
 
 

 

 

 
61. Smetanova Litomyšl v číslech: 

- 25 festivalových dní 

- 43 pořadů hlavního programu, z toho 16 oper  

- 3.213 účinkujících hlavního programu 

- 28.942 vydaných vstupenek  

- další návštěvníci na pořadech bez vstupného 

- návštěvnost 96% 

- 125 vystoupení a akcí ve Festivalových zahradách,             
659 účinkujících a více než 13 tisíc návštěvníků 

- 17 lektorských úvodů pro 3,5 tis. posluchačů 

- 20 výstav XV. Smetanovy výtvarné Litomyšle  
 

 
 
 
 
 
 
 
Závěrečná zpráva 

  



 
 

 

 

 

61. ročník 
Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2019 

 

Datum konání: 13. června až 7. července 2019 

Záštita: 

61. ročník Smetanovy Litomyšle se konal pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka, ministryně pro 
místní rozvoj Kláry Dostálové a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.   

Dramaturgie a průběh: 

Program 61. ročníku byl slavnostně představen 30. ledna ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Prodej 
vstupenek byl zahájen 5. března, během několika minut byly některé pořady vyprodány a pořadatelé 
v rychlosti přidali odpolední reprízy Koncertu na přání a Tango na cestách. Počet pořadů hlavního 
programu se tak zvýšil na 43 a 61. ročník se opět stal historicky rekordním.  

Slavnostní zahajovací koncert 61. ročníku, v němž Česká filharmonie vedená Jakubem Hrůšou provedla 
skladby Smetany, Čajkovského, Dvořáka a Janáčka, byl v přímém přenosu vysílán Českou televizí, 
vyprodaný koncert také mohli diváci sledovat na obrazovce v litomyšlských Klášterních zahradách, kde 
po celou dobu festivalu opět probíhal program Festivalových zahrad. Zahajovacího koncertu se zúčastnil 
ministr kultury, řada senátorů a poslanců Parlamentu České republiky, velvyslanci, množství osobností 
veřejného života. Česká filharmonie, partnerský orchestr festivalu, následující den uvedla spolu 
s Českým filharmonickým sborem Brno a sólisty Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila. První festivalovou 
sobotu byla před zcela zaplněným Smetanovým domem dvakrát provedena dětská opera Kocour 
v botách, a večer očekávaný galakoncert z cyklu Hvězdy operního nebe se slavnou sopranistkou Olgou 
Peretyatko. Doprovázela PKF-Prague Philharmonie s dirigentem Leošem Svárovským. Koncert přerušila 
silná bouře, která naštěstí netrvala dlouho a program mohl úspěšně pokračovat až k závěrečným 
ovacím. V neděli vystoupil v zámecké jízdárně dívčí orchestr Ambroš Ladies Orchestra, u pomníku na 
Smetanově náměstí složilo poklonu Bedřichu Smetanovi sborovým koncertem Pěvecké sdružení 
moravských učitelů a večer zaplnil pódium zámeckého nádvoří Velký orchestr Petra Iljiče Čajkovského 
Moskva s legendárním dirigentem Vladimirem Fedosejevem. Publikum poněkud překvapil zkrácenou 
verzí Smetanovy Vltavy, skladby ruských autorů však uchvátily auditorium dokonalou precizností, 
dynamikou a zvukem, který dobře využil akustiku nádvoří. Ve druhé půli orchestr doplnil Pražský 
filharmonický sbor a sólisté, závěr s obrovským aparátem tak vygradoval do neuvěřitelné mohutnosti. 
Po víkendu s náročnější hudbou následovaly dva pondělní Koncerty na přání, v nichž Ondřej Brousek, 
Ondřej Gregor Brzobohatý a Jan Kučera spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu představili 
zejména filmovou hudbu, provázenou veselou autorskou moderací. Poprvé na Smetanově Litomyšli 
vystoupil soubor Collegium 1704, oceňovaný za poučenou interpretaci barokní hudby. Doprovodil 
excelentní Magdalenu Koženou v pořadu Zahrada vzdechů. Barokní hudba, prováděná obvykle 
v komorních sálech, tentokrát zazněla ve vyprodaném zámeckém nádvoří, za ideálního vlahého, 
bezvětrného večera se nesla nad absolutně soustředěným publikem, a i přes dva přídavky ovace nebraly 
konce. Ve středu a ve čtvrtek probíhala v nádvoří příprava na víkendové opery, takže se program 
přesunul nejprve do kapitulního kostela, kde trio Jiří Bárta, Roman Patočka a Jakub Fišer provedlo 
Bachovy Goldbergovské variace v Sitkovetského transkripci, a zámecké jízdárny, kde Smetanovu 
komorní tvorbu představil Ivan Klánský, Leoš Čepický a Michal Kaňka. Páteční opera Přihody lišky 
Bystroušky Leoše Janáčka, stejně jako sobotní Donizettiho Nápoj lásky, proběhla v zámeckém nádvoří 
opět za ideálního počasí, Janáčkova opera ND Brno sklidila za obě dlouhý potlesk od zcela vyprodaných 



 
 
hledišť. Sobotní odpoledne ale patřilo ještě třem koncertům, pořádaným ve spolupráci se stipendijním 
programem MenART. Nejprve představili výsledky své roční práce stipendisté interpretační části, ve 
druhém koncertu mladí autoři, ve třetím vystoupili samotní mentoři Ivo Kahánek, Kateřina Kněžíková, 
Beata Hlavenková a Terezie Kovalová. Program se propojil s Festivalovými zahradami, kde vystoupili jak 
mentoři, tak stipendisté, a celý den se nesl v duchu hudebního vzdělávání dětí. Nedělní koncert Cantus 
ad gloriam Dei / Zpěvy ke slávě Boží přinesl návštěvníkům zážitek „nebeské“ hudby, jež se snášela 
z kůru piaristického chrámu a hlasy Kühnova dětského sboru připomínaly opravdový andělský chór. 
V prostoru před hlavním oltářem pak sbor za doprovodu Komorního orchestru Pražských symfoniků 
provedl mimo jiné skladbu Missa Bohemica přítomného autora Ivana Kurze, zvukové plochy vyzněly ve 
speciální akustice chrámu naprosto jedinečně. Večerní koncertní provedení Faustova prokletí Hectora 
Berlioze v nádvoří nebylo zcela vyprodáno, hudba provedená Filharmonií Brno, dvěma sbory a 
zahraničními sólisty s dirigentem Dennisem Russellem Daviesem však uspokojila náročné posluchače. 
Ti si užili též další pokračování faustovského tématu hned následující den v kapitulním kostele, kde 
varhanice Irena Chřibková s recitátory Miroslavem Táborským a Hanou Benešovou uvedla Fausta Petra 
Ebena. Dlouho dopředu vyprodané dvojí představení rockové opery Jesus Christ Superstar z repertoáru 
Národního divadla Moravskoslezského Ostrava v úterý a ve středu přineslo festivalu novinku, orchestr 
účinkoval v zámecké jízdárně a kompaktní zvuk byl do zámeckého nádvoří, kde probíhalo scénické 
provedení, přenášen. Od středy do soboty byla pořádána festivalová stagiona v zámku Nové Hrady, 
uváděna byla Gluckova opera Paris a Helena a díky příznivému počasí se poprvé za dobu pořádání 
stagiony všechna představení odehrála ve venkovním prostoru zahradního divadla. Čtvrteční koncert 
Tango na cestách s Orquestrinou Baborák a tanečníky musel být pro obrovský zájem diváků zdvojen, 
naopak páteční opera Dmitrije D. Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu si podle očekávání 
pořadatelů hledala diváky obtížněji. Podobně na tom byl i málo známý Pucciniho Triptych v sobotu, obě 
opery však provedl soubor NDM Ostrava v mimořádné kvalitě a rozhodně patřily k uměleckým vrcholům 
61. ročníku festivalu. Velký zájem diváků byl o koncert Nakariakov Rhapsody v sobotu odpoledne, se 
slavným ruským trumpetistou Sergejem Nakarjakovem, Komorní filharmonií Pardubice a sopranistkou 
Marií Fajtovou, zcela zaplněný piaristický chrám byl tradičně při nedělní festivalové mši s Mons. 
Tomášem Halíkem. Hudební doprovod tvořila Missa brevis Jiřího Pavlici, autor byl přítomen a ocenil 
kvalitní nastudování díla Pěveckým sborem KOS z Litomyšle. Třetí festivalový víkend zakončil koncert 
Hej Romale!, v němž sbor romských zpěváčků Čhavorenge, vedený Idou Kelarovou, roztančil zaplněné 
hlediště v zámeckém nádvoří. Další „Jazzová jízda v jízdárně“ připomněla 30. výročí Sametové revoluce, 
Emil Viklický Trio s hostujícím americkým trumpetistou Marcusem Printupem provedlo Tajemství 
člověka, Viklického skladbu na texty Václava Havla. Po osmadvaceti letech se na jeviště Smetanovy 
Litomyšle vrátila opera Bohuslava Martinů Hry o Marii, inscenace Janáčkovy opery ND Brno musela být 
pro Litomyšl upravena, i když řadu složitých dekorací nahradily projekce, zůstal umělecký zážitek 
zachován a uspokojil náročné diváky. Zcela jiné publikum zamířilo ve středu do Klášterních zahrad, kde 
koncertem se strhujícími rytmy exceloval německý nu jazzový soubor Club des Belugas. V nádvoří zatím 
připravovalo pražské Národní divadlo inscenaci Smetanova Dalibora, která byla dvakrát provedena ve 
čtvrtek a v pátek. Nastudována byla na objednávku Smetanovy Litomyšle, premiéru měla jen týden před 
litomyšlským uvedením, a tak byla publikem i kritikou očekávána s napětím. Režisér Jiří Nekvasil 
překvapil téměř klasickým pojetím, vzruch působila snad jen scéna s králem Vladislavem, rozhodujícím 
o osudu Dalibora z horké lázně. Mimořádným festivalovým počinem bylo nasazení nové opery Aleše 
Březiny Charlotte: Tříbarevná hra se zpěvy. Vypráví příběh židovské dívky Charlotte Salomon, která svůj 
život v období nástupu fašismu zachytila kresbami. Závažné téma nikdy není lákadlem pro diváky, stejně 
jako samotná soudobá hudba, přesto je festivalovou povinností i prestiží ji uvádět. Závěr festivalu pak 
již tvořily jen zcela vyprodané pořady – Händel&Plachetka s barokní hudbou v piaristickém kostele, Sólo 
pro 100 smyčců II a Velké finále – Musica festiva. Krásné počasí, i když v závěru s chladnějšími večery, 
vytrvalo až do konce 61. ročníku, takže opět proběhl bohatě navštívený přímý přenos Velkého finále do 
Klášterních zahrad.  

