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Èlen asociací / Member of associations
European Conference of Promoters of New Music
EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe Brussels
Držitel Ceny Èeské hudební rady

Holder of the Prize of Czech Music Council

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SOUÈASNÉHO UMÌNÍ
S DUCHOVNÍM ZAMÌØENÍM

INTERNATIONAL FESTIVAL OF CONTEMPORARY ARTS WITH
SPIRITUAL ORIENTATION

Festival pořádá Umělecká iniciativa iniciativa za osobní záštity Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského, záštity Ministerstva kultury
ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České komise pro UNESCO, za spoluúčasti Města Kroměříže, Zlínského kraje, Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení Q Brno, Proboštství Kroměříž, Národního památkového ústavu-státní správy Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, Základní umělecké školy Kojetín, Základní
umělecké školy F.X.Richtera Holešov, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Českým rozhlasem, European Conference of Promoters of New Music Amsterdam, EFFE
– Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brusel, Velvyslanectvím České republiky v Dublinu, the California State University Emeritus and Retired Faculty Association,
Maskfest Festival San Marino, Hudební nadací OSA, Společností pro duchovní hudbu Praha, Českým muzeem hudby Praha. Projekt finančně podporuje Ministerstvo
kultury ČR, Nadace Českého hudebního fondu, Nadace Gideona Kleina, Nadace K.Pexidra, OSA Partnerství, Město Kroměříž a Zlínský kraj.

The festival is organized by the Artistic Initiative under the auspices of Mons. Jan Graubner, Archbishop of Olomouc, Metropolitan of Moravia, Ministry of Culture
of the Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports of Culture of the Czech Republic, under the auspices of the Czech Commission for UNESCO,
with attendance of the Town Office Kroměříž, Regional Office in Zlin, Union of Fine Artists of the Czech Republic, Association Q Brno, The National Institute for
the Pro tection and Conservation of Monuments and Sites Kroměříž, Priory and with co-operation of Kroměříž Region Museum, School of Arts Kojetin, School
of Arts of F.X.Richter Holešov, Czech Radio, European Conference of Promoters of New Music, EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brussels,
the Czech Embassy in Dublin, the California State University Emeritus and Retired Faculty Association, Maskfest Festival San Marino, Foundation OSA, Society
for Spiritual Music in Prague, Czech Museum of Music in Prague, with financial support by the Ministry of Culture of Czech Republic, Foundation of Czech Music
Fund, Foundation of Gideon Klein, Foundation of K.Pexidr, and Foundation OSA in Prague, Town Kroměříž and District Office in Zlín.

Nedìle / Sunday

9/6

Brno Contemporary Orchestra / CZ / - opening concert
Pavel Šnajdr / CZ / - dirigent
Milan Paĺa / SK / - housle / violin
Eliška Honková / CZ / - flétna / flute

Úterý / Tuesday

25/6

19.00 – Dóm sv. Václava / Cathedral St. Vaclav OLOMOUC

Støeda / Wednesday

19/6

Festivalový koncert pro studenty středních škol

Pátek / Friday

Tommy Barr / Ireland / - výstava / exhibition

21/6

20.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ

Sobota/ Saturday

22/6

SOLARIS 3 / CZ / - klavírní trio / piano trio
Katelyn Bouska / USA / - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

Støeda / Wednesday

26/6

16.30 – Arcibiskupský zámek / Chateau KROMĚŘÍŽ

Kvarteto Bohuslava Martinů /CZ/

QUID TEMPUS? QUI LOCUS? JAKÝ ČAS? JAKÉ MÍSTO?
Exhibition to commemorate 50th anniversary / 22.6. – 25.7. 2019 /
Ensemble Marijan / CZ / ISHA trio / CZ /
14.00 – Galerie Orlovna / Gallery Orlovna KROMĚŘÍŽ

VIA ARTIS

Q Association / CZ / QUID TEMPUS? QUI LOCUS?
16.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘÍŽ

VIA ARTIS

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

Ètvrtek / Thursday

27/6

Pátek / Friday

28/6

17.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘ

20.00 - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ

Nedìle / Sunday

23/6

Elena Tereshchenko / Russia / - soprano
Valerio Barbieri / Italy / - saxophones
Cristina Roffi / Italy / - saxophone
Massimiliano Messieri / San Marino / - live electronics
Mascagni Saxophone Ensemble / Italy /

17.00 – Sala Terrena zámku / Sala Terrena of the Chateau KROMĚŘÍŽ

24/6

VIA ARTIS

Konvergence / CZ /

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

Pondìlí / Monday

1/7
31/8

Sobota / Saturday

VIA ARTIS

VIA ARTIS

VIA ARTIS

30/6

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ

VIA ARTIS

Sobota / Saturday Kroměřížské ateliéry / Art Studios Kroměříž
Výstava pro Dublin / exhibition for Dublin
Ivana Loudová / CZ / - Ztracený Orfeus / Lost Orpheus
10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ

Nedìle / Sunday

VIA ARTIS

VIA ARTIS

VIA ARTIS

VIA ARTIS

VIA ARTIS

VIA ARTIS

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ

Daniel and Dolly Kessner / USA / – flétny / flutes, klavír / piano

Chiaki Yamazaki / Japan / - housle / violin
Reisai / Japan / - kaligrafie / calligraphy
Nao Higano / Japan / - soprán / soprano
Akiko Niino – Osedo / Japan / - klavír / piano

Irena a Vojtěch Havlovi / CZ /

14.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Parnas Quintet Brno / CZ /

Stela Maris Sirben / France / - soprán / soprano
Martin Vojtíšek / CZ / - klavír / piano

29/6

Márton Barabás / Hungary / - výstava / exhibition

15.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ

Arne Linka / CZ / - autorský koncert / author concert

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost
Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society
10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Violeta Dinescu / Germany / - autorský profil / authors profile
Sorin Petrescu / Romania / - klavír / piano
Doru Roman / Romania / - bicí / percussion
Lájos Huszár / Hungary / - autorský profil / authors profile

TRIO APERTO / CZ /

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno / CZ / - choir
Štěpán Filípek / CZ / - violoncello
20.00 - chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ
Pondìlí / Monday

Giamila Berré / Italy / - varhany / organ

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

Petr Vaculovič / CZ / - Pašije podle evangelia Lukášova

VIA ARTIS

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost
Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society
10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Romana Feiferlíková / CZ / - alt / alto
Věra Müllerová / CZ / - klavír / piano

VIA ARTIS
VIA ARTIS

VIA ARTIS

17.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice - KROMĚŘÍŽ

VIA ARTIS

Q Association / CZ / - výstava k 50. výročí založení

Martina Mergentalová / CZ / - klavír / piano
Hana Blahová / CZ / - housle / violin

Mia Elezovic / Croatia / - klavír / piano

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

10.00 - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ

Martina Macko / CZ / - soprán / soprano
Aleš Janeček / CZ / - clarinet / clarinet
Pavel Březík / CZ / - viola / viola
Martina Mergentalová / CZ / - klavír / piano
17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ

Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost
Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society
10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

Orchestra d´archi Pardubice / CZ /

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

VIA ARTIS
VIA ARTIS
VIA ARTIS

Karel Martínek / CZ / - varhanní recitál / organ recital
20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ
Lorenzo Meo / Switzerland / - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

