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MAN RAY, MAYA DEREN & STELLA 
pondělí 31. srpna 2020, 19:30, DOX+ 
 
Hände: Das Leben und die Liebe eines zärtlichen Geschlechts 
Ruce: Život a lásky něžného pohlaví 
Stella F. Simon & Miklós Bándy 
1927‒28, USA, 13 min. 
hudba / music: Tomáš Reindl 
 

Meshes of the Afternoon / Odpolední osidla 
Maya Deren & Alexander Hammid 
1943, USA, 14 min. 
hudba / music: Jiří Lukeš 
 

… přestávka … 
 

At Land / Zeměplavba 
Maya Deren 
1944, USA, 15 min. 
hudba / music: Matouš Hejl 
 

Emak bakia  
Man Ray 
1926, USA, 19 min. 
hudba / music: Jacek Sotomski 
 
Peter Vrábel – dirigent 
Martin Čihák (FAMU) – úvod k filmům 
 

Orchestr BERG 
Jana Kubánková a Anna Veverková – housle, Kateřina Lískovcová – viola, Vojtěch Urban – 
violoncello, Jan Tengler – baskytara, Ian Mikyska – elektrická kytara, Janina Hora – flétny, 
Paweł Karaś – klarinet a basklarinet, Roman Fojtíček – saxofony, Tomáš Bürger – horna, 
František Vincúr – trombón, Tibor Adamský – bicí nástroje, Jana Vychodilová – klavír / 
sampler, Jiří Lukeš – technická podpora, Eliška Bejčková – zvuk  
 
Tento večer se koná ve spolupráci s Centrem současného umění DOX. 
Nová hudba k filmům vznikla v letech 2015‒2016 pro projekt CINEGOGA, který 
společně organizovali Orchestr BERG a Židovské muzeum v Praze. 
___________________________________________________________________________ 

 
CINEGOGA  
Cyklus CINEGOGA se konal v letech 2009‒2016. Pro něj vznikla ve spolupráci Orchestru 
BERG a Židovského muzea v Praze nová hudba k celkem čtrnácti němým filmům, které 
pečlivě vybrala kurátorka Michaela Sidenberg. Šlo celkem o 11 krátkometrážních a 3 
celovečerní snímky, k nimž hudbu vytvořili mladí skladatelé, především čeští, jedinou 
výjimkou byl polský skladatel Jacek Sotomski. Všechny premiérové večery se uskutečnily 
v prostoru Španělské synagogy, nejkrásnější z pražských synagog.  
___________________________________________________________________________ 

 



Stella F. Simon (1878‒1971) 
V osmi letech se Stella Furchgott odstěhovala s rodinou z rodného 
Charlestonu v Jižní Karolíně do Colorada. Již během studia na střední 
škole v Denveru projevovala tvůrčí sklony a věnovala se hudební 
kompozici. Pár let po absolutoriu se provdala za obchodníka Adolpha 
Simona a následovala jej do Salt Lake City ve státě Utah. Adolph ovšem 
v roce 1917 umírá a Stellin život pomalu nabírá zcela jiný, na tehdejší 
poměry nepříliš konvenční směr. Jako vdova a matka tří synů se v roce 

1923 stěhuje do New Yorku, kde začíná studovat na soukromé škole uznávaného 
představitele amerického fotografického piktorialismu Clarence Hudsona Whitea, po jehož 
náhlé smrti v roce 1925 opět mění plán. Rozhodnuta studovat film se v roce 1926 vydává do 
Berlína, kde navštěvuje tamní Technische Hochschule. Ve filmových ateliérech UFA se 
setkává s průkopníkem experimentálního filmu Hansem Richterem, jemuž propůjčí svoji tvář 
pro čtyřminutovou filmovou kompozici nazvanou prostě Filmstudie (1926). V Berlíně také 
vzniká její jediné filmové dílo Hände: Das Leben und die Liebe eines zärtlichen Geschlechts 
(Hands: The Life and Loves of the Gentler Sex / Ruce: Život a lásky něžného pohlaví), 
stavbou narativu banální melodramatická story nešťastné lásky s hollywoodským 
happyendem, formou však neotřelé dílo inspirované soudobou avantgardní estetikou, dnes 
považované za jeden ze stěžejních snímků feministického proudu v západní kinematografii. 
Poté co se film dočkal úspěšného přijetí na obou stranách Atlantiku, se Simon v roce 1931 
vrací do New Yorku, kde otevírá vlastní fotografické studio. Během druhé světové války se 
jako dobrovolnice věnuje výcviku členů armádní zpravodajské jednotky Signal Corps, jejichž 
úkolem je fotograficky dokumentovat válečné operace spojenců. Po válce se stahuje 
z aktivního tvůrčího života a dožívá v ústraní. V oblasti filmu zůstává autorkou jediného díla, 
které realizovala v úzké spolupráci s Miklósem Bándym (1904‒1971). 
 