Po třetí pořádané Festivalové zahrady se více soustředily na klasické umění. Jeden celý den byl věnován 
baletu, jeden sborové hudbě, došlo k propojení s Kociánovým festivalem v Ústí nad Orlicí, s Brněnskými 
smyčcovými kurzy a s projektem ZUŠ Open. Uskutečnily se akce pro partnery – Smetanový víkend 
s Českou spořitelnou, Den s Lesy České republiky, Den s Českou televizí, Den s Českým rozhlasem, Den 
s městem Litomyšl a Den s ADFORS. V rámci Festivalových zahrad 2019 proběhlo 39 koncertních 



 
 
vystoupení, 12 divadelních představení (z toho jedno operní), 3 diskusní pořady, 21 workshopů, 9 
komentovaných prohlídek města, 37 videoprojekcí a 3 přímé přenosy pořadů Smetanovy Litomyšle. 
V zahradách vystoupilo 659 převážně amatérských účinkujících.        

Smetanovu Litomyšl po patnácté doplnila Smetanova výtvarná Litomyšl, zahrnula 13 hlavních výstav a 
řadu doplňkových expozic. Hudební a výtvarnou část propojil projekt MenART, který v SVL představil 
práce výtvarné sekce, mentorované Milanem Caisem, Petrem Niklem a Maximem Velčovským.  

Bez problémů proběhl festival v organizační rovině, novinky předchozích ročníků se staly standardem a 
doplněny byly dalšími. Uspořádáno bylo 17 ouvertur před pořady, lektory byli významní hudební 
publicisté, dirigenti a režiséři pořadů. Nově byl zaveden odvoz návštěvníků od nenavazujících vlakových 
spojů z nádraží v České Třebové, s Českými drahami s podařilo vyjednat 50% slevu na zpáteční 
jízdence. Pro umožnění zhlédnout více pořadů za přijatelnou finanční částku byl založen Klub přátel 
volných míst a členům byla nabízena nevyprodaná nebo na poslední chvíli uvolněná místa za 
symbolickou cenu. Rozšířena byla možnost občerstvení jak ve festivalovém areálu, tak ve Festivalových 
zahradách. O celkovém úspěchu 61. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2019 svědčí velké 
množství kladných ohlasů. 

Mediální kampaň, televizní a rozhlasové vysílání:  

Mediální pokrytí 61. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl proběhlo především 
prostřednictvím mediálních partnerů. Česká televize, generální mediální partner, odvysílala 45x reklamní 
spot se zásahem 52,1% GRP, Reach 26,8%, spot vidělo 2.300.287 diváků. V přímém přenosu na ČT art 
vysílala zahajovací koncert, který vidělo 36.000 diváků v kategorii 15+, zásah 106.000, share 1,07%. 
Festival se objevoval ve zpravodajství, v pořadu Události v kultuře a ranním vysílání Studia6. 

Hlavní mediální partner Český rozhlas vysílal na stanici Vltava v přímém přenosu koncert Hector Berlioz: 
Faustovo prokletí, zaznamenal Goldbergovské variace a Tajemství člověka pro pozdější vysílání i 
v mezinárodní síti EBU. Výrazné bylo zpravodajské pokrytí Českým rozhlasem na všech jeho stanicích. 

Hlavní mediální partner mediální skupina MAFRA, do níž patří deníky DNES a Lidové noviny, v únoru 
vydal speciální přílohu o Smetanově Litomyšli v celostátním vydání MF DNES, uveřejnil řadu inzerátů 
v celostátním, pardubickém a královehradeckém vydání, festival byl významně prezentován na 
stránkách obou deníků. 

Mediální spolupráce pokračovala s odborným časopisem Harmonie, s portálem KlasikaPlus, prestižním 
měsíčníkem Forbes, placená reklama byla v časopisech Reflex, Týden, Xantypa, Instinkt a Marianne. 
Rozšířené bylo zpravodajství na sociálních sítích, nově byly prezentovány video sestřihy z pořadů a 
doprovodných akcí.  

Vydané tiskoviny: 

Na počátku prodejní kampaně vstupenek bylo vydáno 15.000 dvoujazyčných programových brožur a 
50.000 zjednodušených programových skládaček, na počátku června byl vydán reprezentační katalog 
v nákladu 2000 ks. V průběhu festivalu vyšlo 5 čísel Festivalových novin v celkovém nákladu 31.000 
ks, které byly zdarma k dispozici nejen přímým návštěvníkům festivalu, ale též občanům a 
návštěvníkům města. Ke každému pořadu byl k dispozici obsáhlý program (celkem vydáno 9.100 ks), 
autory byli renomovaní hudební publicisté.  

Návštěvnost festivalu: 

Celkový počet míst na pořady se vstupným:     29.435 ks, tj. 100 % 

Celkový počet obsazených míst na pořady se vstupným:    28.142 ks, tj. 96 % 

z toho 

- počet prodaných vstupenek:      25.563 ks, tj. 91 % 
- počet vstupenek vydaných bezplatně (čestný host, pořadatel, tisk):   2.579 ks, tj. 9 % 
 



 
 
Celková tržba za vstupenky činila 18.103.817 Kč, průměrná cena jedné prodané vstupenky tak byla 708 
Kč.   

Bez vstupného cca 700 lidí navštívilo Pavlicovu Missu brevis, cca 100 diváků promenádní sborový koncert 
u pomníku Bedřicha Smetany, asi 13 tisíc návštěvníků bezplatně zhlédlo pořady ve Festivalových 
zahradách.  

Financování festivalu: 

Celkové náklady na uspořádání 61. ročníku dosáhly částky 42.117.019 Kč. Na pokrytí byl použity dotace: 

Ministerstvo kultury ČR 8.900.000 Kč 

Pardubický kraj 2.500.000 Kč  

Město Litomyšl 2.200.000 Kč 

Mecenáši a sponzoři podpořili festival celkovou darovanou částkou 6.059.844 Kč. Výnos ze vstupného 
činil 18.103.817 Kč. Zbytek nákladů byl dofinancován z vedlejší činnosti společnosti – poskytování plnění 
reklamním partnerům. 

 

Reklamní partneři a sponzoři 61. ročníku Smetanovy Litomyšle: 

 

Generální partner Česká spořitelna, a.s. 

Hlavní partner Mach, a.s. 