VIA ARTIS

ABC SOUDOBÉ HUDBY

10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ

www.forfest.cz
Kontaktní místa / Contacts – Vstupenky / Tickets
Informaèní centrum Kromìøíž, Velké nám. 115, 767 01 Kromìøíž, TEL/FAX: +420-573 321 408
Arcibiskupský zámek a zahrady Kromìøíž, Snìmovní námìstí 1, 767 01 Kromìøíž, Tel.: +420 573 502 011,
Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC, Kojetínská 1425, 767 01 KROMÌØÍŽ, TEL/FAX: +420 573 341 316 / skype: forfest.cz
www.effe.eu www.ecpnm.com www.gaudeamus.nl www.iscm.org www.musicalamerica.com www.unesco-ic.cz

Denní vstupné: jednotlivé 50 Kè, rodinné 80 Kè / Permanentní vstupenka na celý festival: 300 Kè /
dìti a senioøi vstup volný

Ministerstvo kultury ÈR
Zlínský kraj, Mìsto Kromìøíž
OSA, Nadace ÈHF
PLAK_2018

fest.cz
16. 5. 2019 19:00:34
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Brno Contemporary Orchestra / CZ /

Nedìle / Sunday Dirigent: Pavel Šnajdr / CZ /

***

Sólisté: Milan Pa¾a / SK /- housle, Eliška Honková / CZ / - flétna,
Lukáš Daòhel / CZ/ - klarinet
Robert Hejnar
Variace pro flétnu a smyèce
Robert Hejnar
Lorelei pro housle sólo a smyèce
Jan Grossmann
Anima animam invocat
Josef Adamík
Sinfonietta
Pavel Zemek
Komorní symfonie è.2 ke cti sv.Františka z Assisi

19.00 Dóm sv. Václava / Cathedral St. Vaclav OLOMOUC

19/6

Festivalový koncert pro studenty støedních škol
Støeda / Wednesday Hana Blahová / CZ / – housle / violin, Martina Mergentálová / CZ / – klavír
Martina Macko / CZ / – soprán / soprano
Petr Eben
Sonatina pro housle a klavír
Miloslav Ištvan
Sonáta pro klarinet a klavír
Antonín Tuèapský
Láska a žal
10.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMÌØÍŽ

21/6

Pátek / Friday Tommy Barr / Ireland / - výstava / exhibition
16.00 Arcibiskupský zámek / Chateau KROMÌØÍŽ
Martina Macko / CZ / - soprán / soprano
Aleš Janeèek / CZ /- klarinet / clarinet
Pavel Bøezík / CZ / - viola / viola
Martina Mergentalová / CZ / - klavír / piano
Bohuslav Martinù
Výbìr písní
Bohuslav Martinù
Árie Mariken z opery Hry o Marii
Miloslav Ištvan
Sonáta pro klarinet a klavír (1954)
Antonín Tuèapský
Láska a žal pro soprán, klarinet a klavír
Dmitrij Šostakoviè Sonáta pro violu a klavír op. 147 (1975)
17.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMÌØÍŽ
Kvarteto Bohuslava Martinù / CZ /

/ Autorský portrét Vojtìcha Mojžíše – k životnímu jubilee skladatele/

Bohuslav. Martinù
Smyècový kvartet è. 7
Vojtìch Mojžíš
Smyècový kvartet è. 2
Vojtìch Mojžíš
Smyècový kvartet è. 3
Petr Eben
Smyècový kvartet „Labyrint svìta a ráj srdce“
20.00 Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMÌØÍŽ

Pìvecký sbor Gaudeamus Brno / CZ / - choir
Dáša Karasová a Martina Kirová / CZ / - sbormistøi / choirmasters
Štìpán Filípek / CZ / - violoncello
František Emmert (1940-2015)
Cantate Domino - 2009
LauKnut Nystedt (1915-2014)
Stabat Mater, op. 111 pro violoncello a smíšený sbor
Edwin Fissinger (1920-1990)
By the Waters of Babylon - 1975
Daniel Kessner (*1946)
Monochromes, Points of Departure and Return
***
Petr Eben (1929-2007)
Cantico delle creature - 1987
Pawe³ £ukaszewski (*1968)
Memento mei, Domine, è. 1 z cyklu Two Lenten Motets
Galina Grigorjeva (*1962)
Molitva pro violoncello a smíšený sbor - 2013
20.00 chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice – KROMÌØÍŽ

Q Association / CZ / - QUID TEMPUS? QUI LOCUS?
výstava k 50. výroèí založení / Exhibition to commemorate 50th anniversary
Vernisáž spojená s koncertem

16.00 Rotunda Kvìtné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMÌØÍŽ
***

Petr Vaculoviè / CZ / - Pašije podle evangelia Lukášova
Ekumenický komorní orchestr a sólisté Kreativního centra Getsemany
øídí Petr Vaculoviè

17:00 Rotunda Kvìtné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMÌØÍŽ
Martina Mergentalová / CZ / - klavír / piano
Hana Blahová / CZ / - housle / violin
Jiøí Laburda
Sonáta è. 7 “Z Provence” pro klavír (1997)
Petr Eben
Sonatina semplice pro housle a klavír (1955)
Jiøí Laburda
Sonáta è. 9 a moll pro klavír (2003)
Jan Novák
Sonáta “Hoson Zes” pro housle a klavír (1981)
20:00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMÌØÍŽ

23/6

Pondìlí/ Monday Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society
10.00 Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž
Márton Barabás / Hungary / - výstava / exhibition
14.00 Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž

Violeta Dinescu / Germany - Romania / - autorský profil / authors profile
Sorin Petrescu / Romania / - klavír / piano
Doru Roman / Romania / - percussion
/ skladby Violety Dinescu /
Ecouri pentru Contraste for percussion and piano
**
**
Lytaniae Variante for percussion and piano
Pelicanul sau Babitza for percussion
**
**
Flügel und Trümmer for piano
Innenglocken for percussion and piano
***
Lájos Huszár / Hungary / - autorský profil / authors profile
***
Lájos Huszár - Sanctus / pro klavír / for piano
15.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMÌØÍŽ
Parnas Quintet Brno / CZ /
Josef Adamík - Dechový kvintet s dìtskými hraèkami
/ obnovená premiéra /
17. 00 Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMÌØÍŽ
Daniel and Dolly Kessner / USA / – flétny / flutes, klavír / piano
Claude Debussy
from Six Epigraphes Antiques, transcribed for flute and piano
Daniel Kessner
from Eight Preludes, for solo alto / bass flute
Daniel Kessner
Aria Adrift, for flute and piano
Daniel Kessner
Fleet , for flute and piano
Daniel Kessner
Sonatina Bassa
Daniel Kessner
Two Reincarnations for Piano
Philippe Gaubert
Troisième Sonate, pour flute et piano
The appearance of Duo Kessner at Forfest is supported by a generous
grant from the California State University Emeritus and Retired Faculty Association
20. 00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMÌØÍŽ

25/6 Kolokvium Duchovní proudy v souèasném umìní – Umìní a spoleènost

Úterý/Tuesday Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society
10.00 Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž

