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Dneska bude Mozart!

„Kometa“ Vítězslava Kaprálová
Ztvárnila stovky divadelních, filmových, televizních i  rozhlasových rolí, 
stovky rozličných charakterů. V  komorní sezoně PKF s  ní vstoupíme  
do světa, který jí byl vždy bytostně blízký: do světa drobných literárních 
forem. S  Taťjanou Medveckou, členkou činohry ND v  Praze, držitelkou 
dvou Cen Thálie, otevřeme v  prvním večeru Komorního cyklu PKF  
dopisy skladatelky a  dirigentky Vítězslavy Kaprálové.

V hudebním světě je považována za nástupkyni české královny klarinetu Ludmily Peterkové.  
V roce 2019 se jako jediná dívka probojovala do semifinále prestižní Mezinárodní hudební soutěže 
ARD v Mnichově a zdobí ji rovněž titul laureáta soutěže Pražského jara. O tajemstvích klarinetu, 
inspiracích dneška i kočkách s uměleckými sklony jsme si povídali s Annou Paulovou.

u kterého se sedí. Do rodiny 
klarinetových nástrojů patří také 
basetový roh, pro který komponovali 
s oblibou Wolfgang Amadeus Mozart 
a Felix Mendelssohn-Bartholdy. Velice 
zajímavá historie se váže k takzvanému 
basetovému klarinetu, který v roce 1790 
sestavil klarinetista Anton Stadler 
s nástrojařem Theodorem Lotzem. 
Stadler byl velkým přítelem Mozarta. 
Když tento nástroj Mozart slyšel, byl 
jím natolik uchvácen, že se rozhodl pro 
něj – a pro svého přítele Stadlera – 
napsat Klarinetový koncert A dur, který 
dnes společně s jeho Kvintetem A dur 
patří k našim největším repertoárovým 
skvostům. 
 
V programu komorního koncertu  
PKF zazní skladby Zemlinského  
a Brahmse. Jakou stopu zanechali 
v tvorbě pro klarinet tito dva autoři? 
Brahms věnoval klarinetu velké 
množství skladeb. Jednak napsal dvě 
úžasné sonáty a pak samozřejmě 
Kvintet h moll pro klarinet a smyčcové 
kvarteto op. 115. Všechny tyto skladby 
komponoval pro dobového virtuóza 
Richarda Mühlfelda. Brahms byl 
unesen jeho krásným tónem 
a nádhernou barvou zvuku. Co se týče 
Zemlinského, bude to asi první skladba, 
kterou budu od tohoto autora hrát, 
a domnívám se, že je také jediná, 
kterou Zemlinsky pro klarinet napsal. 
Nicméně je skutečně velice krásná. 
 
V trojlístku skladeb se objevuje ještě 
Trio Ludwiga van Beethovena… 
… skladba velmi krásného, hravého 
charakteru. Určitě je znát, že byla 
původně psána pro dva hoboje 

a anglický roh, ale v té době vznikala 
řada trií s tímto obsazením, které se 
dnes hrají různě. 
 
Mozart měl svou klarinetovou „múzu“, 
Brahms rovněž. Není dnes tato 
tradice navždy zapomenuta? 
Přeji si, aby nebyla! Skladatelé se 
múzami vždy nechávali inspirovat 
a v jejich dílech je to znát. I my 
interpreti s odstupem času shledáváme 
tyto historické souvislosti zajímavé 
a inspirativní. 
 
 
 
 
 
Co pohání ke kreativitě dnešní 
mladou uměleckou generaci? 
Všichni se nějak přirozeně necháváme 
strhnout dobou, ve které žijeme. Umění 
by mělo reflektovat to, co se právě děje, 
a co můžeme dělat my interpreti,  
je nabírat inspirace od skladatelů 
dřívějších epoch a svým způsobem  
na ně navazovat. To si myslím,  
že je klíčové: navazovat na to,  
co již bylo vytvořeno, ale současně 
přicházet s něčím novým. 
 
Poslední otázka: stále plavete 
a staráte se o kočky? 
Plavu ráda, ale kvůli covidu se poslední 
rok moc nedalo. A co se týče koček, 
tak to jsou naši miláčkové, máme jich 
momentálně doma deset a je to krásné, 
protože mne naplňují úžasnou energií, 
nemají žádné starosti, jedna kočička se 
mnou dokonce cvičí, takže jí vždycky 
říkám: „Dneska bude Mozart!“  
 
Vydrží jakýkoliv repertoár? 
No možná byste se divila, ale třeba 
v soudobém repertoáru se chce občas 
i přidat, když hraji vysoké tóny. Bohužel 
se nikdy netrefí čistě! 
 