Oficiální partneři  

Lesy České republiky, s.p., Škoda Auto a.s., Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. a Saint-Gobain 

Oficiální dopravce České dráhy 

Generální mediální partner Česká televize 

Hlavní mediální partneři Český rozhlas, Mediální skupina MAFRA 

Reklamní partneři 

Agentura CzechTourism, BTTO s.r.o., Cobra Transport, s.r.o., Czech Hydro s.r.o., DK Chemo s.r.o., 
H.R.G. spol. s r.o., Iveco Czech Republic, a.s., Kubík a.s., LBtech a.s., Libli s.r.o., Meopta – optika, s.r.o., 
Micronics, s.r.o., Mocero s.r.o., NONN konfekce – Alena Nonnová, ORPA Papír a.s., Petrof, a.s., Respect, 
a.s., Rieter CZ s.r.o., SCHENKER spol. s r. o., Stavba a údržba silnic Pardubického kraje, Story Design, 
a.s. - člen skupiny UMDASCH, STRABAG a.s., T&T-trade, s.r.o., Zelená alej s.r.o., 

Mediální partneři Český rozhlas Pardubice, Harmonie, Klasika Plus, Forbes 

Oficiální dodavatelé Vinařství Vinofol, Plzeňský Prazdroj, a.s., Aplaus Catering 

Projekt byl podpořen institucemi: 

Ministerstvo kultury České republiky, Pardubický kraj, Město Litomyšl 

 

  



 
 
USKUTEČNĚNÝ PROGRAM 61. ROČNÍKU SMETANOVY LITOMYŠLE  

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT 
13. 6. | čtvrtek | 20:20 | Zámecké nádvoří, přenos z koncertu do Klášterních zahrad 

Bedřich Smetana: Pražský karneval, introdukce a polonéza 
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 35 
Antonín Dvořák: Karneval, koncertní předehra pro orchestr op. 92 
Leoš Janáček: Taras Bulba, rapsodie pro orchestr 

Josef Špaček – housle, Česká filharmonie – partnerský orchestr, dirigent Jakub Hrůša  

ANTONÍN DVOŘÁK: SVATÁ LUDMILA 
14. 6. | pátek | 19:00 | Zámecké nádvoří 

oratorium pro sóla, sbor a orchestr na slova Jaroslava Vrchlického op. 71 

Kateřina Kněžíková, Alena Kropáčková, Richard Samek, Jozef Benci, Ondřej Koplík,  
Český filharmonický sbor Brno, Česká filharmonie, dirigent Jakub Hrůša 

JIŘÍ TEML: KOCOUR V BOTÁCH 
15. 6. | sobota | 14:00 a 17:00 | Smetanova Litomyšl 

Opera pro děti na libreto Elišky Toperczerové a Jana Tůmy o nejznámějším pohádkovém kocourovi 
(premiéra v roce 2009 na Smetanově Litomyšli).  

Sólisté Janáčkovy opery Národního divadla Brno, Dětský sbor Brno, Galina Aleshkevich – klavír 
režie Marek Mokoš, dirigentka Valeria Maťašová 

HVĚZDY OPERNÍHO NEBE - OLGA PERETYATKO 
15. 6. | sobota | 20:00 | Zámecké nádvoří 

Galakoncert jedné z největších hvězd současné operní scény. Na programu galakoncertu mj. Gaetano 
Donizetti (Linda di Chamounix, Lucia di Lammermoor, Anna Bolena), Vincenzo Bellini (Norma), 
Giuseppe Verdi (Luisa Miller, Sicilské nešpory), Wolfgang Amadeus Mozart (Don Giovanni), Charles 
Gounod (Romeo a Julie). 

Olga Peretyatko – soprán, PKF – Prague Philharmonia, dirigent Leoš Svárovský 

SVÁTEČNÍ MATINÉ – AMBROŠ LADIES ORCHESTRA 
16. 6. | neděle | 11:00 | Zámecká jízdárna 

Koncert věnovaný nedožitým 90. narozeninám legendy české houslové školy Josefa Suka v podání 
jeho posledního studenta a dámského smyčcového ansámblu. 

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 1 C dur op. 11 pro smyčce 
Sylvie Bodorová: Concerto dei Fiori, koncert pro housle a smyčce 
Antonín Dvořák: Serenáda E dur pro smyčcové nástroje op. 22 (výběr) 
Romance f moll pro housle a smyčcový orchestr op. 11 
Samuel Barber: Adagio pro smyčce op. 11 
Otmar Mácha: Hommage à Josef Suk, pro housle a smyčcový orchestr 

Miroslav Ambroš, Martina Bačová – housle, Ambroš Ladies Orchestra. dirigentka Nikol Kraft 

 
POKLONA BEDŘICHU SMETANOVI 
16. 6. | neděle | 16:00 | Smetanovo náměstí 

Připomínka 195. výročí narození Bedřicha Smetany u jeho pomníku na Smetanově náměstí. Sborová 
díla Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. 

Pěvecké sdružení moravských učitelů, sbormistr Jiří Šimáček 



 
 
ČAJKOVSKÉHO ORCHESTR MOSKVA 
16. 6. | neděle | 19:30 | Zámecké nádvoří 

Bedřich Smetana: Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast 
Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero, suita z baletu op. 20a 
Ansámblové scény z oper:  
Modest Petrovič Musorgskij: Boris Godunov  
Alexandr Porfirjevič Borodin: Kníže Igor 

Pražský filharmonický sbor, Velký symfonický orchestr Petra Iljiče Čajkovského Moskva,  
dirigent Vladimir Fedosejev 

KONCERT NA PŘÁNÍ – 3 FREEMAN SHOW 
17. 6. | pondělí | 16:00 a 20:00 | Zámecké nádvoří 

Koncert dlouhodobé festivalové řady s odlehčeným programem, tentokrát především s filmovou 
hudbou tří nadaných hudebníků. 

Ondřej Brousek, Ondřej Gregor Brzobohatý – klavír, moderace, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, 
dirigent Jan Kučera 
 
MAGDALENA KOŽENÁ – IL GIRDINO DEI SOSPIRI 
18. 6. | úterý | 20:00 | Zámecké nádvoří 

Osudy slavných ženských hrdinek jsou plné vášně, lásky, žalu, ale i vzdoru a odhodlání. Jejich křehkou 
nádheru představila Magdalena Kožená za doprovodu nejuznávanějšího českého ansámblu, který se 
specializuje na tzv. autentické provozování staré hudby. Na programu: Georg Friedrich Händel, 
Leonardo Vinci, Francesco Gasparini, Benedetto Marcello, Leonardo Leo, Domenico Sarri 

Magdalena Kožená – mezzosoprán, Collegium 1704 – Prague Baroque Orchestra, dirigent Václav Luks 
 
GOLDBERGOVSKÉ VARIACE 
19. 6. | středa | 20:00 | Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže 

Johann Sebastian Bach: Sonáta č. 1 g moll pro sólové housle BWV 1001 
Suita č. 3 C dur pro sólové violoncello BWV 1009 
Goldbergovské variace BWV 988 - úprava pro smyčcové trio Dmitry Sitkovetsky 

Roman Patočka – housle, Jakub Fišer – viola, Jiří Bárta – violoncello 
 
Z DOMOVINY 
20. 6. | čtvrtek | 19:30 | Zámecká jízdárna 

Komorní tvorba Bedřicha Smetany: Fantazie na českou národní píseň „Sil jsem proso“ pro housle a 
klavír g moll, Tři salonní polky op. 7 č. 1 Fis dur, č. 2 f moll, č. 3 E dur, Na břehu mořském – 
Vzpomínka, koncertní etuda gis moll op. 17, Z domoviny, dvě dua pro housle a klavír, Klavírní trio g 
moll op. 15 

Ivan Klánský – klavír, Leoš Čepický – housle, Michal Kaňka – violoncello 
 
LEOŠ JANÁČEK: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY 
21. 6. | pátek | 21:00 | Zámecké nádvoří 

Nová inscenace opery o třech dějstvích. Libreto na námět Rudolfa Těsnohlídka napsal skladatel. 
 
Sólisté, sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno, režie Jiří Heřman, dirigent Marko 
Ivanović 
 



 
 
MENART 2019 PRO SMETANOVU LITOMYŠL 
22. 6. | sobota | 13:30, 15:30 a 18:30 | Zámecká jízdárna 

Vyvrcholení I. ročníku ročního stipendijního projektu mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, 
který podporuje talenty a propojuje je s aktivními umělci. V rámci svého poslání podpořit umělecké 
vzdělávání je tento stipendijní program realizován Nadačním fondem Magdaleny Kožené s podporou 
RSJ. „Inspirativní setkání jsou v životě zásadní“ je mottem projektu, na jehož cestě se angažovali 
Tomáš Netopil, Kateřina Kněžíková, Ivo Kahánek, Beata Hlavenková, Lenka Nová, Terezie Kovalová, 
Petr Nikl, Milan Cais a Maxim Velčovský – celý školní rok pracovali se 140 stipendisty vybranými ze 
ZUŠ z celé České republiky – talentovanými studenty a jejich pedagogy. 

