
 
TEHILLIM 
 

středa 5. června 2019 
19.30 
DOX+ 
 
Arvo Pärt U řek babylónských – tam jsme sedávali a plakali (česká premiéra) 
Petr Wajsar Algorytmus pro trombón a malý orchestr (světová premiéra) 
Steve Reich Tehillim 
 
Štěpán Janoušek – trombón 
Pavla Radostová, Sylva Sasková, Veronika Vítová, Alice Bauer – zpěv (pořadí na pódiu zleva) 
Peter Vrábel – dirigent 
 

Orchestr BERG 
Roman Hranička, Anna Jouzová Sommerová, Anna Veverková, Anna Romanovská 
Fliegerová – housle, Kateřina Lískovcová, Helena Vovsová – viola, Vojtěch Urban, Helena 
Velická – violoncello, Anna Kellerová – kontrabas, Zuzana Bandúrová – flétny, Jaroslava 
Tajanovská – hoboj, Marta Bílá – anglický roh, Hanuš Axmann, Renata Raková – klarinety, 
Martin Opršál, Daniel Mikolášek, Tibor Adamský, Jan Nepodal, David Růžička, Blanka 
Šindelářová – bicí nástroje, Stanislav Gallin, Jana Vychodilová – elektronické varhany 
Jan Komárek – light design, Eliška Bejčková – sound design 
 
Koncert se koná ve spolupráci s Centrem současného umění DOX. 
___________________________________________________________________________ 

 
TEHILLIM 
Název koncertu jsme převzali od Steva Reicha, jenž využil anglický název pro Knihu žalmů.  
 

ŽALM… PLÁČEME NEBO OSLAVUJEME? 
Většina Čechů chápe žalm jako truchlozpěv, což je ovšem pravý opak hebrejského slova 
lehalel (chválit, oslavovat). Soubor Davidových oslavných modliteb Tegilim (v jednotném 
čísle tehila) znamená doslova Chvály. V angličtině se používá přepis „tehillim“. České slovo 
žalm vzniklo z řeckého psalmos (= zpěv za doprovodu strunných nástrojů), které se k nám 
dostalo přes starohornoněmecké slovo salm. 
___________________________________________________________________________ 

 
Estonský skladatel Arvo Pärt (*1935) je jedním z celosvětově 
nejznámějších a nejhranějších žijících autorů. Zpočátku se věnoval 
avantgardním skladatelským technikám včetně serialismu, ale když 
v polovině 70. let prodělal hlubokou uměleckou krizi, jeho hudební 
jazyk se radikálně zjednodušil. Definitivní proměnu své hudby poprvé 
manifestoval roku 1976 v kratičké klavírní skladbě Für Alina. Tou začalo 
Pärtovo nejslavnější období, charakterizované jako „dobrovolný útěk 
do chudoby“. Techniku, kterou pro sebe objevil a které zůstává věrný 

dodnes, nazval tintinnabuli (v latině znamená „zvonečky“). Jeho hudební jazyk je 
provokativně jednoduchý, minimalistický, plný archaických náznaků a mysticismu. Pärt 
v roce 1980 emigroval ze Sovětského svazu, nejprve zamířil do Vídně, poté se usadil 
v Berlíně, od roku 2011 opět trvale žije v Estonsku. Pärtova rodina založila v roce 2010 
v estonském městě Laulasmaa Centrum Arvo Pärta s archivem, loni v září byla otevřena 
nová budova – blízko moře, uprostřed lesa. 
www.arvopart.ee 
 

„Přišel jsem na to, že stačí, když se krásně zahraje jediná nota. Tato nota nebo okamžik 
ticha mě uklidňují.“ (Arvo Pärt) 