Celý rozhovor na  
pkf.cz/dneskabudemozart 

čase. Dopisy ze závěru jejího života 
jsou opravdu velice jímavé. 
 
Dopisy jsou často velmi intimním 
oknem do duše pisatele. Jak 
k takovým textům umělecky 
přistupujete? 
Nejsem teoretik, plánovač nebo 
konstruktér. Přečtu si texty, snažím  
se o autorovi získat víc informací, 
popřípadě si přečíst i některá jeho  
další díla a potom, seč mi moje síly 
stačí a seč jsem schopná, vyhovět 
a posloužit předloze tak, jak se  
mi jeví a jak jsem ji pochopila. 
 
 
 
 
 
 
Jak vnímáte první polovinu 20. století, 
tedy dobu, ve které Vítězslava 
Kaprálová žila? 
Musela to být převratná doba.  
Poklidný svět zdobné secese 
a najednou prásk – Malevičův Černý 
čtverec, Ďagilevův Ruský balet v Paříži, 
Stravinskij a Svěcení jara. Přiznávám, 

Vzpomínáte si, jaký byl váš první 
pocit, když jste je vzala do rukou?  
Musím říci, že pro mě byly velikým 
objevem. Náš pořad je zkomponován 
z dopisů určených většinou rodičům, ve 
kterých popisuje situace, které prožívá 
s Bohuslavem Martinů, a pak také 
z listů manželovi Jiřímu Muchovi 
z konce života. Před lety jsem hrála 
v rozhlasové hře matku Vítězslavy 
Kaprálové, takže jsem se už tehdy 
o osudu její dcery, který je na jednu 
stranu fascinující a na druhou obrovsky 
smutný, snažila dozvědět více. Myslím, 
že tato mladá, krásná a nadaná žena 
musela ve své době působit doslova 
jako kometa. Byla děvčetem, které 
dokázalo zkrotit orchestr a které 
poblouznilo mnoho mužů. Zářivá, 
oslnivá, ale bohužel jen v omezeném 

že co se týká výtvarného umění, 
ustrnula jsem asi právě v tomto  
období. Kandinskij, Schiele, Klee,  
Miró, Toyen – tuhle moderní klasiku 
miluju a oslovuje mě. Nebo 
Gershwinova Rapsodie v modrém, 
datum vzniku 1924! Okouzlení jazzem 
a charleston… Dvacátá léta musela  
být úžasná.  
 
Chtěla byste v té době žít? 
Takhle jsem nikdy neuvažovala. Jsem 
realistka. Jsem vděčná, že žiju v době, 
ve které žiju, protože si myslím, že naše 
představy o minulých dobách jsou 
vždycky trochu zkreslené. Historii píší 
vítězové, a ani dvacátá léta nebyla jen 
o krásných hlavinkách a půvabných 
modelech. V první polovině 20. století 
rovněž proběhly dvě světové války… 
 
Je v textu, který čtete, nějaká pasáž, 
která vás speciálně dojímá? 
Nejsmutnější je dopis napsaný pár dnů 
před smrtí. Jen z té představy, že ho 
píše pětadvacetiletý, mladý člověk je 
vám úzko. O to víc, že v úvodní části 
pořadu zní slova plná optimismu, nadějí 
a víry ve vlastní talent. S jakou radostí 

a ledabylou hrdostí píše Vitka rodičům, 
že ji vyvolávali snad osmkrát! Svět 
otevřený dokořán. A potom šílený vír 
společenských i osobních událostí 
a najednou nemoc a smrt. I když 
zemřela tak strašně mladá, byla to 
velice zralá osobnost. Ty dopisy jsou 
toho dokladem. 
  
Celý rozhovor na  
pkf.cz/kometavitezslavakapralova 

Herečka Taťjana Medvecká bude  
hostem zahajovacího koncertu  
Komorního cyklu PKF.

© Martin Špelda

Klarinetistka Anna Paulová vystoupí jako host závěrečného 
koncertu Komorního cyklu PKF. 

© Christian Ruvolo

Co krásného podle vás vnáší ženy  
do světa umění? 
Jen to krásné! Ženy vždy byly a stále 
jsou pro umělce velkou inspirací.  
 
