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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Kanadská opera uvede Janáãkovu operu Z mrtvého domu
V rámci osmiãkov˘ch v˘roãí si letos pfiipomeneme i 80.
v˘roãí úmrtí hudebního génia Leo‰e Janáãka, kter˘
zemfiel 12. srpna 1928 v Ostravû. Jeho poslední opera
byla na téma Dostojevského knihy Zápisky z mrtvého
domu. Janáãek si napsal sám libreto podle ruského
originálu. Premiéru mûla v Brnû aÏ dva roky po jeho
smrti.
Torontská Canadian Opera Company ji uvede v

premiéfie 2. února 2008 v 19:30. Reprízy jsou pak 5.,  7.,
10., 13., 16., 19. a 22. února 2008 (ve v‰ední dny v
19:30, v sobotu v 16:30 a v nedûli ve 14 hodin).
PfiestoÏe se dûj odehrává v sibifiském trestaneckém

tábofie, není beznadûjn˘. Opera bude uvedena v ãe‰tinû
s anglick˘mi nadtitulky. Roli velitele tábora bude zpívat
bas Zdenûk Plech. V hlavních rolích vûzÀÛ budou
Robert Pomakov, David Pomeroy, Pavlo Hunka, Robert
Künzli a Lauren Segal.  Dále zpívají  Cornelis Opthof,
Peter Barrett, Lawrence Wiliford, Alexander Hajek,
Jon-Paul Décosse, Justin Welsh, Andrew Stewart,
Adam Luther a Lisa DiMaria.
Ze zákulisí uveìme, Ïe v opefie je pouÏito 1350 metrÛ

látky a 800 knoflíkÛ na uniformy pro vûznû a dozorce.
Vystupuje v ní 94 vûzÀÛ a jedna vûzenkynû (v celé
opefie je jen devût Ïensk˘ch postav). Do rolí je obsazeno
21 pûvcÛ, 60 hercÛ a 48 statistÛ. Celkem 65 muÏÛ si
muselo pro svou roli oholit hlavu. Na scénu se pouÏilo
okolo 500 kg materiálu a 8 velkoplo‰n˘ch LCD
obrazovek. Vystupují také dva Ïiví ptáci (samice jestfiába
s rozpûtím kfiídel 95 cm a orel), o které se stará
profesionální sokolník.
Cena lístkÛ je od 60 do 275 dolarÛ. Skupiny a mládeÏ

mají slevu.
Skladatel Leo‰ JANÁâEK(* 3. 7. 1854 Hukvaldy, + 12.

8. 1928 Ostrava), jehoÏ dílo je oceÀováno jako jeden z
pilífiÛ svûtové moderní hudby, pocházel z uãitelské
rodiny. Základy hudby získal v Brnû u Pavla
KfiíÏkovského, ve studiu varhanní hry pokraãoval u

Franti‰ka ZdeÀka Skuherského v Praze, a nav‰tûvoval
konzervatofie v Lipsku a ve Vídni.
Roku 1881 se Janáãek vrátil do Brna jako fieditel

tamûj‰í varhanní ‰koly, od roku 1919 v nové republice
pÛsobil jako profesor konzervatofie v Brnû i v Praze. Do
hudební teorie vnesl nov˘ zpÛsob nazírání na melodii a
rytmus na základû pozorování a zápisÛ nápûvÛ
hovorové mluvy jako pramenÛ realistické Ïivé melodie
a rytmu. Svou metodu potom uplatÀoval v praxi ve
vokálních dílech, a stala se tak podkladem jeho
realistického hudebnû dramatického slohu. V operním

Ïánru opou‰tûl vÏité pojetí uzavfien˘ch áriov˘ch celkÛ.
Kromû svûtovû proslul˘ch oper - zejména Její

pastorkyÀa, Pfiíhody li‰ky Bystrou‰ky, Vûc Makropulos,
Z mrtvého domu, V˘lety pana Brouãka - psal vokální
skladby a kantáty, z nichÏ nejvût‰í slávy dosáhla
Glagolská m‰e, psaná na staroslovûnsk˘ text. Ve své
tvorbû Janáãek vycházel programovû z moravského
folklóru, jehoÏ byl vynikajícím znalcem, sbûratelem a
hlubok˘m obdivovatelem. Jako moderní pokraãovatel
navazuje na svého uãitele KfiíÏkovského tvorbou
interpretaãnû nároãn˘ch muÏsk˘ch sborÛ se sociální
tematikou (i jinde u Janáãka ostrou) na texty Slezsk˘ch
písní Petra Bezruãe: Kantor Halfar, Maryãka
Magdonova, Sedmdesát tisíc. Znal a miloval kulturu
slovansk˘ch národÛ. V tom jsou kofieny nejen Glagolské
m‰e, ale i oper Z mrtvého domu (podle románu
Dostojevského) a KáÈa Kabanová (podle Ostrovského
Boufie) ãi smyãcového kvartetu z podnûtu Tolstého
Kreutzerovy sonáty. Jeho moderní hudba zÛstávala
nejprve - zejména v domácím prostfiedí - nepochopena
a odmítána. Ale JanáãkÛv talent se nakonec
jednoznaãnû prosadil jak doma, tak v cizinû, kde jeho
díla patfií dodnes do kmenového repertoáru. Navíc
obliba urãité ãásti jeho díla proniká do nej‰ir‰ích vrstev,
napfiíklad La‰ské tance, dramatick˘ písÀov˘ cyklus
Zápisky zmizelého, smyãcov˘ kvartet Listy dÛvûrné
(inspirovaného jako mnoho jin˘ch skladeb jeho zralého
období Kamilou Stösslovou) ãi slavnostní hudba jeho
Symfoniety. Za veliké zásluhy o ãeskou hudbu byl roku
1925 jmenován ãestn˘m doktorem brnûnské univerzity.
Vedle Smetany a Dvofiáka je Janáãek v˘raznou
postavou na‰í novodobé hudební kultury a jejím
jedineãn˘m reprezentantem v zahraniãí.

abe
Prameny: COC, Kdo byl kdo v 20. století (pa, pp) Vogel J.: Leo‰ Janáãek

dramatik, Praha 1948; ·tûdroÀ B.: Dílo Leo‰e Janáãka, Praha 1959; ·eda J.:
Leo‰ Janáãek, Praha 1961; ·tûdroÀ B.: Leo‰ Janáãek, Praha 1976. Foto:
COC.

***

Zdeněk Plech

âeská a slovenská komunita v Kanadû
pofiádá 15. února 2008 ve Fairmont Royal York Hotelu v Torontû

Black Tie Gala

Osmiãkov˘ bál
k pfiipomenutí v˘znamn˘ch historick˘ch mezníkÛ na‰ich dûjin:

1918, 1938, 1948 a 1968
a pfiínosu ãeské a slovenské komunity pro Ïivot v Kanadû.

V̆ tûÏek plesu bude vûnován na charitativní úãely.
Hudbu veãera zajistí jeden z nejlep‰ích Big BandÛ v Torontû,

 veãer bude spojen s umûleckou aukcí a pfiedstavením
nejúspû‰nûj‰ích ãlenÛ na‰ich komunit.

Pro bliÏ‰í informace a rezervace lístkÛ kontaktujte:
www.czechsandslovaksincanada2008.com

Podrobnosti na stranû 12!