Hned po přelomové klavírní skladbičce Für Alina napsal v roce 1976 Pärt dílko In spe (V 
naději) pro sbor a volný výběr nástrojů. Skladatel v něm neurčil přesnou délku jednotlivých 
tónů, naznačuje pouze krátké a dlouhé tóny, podobně jako tomu je ve středověké hudbě. 
Textem jsou samohlásky I – E – O, které odkazují na Kyrie eleison (Pane, smiluj se), úvodní 
část mešního ordinaria. V Sovětském svazu toto kódované poselství posluchači uměli číst. 
Premiéru uskutečnil pod vedením Andrese Mustonena ansámbl staré hudby Hortus 
musicus, kterému je dílo věnováno. Po Pärtově emigraci na Západ vznikla v roce 1984 
nová verze pro sólisty nebo smíšený sbor a varhany již pod názvem An den Wassern zu 
Babel saßen wir und weinten / U řek babylonských – tam jsme sedávali a plakali. Text 
žalmu 137 dále pokračuje „když jsme vzpomínali na Sion“ a odkazuje k Pärtově emigraci. 
Další verze nese věnování trombonistovi Christianu Lindbergovi, který ji poprvé uvedl 
společně se Stockholmským komorním orchestrem a dirigentem Vladimirem Ponkinem 19. 
listopadu 1995 ve Stockholmu. 
 

Skladatel, zpěvák a instrumentalista Petr Wajsar (*1978) patří mezi 
mladé české skladatele, s nimiž Orchestr BERG pravidelně 
spolupracuje. Pohybuje se s lehkostí v řadě hudebních žánrů, jeho 
hudbu charakterizuje především originální rytmická invence a 
bezprostřední, často až živelně působící výraz. Studoval skladbu na 
Konzervatoři v  Praze u Angela Michajlova, Milana Svobody a Michala 
Pavlíčka. Ve studiu kompozice pokračoval krátce na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka u Stanislava Jelínka a na AMU u Václava Riedlbaucha 

(2000–2009). Je vyhledávaným autorem, v minulosti spolupracoval například s Českou 
filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nebo festivalem Pražské jaro. Je 
aktivním hudebníkem, s vokálním souborem Skety obdržel několik prestižních cen. Malá 
pódia brázdí s jednočlenným projektem Develooper, ve kterém dohnal systém nahrávání 
zvuku a jeho zpracování přímo na pódiu do extrémní podoby. Za hudbu k filmu Hastrman 
obdržel cenu Český lev (2019). 
 

Orchestr BERG spolupracuje s Petrem Wajsarem od roku 2000. V průběhu let objednal a 
premiéroval již devět jeho skladeb a řadu aranží. Jmenujme alespoň hudbu 
k celovečernímu němému filmu Město bez Židů (2014), orchestrální dílo s videem 
Drum’n’Berg (2007, soutěž NUBERG ‒ cena veřejnosti) nebo kompozici pro ansámbl, 
recitátora a elektroniku Osm vět na vějíře na texty Paula Claudela (2012, soutěž NUBERG ‒ 
hlavní cena i cena veřejnosti). 
www.wajsar.cz 
 

Algorytmus pro trombón a malý orchestr 
Dnešní premiéru jsem pojal jako malou hudební společenskou hru. Sólista si vybírá z 
několika buněk seřazených ve svislém sloupci, které obsahují stupnici, útržky melodie nebo 
melodický motiv. Dále postupuje ve směru šipek k dalším buňkám ležícím v následujícím 
sloupci. Orchestrální hráči mají rovněž na výběr z několika buněk vztahujících se k tomu, 
co hraje sólista. Pomocí rozpoznávání techniky konkrétních motivů, techniky hry a 
dokonce polohy snižce může sólista vytvářet skladbu, která je pokaždé odlišná, a přitom k 
sobě moci vytvářet i adekvátní orchestrální základ. Skladba je mým prvním pokusem v 
oblasti algoritmicky vytvářené hudby, jejíž budoucnost považuji za světlý bod hudby 
budoucnosti. (Petr Wajsar) 
 

