráce a apriorní důvěry. H21 je vize společnosti, která je spravedlivá a svobodná, kde každý má naplněny základní životní potřeby, lidé jednají zodpovědně, uvědoměle a lidsky,
konstruktivně řeší problémy, jsou kreativní a starají se o vznešený
odkaz minulosti.
Dinosauři evolucí za stovky milionů let neprošli a byli fyzicky ukončeni.
My lidé jsme za desítky tisíc let došli do bodu, kde si díky globálnímu
propojení můžeme uvědomit naši provázanost a jednotu a kde nás
globální pandemie spojuje ve snaze čelit společnému ohrožení.
Koronavirus nezná hranic, nediskriminuje na bázi náboženství, barvy
pleti či sexuální orientace. Jsme v tom všichni společně.
Pevně věřím v úspěšný výsledek SoS21 a že nastoupíme na cestu
k novodobé společnosti H21, která bude prostorem štěstí a životního
naplnění pro každého.

Karel Janeček, Ph.D.
matematik a zakladatel Institutu H21

ČT art každý den od 20 hodin
www.ctart.cz
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DOPŘEJTE
KVALITU
TAKÉ
SVÝM UŠÍM.

Hospodářské noviny jsou hrdým partnerem
hudebního festivalu Struny podzimu

LE PALAIS PRAGUE HOTEL
Where nobility meets art
U Zvonařky 1, 120 00 Praha 2

www.lepalaishotel.eu

UMÍME
ROZEZNÍT STRUNY
HRDOSTI, SÍLY
A SPOKOJENOSTI

Monika Načeva
— moderátorka

OFICIÁLNÍ DOPRAVCE FESTIVALU

vltava.rozhlas.cz

#umenislyset

Vaše oči do světa
klasické hudby
www.casopisharmonie.cz
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MHF Lípa Musica
Moravský podzim

Byznys klub pro
ty, co se chtějí
neustále rozvíjet

Tanec Praha
Přijďte s průvodcem
Strunami podzimu
a vyzkoušejte, co znamená
být součástí komunity
Opera na týden zdarma.

Salvátorská 8, Praha 1
www.opero.cz

United Islands of Prague

Přinášíme
Vám
svět umění
czaf.cz

Struny podzimu jsou hrdým členem
České asociace festivalů.

Respect

Za podpory

Exkluzivní mediální partner
Hlavní město podpořilo
festival v roce 2020
částkou 3,4 mil. Kč

Hlavní mediální partner
Hlavní partner

Partner

Mediální partneři

Děkujeme mecenášům
Lilia a Karel Janečkovi
Jana Kliková-Vrabcová
Michaela Cittadini
Vladimír Koller

Partner vybraných koncertů

Kateřina Matějková
Jiřina Paserinová
Petr a Antonie Doležalovi
Lenka Karadžovová

Za podpory
Poděkování

Generální mediální partner

Jsme zakládajícím členem

Oficiální hotel

Oficiální dopravce

Spotlight №4 Oficiální průvodce Strunami podzimu
Pořádá Prague Sounds s.r.o. Palackého 740/1, 110 00 Praha 1
Editor Radek Babička
Grafika Jonatan Kuna (Studio Najbrt)
Autoři fotografií Tomáš Nosil (4, 90), Andreas Terlaak (23, 78, 108 , 138),
Petra Hajská (27, 53, 79, 114, 139 ), Nicolas Zonvi (31, 78, 109, 138),
Harry Weber (39, 78, 111, 138), Gregor Hohenberg (43, 78, 112, 138),
Marco Borggreve (78, 138), ostatní fotografie — archiv umělců