13.30 – Na klasické cestě – mladé talenty pro Smetanovu Litomyšl 

Studenti ze skupiny Tomáše Netopila, Kateřiny Kněžíkové a Ivo Kahánka představili program odrážející 
jejich vášně a hledání krásy. Zazněl klasický repertoár v podání smyčcového kvarteta Mattinata, sólové 
klavírní vstupy i výběr z operních árií. 

15.30 – Na autorské cestě – mladé talenty pro Smetanovu Litomyšl 

Studenti Beaty Hlavenkové a Terezie Kovalové představili především vlastní autorskou tvorbu, 
rozsahem žánrově pestrou, zahrnující vlastní skladbičky, samplovaní i výlety do světa jazzu se silnou 
dávkou improvizace. Studenti Lenky Nové akcentovali autentický přístup, hledali svůj vlastní originál 
především v interpretaci české písně.  

18.30 – Galakoncert mentorů MenART 

Ivo Kahánek, Kateřina Kněžíková, Beata Hlavenková, Radka Fišarová, Terezie Kovalová patří mezi 
nejvýraznější tváře současné umělecké špičky, každý ve svém oboru. Rok věnovali svůj čas vedení 
mladých talentů a předávali své zkušenosti. Všichni kladli důraz na důležitou roli, kterou hraje 
umělecké vzdělávání v rozvoji naší společnosti. Pojí je vzájemné přátelství, před své studenty a 
publikum předstoupili se společným programem, který byl symbolickým završením celého ročníku. 
Zazněly dvě písně Richarda Strausse, Zueignung a Allerseelen, klavírní tvorba Bedřicha Smetany i 
Ference Liszta, výběr z oceňovaného sólového alba Theodoros a Scintilla Beaty Hlavenkové společně 
se zhudebněnými básněmi Bohuslava Reynka. Radku Fišarovou doprovodily v jejích písních Beata 
Hlavenková a Tereza Kovalová. 

GAETANO DONIZETTI: NÁPOJ LÁSKY 
22. 6. | sobota | 21:00 | Zámecké nádvoří 

Opera buffa o dvou jednáních; libreto Felice Romani 

Janáčkova opera Národního divadla Brno, režie Magdalena Švecová, dirigent Ondrej Olos 

CANTUS AD GLORIAM DEI – ZPĚVY KE SLÁVĚ BOŽÍ 
23. 6. | neděle | 14:30 | Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže 

Vokální polyfonie a duchovní zpěvy k Panně Marii, Duchu svatému a Bohu všemohoucímu. Na 
programu mj.: Giovanni P. da Palestrina: Ave Maria, Tomás Luis de Victoria: Ave Maria, Antonio 
Vivaldi: Pozvedám své oči k horám RV 607, Wolfgang Amadeus Mozart: Veni Sancte Spiritus KV 47, 
Franz Schubert: Hospodin jest můj pastýř, Johannes Brahms: Ave Maria, Gabriel Fauré: Messe Basse, 
Gustav Holst: Ave Maria, Arvo Pärt: Vyprošujte Jeruzalému pokoj, Jiří Teml: Gloria, Ivan Kurz: Missa 
Bohemica, Slavomír Hořínka: Ave Maria – premiéra 

Kühnův dětský sbor, Komorní orchestr Pražských symfoniků, dirigent Jiří Chvála 
 
HECTOR BERLIOZ: FAUSTOVO PROKLETÍ 
23. 6. | neděle | 19:30 | Zámecké nádvoří 

Koncertní provedení dramatické legendy pro sóla, dětský a smíšený sbor a velký orchestr op. 24 



 
 
Markéta - Isabelle Cals, Faust - Jean-Noël Briend, Mefisto - Pierre-Yves Pruvot, Brander - Martin 
Gurbaľ, Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, Český filharmonický sbor Brno, 
Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies 
 
PETR EBEN: FAUST  
24. 6. | pondělí | 20:00 | Kapitulní chrám Nalezení sv. Kříže 

Varhanní cyklus s přednesem úryvků z Goethova veršovaného dramatu. Koncert k nedožitým 90. 
narozeninám skladatele Petra Ebena 

Irena Chřibková – varhany, Miroslav Táborský, Hana Benešová – recitace 

TIM RICE / ANDREW LLOYD WEBBER: JESUS CHRIST SUPERSTAR 
25., 26. 6. | úterý, středa | 21:00 | Zámecké nádvoří 

Nejslavnější rocková opera 20. století se také u nás stala legendární klasikou.  

Soubor a orchestr operety/muzikálu Národního divadla moravskoslezského Ostrava, režie Jiří Nekvasil, 
dirigent Jakub Žídek 

VEČER NA ZÁMKU V NOVÝCH HRADECH – PARIS A HELENA 
26., 27., 28., 29. 6. | středa, čtvrtek, pátek, sobota | 20:00 | Nové Hrady u Litomyšle 

Festivalová stagiona v kouzelném prostředí rokokového zámku Nové Hrady. Dobová zábava, hudba, 
tance a česká premiéra scénického provedení opery Christopha Willibalda Glucka na známý antický 
námět z roku 1770 Paris a Helena 

Paris - Kristýna Vylíčilová, Helena - Jana Sibera, Amor - Eva Benett, Pallas Athene - Hana 
Holodňáková, Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl, Barocco Sempre Giovane, režie 
Marek Mokoš, dirigent Jakub Kydlíček 
 
ORQUESTRINA BABORÁK – TANGO NA CESTÁCH 
27. 6. | čtvrtek | 15:30 a 17:00 | Smetanův dům 

Tanečně-hudebně-divadelní představení herců, muzikantů, tanečníků a stepařů, které nenechalo 
chladným ani finského meteorologa. Výlet do historie vášnivého tance plný nespoutaných rytmů, 
hravých scének a silných emocí. Na programu mj.: Ástor Piazzolla, Carlos Gardel, Lev Kogan, Jaroslav 
Ježek 

Anna Polívková, Michal Kurtiš, Patricie Poráková, Háta Hlavatá, Tomáš Slavíček, Jiří Zeman – výrazový 
tanec, step, Orquestrina Baborák, umělecký vedoucí Radek Baborák 

D. D. ŠOSTAKOVIČ: LADY MACBETH MCENSKÉHO ÚJEZDU 
28. 6. | pátek | 20:30 | Zámecké nádvoří 

Zásadní dílo operní literatury 20. století. 

Sólisté a Soubor opery Národního divadla moravskoslezského Ostrava, režie Jiří Nekvasil,  
dirigent Jakub Klecker 

NAKARIAKOV RHAPSODY 
29. 6. | sobota| 15:00 | Smetanův dům 

Sergej Prokofjev: Symfonie č. 1 D dur op. 25 „Klasická“ 
George Gershwin: Do It Again! • Summertime • Scandal Walk 
Rhapsody in Blue Arr.: Timofej Dokšicer v úpravě pro trubku a orchestr 
Vincenzo Bellini: Norma – „Casta Diva, che inargenti…“ 
Jean Baptiste Arban: Variace na Normu 
Jacques Offenbach: Pařížské radovánky Arr.: Manuel Rosenthal 



 
 
Sergei Nakariakov – trubka, Marie Fajtová – soprán, Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Jiří Rožeň 
 
GIACOMO PUCCINI: TRIPTYCH 
29. 6. | sobota | 20:30 | Zámecké nádvoří 

Tři tematicky kontrastní jednoaktové opery v jednom večeru – lyrický příběh s tragickým vyústěním 
Sestra Angelika, drama žárlivosti Plášť a jediná Pucciniho opera buffa Gianni Schicchi 

Sólisté a soubor opery Národního divadla moravskoslezského Ostrava, režie Roman Polák,  
dirigent Tomáš Brauner 
 
JIŘÍ PAVLICA: MISSA BREVIS 
30. 6. | neděle | 14:00 | Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže 

Při bohoslužbě celebrované Mons. Tomášem Halíkem zazněly skladby Antonia Vivaldiho, Johanna 
Sebastiana Bacha a Missa brevis Jiřího Pavlici 

Lucie Vagenknechtová – soprán, Michael Skalický – baryton, Petr Jiříček – varhany, Smíšený pěvecký 
sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl, Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Milan Motl 
 
HEJ ROMALE! 
30. 6. | neděle | 19:30 | Zámecké nádvoří 

Koncerty pěveckého souboru romských zpěváčků Čhavorenge jeho zakladatelky Idy Kelarové a 
hudebníků České filharmonie sestavené z tradiční i soudobé romské hudby přispívají k vzájemnému 
porozumění a jsou nabity pozitivní energií a nakažlivou muzikalitou 

Ida Kelarová, Desiderius Dužda, Jazz trio - Ondrej Krajňák (klavír), Tomáš Baroš (kontrabas), Marián 
Ševčík (bicí), Dětský pěvecký sbor Čhavorenge, hudebníci České filharmonie 
 