Tomáš Reindl (*1971) je skladatel i aktivní hudebník ‒ hráč na tabla a 
multiinstrumentalista. Ve své hudbě překračuje žánrové bariéry, 
inspiruje se starými evropskými i mimoevropskými hudebními 
tradicemi (především evropský středověk, indická hudba, africká 
polyrytmie atd.), zároveň však využívá i moderní hudební technologie 
a procesy. Jako prakticky jediný v ČR se do hloubky zabývá indickou 
rytmikou, hru na indická tabla studoval u jednoho z nejvýznamnějších 
současných mistrů Sanju Sahai. Skladbu vystudoval na pražské HAMU 

(prof. Hanuš Bartoň), absolvoval také řadu kurzů, workshopů a soukromých lekcí. Vyučuje 
mimo jiné etnomuzikologii na Hudební fakultě AMU v Praze. Pravidelně vystupuje se svým 
sólovým projektem OMNION, spolupracuje s řadou umělců a souborů z ČR i zahraničí. 
www.tabla-tom.com  
 

Při komponování hudby k tomuto filmu jsem se především snažil o posun vnímání příběhu, 
který se odehrává na plátně a který, i přes velmi originální vizuální zpracování, disponuje 
jistou naivitou. Z hlediska kompoziční techniky bych rád zmínil především systematickou 
práci s melodickými motivy (je možné zde dokonce mluvit o leitmotivech), které jsou 
výhradně pětitónové, neboť jak víme, lidská ruka (jakožto hlavní herecký aktér tohoto 
filmu) má ve valné většině případů právě pět prstů... 
 

Maya Deren (1917‒1961) 
Narodila se v Kyjevě jako Eleanor Derenkowsky v revolučním roce 1917. 
V pěti letech ji rodiče prchající z pogromy a antisemitismem zmítané 
Ukrajiny odvážejí do Spojených států, kde se v roce 1928 rodina 
naturalizuje a mění jméno na Deren. Všestranně nadaná Eleanor se 
zázemím v intelektuálním rodinném prostředí (její otec, Dr. Salomon 
Derenkowsky, byl absolventem moskevského Psychoneurologického 
institutu a psychoanalytikem) píše od raných let poezii, začíná studovat 

na Syracuse University, uzavírá první manželství, záhy se rozvádí, stěhuje se do New Yorku, 
živí se jako sekretářka v Lize mladých socialistů (Young Peoples Socialist League – YPSL) a 
pokračuje ve studiích na New York University a Smith College, kde v roce 1939 absolvuje 
v oboru anglické literatury. Po ukončení studia získává místo asistentky afroamerické 