SOLARIS 3 / CZ / - klavírní trio / piano trio
Katelyn Bouska / USA / j.h. – klavír / piano
Jakub Rataj
klavírní trio „Es, dva, tøi“
František Chaloupka
Klavírní trio
David Carpenter
Romanza for cello and piano
Lukáš Sommer
„X cape“ for piano trio
Arnold Schönberg
Verklärte Nacht (verze pro klavírní trio Eduard Steuermann)
20.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMÌØÍŽ

Brno Contemporary Orchestra / CZ /
(BCO) komorní orchestr, který zahájil svou činnost v roce 2011 v Brně. Orchestr se zaměřil na současnou klasickou hudbu s přesahem do 21. století. Ve svých originálních projektech usiluje o propojení hudby s filmem, výtvarným uměním či architekturou. Zakladatelem, uměleckým vedoucím
a šéfdirigentem je Pavel Šnajdr. Jedním z cílů orchestru je podněcovat soudobé skladatele k tvorbě
nových děl pro větší obsazení.
http://www.bcorchestra.cz/ https://cs.wikipedia.org
Tommy Barr / Irsko / - výstava
Tommyho dva obrazy jsou z jeho pokračující série „Z lesa hluboko“. První, „Malý strom v jeskyni“,
byl dříve vystaven během jeho samostatné výstavy v Národním muze u umění v Cluj-napoca
v Rumunsku. Druhý, „Anne svítící“, je novým dílem, které bylo vytvořeno pro kroměřížskou jubilejní
výstavu. Dr. Filipescu, kurátor Národního muzea umění, popisuje tuto sérii jako způsob jakým Barr
vnímá přírodu, připomíná nám Monetovy vize jeho zahrady, kde se příroda stává záminkou pro přenos vlastních emocí, což nám umožňuje svobodu vybrat si vlastní cestu “.
www.tbarr.com

Martina Mergentalová /CZ/ - klavír
Česká klavíristka působící na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, laureátka četných mezinárodních soutěží, Mezinárodních mistrovských kurzů v Luxemburgu, The Tel-Hai International
Piano Master Classes, v Izraeli studovala ve třídách Victora Derevianka, Sontraud Speidel, Matti
Raekallia a Gabriela Kwoka. V roce 2008 obdržela 1. cenu v soutěži o nejlepší interpretaci soudobé izraelské skladby. Věnuje se interpretaci a organizaci projektů nové tvorby.
http://www.mergentalova.cz
Kvarteto Martinů / CZ /
Mezinárodně etablovaný soubor je ve vrcholné formě a dlouhodobě patří mezi špičky kvartetní
interpretace. Cíleně se věnuje koncertnímu provádění a nahrávání kompletního kvartetního díla
předního českého skladatele žijícího v USA Tomáše Svobody. Kromě bohaté koncertní činnosti,
zahrnující koncertování na prestižních světových pódiích spolupracuje Kvarteto Martinů úzce s
Českým rozhlasem stejně jako v minulosti s BBC, Radio France, ARD nebo ORF.
www.martinuquartet.eu
Q Association / CZ / - výstava k 50. výročí založení
QUID TEMPUS? QUI LOCUS? JAKÝ ČAS? JAKÉ MÍSTO?
Moravské Sdružení Q Brno patří spolu s pražskou Uměleckou besedou k nejvýznamnějším uměleckým asociacím v České republice. Výstava k 50. výročí na kroměřížském zámku představuje výsek z
opravdu bohatých tvůrčích aktivit. Kurátor výstavy ak.mal. Marek Trizuljak zvolil název výstavy s
filozofickým podtextem, který konvenuje se zaměřením festivalu a je zároveň součástí mezinárodní
konference s podtitulem Umění a společnost, na kterou zveme hosty ze 14 zemí Evropy i zámoří
/ Francie, Německo, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Republika San Marino, Rusko, Slovenská republika, Japonsko, Irsko, Rumunsko, Švýcarsko, USA a Česká republika /.
https://www.forfest.cz/files/article-pdf/AlmanachQ12_50_finalni_web.pdf
https://cs-cz.facebook.com/SdruzeniQ

Ensemble Marijan / CZ /
Soubor vznikl v roce 1999 a je zaměřen na interpretaci hudby na pomezí improvizace a autorské
kompozice jeho členů, absolventů skladby brněnské JAMU. Ansámbl je členem brněnského Sdružení Q a často spolupracuje i s výtvarnými umělci. Skladby z repertoáru souboru zazněly např. na
festivalu V:NM v Grazu, Wiener Festwochen, Audio Art Krakov a Varšava, GrabenFest ve Vídni a
mnoha dalších akcích v Holandsku, Německu, na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině a opakovaně i v
USA.
https://www.marijan.cz

Petr Vaculovič / CZ / - Pašije podle evangelia Lukášova
Violista a komponista Petr Vaculovič se věnoval na počátku své kompoziční činnosti tvorbě pro
osobitý soubor „Industriální filharmonie“ / KIF, NIF /. K ní později připojil kompozici skladeb pro
tradiční nástroje, ale zůstal dál v mnohých z nich věrný svému směřování do oblasti duchovní. Z
kompozic této orientace zařadil na festival 2019 premiéru svých Pašijí podle evangelia Lukášova.
https://cs-cz.facebook.com/public/Petr-Vaculovič
Pěvecký sbor Gaudeamus Brno / CZ /
Tento český smíšený pěvecký sbor nevšedních kvalit zveme k premiérovému provedení děl současných českých a světových autorů. Z iniciativy renomovaného českého violoncelisty Štěpána Filípka
uslyšíme letos vzácné uvedení skladby Molitva pro violoncello a smíšený sbor estonské skladatelky
Galiny Grigorjevy a Stabat Mater pro stejné obsazení norského autora Knuta Nystedta (1915-2014).
https://www.gaudeamus-brno.cz/
Massimiliano Messieri / San Marino / - živá elektronika - skladatel a dirigent, který není na našem
festivalu poprvé, zajímá ho veškeré současné umění a zaměřuje svůj hudební výzkum zejména na
interakci s jinými uměleckými obory. Jeho teoretické práce přesvědčivě konvenují s hudební tvorbou
– těšíme se proto také na účast tohoto významného italského skladatele na letošní konferenci Umění
a společnost.
https://massimilianomessieri.com/concerts/
https://en.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Messieri
Elena Tereshchenko / Rusko / - soprán
Pravou ozdobou koncertu současné italské tvorby bude vystoupení ruské sopranistky Eleny
Teresčenko. Koncert se koná ve spolupráci s festivalem MASKFEST RSM
www.en.spitz.su/elena-tereschenko http://www.unesco-czech.cz
Violeta Dinescu / Rumunsko /
Vystudovala kompozici, klavír a pedagogiku (1977) na Konzervatoři v Bukurešti. V roce 1982 se
přestěhovala do Německa. Od roku 1996 působí jako profesorka kompozice na Univerzitě Carl von
Ossietzky v německém Oldenburgu, kde žije. Na univerzitě iniciovala vznik archivu Nové hudby,
mezinárodní kolokvium a sérii sympozií "Posunutí času". Její díla se frekventovaně hrají doma i v
zahraničí.
https://en.wikipedia.org/wiki/Violeta_Dinescu
Parnas Quintet Brno /CZ/
Brněnské dechové kvinteto vzniklo v říjnu roku 2009 z hráčů orchestru opery Národního divadla v
Brně a Filharmonie Brno. Hraje ve složení Michal Vojáček (flétna), Romana Mazáková (hoboj),
PetrVysloužil (klarinet), Antonín Kolář (lesní roh) a Jozef Makarovič (fagot). https://www.novinky.cz
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Lorenzo Meo / Switzerland / - klavír / piano
Koncert ve spolupráci s festivalem MASKFEST RSM
Concert is held with cooperation with Festival MASKFEST San Marino
Jaan Rääts
24 Marginalia op. 65 /1979 – 1980
Jaan Rääts
Sonata No 5 op.55 /1975 / 1978 /
Gyorgy Kurtag
Játékok /1979 – 2003 /
Kaija Saariaho
Prelude / 2007 /
Kaija Saariaho
Ballade / 2005 /
Gianluca Deserti
Nocturne / 2006 – rev. 2009 /
Gianluca Deserti
Feuer II / 2012 /
Galina Ustvolskaja
Sonata No. 6 / 1998 /
20.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMÌØÍŽ
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Pátek / Friday “WA – HIBIKI” / Echos of Japan /
Chiaki Yamazaki / Japan / - violin
Reisai / Japan / - kaligrafie
Nao Higano / Japan / - soprano
Akiko Niino – Osedo / Japan / - piano
Kódžó no cuki / Mìsíce nad zøíceninou hradu
** Rentaro Taki
Variace na skladbu pro housle a kaligrafii
** Chiaki Yamazaki
Akatombo / Èervená vážka - píseò
** Kosaku Yamada
Variace na píseò pro housle a klavír
** Chiaki Yamazaki
Jújake kojake / Západ slunce - píseò
** Shin Kusakawa
Chiaki
Yamazaki
Variace
na píseò pro housle a klavír
**
Èísana sora / Malé nebe pro zpìv a klavír
** Toru Takemitsu
Variace na skladbu pro housle a klavír
** Chiaki Yamazaki
Toru Takemitsu
Cubasa / Køídlo pro zpìv a klavír
Toru Takemitsu
Moeru aki / Hoøící podzim
Ame / Déšť pro soprán, housle a klavír
*** Chiaki Yamazaki
Yamahaha / Èarodìjka – melodram a kaligrafie
** Chiaki Yamazaki
17.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall KROMÌØÍŽ