Ve spojení se jménem amerického skladatele Steva Reicha (*1936) se 
nešetří superlativy typu „největší žijící skladatel“. Tento americký 
minimalista, současník obdobně zaměřeného Phila Glasse (společně se 
krátce živili jako stěhováci) nebo Terry Rileyho (Reich navrhl 
interpretační řešení pro Rileyho ikonickou skladbu In C), nejprve 
vystudoval filosofii. Teprve pak se začal věnovat hudbě, mezi jeho 
pedagogy patřili i Darius Milhaud nebo Luciano Berio. Reichův hudební 
jazyk je přímočarý a poměrně snadno rozeznatelný, je mu vlastní 

pregnantní a vytrvalý puls kombinovaný se specifickou hudební barevností, s oblibou 
pracuje s nahrávkami lidské řeči. Repetitivností dosahuje až stavů meditace, a to jak u 
hudebníků, tak u publika. Nejvýznamnější Reichova díla jsou snadno dostupná i na youtube. 



Patří mezi ně It’s gonna rain (zvuková koláž vytvořená zasmyčkováním autentické nahrávky 
pouličního skladatele, 1965), konceptuální Piano Phase (1967), Pendulum Music (využívá 
„vazbení“ mikrofonů a reproduktorů, 1968), Clapping Music (jediným hudebním nástrojem je 
tleskání, 1972), celovečerní Music for 18 Musicians (1974–1976), Electric Counterpoint 
(kombinace mnohovrstevné nahrávky s živým interpretem pro kytaristu Pata Methenyho, 
1987), Different Trains (smyčcový kvartet s nahrávkami vzpomínek se vyrovnává s 
holokaustem, 1988), City Life (kam Reich zakomponoval nahrávky zvuků New Yorku, 1995), 
dokumentární videoopery Jeskyně (The Cave, 1993) a Three Tales (1998–2002) nebo dnes 
uváděné Tehillim. Steve Reich se narodil v New Yorku, kde i dnes žije a tvoří. Dosud poslední 
dílo Music for Ensemble and Orchestra (2018) vzniklo pro Los Angeles Philharmonic – po víc 
než třiceti letech se tak vrátil k obsazení orchestru, pro který se rozhodl nepsat. 
www.stevereich.com 
 

Čtyřdílná skladba Tehillim / Chvály (1981) vznikla mimo jiné díky Reichovu zájmu o vlastní 
židovské kořeny. Jako asimilovaný Žid se o judaismus začal zajímat, teprve když mu bylo 
téměř čtyřicet. „V roce 1981 jsem to už chtěl nějak vnést i do své hudby. Měl jsem pocit, že 
nejlepší bude zhudebnit text v hebrejštině, a jako ideální se mi zdály Žalmy.“ Při výběru 
konkrétních textů z Knihy žalmů hledal Reich takové, které může předložit komukoliv bez 
ohledu na náboženství. 
 

Tehillim si v Reichově tvorbě mohou připsat hned několik prvenství – jednak jde o jeho 
první zhudebněný text a díky třetí větě i o první pomalou skladbu od dob studií. „Tehillim je 
jedno z těch děl, kde jsem udělal něco naprosto a opravdu výrazně nově. Když jsem na 
něm začal pracovat, tak mi žena se smíchem povídá: ‚Ty si zpíváš! Ty si zpíváš melodie s 
textem!’ Poprvé po asi patnácti letech, kdy jsem se zabýval melodickými paterny, jsem 
psal melodie v pravém slova smyslu.“ 
 

Reich byl rád, že na Západě neexistuje autentická tradice provádění žalmů, která by ho 
svazovala. Rozhodl se přímo vyjít z rytmizace a akcentace hebrejštiny, hudební metrum je 
tak mimořádně proměnlivé. V praxi to znamená neustálé změny počtu dob v taktu (4 až 17!) 
a uvnitř taktu také proměnlivou strukturu (sedmidobý takt může být rozdělen 2-2-3, 2-3-2, 
3-2-2 apod.). To s sebou samozřejmě nese mimořádné nároky na interprety. Newyorský 
kritik Tim Page vzpomíná, že Tehillim v orchestrální verzi z roku 1982 byla nejhorší premiéra, 
kterou zažil – členové Newyorské filharmonie prostě nebyli na něco takového zvyklí. 
 