EMIL VIKLICKÝ / VÁCLAV HAVEL: TAJEMSTVÍ ČLOVĚKA 
1. 7. | pondělí | 20:00 | Zámecká jízdárna 

Jazzová jízda v jízdárně, na níž byl mj. proveden melodram pro jazzový soubor a dva recitátory na 
texty Václava Havla z jeho projevů a dopisů z vězení 

Taťjana Medvecká, Jaromír Meduna – umělecký přednes, Marcus Printup (USA) – trubka, Štěpán 
Markovič – saxofon, Emil Viklický Trio: Emil Viklický – klavír, Petr Dvorský – kontrabas, Tomáš Hobzek 
– bicí 

BOHUSLAV MARTINŮ: HRY O MARII 
2. 7. | úterý | 21:30 | Zámecké nádvoří 

Velkolepá opera Bohuslava Martinů – čtyři hry, čtyři podobenství o hříchu a odpuštění: Panny moudré 
a pošetilé • Mariken z Nimègue • Narození Páně • Sestra Paskalina 

Sólisté, sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno, Český akademický sbor, Dětský sbor 
Brno, režie Jiří Heřman, dirigent Jakub Klecker 

CLUB DES BELUGAS 
3. 7. | středa | 20:30 | Klášterní zahrady 

Přední světová nu jazzová kapela kreativně a v nejvyšší intenzitě kombinuje současné evropské styly 
electro, lounge & nu jazz s tropickými beats, swingem a černou duší Ameriky 50.–70. let 

Club des Belugas Sextet: Anna-Luca – vokály, Detlef Hoeller – kytara, Roman Babik – klavír, klávesy, 
Karlos Boes – saxofon, Juan Camilo Villa – basová kytara, Mickey Neher – bicí 
 



 
 
BEDŘICH SMETANA: DALIBOR 
4. a 5. 7. | čtvrtek a pátek | 21:00 | Zámecké nádvoří 

Nová inscenace opery o třech dějstvích na libreto Josefa Wenziga v českém překladu Ervína Špindlera. 

Sólisté, sbor a orchestr Národního divadla Praha, režie Jiří Nekvasil, dirigent Jaroslav Kyzlink 

A. BŘEZINA / A. NASHMAN / P. HOWARD: CHARLOTTE: TŘÍBAREVNÁ HRA SE ZPĚVY 
5. 7. | pátek | 16:00 | Smetanův dům 

Komorní operní muzikál Aleše Březiny na libreto Alona Nashmana o pozoruhodné židovské malířce 
Charlottě Salomonové (1917 Berlín – 1943 Osvětim), která ve svých více než 800 obrazech, 
doprovázených texty a hudebními odkazy, zachytila vnitřní život dívky, vyrůstající v období vzestupu 
fašismu. 

Ariana Chris, Andrew Cohen, Kayleigh Gorka, Derek Kwan, David Ludwig, Tracy Michailidis, Shaina 
Silver-Baird, instrumentální soubor Peter Tiefenbach, Ben Promane, Michele Verheul, Kimberly Jeong, 
Theaturtle Toronto, scénografie, režie - Pamela Howard 

HÄNDEL & PLACHETKA  
6. 7. | sobota | 14:30 | Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže 

Výběr z nejslavnějších árií a sborů z velkolepých oratorií Georga Friedricha Händela (1685–1759): 
Mesiáš • Saul • Slavnost Alexandrova • Juda Makabejský 

Adam Plachetka – baryton, Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, dirigent Roman Válek 

SÓLO PRO 100 SMYČCŮ II. 
6. 7. | sobota | 20:00 | Zámecké nádvoří 

Volné pokračování mimořádně úspěšného pořadu, v němž se opět spojily síly smyčcové sekce 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, Moravské filharmonie Olomouc a Komorní filharmonie Pardubice 

Gustav Holst: Svatopavelská suita op. 29 č. 2 
Josef Suk: Serenáda Es dur pro smyčce op. 6 
Gustav Mahler: Adagietto ze Symfonie č. 5 cis moll 
Phillip Glass: Finale ze Symfonie č. 3 
Karl Jenkins: Suita Adiemus & Palladio 
Bohuslav Martinů: Double Concerto - I. Poco Allegro 

Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Komorní filharmonie Pardubice, 
dirigent Leoš Svárovský 

VELKÉ FINÁLE – MUSICA FESTIVA 
7. 7. | neděle | 20:00 | Zámecké nádvoří, přenos z koncertu do Klášterních zahrad 

Velké finále 61. Smetanovy Litomyšle bylo symbolicky sestaveno z oblíbených skladeb k mimořádným 
ceremoniálům, slavnostním obřadům, filmům i sportovním událostem. Večerem provázel umělecký 
ředitel festivalu Vojtěch Stříteský. Na programu mj.: Georg Friedrich Händel, Ludwig van Beethoven, 
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Richard Wagner, Bedřich Smetana, Ottorino Respighi, Jiří Šust, John 
Williams 

Sbor Janáčkovy opery Národního divadla Brno, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK,  
dirigent Ondrej Lenárd 

  



 
 

Doprovodný program 61. ročníku 
Národního festivalu Smetanova Litomyšl 2019 

 

 

Souběžný festival Festivalové zahrady byl pořádán v roce 2019 po třetí. V areálu, jenž těsně přiléhá 
k hlavnímu dějišti Smetanovy Litomyšle, běžel program jak pro návštěvníky festivalu, tak pro obyvatele 
města a určen byl i pro nahodilé turisty, kteří do Litomyšle zavítali v období konání festivalu a na 
vyprodané pořady již nemohli zakoupit vstupenky. Zaměřen byl především na mladé lidi a na rodiny 
s dětmi, také mezi účinkujícími mladí umělci převažovali.  

Oproti předchozím ročníkům se program více zaměřil na klasickou hudbu. Zajímavé účinkující se podařilo 
vyhledat díky navázané spolupráci mj. s Kocianovou houslovou soutěží, s brněnskou konzervatoří a 
jejími Brněnskými smyčcovými kurzy, nebo se Sborovými slavnostmi Hradec Králové.  

Od počátku projektu byl záměr dramaturgie umožnit prezentovat se souborům ze studentů hudebních 
oborů, které spontánně vznikají z prosté touhy po společném prožívání hudby. Ukázalo se však, že jejich 
vyhledání není jednoduché. Oslovené umělecké školy nabídly své oficiální soubory, kterým však právě 
spontaneita často chybí. Proto Smetanova Litomyšl na svých stránkách digitanismetancka.cz vytvořila 
platformu, kde se takové soubory mohou registrovat a svoje vystoupení nabídnout pořadatelům. 
Přihlášení mladí umělci se již zúčastnili programu Festivalových zahrad 2019 v rámci koncertů „Z Digitální 
Smetanky”. 

Celý jeden den byl věnován dětskému sborovému umění, kromě sborů Severáček Liberec, Canto ZUŠ 
Náchod, Jitro Hradec Králové a Radost Praha vystoupil i známý Kühnův dětský sbor a sbory se nakonec 
sešly při společném vystoupení s Jaroslavem Krčkem a souborem Musica Bohemica.  

Během dne věnovaného baletu účinkovali v zahradách sólisté baletního souboru Národního divadla, 
v čele s primabalerínou Alinou Nanu. Kromě vlastních představení diskutovali s návštěvníky a uspořádali 
také taneční workshopy. 

Zajímavé bylo provedení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta ochotnickým divadelním souborem 
z Úpice. 

Patron Kocianovy houslové soutěže Pavel Šporcl uvedl v rámci svého vystoupení v zahradách Daniela 
Matejču, nejúspěšnějšího soutěžícího z České republiky v jubilejním 60. ročníku 2018 a absolutního 
vítěze ročníku 2019. Své umění a skvělou virtuozitu předvedl ve skladbách Fritze Kreislera Recitativ a 
Scherzo, a v Sonátě č. 3 op. 27 Ballade Eugena Ysaye. Vystoupení před cca dvěma tisíci diváků bylo pro 
mladého houslistu jistě velkou příležitostí a mimořádným zážitkem, reference o vystoupení na 
Smetanově Litomyšli pak cenným bodem do uměleckého životopisu. 

Novinkou byl poslechový koutek, kde si zájemci mohli ve sluchátkách poslechnout playlisty vybraných 
skladeb klasické hudby podle emocí – radost, smutek, láska, klid, hrdost a strach.   

Každodenní součástí programu Festivalových zahrad jsou projekce hudebních pořadů, jednak 
z festivalového archivu, ale i dokumentární snímky České televize a hrané filmy s hudební tematikou. 