POSTFEST – Kompozièní kurzy / Composition master classes – 1.7. - 7.7. 2018
Mistrovské kurzy skladby pro mladé komponisty – studenty a absolventy
støedních a vysokých umìleckých škol
Lecturers: Prof.Albert Breier / Germany /
Dr. Jaroslav Šťastný / CZ /
Dr. Pavel Zemek / CZ /
MgA. Ondøej Štochl / CZ /
Sbor Jana Blahoslava – Riegrovo nám. KROMÌØÍŽ
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Sobota / Saturday

ABC SOUDOBÉ HUDBY
Semináø o problematice poslechu souèasné hudební produkce
10.00 Zahradní ateliér / Garden Atelier KROMÌØÍŽ

Dubnové akce:

26/4

Pátek / Friday

TERRA INCOGNITA – výstava / exhibition
17.00 Synagoga / Synagogue STRÁŽNICE

29/6

Kromìøížské ateliéry / Art Studios Kromìøíž / pouze pro pozvané /
Sobota / Saturday Výstava pro Dublin / exhibition for Dublin
Ivana Loudová / CZ / - Ztracený Orfeus / Lost Orpheus
o atelier / Garden Atelier KROMÌØÍŽ
10.00 Zahradní
Irena a Vojtìch Havlovi / CZ /
Irena a Vojtìch Havlovi zahrají své vlastní skladby pro violy da gamba,
violoncello, zpìv, tibetské mísy a zvonky. Zazní i hudba z filmu
Køižáèek, ocenìná cenou Èeský lev za nejlepší filmovou hudbu
17.00 Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMÌØÍŽ
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Sobota / Saturday

Konvergence / CZ /
Tomáš Pálka
Silentio / housle, viola, klavír /
Radim Bednaøík
Mikrosvìty IV pro violu sólo
Toru Takemitsu
Quattrain II / klarinet, housle, cello, klavír /
Jiøí Lukeš
komorní skladba... / klarinet, 2 housle, viola, kontrabas, kytara /
Sofia Gubajdulina
Et expecto / akordeon sólo /
Ondøej Štochl
Šeptet / klarinet, 2 housle, cello, kontrabas, klavír, kytara /
20.00 Snìmovní
o sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMÌØÍŽ

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society
10.00 Muzeum Kromìøížska / Museum of Kromìøíž

Giamila Berré / Italy / - varhany / organ
Aurelio Iacolenna
Fantasia super “Dies Irae”
Giamila Berré
Hemigidius Organ Mass
Elisabetta Capurso
Sezioni
Sara Torquati
Genesi I
Mario Casteluovo-Tedesco From Prayers my Grandfather wrote Tema, Hashkivenu I, Hashkivenu II
Angelo Maria Trovato
from Mysterium: Jerusalem, Crucifixion
Giamila Berré
Edith
17.00 Chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice - KROMÌØÍŽ

Zdenka a Václav Vaculovičovi

Stela Maris Sirben / France / - soprán / soprano
Martin Vojtíšek / CZ / - klavír / piano
Jiøí Pazour
Zatmìlo se slunéèko (4 písnì)
Martin Vojtíšek
Ètyøi písnì na verše staré èínské poesie - è. 2 a 3
Martin Vojtíšek
Hommage à Erik Satie pro klavír
Erik Satie
Diva de L’Empire
Chapelier
Eduard Douša
Návraty - fantasie pro klavír sólo:
Luboš Sluka
Ave Maria
Zdena Vaculovièová
Kéž políbí mne
Pondìlí / Monday
Èerná jsem, a pøece pùvabná
**
Noc co noc jsem hledala
**
Pokud je pøi stole král
Martin Vojtíšek
Preludium, Chorál a Toccata pro klavír
**
Martin Vojtíšek
Zahradník – 3 písnì pro soprán a klavír na slova R. Thakura
**
20.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall KROMÌØÍŽ
**
**

Arne Linka / CZ / - autorský koncert z díla skladatele
Karel Košárek / CZ / – klavír / piano, Jan Sehnal / CZ / – klavír / piano
/ prùvodní slovo – Jan Hlaváè, redaktor Èeského rozhlasu – studia Brno /
20.00 Chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice - KROMÌØÍŽ

Mia Elezovic / Croatia / - klavír / piano
Dubravko Detoni
12 Etudes
**
Nico Muhly
Three Etudes
**
William Bolcom
12 New Etudes
**
17.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMÌØÍŽ

26/6 Kolokvium Duchovní proudy v souèasném umìní – Umìní a spoleènost

V jubilejním XXX. ročníku festivalu půjde o zvýšenou pozornost masmédií na národní i mezinárodní
úrovni a především prezentaci města Kroměříže před evropskou veřejností. Festival opětovně
obhájil Label EFFE v Bruselu na období 2019 - 2020. Festival je jedna z mála akcí v rámci celého
kraje, které se podařilo proniknout do evropských struktur jako plnohodnotný partner – připomínáme,
že je to oficiální mínění České hudební rady, MK ČR i širší české národní veřejnosti. Festival přinesl
v průběhu třiceti let městu i českému umění mimořádný respekt v zahraničí. Ještě nikdy se tak
frekventovaně nepsalo o Kroměříži v art magazínech v Evropě i zámoří / https://www.forfest.cz/international-reviews /. Soudobé umění je vždy nové už svojí podstatou – Kroměříž má dnes vysoký
kredit města, kde se dělá nekompromisní, náročná kultura. Toto město má již třicet let silnou a
nosnou myšlenku, která otevírá dveře přinejmenším k neobvyklým možnostem zhodnocení v
rámci světové kultury.