tanečnice a choreografky Katherine Dunham, kterou provází na její vystoupení po Spojených 
státech. V roce 1941 se na zájezdu do Los Angeles seznamuje s mladým emigrantem 
z Prahy, filmařem Alexander Hammidem (Hackenschmiedem), za něhož se záhy provdá a 
mění své první jméno na Maya (hindský výraz pro Iluzi). S Hammidem natáčí v roce 1943 
krátkometrážní snímek Meshes of the Afternoon (Odpolední osidla). Pár žije v newyorské 
Greenwich Village, centru uměleckého života, kde se Deren seznamuje s řadou emigrantů 
z Evropy i amerických umělců, kteří se záhy stávají protagonisty a spolutvůrci jejích filmů 
(Anaïs Nin, Marcel Duchamp, John Cage, Gore Vidal ad.). Deren píše, fotografuje, získává si 
renomé díky vlastním originálním oděvním kreacím a točí také další krátkometrážní filmy – 
Witch’s Cradle (Čarodějné hnízdo, 1944, fragment), At Land (Zeměplavba / známý také pod 
názvem Na souši, 1944), A Study in Choreography for Camera (Choreografická studie před 
kamerou, 1945), Ritual in Transfigured Time (Rituál v proměněném čase, 1946). Na vlastní 
náklady si pronajímá sál (Provincetown Playhouse), kde prezentuje své filmy, což přímo 
inspiruje předního amerického teoretika a promotéra experimentální filmové tvorby Amose 
Vogela k založení skupiny Cinema 16, jež se v 50. letech etabluje jako nejúspěšnější americká 
filmová asociace propagující nezávislý film (členy skupiny jsou mj. spisovatel Arthur Miller a 
básník Dylan Thomas). V roce 1946 získává Deren první Guggenheimovo stipendium a píše a 
vydává svůj rozsáhlý filmově-teoretický esej An Anagram of Ideas on Art, Form and Film, 
v němž formuluje podstatu své poetiky. Skladba Mayina vlastního estetického kánonu, v 
němž poetika díla (vertikála) dominuje nad dějem (horizontálou), je často přirovnávána 
k tezím strukturalistického lingvisty Romana Jakobsona. Ideální umělecké (tedy i filmové) dílo 
je pro ni výsledkem kolektivně uskutečňovaného rituálu, nikoli fetišizovanou ikonou mající 
svůj základ v individuální psychologii tvůrce. Deren si tvrdošíjně razí vlastní cestu, přičemž se 
jednoznačně vymezuje vůči surrealismu, psychoanalýze i dokumentárnímu filmu. Zatímco 
surrealismus odmítá jako do sebe zahleděnou výstřednost, filmový dokument pro ni není 
dostatečně uměleckým počinem. Ve svých dalších filmech se snaží postupovat podle 
uvedených zásad, jimiž se vymyká jakékoli soudobé tvůrčí linii – zejména novému trendu 
státem podporovaného abstraktního expresionismu či nastupujícím tendencím 
nezúčastněného pozorovatelství cinéma verité. V roce 1953 vydává knihu Divine Horsemen: 
The Living Gods of Haiti, která je shrnutím jejího dlouhodobého zájmu o tanec, magii a rituál. 
Hodiny natočeného filmového materiálu o voodoo na Haiti sice již za svého života nestačí 
zpracovat do podoby finálního filmového díla, co do významu a rozsahu záměru ale bývá její 
haitský projekt přirovnáván k Ejzenštejnovu opusu ¡Que viva México! z počátku 30. let, jenž 
také zůstal nedokončený. Deren, legenda kritikou přirovnávaná k „Prométheovi filmu 
zmocnivšímu se ohně hollywoodských bohů“, umírá předčasně a pozemsky bolestně v roce 
1961 na následky rozsáhlého krvácení do mozku, způsobeného patrně dlouhodobou 
závislostí na barbiturátech a amfetaminech. 
 

Český skladatel a akordeonista Jiří Lukeš (*1985) studoval na Pražské 
konzervatoři skladbu pod vedením Eduarda Douši a hru na akordeon 
u Ladislava Horáka. Během studií obdržel několik cen z mezinárodních 
akordeonových soutěží. V roce 2014 ukončil studium skladby na 
HAMU ve třídě Ivany Loudové. V poslední době se zaměřuje na 
intermediální projekty. Jeho skladby zazněly na koncertech a 
festivalech v ČR, Slovensku, Maďarsku, Polsku, Itálii, Slovinsku, 
Chorvatsku, Japonsku, Číně, Srbsku a Ukrajině. Již řadu let spolupracuje 

s ostatními skladateli na vzniku nových skladeb – jako interpret zkoumá nové zvukové a 
interpretační možnosti akordeonu. Vyučuje na Pražské konzervatoři, Konzervatoři Jana 
Deyla a ZUŠ Štefánikova. Od roku 2015 zastupuje ČR v organizaci Confédération 
Internationale des Accordéonistes. Je členem skladatelského sdružení Konvergence. 
www.jirilukes.com 
 

Hlavní inspiraci jsem čerpal ze surrealistických prvků filmu Meshes of the Afternoon ‒ 
měnící se smysl použitých symbolů, prolínání snové a reálné linie, práce se světlem a 
stínem. Skladba je stejně jako film postavena na opakujících a proměňujících se motivech. I 
přes podobnou strukturu však zůstává samostatným celkem, který je jen v několika 
bodech svázán s obrazem. Sólový part violoncella vystupující na pozadí live electronics 
processingu pak představuje zvukový odraz siluety postavy objevující se ve filmu. 