Počet jednotlivých návštěvníků zahrad lze těžko odhadnout. Mnozí na trávníku s piknikovým košem tráví 
se svou rodinou celý den, jiní zahradami procházejí a zastaví se na chvíli, další cíleně přicházejí na své 
vybrané vystoupení. Samozřejmě záleží i na počasí, to však v roce 2019 zahradám většinou přálo. Vždy 
bylo přítomno cca 50 – 100 lidí, během vystoupení známějších účinkujících několik stovek, u velmi 
známých až dva tisíce. Celkový počet je střízlivě odhadnut na 13 tisíc diváků.    



 
 

 

 

Program Festivalových zahrad 2019 

Čtvrtek 13. 6.  
18:00 – pódium - Decapoda - symfonický orchestr ZUŠ Ústí nad Orlicí 
20:20 – pódium - Projekce na ledce: Slavnostní zahajovací koncert - přímý přenos ze zámeckého 
nádvoří 

Pátek 14. 6.  
Namaluj si písničku – celodenní tvůrčí program pro děti 
15:00 – pódium - Projekce na ledce: Dějiny udatného českého národa  - populárně naučný seriál o 
bájích a pověstech  
17:00 – pódium - Factor!al orchestra & Martin Růža - mladý královéhradecký bigband s živelnou 
energií  
19:00 – pódium - Projekce na ledce:  Pyšná princezna - pohádka jedné z litomyšlských velikánek s 
nezaměnitelnou hudbou Dalibora C. Vačkáře 
20:40 – pódium - Projekce na ledce: Ještě nekončíme, diskuze s aktéry filmu, časosběrný film o 
čtyřech aktivních seniorech plný životní energie a vtipu 

Sobota 15. 6. – Baletní zahrady 
Vydej se za svým snem – celodenní výukový program pro děti 
Hudební škola České spořitelny - vyzkoušejte si hru na hudební nástroj přímo na pódiu! Najdeme ve 
vás budoucího virtuose? 
Namaluj si písničku - tvůrčí program pro děti 
10:00 – pódium - Hudba hrou: JáRádRytmus-TyRádRytmus  
11:00 – pódium - Déčko na ledce 
14:00 – Komentovaná prohlídka historickým jádrem města 
14:00 – Pohybová dílna Baletu Národního divadla 
14:30 – pódium - Z Digitální Smetanky: Michaela Jonczyová a Kirill Yakovlev  



 
 
15:45 – trávník - Dílna bubnování  
16:30 – pódium - Jak Romeo a Julie tančili labutím Trepák - Balet Národního divadla 
17:45– trávník - Dílna bubnování  
18:30 – pódium - Na pytel s baletem - diskusní pořad  
19:00 – pódium - Balet Národního divadla: Charles-François Gounod - Valpuržina noc - Balet 
Národního divadla v čele s primabalerínou Alinou Nanu 
20:00 – pódium - Projekce na ledce: Romeo a Julie - mistrovské provedení baletu Sergeje Prokofjeva, 
který na scéně Národního divadla nastudoval choreograf a režisér Petr Zuska. 

Neděle 16. 6. – Sborové zahrady 
Vydej se za svým snem – celodenní výukový program pro děti 
Hudební škola České spořitelny - vyzkoušejte si hru na hudební nástroj přímo na pódiu! Najdeme ve 
vás budoucího virtuose? 
Namaluj si písničku - tvůrčí program pro děti 
10:00 – pódium - Hudba hrou: JáRádRytmus-TyRádRytmus dětské představení plné hudebních pokusů 
11:00 – pódium - Déčko na ledce 
13:00 – divadelní představení České spořitelny Abeceda peněz - s kartou a bez peněz - hudebně 
vzdělávací pořad o finanční gramotnosti 
14:00 – pódium - Sborové zahrady: Jitro Hradec Králové 
14:00 – Komentovaná prohlídka historickým jádrem města 
14:30 – trávník – Tělohraní - workshop hry na tělo 
15:00 – pódium - Sborové zahrady: Kühnův dětský sbor, Severáček Liberec 
15:30 – divadelní představení České spořitelny Abeceda peněz - s kartou a bez peněz - hudebně 
vzdělávací pořad o finanční gramotnosti 
16:30  – pódium - Bd beat - program, na jehož konci všichni společně vytvoříme kapelu hrající na 
vlastní tělo 
17:00 – trávník - Sborové zahrady: Canto ZUŠ Náchod, Radost Praha 
17:30-18:00 – trávník - Tělohraní II - druhý díl workshopu hry na tělo 
18:00-19:20 – pódium - Jaroslav Krček, Musica Bohemica a sbory královéhradeckých Sborových 
slavností - Kühnův dětský sbor, Severáček Liberec,  Canto ZUŠ Náchod,  Jitro Hradec Králové a Radost 
Praha s uznávaným hudebním mistrem 
20:00 – pódium - Projekce na ledce: Čechomor 30 let  

Pondělí 17. 6.  
18:30 – pódium - Klavírní recitál Dominika Veselého 
20:00 – pódium - Projekce na ledce: Česká filharmonie – open air 2018 - Česká filharmonie v koncertu 
z Hradčanského náměstí 

Úterý 18. 6. – Hudba a příroda 
9:00 – lesní pedagogika, celodenní vzdělávací program: Jaké zajímavosti ukrývá les?   
18:30 – pódium - Klavírní recitál Dominika Veselého 
20:00 – pódium - Projekce na ledce: Česká filharmonie - open air koncert 2014 - čtyři talentovaní 
mladí sólisté pod taktovkou Jiřího Bělohlávka za doprovodu našeho prvního orchestru 

Středa 19. 6.  
18:30 – pódium - Klavírní recitál Dominika Veselého 

Čtvrtek 20. 6. 
18:00 – pódium - Klavírní recitál Dominika Veselého 
19:30 – pódium - Projekce na ledce: B. Smetana: Tajemství - záznam premiéry komické opery na 
libreto Elišky Krásnohorské, z festivalového archivu 2006 

Pátek 21. 6.  
15:00 – pódium - Projekce na ledce: Dějiny udatného českého národa - populárně naučný seriál o 
bájích a pověstech 
16:00 – pódium - Projekce na ledce: Opera nás baví  - dětský pořad o nejznámějších dílech a 
skladatelích 



 
 
17:00 – pódium - Gabriela Vermelho & GaRe 
19:00 – pódium - Projekce na ledce: Ondřej Brzobohatý & Symphonicum Tour 
20:00 – pódium - Projekce na ledce: Zpěváčci kraje mého  - koncert více než dvou set zpěváčků z 
nejlepších dětských sborů Pardubického kraje a hostů z Prahy a Brna, z festivalového archivu 2018 

Sobota 22. 6. - Den s MenART a ZUŠ Open 
Lidušky na zkoušku 
Výtvarná dílna - ZUŠ Vysoké Mýto 
Flétnová dílna - ZUŠ Vysoké Mýto 
Bubenická dílna - ZUŠ Litomyšl 
10:00 – pódium - O Červené karkulce - hudební pohádka - pěvecké oddělení ZUŠ Vysoké Mýto 
10:30 – pódium – Budulínek - hudební pohádka - DPS Kvítek ZUŠ B. Smetany Litomyšl 
11:00 – pódium - Projekce na ledce: O MenART a ZUŠ Open 
14:00 – trávník - Heblata  - lidový soubor ZUŠ B. Smetany Litomyšl 
14:00 – Komentovaná prohlídka historickým jádrem města 
14:30 – pódium - Big Band ZUŠ B. Smetany Litomyšl  
15:30 – trávník  - Heblata  - lidový soubor ZUŠ B. Smetany Litomyšl 
17:30 – pódium - Moravský komorní orchestr & orchestr Giovanni Archi - koncert ve spolupráci 
s brněnskou konzervatoří a Brněnskými smyčcovými kurzy 
19:30 – pódium - Vesna & Terezie Kovalová - symfonické písně s využitím elektroniky a s inspirací 
slovanskými kořeny v čele se zpěvačkou Patricií Fuksovou 

Neděle 23. 6. - Den s Českou televizí 
Celý den výtvarné a hudební dílny 
10:00 – pódium – Tarbíci - písničky Toma a Týny ze známého seriálu na ČT:D, hrají Dundun 
11:00 – pódium - Projekce na ledce: Čertí brko - projekce filmové pohádky  
13:00 – pódium – StarDance - škola tance pro malé i velké s hvězdou StarDance Markem Dědíkem 
14:00 – komentovaná prohlídka historickým jádrem města 
14:30 – trávník - AZ kvíz junior - populární vědomostní kvíz Honzy Adámka 
16:00 – pódium - Bubenický workshop s Tokhim - zábavná bubenická show s Tokhim 
16:45 – pódium – StarDance - škola tance pro malé i velké s hvězdou StarDance Markem Dědíkem 
18:15 – pódium - Televizní melodie - známé televizní písně a znělky v aranži studentů a absolventů 
HAMU.  
19:30 pódium - Projekce na ledce: Sinatrology - Jan Smigmátor a Bigband Felixe Slováčka v koncertu 
ke stému výročí narození swingového krále 