Karel Martínek / CZ / - varhanní recitál / organ recital
Jean Langlais
Incantation pour un Jour Saint
Dominica in Palmis
Milada Èervenková
Triptych pro varhany
Petr Fiala
Toccata dramatica
Meditace pro varhany
*** Radim Bednaøík
Olivier Maessiaen
Institution de l' Eucharistie
(z cyklu Livre du Saint Sacrement)
Thierry Escaich
Cinq versets sur le Victimae Paschali
Improvizovaný triptych
*** Karel Martínek
Meditace na tónu a
Perpetuum mobile
20.00 Chrám sv. Moøice / Church of St. Maurice – KROMÌØÍŽ

TRIO APERTO / CZ /
Trojúhelník
Ètvrtek / Thursday Karel Odstrèil
Miloš Štìdroò
Affetti banalissimi
Milada Èervenková
Lightly and simply
Aleš Pavlorek
Karikatury
Leoš Faltus
Kejklíøi
Vítìzslava Kaprálová
Trio
17.00 Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMÌØÍŽ

24/6 Kolokvium Duchovní proudy v souèasném umìní – Umìní a spoleènost

Nedìle / Sunday Elena Teresèenko / Russia / - soprano
Valerio Barbieri / Italy / - saxophones
Cristina Roffi / Italy / - saxophone
Mascagni Saxophone Ensemble / Italy /
Støeda / Wednesday
Massimiliano Messieri / San Marino / - live electronics
Concert is held with cooperation with Festival MASKFEST San Marino
Massimiliano Messieri
“…Con la luna apparsa nel cuore…”
**
Philp Glass
“Facades”
**
Massimiliano Messieri
Lamed I” meditation
**
**
Eugène Bozza
“Andante et Scherzo” for saxophone quartet
**
**
Massimiliano Messieri
“E.S.” 5 variations on a poem by Edoardo Sanguineti
**
Philp Glass
“Saxophone Quartet” (1995) I - IV
Massimiliano Messieri
“Lamed II” meditative variation
***
**
17:00 Sala Terrena zámku / Sala Terrena of the Chateau KROMÌØÍŽ

Motto:
Na světě je mnoho co dělat. Vykonej to brzy!
Ludwig van Beethoven
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Orchestra d´archi Pardubice / CZ /
Nedìle / Sunday / umìlecký vedoucí – Jiøí Kuchválek /
Koncert k 70.výroèí založení Konzervatoøe P.J.Vejvanovského v Kromìøíži
Dalibor Spilka
Podzimní hudba
Pavel Novák
Obávám sa súdu Tvého
Peter Graham
Køehké vztahy
David Matthews Adagio pro smyèce
Josef Suk
Meditace na staroèeský chorál „ Svatý Václave“ op. 35a
Luboš Sluka
Serenády /výbìr /
Luboš Fišer
Concerto per G. Galilei
Iša Krejèí
Malá suita
17.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMÌØÍŽ
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Q Association / CZ / - výstava k 50. výroèí založení
Sobota / Saturday Exhibition to commemorate 50th anniversary
QUID TEMPUS? QUI LOCUS? JAKÝ ÈAS? JAKÉ MÍSTO? / 22.6. – 25.7. 2019 /
Ensemble Marijan / CZ / - Ivo Medek, Vít Zouhar, Sára Medková, Jan Kaván
14.00 Galerie Orlovna / Gallery Orlovna KROMÌØÍŽ

Romana Feiferlíková / CZ / - alt / alto
Vìra Müllerová / CZ / - klavír / piano
/ Písòový recitál ze skladeb soudobých èeských a nìmeckých autorù /
Holmer Becker
Tøi písnì na texty èeských básníkù
pro mezzosoprán a klavír
Karel Pexidr
Sonáta è.4 pro klavír
Jiøí Bezdìk
Ètyøi zimomøivé písnì na básnì Moniky Haenhel
Frédéric Bolli
Tøi písnì na básnì Karly Erbové
Gideon Klein
Sonáta pro klavír
Karel Pexidr
Morgensterns Streiche
20.00 Snìmovní sál zámku / Assembly Hall KROMÌØÍŽ

Elena Letòanová / SK / - klavírní recitál / piano recital
17.00 Galerie výtvarného umìní / Fine Art Gallery HODONÍN

** èeská-evropská premiéra / Czech-European Premiere
*** svìtová premiéra / World Premiere

www.forfest.cz https://www.zamek-kromeriz.cz www.ecpnm.com www.effe.eu
www.gaudeamus.nl www.iscm.org http://festival-forfest-czech-republic.webnode.cz/people/
http://www.facebook.com/festivalforfestczechrepublic/
http://www.forfest.cz/mapa