Matouš Hejl (*1989) studoval skladbu ve Stockholmu na Royal College 
of Music, na pražské HAMU a Berklee College of Music v Bostonu. V 
jeho tvorbě hrají významnou roli elektronika a algoritmické 
kompoziční postupy. Často vyhledává spolupráci s dalšími hudebníky 
či vizuálními umělci a literáty a hledá s nimi společné oblasti zájmu 
pro umělecký dialog (patří mezi ně například i Aleš Čermák). Podílel se 
na řadě divadelních a tanečních představení (Jatka78, Meetfactory, 
Alfred ve dvoře) nebo multimediálních projektech. Za hudbu k filmům 

Ztraceni v Mnichově a Staříci byl nominován na cenu Český lev. Pro Orchestr BERG vytvořil 
mimo jiné skladbu Kaleidoscope (2017), za kterou získal cenu Trochu nižší C4. V roce 2018 
se stal finalistou skladatelské soutěže České filharmonie, která vloni v listopadu uvedla 
jeho skladbu Crossings. 
 

Hudba k filmu At Land pro Orchestr BERG je koncipována v kontrapunktu k poetice 
původního obrazového materiálu. Na některých místech vytváří nový význam skrze určité 
přehlušení poetiky filmu. V každé z jeho devíti částí najdeme obvykle dvě menší: první, 
statičtější, která danou situaci uvádí, přejde skrze akci nebo situaci do dynamičtější druhé 
části, která se posléze stává mostem do další scény. Výrazným, takřka hudebním prvkem 
je i rytmus střihu. To vše zpracovává hudební kompozice vlastním způsobem. V jedné ze 
svých knih Maya Deren říká, že film zobrazuje zápas o identitu konkrétního člověka. 
Skladba je hudebním dodatkem k tématu filmu, jako autonomní dílo si klade otázky i po 
identitě filmového a zvukového díla. 
 

Man Ray (1890‒1976) 
Vlastním jménem Emmanuel Radnitzky, všestranný umělec – fotograf, 
filmový tvůrce a experimentátor z okruhu dadaistů a surrealistů, který 
většinu svého života strávil v Paříži. Narodil se jako nejstarší ze tří dětí 
ruských židovských přistěhovalců ve Filadelfii, vyrůstal však 
v Brooklynu, kam se rodina, která si změnila příjmení na Ray, záhy 
přestěhovala, aby jako mnoho dalších podnikala v oděvním průmyslu. S 
podporou rodiny začal nejdříve studovat architekturu, tíhl ale k 

malířství a volné tvorbě. Zásadní se pro něj stala zkušenost života v umělecké kolonii 
Ridgefield v New Jersey, kde nalezl své první samostatné tvůrčí útočiště a kde také v roce 
1915 potkal Marcela Duchampa. Byl to právě Duchamp, kdo v červenci 1921 Raye očekával při 
jeho příjezdu do Paříže na Gare St. Lazare a kdo jej představil Bretonovi, Éluardovi a mnoha 
dalším. Ray se okamžitě začlenil do kruhu montparnaských umělců, fotografoval, tvořil, točil 
filmy. Období 1940‒1951 strávil v Hollywoodu, v roce 1951 se vrátil na pařížský Montparnasse, 
který nikdy nepřestal považovat za svůj skutečný domov a kde byl také v roce 1976 
pochován na Cimetière du Montparnasse. Na jeho náhrobku ve tvaru prosté, hrubě otesané 
stély, stojí „unconcerned, but not indifferent“ (nezúčastněný, avšak nikoli lhostejný). 
 