Premiéra prvních dvou vět se uskutečnila v červnu 1981 v německém Stuttgartu, se členy 
Stuttgartského rozhlasového symfonického orchestru je nastudoval Peter Eötvös. Celé dílo 
zaznělo v listopadu téhož roku v Rothko Chapel v americkém Houstonu v podání Reichova 
„domácího“ souboru Steve Reich and Musicians. 
 

ZAJÍMAVOSTI 
Za pomalou třetí větu vděčíme dirigentu a skladateli Peteru Eötvösovi, který uvedl 
premiéru prvních dvou částí. Steve Reich na to vzpomíná: „Jeli jsme spolu autem a on se 
mě prostě zeptal: ,A to plánuješ pokračovat ve stejném tempu?’ Podle toho, jak to podal, 
mi bylo jasné, že vlastně říká: ,Nemůžeš nám už dát trochu pokoj?’ 
 

K výběru nástrojů Reich zmiňuje: „Tamburínky bez cinkajících plíšků jsou snad podobné 
malému bubínku nazývanému v hebrejštině ,tof‘ – je zmiňován v Žalmu 150 a dalších 
biblických textech. Tleskání a chřestítka byla v biblických časech na Blízkém východě také 
běžně používána. Kromě toho ale v Tehillim nejsou žádné další hudební odkazy – pro 
melodický materiál jsem nepoužil židovská témata.“ 
 

Štěpán Janoušek (*1989) je český jazzový trombonista a zpěvák. 
Studoval na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze. Za dobu 
svého působení na hudební scéně prošel mnoha kapelami jako Mocca 
Malacco, Big band Českého rozhlasu, Big band Gustava Broma a další. 
V roce 2008 získal ocenění Sólista roku na soutěži Junior Jazz, v roce 
2015 pak zvítězil na mezinárodní soutěži jazzových trombonistů do 25 
let J.J. Johnson Competition. Od roku 2013 vyučuje na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka hru na trombón a improvizaci. V současné době 

vystupuje s kapelami: Skety (a cappella sextet), MarZ, Janoušek‒Wróblewski Quartet, 



Concept Art Orchestra, Orchestr BERG a dalšími. Kromě toho je vyhledávaným studiovým 
hráčem a vokalistou. 
 

 
 

Pavla Radostová (*1989) se už od pěti let věnuje především staré hudbě (rodinný soubor 
Musica Laetitia, Czech Ensemble Baroque nebo Collegium 1704), koketuje ale i se 
současnou hudbou (Ensemble Opera Diversa, Brno Contemporary Orchestra) a dalšími 
žánry. Vystudovala zpěv na Konzervatoři v Brně a JAMU. 
 

Sylva Sasková (*1979) vystudovala angličtinu a hudební výchovu na Pedagogické fakultě 
UK a evropská studia na FSV UK, léta pracovala v oblasti lidských zdrojů. Nejvíce se ale 
věnuje hudbě a rodině. Od dětství prošla velkou řadou sborů, některé z nich i vedla.  
Spolupracuje s profesionálními tělesy různých hudebních žánrů, specializuje se na starou 
hudbu (Collegium 419, I Dilettanti) a je sbormistryní a cappella vokální skupiny Oktet.  
 