Daniel a Dolly Kessner / USA / – flétny, klavír
Americké komorní duo profesorů California State University Notridge Daniel a Dolly Kessner se stalo
v průběhu vice než dvaceti let spolupráce s festivalem jeho důležitou součástí – vždy překvapující novými
premiérami, vždy na vysoké hráčské i etické úrovni. I letos se můžeme těšit na tajemný tón Danielovy
basové flétny, ve které je vskutku světová třída, a na vyzrálé klavírní umění Dolly…
https://forfest.cz/files/article-pdf/int_22.pdf
Mia Elezovic / Chorvatsko / - klavírní recitál
Chorvatská klavíristka s mezinárodním renomé má za sebou koncerty, sólové recitály i koncerty komorní
hudby v Rakousku, Belgii, Chorvatsku, České republice, Německu, Itálii, Japonsku, Slovinsku, Španělsku
a Spojených státech. Na letošní jubilejní ročník připravila neobvyklý premiérový concept koncertních etud
od předních komponistů jako: Dubravko Detoni, Nico Muhly a William Bolcom
http://operaexperiencesoutheast.org/the-company/people/mia-elezovic/
Giamila Berré / Italy / - varhany
Tuto vynikající italskou sólistku festivalovému publiku jistě nemusíme představovat – její solo recital před
několika lety patřil k absolutním vrcholům festivalu. Giamila v současnosti působí na Conservatory "A.
Casella "of L'Aquila. Jako sólistka vystupovala téměř ve všech zemích Evropy. Získala řadu mezinárodních stipendií – studovala i v ČR u profesora Petra Planého na Palackého Universitě v Olomouci.
Stela Maris Sirben / Francie / - soprán
Známá sopranistka českého původu / absolventka brněnské JAMU / má nemalé zásluhy o propagaci
české hudby v zahraničí v rámci Francouzsko-české společnosti, kterou spoluzakládala. Věnuje se
stejnou měrou komornímu i sólovému zpěvu – na festivalu jsme ji slyšeli např. v roce 2003 v dramatickém
sopránovém partu Pašijové symfonie Pavla Zemka.
http://www.franco-tcheque-aquitaine.com/
“WA – HIBIKI” / Echos of Japan /
Variace Sakury pro sólové housle s tanečním a kaligrafickým vystoupením. Vůdčí osobností tohoto
mezinárodního projektu je známá pěvkyně japonského původu Nao Higano nyní žijící v Kroměříži.
K realizaci projektu přizvala japonské umělkyně: Chiaki Yamazaki – housle, Reisai – kaligrafie, Akiko Niino
– Osedo – klavír. Nao Higano vystudovala operní a koncertní zpěv na Univerzitě Seitoku v rodné Chibě a
na katedře zpěvu Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, kde ukončila doktorandské studium.
http://naohigano.com
Orchestra d´archi Pardubice / CZ /
U příležitosti 70.výročí založení Konzervatoře P.J.Vejvanovského v Kroměříži připravil umělecký vedoucí
pardubického komorního orchestru prof. Jiří Kuchválek / sám absolvent zdejší konzervatoře / působivý
retro program zachycující velikány české poválečné hudby /Josef Suk, Luboš Sluka, Luboš Fišer, Iša
Krejčí, Dalibor Spilka / v konfrontaci s žijícími: Pavel Novák, Peter Graham / a světovými autory: David
Matthews / Anglie /
http://www.muzikus.cz/orchestra-darchi-pardubice/
Karel Martínek / CZ / - varhanní recitál
Významný český varhaník, známý jako zcela výjimečný improvizátor, vystupoval na Forfestu již po dvakrát
- na jubilejním ročníku festivalu představí např. ve světové premiéře dílo Radima Bednaříka Meditace pro
varhany a svůj Improvizovaný triptych. Sólista studoval hru na varhany na Janáčkově akademii múzických
umění v Brně pod vedením prof. Kamily Klugarové a varhanní improvizaci u prof. Karla Pokory. Nyní
působí na konzervatoři EA v Olomouci.
https://www.konzervatorolomouc-kea.cz/karel-martinek-varhany
Lorenzo Meo / Švýcarsko / pianista, skladatel
Tento vynikající italský sólista v současné době žije ve švýcarském Curychu. Kromě své interpretační
kariéry je Lorenzo Meo v Evropě známý také jako skladatel komorních a orchestrálních děl, elektroakustické, akustické a divadelní hudby. Vítěz mnoha mezinárodních klavírních soutěží získal v roce 2006
magisterský titul v komorní hudbě na Národní akademii Santa Cecilia v Římě. Koncert se koná ve
spolupráci s Festivalem MASKFEST v San Marinu.
https://www.lorenzomeo.com/bio
Zdenka Vaculovičová / CZ / - housle
Houslistka, skladatelka, emeritní profesorka Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, spolu se
svým manželem zakladatelka a hlavní organizátorka Mezinárodního festivalu současného umění
FORFEST CZECH REPUBLIC, který dnes patří mezi evropské události se značným kreditem
/ www.forfest.cz www.ecpnm.com www.gaudeamus.nl www.effe.com /. Ve své práci se specializuje
téměř výhradně na současná díla s komorními soubory. V sólových recitálech, se zaměřuje především na
současnou českou a slovenskou hudbu / dedikace mnoha předních skladatelů /. Představila však
v premiéře také díla řady světových autorů z Anglie, Francie, Rakouska, Německa a USA.
https://cs.wikipedia.org www.forfest.cz/zdenka
POSTFEST – Mistrovské kurzy skladby pro mladé komponisty
Dnem 30.6. 2018 započnou na Forfestu lekce skladatelských kurzů „Postfest“. Jejich osvědčenými lektory
zůstávají německý skladatel Prof. Albert Breier a z české strany zkušení pedagogové Dr. Jaroslav Šťastný,
Dr. Pavel Zemek Novák / JAMU / a MgA. Ondřej Štochl / konzervatoř v Praze /. Jak se ukázalo v minulých
ročnících kurzů, opakovaná účast na Postfestu nese viditelně a slyšitelně své plody. Skladby závěrečných
koncertů ze skladeb frekventantů kurzů zaznamenávají zvyšující se hodnotovou úroveň.
http://literarky.cz/blogy/195-remy-martin
Bienále Kolokvia "Duchovní proudy v současném umění" se koná tentokrát s podtitulem: Umění
a společnost. Ve fokusu zájmu budou opět aktuální přesahy hudby a výtvarného umění, které korespondují se zaměřením festivalu, a které samozřejmě odrážejí atmosféru doby. Na jubilejní XXX. ročník festivalu zveme hosty z 12 zemí Evropy a zámoří. Kolokvium si klade za cíl posunout problematiku spirituálně
orientované tvorby do souvislostí světového umění současnosti. Akce se těší mimořádné pozornosti
odborné veřejnosti doma I v zahraničí.
Účast na festivalovém kolokviu přijala celá řada našich a zahraničních specialistů:
Prof. Massimiliano Messieri / San Marino / – composer, San Marino Conservatory, Doc. Vladislav Grešlík,
ArtD. /SK/ - art historian Prešov University, Prof. Violeta Dinescu / Germany / - composer, University
Oldenburg, MA Tommy Barr / Ireland / - visual artist, ak.mal. Marek Trizuljak /CZ-SK/ – visual artist, Union
of Visual Artists CZ, Association Q Brno, Doc. PhDr. Elena Letňanová /SK/ - virtuoso pianist, theorist,
teacher, STU, Bratislava, Mgr. Ivo Binder /CZ/ - art historian, Museum of Art Olomouc, Ph.D. Vojtěch
Dlask /CZ/ - composer, musicologist, Czech Television Brno, PhDr. Michal Rataj /CZ/ - composer, HAMU
PRAHA – Academy of Music Prague, Prof. Daniel and Dolly Kessner /USA/ – virtuoso flute and piano, the
/SK/ - visual artist, painter, author of installations, Prof. MgA. Stella Marisova Sirben / France / Professeur de Chant Diplômée (CA-DE), Lájos Huszár / Hungary / – composer, music writer, Prof. Giamila Berré /Italy / - organist, pedagogue of Conservatory in Bologna, Mgr. Antonín Gavlas /CZ/ - Asociation
IN SIGNUM – Union of Visual Arts CZ, MgA. Jan Vrkoč /CZ/ - composer, Prague, Mgr.Klára Hedvika
Mühlová /CZ/ - musicologist, PhDr. Marek Pavka PhD /CZ/ - art historian, political scientist, Czech Television, Doc. Ing. Arch. Jan Rajlich /CZ/ - International Biennale of Graphic design Brno, Association Q,
MgA. Robert Hejnar Ph.D. /CZ/ – composer, teacher, Conservato ry EA Olomouc, MgA. Petr Matuszek
/CZ/ - Conservatory Teplice Doc. Jiří Bezděk, Ph.D. /CZ/ - composer, theorist, teacher, Plzeň University
https://cs.wikipedia.org/wiki/Forfest www.forfest.cz
-

