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Soubor BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA 
byl založen v roce 2011 s cílem hrát současnou světovou 
hudbu v Česku a českou hudbu po celém světě (s přesahy  
k hudbě 20. století). Jeho snahou je oslovit soudobou hud-
bou posluchače a ukázat jim, že může být součástí každo-
denního života. Kompaktními dramaturgickými celky a ori-
ginálními projekty, jako je spojení hudby s ostatním uměním 
(film, výtvarná umění, architektura, tanec, …), se snaží být 
atraktivní nejen pro publikum, ale i pro skladatele, které 
chce podněcovat k tvorbě nových děl na míru orchestru. 
Zakladatelem, uměleckým vedoucím a šéfdirigentem BCO 
je Pavel Šnajdr.
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Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli 
mobilní telefony a během koncertu nefotografovali. Po 
začátku není vstup do sálu umožněn. Změna programu  
a účinkujících vyhrazena!

Za podporu děkujeme:
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Vstupenky online na GoOut: 
www.goout.net/cs/koncerty/cirkus/iwoyc/+ipkdj/
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Další koncert: 
30 ’ 4 ’ 2019, Klub Leitnerova, 19.30
KONCERT PRO ZLOBIVÉ DĚTI 18+ 
M. Buzzi: Pohádky „z promítačky“
Mario Buzzi, Pavel Zlámal, Martin Burlas 
sólista P. Zlámal

CIRKUS
Legato 
Stamicova 7, Brno
29’1’2019 19’30



„Před Měsícem, který dnes vídáme na obloze, 
měla Země postupně nejméně šest dalších měsíců, 
způsobivších největší katastrofy.“ 
 J. Rodolfo Wilcock 

Hudební divadlo, ať již se jedná o operu, operetu, kabaret, 
varieté či lidovou estrádu, je vždy výzvou, výzvou hudební, 
dramaturgickou i společenskou. Je snad až zbytečné kon-
statovat, že tolik revolucí, emocí a transformací, které jsou 
s osudem hudebního divadla spojeny, se nedostává žádné 
jiné oblasti hudební tvorby. Hudební divadlo se vyrovná-
valo s heroismem romantismu, se sociální i socialistickou 
ideologií, bylo vyhazováno do povětří, bylo televizní, roz-
hlasové, interaktivní, nabízelo atonalitu, tonalitu, aleatoriku 
i racionalitu, vstupovalo do sfér popových, excentrických, 
alternativních i ryze komerčních, bylo ekonomicky úspěšné 
i naprostým propadákem. Bylo ukotveno v době svého vzniku, 
ale též ji překračovalo. Čím víc si skladatelé, interpreti, dra-
maturgové, inscenátoři, nebo organizátoři přáli být populární, 
vstřícní a uznávaní, tím více klouzali po povrchu a klesali ke 
kýči a vulgaritě, tím byly jejich výtvory pitomější. Ale i ona 
pitomost, nonsens a nechtěná teatrálnost z nich plynoucí, 
generují výstupy, které jsou hodny pozornosti, a které se  
mohou stát předpokladem umného zpracování. Vzpomeň-
me jen, s jakou brilantností pracoval s trapností třeba Miloš 
Forman ve svém Konkurzu či při zobrazení ideálního hasič- 
ského bálu…
 
Vrcholící plesová sezóna se tak stala výzvou pro polemiku 
se samotným plesem, karnevalem či maškarádou, nebo 
cirkusem, touto vyhledávanou lidovou zábavou, která bývala 
povyšována na zábavu dvorskou, která se stává mnohdy zá-
bavou povinnou se spoustou nechtěných i chtěných taškařin 
a potměšilostí.
 
MAURICIO KAGEL, jedna z vůdčích osobností euroameric-
ké hudební avantgardy, ovšem jdoucí vlastní excentrickou 
cestou zájmu o netečnou teatralitu hudebního vystoupení, 
by se jistě báječně bavil při pohledu na neohrabané mladí-
ky v nepadnoucích oblecích. V roce 1977 napsal kompozici 
Varieté, která je na první pohled obyčejnou varietní skladbou, 
inspirovanou latinskoamerickými rytmy a tanci. Přesto v sobě 
nese svůdnou pachuť určité banální trapnosti, jež je však 
povýšena na autonomní sdělení. Die Wolkenpumpe pražské-
ho skladatele ERWINA SCHULHOFFA je pak jedním z mála 
dokladů vlivu dadaismu na tuzemské hudební prostředí. 
Erwin Schulhoff byl členem stuttgartské skupiny kolem Otto 
Dixe. Nonsens, dada a neodada jsou tak náplní obou částí 
koncertu, jehož nedílnou součástí je též vystoupení artistů, 

žonglerů a cirkusáků z cirkusu LeGrando v jehož prostorách, 
tedy v tělocvičně, se koncert uskuteční. 
 