Veronika Vítová (*1979) je jazzová zpěvačka, věnuje se ale i staré hudbě. Vede vokální 
jednotku Skety, která vystoupila v řadě zemí světa a získala mnohá ocenění, mimo 
jiné první cenu v soutěži Vokal.Total 2014. Zúčastnila se prestižní letní akce Banff 
International Workshop in Jazz v Kanadě. Pravidelně spolupracuje s Jazz Dock Orchestra, v 
létě plánuje nahrávání svého CD s autorskými skladbami. Devět let pracovala jako letuška! 
 

Alice Bauer (*1976) vystudovala anglistiku a fonetiku na FF UK a klavír na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka, nakonec ale zakotvila u jazzového zpěvu. Od roku 2000 je členkou 
Originálního pražského synkopického orchestru (OPSO) Pavla Klikara, který autenticky 
interpretuje raný jazz 20. století. Překládá z i do angličtiny a píše v ní i texty ‒ je to její 
druhá mateřština. Je stejně jako Veronika členkou vokální jednotky Skety. 
 

Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. V 
roce 1995 založil Orchestr BERG a určil jeho hudební směřování – díky 
němu je dnes tento orchestr oceňován jako jedinečný interpret hudby 
20. století a hudby soudobé. Spolupracuje se soudobou českou 
skladatelskou špičkou a vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro 
vynikající umělce mladé generace. Je držitelem Ceny Gideona Kleina. 
Za svoji práci s Orchestrem BERG získal v roce 2010 od České hudební 
rady / UNESCO ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby. 

 

Orchestr BERG je špičkové těleso, které již řadu let přináší svěží vítr na 
českou hudební scénu – uvádí inovativní a zároveň divácky atraktivní 
projekty kombinující současnou hudbu s tancem, filmem, divadlem, 
projekcemi apod. Vystupuje často mimo tradiční koncertní sály. Orchestr 
BERG je jediným českým orchestrem, který pravidelně objednává a ve 
světových premiérách na svých akcích uvádí novinky českých skladatelů 
především mladé generace. Má tak na svém kontě již více než stovku 
světových premiér. V českých premiérách také představuje tvorbu těch 

nejvýznamnějších zahraničních skladatelů, mimo jiné i hudební divadlo Schwarz auf Weiss 
Heinera Goebbelse, hudebně filmový kus Up-close Michela van der Aa, unikátní celovečerní 
kompozici In vain Georga Friedricha Haase nebo legendární dílo Györgye Ligetiho Poème 
symphonique pro 100 metronomů. Orchestr BERG uvedl celou řadu vlastních originálních 
projektů, například ve spolupráci s tanečníky 420PEOPLE, režisérkou Petrou Tejnorovou, 
choreografkou Mirkou Eliášovou nebo režisérským duem SKUTR. Spolupracuje také s 
nejvýznamnějšími českými kulturními organizacemi, mezi nimiž jsou například Národní divadlo, 
Židovské muzeum v Praze, Centrum současného umění DOX, festivaly Struny podzimu, 
Pražské jaro, Hudební fórum Hradec Králové ad. Věnuje se i edukativním projektům. 
www.berg.cz 



 
 
SRDEČNĚ ZVEME NA DALŠÍ AKCI LETOŠNÍ SEZÓNY 
… tentokrát neobvykle v létě! 
 
LOST IN SPACE 
… ponořte se do prostoru plného zvuků 
… originální site specific performance pro rozlehlý prostor Pragovky  
 

úterý 13. srpna ve 20h | Pragovka (Kolbenova 34a - vedle stanice metra Kolbenova) 
 

Matouš Hejl -  imerzivní prostorová kompozice (světová premiéra)  
 

Orchestr BERG & hosté 
Peter Vrábel - dirigent 
 

přípitek členům KLUBERG po představení M IS FOR... 
Eva Kesslová (Orchestr BERG), choreograf Jiří Kylián a patronka KLUBERGu Soňa Červená 
 
FANDÍTE NÁM? STAŇTE SE ČLENY KLUBERGu! 
 