Emak bakia (1926) 
Název filmu, který je, jak naznačuje podtitul Cinépoème, pokusem o poezii „psanou“ 
pohyblivým obrazem, znamená v baskičtině „dej/te mi pokoj“. Současně odkazuje k názvu 
domu v jihofrancouzském Biarritzu, kde Man Ray trávíval letní měsíce. V téměř 
dvacetiminutovém asociativním proudu se objevují záběry z Rayovy filmové prvotiny Le 
retour à la raison (Návrat k rozumu, 1923), zčásti postavené na animaci jeho „rayografů“ 
(fotogramů vzniklých expozicí předmětů rozložených přímo na fotografickém papíru). 
Ačkoli se sám Man Ray o Emak bakia vyjadřoval jako o vcelku konvenční, logicky 
provázané kompozici, ve snímku dominuje snaha společná všem dadaistům a 
surrealistům: snaha o rozbití příběhu jako moralistního vyprávění, jež není ničím více než 
opotřebovanou rekvizitou vyčpělého měšťáckého životního stylu. Obvyklý narativní postup 
je nahrazen nepřetržitým vizuálním tokem, v němž se živé mění v neživé, femininní 
v maskulinní, abstraktní v konkrétní, reálné ve snové a objektivní přechází v optický klam. 
K dosažení dokonalé sugesce a plynulosti využívá Man Ray celé škály prostředků, ať již 
filmově-technických či výpravných: prolínání, dvojexpozice, vychýlení osy záběru na 
diagonálu, otáčení obrazu o 90 stupňů, optických efektů vyvolaných procházením světla 
skleněným prizmatem, animace, výrazného divadelního líčení... Ve filmu se kromě 



zajímavých artefaktů – vlastních autorových matematických objektů a skulptur Pabla 
Picassa – objevují také zajímaví protagonisté: zhruba v polovině vstupuje do záběru v ženu 
proměněný surrealistický básník Jacques Rigaut (1898‒1929) a v roli další z ženských 
postav – řidičky automobilu – vystupuje jedna ze stěžejních osobností pařížské bohémy, 
Rayova múza 20. let Alice Prin, známá jako Kiki de Montparnasse (1901‒1953). 
 

Polský skladatel Jacek Sotomski (*1987) absolvoval vratislavskou 
Hudební akademii Karola Lipińského ve třídě Agaty Zubel a Cezary 
Duchnowského. Vedle skladeb pro sólové nástroje, hudby pro komorní 
ansámbly a malý i velký orchestr vytváří také elektronické kompozice, 
buď ve formě hotových zvukových děl nebo jako live electronics – 
často v kombinaci s akustickými nástroji. Věnuje se také scénické 
hudbě. Jeho díla zazněla na mnoha festivalech, jmenujme alespoň 
ISCM World Music days, Varšavský podzim, Musica Polonica Nova, 

Ostravské dny nové hudby nebo Cinemascope. Zúčastnil se řady seminářů a masterclass, 
mimo jiné s ensemblem musikFabrik, skladateli Bernhardem Langem, Jennifer Walshe, 
Peterem Ablingerem nebo Louisem Andriessenem. S Mikołajem Laskowskim založili v roce 
2011 kapelu, která používá staré magnetofony jako hudební nástroje.  
 

Přišlo mi trochu zvláštní psát hudbu pro film téměř sto let po jeho vzniku, ale zvláštní 
dobrým způsobem. Představa toho, jak byl asi přijat ve 20. letech, i jeho název ve mně 
vyvolaly pocit nepatřičnosti. Chtěl jsem, aby má hudba byla z jiného světa než film, aby to 
vypadalo, že se k celé věci trochu nehodí. Nechápu ji jako „soundtrack“ nebo hudbu, která 
doprovází projekci. Jde o samostatnou bytost, která má občas spojitost s vizuální složkou. 
 
 

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 české těleso zaměřené na současnou 
hudbu a hudbu 20. století, které letos oslavuje neuvěřitelnou 20. 
sezónu. Od svého založení přináší na českou hudební scénu svěží vítr 
– uvádí inovativní a zároveň divácky atraktivní projekty kombinující 
hudbu s tancem, filmem, divadlem, výtvarným uměním apod. 
Vystupuje často mimo tradiční koncertní sály, vytváří site-specific 
projekty, již druhým rokem také ve spolupráci s Českým rozhlasem 
uvádí cyklus time-specific koncertů Hudba k siréně. Orchestr BERG je 

jediným českým orchestrem, který téměř od počátku své existence 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 AKCE LETOŠNÍ SEZÓNY 
 
HUDBA K SIRÉNĚ #16 
… mikrokoncerty & hudební intervence ke zkoušce sirén 
 

středa 2. září 2020, 11.50 | Studio Alta – Invalidovna (U Invalidovny) 
 

koncept / hudba: Tomáš Reindl (světová premiéra) 
 
VSTUP VOLNÝ 

 

PŘÍMÝ PŘENOS / část koncertu (11:58‒12:05): Český rozhlas Vltava 
LIVE VIDEO (11:55): www.facebook.com/CRoVltava 
 
Po skončení koncertu prohlídka Invalidovny jako bonus. 
Akce se koná ve spolupráci s Českým rozhlasem a Studiem Alta. 
 