Pondělí 24. 6.  
18:30 – pódium - Klavírní recitál Dominika Veselého 

Úterý 25. 6.  
19:00 – pódium -  Klavírní recitál Dominika Veselého 
20:30 – pódium - Projekce na ledce: Ve spárech dvou dirigentů - Marek Eben, Jiří Bělohlávek, Jiří 
Rožeň a Česká filharmonie v zábavně poučném cyklu pro všechny, kteří chtějí o klasické hudbě a jejích 
skladatelích vědět víc 

Středa 26. 6.  
19:00 – pódium - Klavírní recitál Dominika Veselého 
20:30 – pódium - Projekce na ledce: Jesus Christ Superstar - rocková opera provedená se scénickými 
prvky, z festivalového archivu 2006 

Čtvrtek 27. 6.  
18:00 – pódium - Klavírní recitál Dominika Veselého 
19:30 – pódium - Projekce na ledce: Bobby McFerrin & Česká filharmonie - světový vokální mág a náš 
první orchestr v koncertu na Staroměstském náměstí 

Pátek 28. 6. 
15:00 – pódium - Projekce na ledce: Dějiny udatného českého národa - populárně naučný seriál o 



 
 
bájích a pověstech 
16:00 – pódium - Projekce na ledce: Opera nás baví  - dětský pořad o nejznámějších dílech a 
skladatelích 
17:00 – pódium - Josephine and the Band - Josefina Žampová se svým triem a repertoárem 
přesahujícím zaběhlé škatulky hudebních žánrů   
19:00 – pódium - Projekce na ledce: Jelen v Sono Centru - koncertní záznam vystoupení kapely Jelen 
a jejich hostů v brněnském Sono Centru 

Sobota 29. 6. - Den s Českým rozhlasem 
prostranství před muzeem - Kavárna POTMĚ NF ČRo Světluška - kavárna nevidomých kavárníků 
10:00 – pódium - O Drakovi - Divadýlko z pytlíčku s hudební pohádkou o vdavekchtivém drakovi 
11:00 – pódium - Déčko na ledce 
14:00 – pódium - Živě ze Smetanovy Litomyšle - živé vysílání ČRo Pardubice, moderují Kateřina 
Prouzová a Miroslav Hruban, hraje Top Dream Company  
14:00 – komentovaná prohlídka historickým jádrem města 
15:30 – pódium - Top Dream Company  - živelné funky desetičlenného pražského ansámblu 
17:30 – pódium -  Maranatha Gospel Choir  - přední český gospelový sbor 
19:30 – pódium - Projekce na ledce: Noc na Karlštejně  - koncert pod širým nebem Karlštejna, 
účinkují: V. Dyk, M. Ruppert, O. Ruml, J. Prachař a další 
20:30 – pódium - Projekce na ledce: Radůza a Plzeňská filharmonie - česká písničkářka za doprovodu 
symfonického orchestru  

Neděle 30. 6.  
Kavárna POTMĚ NF ČRo Světluška - kavárna nevidomých kavárníků 
10:00 – pódium - O princezně Mlsalce - Divadýlko z pytlíčku 
11:30 – pódium - Déčko na ledce 

14:00 – komentovaná prohlídka historickým jádrem města 
14:00 – pódium - Projekce na ledce: Jiří Pavlica: Missa brevis - přímý přenos z chrámu Nalezení sv. 
Kříže 
15:30 – pódium - Filharmoniště - koncert klarinetového kvarteta, vážná hudba i pro nejmenší 
16:30 – trávník - Filharmoniště - hudební dílnička v trávě, hudební dílna s vyprávěním 
17:00 – trávník - Na pytel se Světluškou - debata s kavárníky kavárny POTMĚ 
17:30 – trávník - Filharmoniště - hudební dílnička v trávě, pokračování hudební dílny s vyprávěním 
18:00 – pódium - Prodaná nevěsta - komickou zpěvohru hraje Spolek divadelních ochotníků Alois 
Jirásek, Úpice 
19:00 – pódium - vyhlášení soutěží Vytáhni Bedřicha a Hudební kvíz  
19:30 – pódium - Projekce na ledce: Osudová léta - festivalový koncert věnovaný 100. výročí vzniku 
Československa a 50. výročí jeho okupace vojsky Varšavské smlouvy, z festivalového archivu 2018 

Pondělí 1. 7. 
18:30 – pódium - Klavírní recitál Dominika Veselého 
20:00 – pódium - Projekce na ledce: Pretty Yende v Praze - světová operní pěvkyně na pódiu 
Smetanovy síně 

Úterý 2. 7.  
18:300 – pódium - Klavírní recitál Dominika Veselého 
20:00 – pódium - Projekce na ledce: Český poutník - světová premiéra na objednávku 60. ročníku 
Smetanovy Litomyšle ke 100. výročí vyhlášení republiky, z festivalového archivu 2018 

Čtvrtek 4. 7. 
15:00 – pódium - Projekce na ledce: Dějiny udatného českého národa - populárně naučný seriál o 
bájích a pověstech  
16:00 – pódium - Projekce na ledce: Opera nás baví  - dětský pořad o nejznámějších dílech a 
skladatelích 
17:00 – pódium – Artmosféra - lehce alternativní formace z Lysé nad Labem  



 
 
19:00 – pódium - Projekce na ledce: Velké finále 2018 - finálový koncert festivalu Smetanovy 
Litomyšle, z festivalového archivu 2018 

Pátek 5. 7. - Den s městem Litomyšl 
10:00 – pódium - Řemeslo má zlaté dno - pohádku Boženy Němcové hraje litomyšlské divadélko 
Mopeadd  
11:30 – pódium - Déčko na ledce 
14:00 – komentovaná prohlídka historickým jádrem města 
14:00 – pódium - The Cousins - sourozenecká litomyšlská kapela 
16:00 – pódium - Heart of Dixie - skvělá sestava muzikantů kolem Katedry jazzové interpretace na 
JAMU přinese do zahrad část Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny  
 
Sobota 6. 7. 
10:00 – pódium - Rytířské povídání o princi Bajajovi - Komedianti na káře s klasickou českou 
pohádkou 
11:00 – pódium - Déčko na ledce 
13:00 – pódium – Deskoherna - deskové hry pod vedením lektorů z Klubu stolních a deskových her 
14:00 – komentovaná prohlídka historickým jádrem města 
18:00 – pódium - Police Symphony Orchestra & Jan Sklenář - pětašedesáti členný symfonický orchestr 
plný mládí a energie 
20:000 – pódium - Projekce na ledce: Vojtěch Dyk & B-Side Band - záznam koncertu z Kongresového 
centra ve Zlíně 

Neděle 7. 7.  
10:00 – pódium - O Ševci Kubovi - pohádku o lidských hloupostech a srdci ze zlata hraje Divadýlko 
Mrak 
11:30 – pódium - Déčko na ledce 
13:30 – pódium - Z Digitální Smetanky: Hadářek - dětský folklorní soubor z Náchodska 
14:00 – komentovaná prohlídka historickým jádrem města 
15:00 – trávník - Na pytel s Pavlem Šporclem - diskusní pořad  
15:30 – pódium - De Facto Quartet - moderní spojení houslí, violy a cella známé např.  z posledního 
ročníku Česko Slovensko má talent 
16:30 – trávník - Z Digitální Smetanky: Hadářek - dětský folklorní soubor z Náchodska pokračuje ve 
svém koncertu 
18:00 – pódium - Pavel Šporcl, Gipsy Fire a vítěz 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže 2018  
20:00 – pódium - Projekce na ledce: Velké finále - Musica Festiva - přímý přenos závěrečného 
koncertu Smetanovy Litomyšle 

 

 

 



 
 

OUVERTURY 

 

 
 

Ouvertury, lektorské úvody k vybraným pořadům, byly také v tomto roce nabízeny zdarma 
návštěvníkům festivalu. V prostoru zámecké jízdárny se uskutečnilo 17 ouvertur, které navštívilo 
zhruba 3.500 diváků.  