Chcete podpořit jedinečné projekty z oblasti nového umění? 
Zajímá Vás, co se v BERGu chystá, a chcete u toho být jako první? 
PŘIDEJTE SE! 
 

Patronkou KLUBERGu je paní Soňa Červená, herečka a zpěvačka. 
Měsíční členský příspěvek: 123 Kč (jednotlivec) / 234 Kč (ve dvou) 
 

ČLENOVÉ KLUBERGU VZKAZUJÍ 
„Jste úžasní, jak se neustále zdokonalujete a vymýšlíte nové a nové nápady!!! Gratuluji, 
obdivuji a držím palce:-)!!!!!“ Martina B. 
„Držím palce do další činnosti, obdivuji koncepci a koncerty se mi moc líbí.“ Jana M. 
 

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU! 
 

Více informací: www.kluberg.cz. 
Obrátit se můžete také na Evu Kesslovou – T: 604 205 937, E: kluberg@berg.cz 
 
DĚKUJEME TĚM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ! 
 

DÁRCI: RNDr. Ondřej Jäger, RNDr. Jiří Kessl, Ing. Tibor Lopušan, Vlasta Plocková, Eva a 
Norman Ridenourovi, Petr Somol, manželé Špirkovi 
 

KLUBERG (klub dárců Orchestru BERG): Petr Adler, Martina & Radvan Bahbouhovi, Soňa 
Červená, Nevelina Dodovová, Václav Eis, Lucie Chrápavá, Světlana & Ondřej Jägerovi, 
Adéla Kovářová, Rudolf Kryl, Jiří Kubíček (ve dvou), Rudolf Leška (ve dvou), Jiří Malíř, Jana 
Maříková, Jáchym Novotný, Vlasta Plocková, Petr Somol, Ivan Studený, Kristián Suda, 
Kateřina Svatoňová, Ing. Tomáš Svatoň, Eva & Ivan Špirkovi, Danilo Tuzar, Vladislava & 
Martin Valchářovi, Zuzana Zubercová a jeden anonymní člen 



ANDĚLÉ (dobrovolníci): Věra Babišová, Radvan Bahbouh, Eva a Tonda Blomannovi, Jan 
Brázda, AK Anna Císařová & Peter Babiš, Martina Čápová, manželé Činčerovi, Valerij Durdil, 
Dominik Dvořák, Josef Dvořák, Pavel Dvořák, Rut Fialová, Jiří Hajdyla, Ondrej Holas, Pavel 
Hons, Aleš Janíček, Tomáš Jindříšek, Martina Kaňková, Jitka Kloučková, Adam Kneblík, 
Šimon Kočí, Ivana Kolářová, Johana Kratochvílová, Drahoslava Krnáčová, Petr Kubík, Maja 
Madárová, Daniel Mikolášek, Alena Miltová, Pavel Moc, Ester Nemjóová, Martin Pavala, 
Michal Pečeňa, Kateřina Plevová, Eva Ridenourová, Michael Romanovský, Majka 
Semotánová, Michaela a Howard Sidenberg, Petr Somol, Jonáš Starý, Barbora Šlosárková, 
Lukáš Trnka, Pavel Trnka, Jan Trojan, Pavel Trojan Jr., Michaela Volfová, David Zábranský a 
Jan Zázvůrek... 
 

PODPOŘILI: Ministerstvo kultury ČR, Nadační fond Avast, Partnerství OSA 
Hlavní město Praha přispělo na aktivity Orchestru BERG v roce 2019 částkou 400 000 Kč. 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Český rozhlas, HISvoice, Harmonie 
 

Děkujeme kreativní agentuře Brainz.cz za vizuální styl. 
 
texty: Eva Kesslová, korektura: PhDr. Alena Miltová 
fotografie: Kaupo Kikkas (Pärt), Johana Kratochvílová (Wajsar), nakladatelství Nonesuch 
(Reich), Karel Šuster (Vrábel), Pavel Hejný (BERG) 
 