Seirénes je název nové skladby Tomáše Reindla, která ve světové premiéře zazní na 
zahradě Studia Alta v areálu pražské Invalidovny. Její součástí je i živě znějící mechanická 
siréna umístěná na blízkém činžáku – její zvuk je v místě koncertu skutečně impozantní. Po 
koncertě nabízíme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem přibližně půlhodinovou 
prohlídku barokního areálu Invalidovny. 
 
 

VYPRAVĚČI | … poezie, texty, hlasy 
středa 23. září 2020, 20:00 (!), Divadlo Archa 
 
Franck Bedrossian  Le lieu et la formule (česká premiéra) 
Michal Nejtek  your heart stops... you continue writing  
Heiner Goebbels  La Jalousie  
Brigitta Muntendorf   Sweetheart, Goodbye! (česká premiéra) 
 

Annabelle Plum, Fabrice Contrel – hlas 
Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent  
 
Řeč jako hudba, hudba inspirovaná lidskou řečí a texty – v případě skladatele Michala 
Nejtka poezií Raymonda Carvera, románem Žárlivost v hudbě skladatele a divadelníka 
Heinera Goebbelse, francouzského skladatele Francka Bedrossiana inspirovaly 
Baudelairovy Iluminace. Brigitta Muntendorf si hraje s texty Jamese Joyce, výsledkem je 
emocemi nabitá koláž hlasů a zvuků.  
 

 
A NĚCO NAVÍC! 
Chcete s námi dvacátou sezónu oslavit intenzivněji?  
Nebo nám prostě jen dát dárek? 
Staňte se členy KLUBERGu!  
Získáte báječný pocit, že přispíváte ke vzniku nových skladeb! Díky 
Vám se Orchestr BERG stane také o něco méně závislý na veřejných 
zdrojích. A navíc Vás pozveme například na letní klubové akce, kde se 
potkáte se skladateli i hudebníky!  

 

Roční členství vyjde na 1 476 Kč, pro dva je to 2 808 Kč. Nebo nám můžete každý měsíc 
posílat 123 Kč / 234 Kč.  
 
ZAJÍMAVOST 
Víte, že i kdybychom vyprodali sál jen vstupenkami za plnou cenu tří stokorun, činí 
příspěvek z grantů a dotací na každou z nich obvykle 600 – 700 Kč?  

 



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, Ing. Tibor Lopušan, Vlasta Plocková, Eva a Norman 
Ridenourovi, Petr Somol, Kristián Suda, Ing. Tomáš Svatoň, manželé Špirkovi 
 

KLUBERG (klub dárců Orchestru BERG) 
Martina & Radvan Bahbouhovi, Soňa Červená, Nevelina Dodovová, Václav Eis, Lucie 
Chrápavá, Karel Jadrný & Krystyna Krauze, Světlana & Ondřej Jägerovi, Adéla Kovářová, 
Rudolf Kryl, Jiří Kubíček (ve dvou), Rudolf Leška (ve dvou), Jana Lukešová, Jana 
Macharáčková, Jiří Malíř, Jana Maříková, Jáchym Novotný, Vlasta Plocková, Iva Riley, Petr 
Somol, Ivan Studený, Kristián Suda, Kateřina Svatoňová, Ing. Tomáš Svatoň, Šárka 
Svobodová, 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, Dominik Dvořák, Josef Dvořák, Pavel 
Dvořák, Rut Fialová, Jiří Hajdyla, Ondřej 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, Martin Pilpach, 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, Hlavní město Praha, Partnerství OSA, Praha 1, ČEPS a.s. 
Hlavní město Praha přispělo na aktivity Orchestru BERG v roce 2020 částkou 680 000 Kč. 
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
Český rozhlas, HISvoice, Harmonie 
 



texty: Michaela Sidenberg (filmoví tvůrci a jejich díla), Eva Kesslová (ostatní) 
korektura: PhDr. Alena Miltová 
fotografie: Tomáš Vodňanský (Hejl), Karel Šuster (Vrábel), Pavel Hejný (BERG) 