Ervin Schulhoff (1894–1942)pocházel z hudební rodiny a již od 
dětství projevoval mimořádné nadání. První kompozice mu vyšla 
tiskem už v deseti letech. Na mezinárodní hudební scéně se 
nejprve etabloval coby vynikající pianista, interpretující dobová 
progresivní, modernistická díla. Rovněž jako skladatel zpočátku 
výrazně inklinoval k hudebním prostředkům druhé vídeňské ško- 
ly a německého expresionismu. Po otřesných zkušenostech první 
světové války přilnul k levicové avantgardě, jeho kompoziční 
jazyk se stal mnohem přímočařejší a komunikativnější. Výrazný 
byl vliv jazzu, taneční hudby, grotesky, vše však spíše v dikci nové 
jednoduchosti a věcnosti, nikoliv líbivého podbízení, které bohu-
žel vystoupilo plně napovrch v posledním období jeho života, kdy 
jej ovlivnil sovětský socialistický realismus. Začátkem dvacátých 
let Erwin Schulhoff rozvinul spolupráci s berlínskou dadaistic-
kou skupinou, vedenou malíři Georgem Groszem a Otou Dixem. 
Z tohoto období též pocházejí obě dnes realizované kompozice. 
„Závažná píseň“ (Ernste Gesänge) Die Wolkenpumpe (Mračná 
pumpa) pro baryton, čtyři dechové nástroje a bicí, byla zkompo-
nována na „slova ducha svatého“ podle dadaistického a surreali-
stického sochaře, malíře, básníka a spisovatele Hanse Arpa.
 
Hudební produkce generuje řadu chtěných i nechtěných projevů, 
kterým řada skladatelů nevěnuje více méně žádnou pozornost. 
Naopak tvorba rodáka z Buenos Aires MAURICIO KAGELA 
(1931–2008) je na reflexi, ironizaci a využívání nejrůznějších 
klišé, návyků a trivialit postavena. Koncertní spektákl pro 
akrobaty a muzikanty Varieté z roku 1976 je famózní ukázkou 
Kagelova nadhledu. Skladba není ani moderní, ani postmoderní, 
ani tradiční, ani netradiční, není experimentální, ani provokativní 
a přesto je v ní všechno dohromady, celý Kagel, vždycky dokáže 
překvapit. Relativně konvenčně napsaná taneční suita, inspiro-
vaná latinskoamerickými rytmy a „zvyklostmi“ je kompozičně 
propracovaná do každého harmonického, melodického a hlavně 
agogického detailu – variace, parafráze a citace se zde pojí s ori-
ginálními pasážemi, které evokují tu padesátá, tu sedmdesátá 
a tu dvacátá léta nějakého století a do toho artisti. Ti však nejsou 
hlavním bodem programu, ani doprovodem, ale přímou součástí 
hudebního díla – instrumentálního divadla… A jak píše Kagel 
v partituře: můžou to být profesionálové, nebo amatéři, nebo 
jejich kombinace, nebo cokoliv…

MAREK JOVAN JOVANOVSKI vystudoval obor Dramatic-
ká výchova na JAMU a v Lužánkách začal pracovat těsně 
po studiích jako vedoucí nízkoprahového klubu a divadel-
ního souboru. Již v průběhu studia Jovana bavily různé 
pouliční dovednosti, kejkle a cirkusové hrátky a poté, co 
našel skupinu lidí s podobnými zájmy, rozhodl se s nimi 
založit cirkus.
 
CIRKUS LE GRANDO, patřící pod lužánecké pracoviště 
Legato, se zaměřuje především na realizaci cirkusových 
kroužků pro děti a dospělé, cirkusové příměstské a letní 
tábory. Kromě toho však také spolupracuje se světovými 
cirkusovými soubory a jezdí na akce po celé České republi-
ce i do zahraničí. Cirkus Le Grando je součástí tzv. nového 
cirkusu, založeného pouze na výkonech artistů.
 
MATĚJ SÝKORA vystudoval obor scénografie na JAMU. 
S BCO poprvé spolupracoval v roce 2017 jako autor scény 
k Bergiáně - open air projektu realizovaného na různých 
místech Moravského náměstí v Brně. Jednalo se o tři opery 
a jednu sborovou skladbu jednoho z nejzajímavějších po-
jánačkovských skladatelů Josefa Berga. Sýkora se věnuje 
především vlastním autorským projektům mj. také site-

-specific, dále spolupracuje jako výtvarník scény a kostýmů 
v divadlech: Švandovo divadlo, HaDivadlo, Divadlo D’Epog, 
Divadlo D21, Venuše ve Švehlovce, Pantheon production, 
Divadlo Polárka, Divadlo Líšeň, v minulosti: Národní divadlo 
Brno, MeetFactory, Divadlo Tramtarie, Divadlo Na zábra-
dlí, Divadlo Letí, Divadlo X10, JAMU Brno, Divadlo Feste, 
Horácké divadlo Jihlava. 
 
Dirigent a barytonista TOMÁŠ KREJČÍ (1972) absolvoval 
obě brněnské umělecké školy – konzervatoř a Janáčkovu 
akademii múzických umění v oboru sólový zpěv – a Aka-
demii múzických umění v Praze v Praze v oboru dirigování. 
Jako pěvec se věnuje převážně oratornímu repertoáru 
(Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Dvořák, Martinů) a je 
vyhledávaným interpretem soudobé hudby. Jako dirigent 
spolupracoval s řadou našich symfonických a komorních 
těles. Pedagogicky působí jednak na brněnské konzer-
vatoři, kde vyučuje ansámblový zpěv, vede komorní sbor 
a je dirigentem operního studia, jednak na JAMU, kde je 
docentem na katedře kompozice, dirigování a operní režie  
a uměleckým vedoucím a dramaturgem Komorní opery 
Hudební fakulty JAMU. Současně působí jako umělecký 
vedoucí mužského vokálního kvarteta Q VOX.