Proto ženy-klarinetistky dosahují 
v posledních patnácti, dvaceti letech 
takových uměleckých úspěchů?  
Možná to bude znít zvláštně, ale řekla 
bych, že nám klarinet prostě sluší. 
 
Pojďme si trochu představit 
klarinetovou „rodinu“. Jak se  
tento nástroj vlastně vyvíjel? 
Jeho předchůdcem byl barokní nástroj 
zvaný chalumeau, pro který psali 
například Georg Philipp Telemann 

a Antonio Vivaldi. Klarinet, jak ho 
známe dnes, vznikl v klasicismu, 
sestavil jej německý nástrojař Johann 
Christoph Denner. Díky němu má 
dnešní nástroj klapky. 
 
 
 
 
A typy klarinetu? 
Existují klarinety v ladění in B a in A, 
dnes nejběžnější, na které se hraje 
většina skladeb. Vedle nich máme také 
C a D klarinet a Es klarinet, to je takový 
ten malý, který můžete vidět například 
v dechových orchestrech. A máme  
tu rovněž basklarinet, velký nástroj, 

Vážení čtenáři, dovoluji si Vám 
z tohoto místa zaslat svůj srdečný 
pozdrav a pozvat Vás na cyklus 
komorních koncertů 28. sezony 
orchestru PKF — Prague 
Philharmonia. Letošním tématem 
Komorního cyklu (K) jsou Ženy 
v hudbě. Představíme talentované 
skladatelky a interpretky i téma 
ženy jako odvěké inspirace mužů, 
jež se zrcadlí v řadě nádherných 
skladeb. Uslyšíte díla zcela 
výjimečné české umělecké 
osobnosti první poloviny 20. století 
Vítězslavy Kaprálové, múzy 
Bohuslava Martinů, jejíž život 
vyhasl v pouhých dvaceti pěti 
letech. Zažijete s námi večer 
věnovaný Germaine Tailleferre,  
jež psala společně s dalšími členy 
Pařížské šestky (Les Six) novou 
kapitolu historie francouzské 
hudby. Poprvé koncertně zazní 
v kompletním provedení cyklus čtyř 
klavírních skladeb Otilie Sukové, 
nadané skladatelky a literátky, 
dcery Antonína Dvořáka, manželky 
a životní inspirátorky Josefa Suka, 
jejíž život ukončilo v dvaceti sedmi 
letech selhání srdce. Ve večerech 
věnovaných barokní hudbě budete 
moci obdivovat odvahu a umění 
velkých skladatelek ze 17. století, 
kdy bylo ženám zapovězeno 
veřejně provozovat hudbu: Barbary 
Strozzi, Élisabeth Jacquet de  
la Guerre nebo řádové sestry 
Isabelly Leonardy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komorní cyklus nabídne celkem 
osm půvabných, programově 
pečlivě promyšlených koncertů, 
které opět ukáží výjimečné 
interpretační nadání členů 
orchestru PKF a které přivítají 
i řadu mimořádných hostů: herečku 
Taťjanu Medveckou, klarinetistku 
Annu Paulovou, klavíristu Marka 
Kozáka (finalistu Mezinárodní 
klavírní soutěže Ferruccia Busoniho 
2019) či pěvkyně Marii Fajtovou 
a Lucii Hilscherovou.  
 
Komorní večery PKF se konají ve 
velmi rodinné, přátelské atmosféře 
v nádherných prostorách barokního 
refektáře Profesního domu v Praze 
na Malé Straně, vždy v pondělí  
od 19.30 hodin. Stejně jako v minulé 
sezoně si mohou fanoušci komorní 
hudby napříč generacemi koupit  
za zcela výjimečnou cenu rodinnou 
vstupenku. Je mou velkou ctí 
poděkovat společnostem Becker  
& Poliakoff a Euroffice Praha – 
Brusel, a. s., za velmi štědrou 
finanční podporu letošní komorní 
řady PKF, díky které Vám můžeme 
nabídnout tak bohatý program. 
 
Do světa komorní hudby Vás 
srdečně zve Martina Sermain, 
dramaturgyně Komorního cyklu 

„Byla děvčetem, které 

dokázalo zkrotit orchestr 

a  poblouznilo mnoho mužů.“

„Řekla bych, že klarinet 

ženám prostě sluší.“

„Skladatelé se vždy 

nechávali inspirovat  

svými múzami.“

K
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