Motto: There is much to do in the world. Do it soon!
Ludwig van Beethoven
This year we are organize jubilee XXX. Festival, which will be about increase attention of the mass
media at national and international level, and especially the presentation of the city of Kroměříž front
of the European public. The festival once again defended Label EFFE in Brussels for 2019 -2020. The
festival is one of the few events in the whole region that has managed to entered to European structu
res as a full-featured partner - we must remind that it is the official opinion of the Czech Music Council,the Czech Ministry of Culture and the wider Czech national public. Over the course of thirty years, the
festival has brought extraordinary respect for Kroměříž city and Czech art in cultural circles at Europe.
Never before has been so frequently written about Kroměříž in art magazines in Europe and overseas
/ https://www.forfest.cz/international-reviews /. Contemporary art is always new already in its essence
- Kroměříž today has a high credit as the city, where an uncompromising culture is made. For thirty
years, this city has had a strong vision that opens the door to at least the unusual possibilities of
evaluation within the world culture.
Zdenka a Václav Vaculovičovi
Contemporary Orchestra Brno / CZ /
(BCO) is a chamber orchestra, which started its activities in 2011 in Brno. Orchestra focused on
contemporary classical music of the 21.century. In its original projects strives to combine music, film,
visual arts and architecture. The founder, artistic director and principal conductor is Pavel Šnajdr. One
of the goals of this orchestra is to encourage contemporary composers to write new works for a larger
cast.
http://www.bcorchestra.cz/ https://cs.wikipedia.org
Tommy Barr / Ireland / - exhibition
Tommy’s two paintings are from his ongoing series “From the forest deep“. The first, “Little tree in a
cave” was previously shown during his solo exhibition in the National Museum of Art, Cluj-napoca,
Romania. The second, “Anne shining”, is a new piece uniquely created for this jubilee exhibition.
Describing this series, Dr Filipescu, curator at the National Museum of Art states that “the way in which
Barr acknowledges nature reminds us of Monet’s visions of his garden where nature becomes more a
pretext for transmitting one’s own emotions, which allows us the freedom to choose our own path”.
www.tbarr.com

Parnas Quintet Brno / CZ /
The Brno Wind Quintet was founded in October 2009 by players from the National Theater Opera
Orchestra and the Brno Philharmonic Orchestra. He plays Michal Vojáček (flute), Romana Mazáková
(oboe), Petr Vysloužil (clarinet), Antonín Kolář (horn) and Jozef Makarovič (bassoon).
https://www.novinky.cz
Daniel and Dolly Kessner / USA / – flutes, piano
American Chamber Duo of Professors California State University Northridge Daniel and Dolly Kessner
has become an important part of the festival over the course of more than twenty years of
collaboration - always surprising by new premieres, always at a high player and ethical level. Also this
year we can look forward to the mysterious tone of Daniel´s bass flute, in which is this soloist truly a
world class, and to the mature Dolly piano art…
https://forfest.cz/files/article-pdf/int_22.pdf
Mia Elezovic / Croatia / - piano recital
Croatian investigative pianist with international reputation has had concerts, solo recitals and chambre
music concerts in Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Germany, Italy, Japan, Slovenia, Spain and
the United States. Fort this year´s jubilee year she prepared an unusual premiere concept of concert
etudes by leading composers such as: Dubravko Detoni, Nico Muhly, William Bolcom.
http://operaexperiencesoutheast.org/the-company/people/mia-elezovic/
Giamila Berré / Italy / - organ
We certainly do not must to introduce this outstanding Italian soloist to the festival audience - her solo
recital was one of the absolute highlights of the festival a few years ago. Currently, Giamila is Professor at
the Conservatory "A. Casella" of L'Aquila. She has performed as a soloist in almost all European
countries. She has won a number of international scholarships - for example, she studied with Petr Planý
at Palacký University in Olomouc.
Stela Maris Sirben / France / - soprano
In European area already well-known sopranist of Czech origin Stella Maris / she studied at the Janáček
Academy in Brno / she has wide merits for propagation of Czech music abroad as a co-founder of France-Czech Society. She devotes to chamber and solo singing - we has occasion to hear her e.g. as a dramatic
soloist at Passion Symphony by Pavel Zemek during 2003 season.
http://www.franco-tcheque-aquitaine.com/

Martina Mergentalová / CZ / - piano
Czech pianist teaching at the P. J. Vejvanovský Conservatory in Kroměříž, laureate of numerous
international competitions, International Master Classes in Luxembourg, The Tel-Hai International
Piano Master Classes. In Israel she studied in the classes of Victor Derevianko, Sontraud Speidel, Matti
Raekallio and Gabriel Kwok. In 2008 she received the 1st prize in the competition for the best interpretation of contemporary Israeli composition. She is dedicated to the interpretation and organization of
new creation projects.
http://www.mergentalova.cz

"WA - HIBIKI" / Echos of Japan
Variation of Sakura for solo violin with dance and calligraphic performance - the leading figure in this
international project is the well-known singer of Japanese origin Nao Higano now living in Kroměříž. For
realization of this multimedia project Nao invited her Japanese colleagues: Chiaki Yamazaki - violin, Reisai
- calligraphy, Akiko Niino - Osedo - piano. Nao Higano studied opera and concert singing at Seitoku
University in her native Chiba and at the Academy of Performing Arts in Bratislava, where she completed
her doctoral studies.
http://naohigano.com

Martinů Quartet / CZ /
Internationally renowned ensemble is in the highest form and, for a long time, is one of the top quartet
interpretations. In the long run, quartet is engaged in the concert performance and recording of the
complete quartet works by Tomáš Svoboda, a leading Czech composer living in the US. In addition to
rich concert activities, including concerts on prestigious world stages, the Martinů Quartet cooperates
closely with Czech Radio, as well as in the past with BBC, Radio France, ARD or ORF.
www.martinuquartet.eu

Orchestra d´archi Pardubice / CZ /
On the occasion of the 70th anniversary of the P.J.Vejvanovský Conservatory in Kroměříž, prepared the
artistic director of the Pardubice Chamber Orchestra Prof. Jiří Kuchválek / graduate of local conservatory
/ an impressive retro program depicting the greats of Czech postwar music / Josef Suk, Luboš Sluka,
Luboš Fišer, Iša Krejčí, Dalibor Spilka / in confrontation with the living authors: Pavel Novák, Peter Graham
/ and world authors: David Matthews / England /.
http://www.muzikus.cz/orchestra-darchi-pardubice/

Q Association / CZ / - exhibition to commemorate 50th Anniversary
QUID TEMPUS? QUI LOCUS? WHAT TIME? WHICH PLACE?
The Moravian Association Q Brno belongs together with the Prague Umělecká beseda to one of the
most important artistic associations in the Czech Republic. The 50th Anniversary Exhibition at the
Kroměříž Chateau is a sample of truly rich creative activities. Curator of exhibition ak.mal. Marek
Trizuljak chose the name of the exhibition with a philosophical context, which resonates with the focus
of the festival and is also part of an international conference entitled Art and Society, to which we invite
guests from 14 European countries and overseas / France, Germany, Hungary, Croatia, Italy, Republic
of San Marino, Russia, Slovak Republic, Japan, Ireland, Romania, Switzerland, USA and Czech
Republic /.
https://cs-cz.facebook.com/SdruzeniQ
Ensemble Marijan / CZ /
The ensemble was founded in 1999 and is focused on the interpretation of music between improvisati
on and the authorial composition of its members, graduates of the JAMU Brno. The ensemble is amember of the Brno Q Association and often cooperates also with visual artists. Songs from the
ensemble's repertoire were performed at the V: NM festival in Graz, Wiener Festwochen, Audio Art
Krakow and Warsaw, GrabenFest in Vienna and many other events in Holland, Germany, Slovakia,

Petr Vaculovič / CZ / - Passion according to the Gospel of Luke
The violinist and composer Petr Vaculovič devoted himself to the production of "Industrial Philharmo
nic" (KIF, NIF) at the beginning of his compositional work. Later, he joined the realization of compositions for traditional instruments, but remained faithful to many of them in his spiritual direction. From thecompositions of this orientation, he included to this year of Festival the premiere of his Passion
according to the Gospel of Luke.
https://cs-cz.facebook.com/public/Petr-Vaculovič
Gaudeamus Brno Choir / CZ /
This Czech mixed choir of unusual qualities we invite again to the premiere performance of works by
contemporary Czech and world authors. On the initiative of the renowned Czech cello player Štěpán
Filípek, we will hear this year's rare presentation of the composition Molitva for Cello and Mixed Choir
of Estonian composer Galina Grigoriev and Stabat Mater for the same cast of Norwegian author Knut
Nystedt (1915-2014).
https://www.gaudeamus-brno.cz/
Poland, Ukraine and repeatedly in the USA.
https://www.marijan.cz
Massimiliano Messieri / San Marino / - live electronics - composer and conductor, who is not at our
festival for the first time - he is interested in all contemporary art and focuses his music research
especially on interaction with other fields of art. His theoretical work convincingly converts with music
- we are therefore also looking forward to the participation of this important Italian composer at this
year's Art and Society conference.
https://massimilianomessieri.com/concerts/
https://en.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Messieri
Elena Tereshchenko / Russia / - soprano
The real gem of concert of contemporaryr Italian creation will be the participation of Russian soprano
Elena Tereschenko. Concert is held in the cooperation with festival MASKFEST RSM.
www.en.spitz.su/elena-tereschenko http://www.unesco-czech.cz
Violeta Dinescu / Romania /
She graduated with distinction in composition, piano and pedagogy (1977) at the Conservatory in
Bucharest. In 1982 she moved to Germany. Since 1996 she is a professor for composition at the Carl
von Ossietzky University in Oldenburg, Germany, where she lives. She also initiated an archive of New
Music at the University, an International Colloquium and a series of Symposions " Shifting Times”.
Her works are frequented both at home and abroad.

Karel Martínek / CZ / - organ recital
The renowned Czech organist, known as an extraordinary improviser, has performed at Forfest already for
two times - at the jubilee year of the festival, he will present, for example, the work of Radim Bednařík
Meditation for the Organ and his Improvised Triptych. Soloist studied organ at the Janáček Academy of
Music and Performing Arts in Brno under prof. Kamila Klugarová and organ improvisation by prof. Karel
Pokora, now he is teaching at the EA Conservatory in Olomouc.
https://www.konzervatorolomouc-kea.cz/karel-martinek-varhany
Lorenzo Meo / Switzerland / - pianist, composer
This outstanding Italian soloist is currently living in Zurich, Switzerland. Beside his career as a performer,
Lorenzo Meo is also known in Europe as a composer of chamber and orchestral works, electro acoustic,
acousmatic and theatre music. A prizewinner of many international piano competitions, he received his
Master's Degree in chamber music at the National Academy of Santa Cecilia in Rome with Rocco Filippini
in 2006. Concert is held with cooperation with Festival MASKFEST in San Marino.
https://www.lorenzomeo.com/bio
Zdenka Vaculovičová / CZ / – violin
Czech violinist, composer and emeriti professor of the Conservatory of Evangelic Academy in Olomouc –
she is together with her husband a founder and principal organizer of the International FESTIVAL
FORFEST CZECH REPUBLIC. In her solo recitals, she focuses especially on contemporary Czech and
Slovak music – many leading composers have dedicated violin compositions to her, and she has also
introduced in premiere programs works of world composers from England, France, Austria, Germany, and
the United States of America.
https://cs.wikipedia.org www.forfest.cz/zdenka

POSTFEST - Composition master classes for young composers
The prominent lecturers of Postfest remain the German composer Prof. Albert Breier and the Czech
Republic's experienced pedagogues of Brno Academy Prof. Jaroslav Šťastný, Dr. Pavel Zemek Novák
and MgA. Ondřej Štochl / Prague Conservatory /. It is clear from previous year of classes, which repeated attendance at the Postfest brings out its fruit visibly and audibly. Compositions of participants of final
course class records an increasing level.
http://literarky.cz/blogy/195-remy-martin
Festival biennial of Colloquium "Spiritual Streams in Contemporary Art" will be held this time with
subtitled: Art and Society. The current focus of interest is again for area of music and fine arts, which
corresponds with the orientation festival, and which of course reflects the atmosphere of our time. On the
jubilee XXX. Year of Festival we are inviting guests from 12 European countries and overseas. The goal of
colloquium is to move spiritually oriented issues into the context of today world art. The conference enjoys
an extraordinary attention of the professional public in the Czech Republic and abroad.
Participation in this year biennale of the festival colloquium accepted a number of domestic and
foreign experts:
Prof. Massimiliano Messieri / San Marino / – composer, San Marino Conservatory, Doc. Vladislav Grešlík,
ArtD. /SK/ - art historian Prešov University, Prof. Violeta Dinescu / Germany / - composer, University
Oldenburg, MA Tommy Barr / Ireland / - visual artist, ak.mal. Marek Trizuljak /CZ-SK/ – visual artist, Union
of Visual Artists CZ, Association Q Brno, Doc. PhDr. Elena Letňanová /SK/ - virtuoso pianist, theorist,
teacher, STU, Bratislava, Mgr. Ivo Binder /CZ/ - art historian, Museum of Art Olomouc, Ph.D. Vojtěch
Dlask /CZ/ - composer, musicologist, Czech Television Brno, PhDr. Michal Rataj /CZ/ - composer, HAMU
PRAHA – Academy of Music Prague, Prof. Daniel and Dolly Kessner /USA/ – virtuoso flute and piano, the
/SK/ - visual artist, painter, author of installations, Prof. MgA. Stella Marisova Sirben / France / Professeur de Chant Diplômée (CA-DE), Lájos Huszár / Hungary / – composer, music writer, Prof. Giamila Berré /Italy / - organist, pedagogue of Conservatory in Bologna, Mgr. Antonín Gavlas /CZ/ - Asociation
IN SIGNUM – Union of Visual Arts CZ, MgA. Jan Vrkoč /CZ/ - composer, Prague, Mgr.Klára Hedvika
Mühlová /CZ/ - musicologist, PhDr. Marek Pavka PhD /CZ/ - art historian, political scientist, Czech Television, Doc. Ing. Arch. Jan Rajlich /CZ/ - International Biennale of Graphic design Brno, Association Q,
MgA. Robert Hejnar Ph.D. /CZ/ – composer, teacher, Conservato ry EA Olomouc, MgA. Petr Matuszek
/CZ/ - Conservatory Teplice Doc. Jiří Bezděk, Ph.D. /CZ/ - composer, theorist, teacher, Plzeň University
https://cs.wikipedia.org/wiki/Forfest www.forfest.cz
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