Pátek 14. června, 18.00 hodin, zámecká jízdárna  
Antonín Dvořák: Svatá Ludmila 
Lektor: Daniel Jäger, hudební publicista 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Sobota 15. června, 19.00 hodin, zámecká jízdárna  
Hvězdy operního nebe – Olga Peretyatko 
Lektoři: Daniel Jäger, hudební publicista; Leoš Svárovský, dirigent 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Neděle 16. června, 18.30 hodin, zámecká jízdárna 
Čajkovského orchestr Moskva 
Lektor: Bohuslav Vítek, hudební publicista 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle  

Úterý 18. června, 19.00 hodin, zámecká jízdárna  
Magdalena Kožená – Zahrada vzdechů 
Lektoři: Petr Veber, hudební publicista; Václav Luks, dirigent Collegium 1704 - Prague Baroque 
Orchestra 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Pátek 21. června, 20.00 hodin, zámecká jízdárna  
Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky 



 
 
Lektoři: Patricie Částková, dramaturg; Jiří Heřman, režisér; Marko Ivanović, dirigent 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Sobota 22. června, 20.00 hodin, zámecká jízdárna  
Gaetano Donizetti: Nápoj lásky 
Lektoři: Patricie Částková, dramaturg; Magdalena Švecová, režisérka; Ondrej Olos, dirigent 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Sobota 23. června, 18.30 hodin, zámecká jízdárna  
Hector Berlioz: Faustovo prokletí 
Lektor: Bohuslav Vítek, hudební publicista 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Úterý 25. června, 20.00 hodin, zámecká jízdárna  
Tim Rice, Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar 
Lektoři: Jiří Nekvasil, režisér a ředitel NDM Ostrava; Jakub Židek, dirigent 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Úterý 26. června, 20.00 hodin, zámecká jízdárna  
Tim Rice, Andrew Lloyd Webber: Jesus Christ Superstar 
Lektoři: Jiří Nekvasil, režisér a ředitel NDM Ostrava; Jakub Židek, dirigent 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Pátek 28. června, 19.30 hodin, zámecká jízdárna  
Dmitrij D. Šostakovič: Lady Macbeth Mcenského újezdu 
Lektoři: Jakub Klecker, dirigent a hudební ředitel opery NDM Ostrava; Jiří Nekvasil, režisér a ředitel 
NDM Ostrava 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Neděle 30. června, 18.30 hodin, zámecká jízdárna  
Hej Romale! 
Lektoři: Petr Kadlec, vedoucí oddělení vzdělávacích pořadu ČF; Marko Ferenc, houslista 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Úterý 2. července, 20.30 hodin, zámecká jízdárna  
Bohuslav Martinů: Hry o Marii 
Lektoři: Patricie Částková, dramaturgyně ND Brno; Jiří Heřman, režisér inscenace, šéf Janáčkovy opery 
ND Brno; Jakub Klecker, dirigent představení 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Čtvrtek 4. července, 20.00 hodin, zámecká jízdárna  
Bedřich Smetana: Dalibor 
Lektoři: Jiří Nekvasil, ředitel NDM Ostrava, režisér inscenace; Beno Blachut, dramaturg ND Praha a 
inscenace; Jaroslav Kyzlink, hudební ředitel Opery ND Praha 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Pátek 5. července, 20.00 hodin, zámecká jízdárna  
Bedřich Smetana: Dalibor 
Lektoři: Beno Blachut, dramaturg ND Praha a inscenace; Jaroslav Kyzlink, hudební ředitel Opery ND 
Praha 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 

Sobota 6. července, 19.00 hodin, zámecká jízdárna 
Sólo pro 100 smyčců II. 
Lektoři: Bohuslav Vítek, hudební publicista; Leoš Svárovský, dirigent 
Moderátor: Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle 



 
 
Neděle 7. července, 19.00 hodin, zámecká jízdárna 
Setkání s vedením festivalu 
Otevřená diskuse o průběhu i zajímavostech končícího festivalu, plány Smetanovy Litomyšle na rok 
2020 i další. Pavel Kysilka, prezident festivalu Smetanova Litomyšl; Jan Pikna, ředitel Smetanovy 
Litomyšle; Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle; Bohuslav Vítek, hudební 
publicista 

 

 

 

  



 
 

 

XV. SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL  

 

 

 

Smetanova výtvarná Litomyšl (SVL) 2019 vyznívala jako vzájemný dialog několika generací českých 
umělců posledních desetiletí nad tématy přírody, umění, inspirace, víry i smyslu lidského bytí. Převážná 
většina projektů se zaměřila na soudobé umění. Přesto nabízel tento ročník i několik výletů do minulosti 
a zároveň i výhled do budoucnosti českého výtvarného umění. 

V zámeckém pivovaru představil galerista a kurátor David Železný Kruhy a čáry, výběr ze své soukromé 
sbírky. Výstava obsáhla zásadní jména českého poválečného abstraktního umění a představila díla 
Magdaleny Jetelové, Jiřího Hilmara, Aleše Veselého, Františka Kyncla, Jiřího Koláře, Vladimíra Kokolii a 
dalších. Neměla ambici mapovat všechny tendence české poválečné abstrakce, byla spíše soukromým 
souborem a jako taková byla zajímavou sondou do vkusu profesionálního sběratele umění. V prostorách 
bývalé Augustovy tiskárny jsme nahlédli do budoucnosti českého výtvarného umění. V rámci Smetanovy 
výtvarné Litomyšle totiž vyvrcholil roční stipendijní program uměleckého mentoringu pro mimořádně 
talentované děti Nadačního fondu Magdaleny Kožené MenART. Mentory malých nadějných umělců se 
staly významné osobnosti současné české výtvarné scény Milan Cais, Petr Nikl a Maxim Velčovský. Vedle 
prací studentů nabízela výstava MenART i díla všech tří mentorů, která byla nejen v prostorách bývalé 
Augustovy tiskárny, ale i na dalších místech ve městě. I samotný prostor tiskárny stál za pozornost. Byl 
dlouhá léta nepřístupný a během SVL nabízel jedinečnou příležitost k návštěvě ještě před kompletní 
rekonstrukcí. 

Do dialogu s historií vstupuje současné umění již tradičně v chrámu Nalezení sv. Kříže, který bývá 
každoročně obohacen o novou soudobou výtvarnou instalaci. Letos v tomto velkolepém barokním 
prostoru představil multimediální umělec Daniel Pešta projekt ExCitace. Byly zde dvě nové významově 
provázané instalace, které odrážely hlavní téma tvorby Daniela Pešty, a sice „předurčení lidského osudu 
genetickou výbavou a společenským statutem, a zároveň potenciál člověka povznést se a osvobodit se 
z něj směrem vzhůru do spirituální roviny bytí“. Videoart Kapka představil virtuální Boží oko pod 
krůpějemi vody či snad slz a v kryptě umístěný objekt Ježíš v plodové vodě, akusticky doprovázený 
ženským dechem, poukazoval na společný biologický původ nás všech. Současným českým uměním se 
již tradičně zabývá také Galerie Miroslava Kubíka, která představila obrazy, tapisérie a fotografie Zorky 
Ságlové. Při procházkách kouzelnou Litomyšlí jsme narazili ve street Galerii Pakosta v Mariánské ulici na 
Organické stopy Petra Nikla. Jeho organické abstrakce jsme si tak mohli dát do kontextu s dalšími jeho 
díly, vystavenými v rámci projektu MenART v Augustově tiskárně. V Galerii Zdeněk Sklenář jsme se 
seznámili s edicí 27 linií, kterou vydává galerie od počátku svého vzniku. V této edici byla díla Václava 
Boštíka, Karla Malicha, Zdeňka Sýkory, Teodora Pištěka a mnoha dalších. V další z litomyšlských 
soukromých galerií, Galerii Kroupa, jsme nahlédli více do historie a objevili díla českého expresionismu.  

Městská galerie zvala do světa Josefa Portmana, světa krásných knih a umění. Mánie Josefa Portmana, 
velkoryse koncipovaná výstava, se zaměřila na životní i profesní osudy litomyšlského rodáka, učitele, 
knihovníka, tiskaře, bibliofila a sběratele Josefa Portmana, který celý svůj život zasvětil krásným knihám 
a symbolistickému a dekadentnímu umění. Ještě blíže Josefu Portmanovi jsme se ocitnetli v Portmoneu, 
jeho rodinném domě s expresivními malbami od jeho přítele Josefa Váchala. V Portmoneu jsme mohli 
navštívit také výstavu Cestopisák Josefa Váchala.  

Kvalitní soudobé výtvarné umění již tradičně expanduje i do okolních obcí, kde v posledních letech 
vznikají nové galerijní prostory, které stojí za pozornost nejenom díky svému výstavnímu programu, ale 
i jako pozoruhodné architektonické objekty. Příkladem je White Gallery v Osíku u Litomyšle, jejíž 
architektura je v jedinečném dialogu s okolní krajinou. Proto výstavní projekt SVL 2019 Prolínání uváděl 
jako svůj hlavní inspirační zdroj přírodu. „Přírodu jako nevyčerpatelný zdroj okouzlení, ale i jako 



 
 
nezkrotnou divočinu, která člověka pudí, aby si ji podmanil a pokořil ji.“ Pod tímto kurátorským záměrem 
jsme zde našli výběr děl Petra Dejmka, Bedřicha Dlouhého, Ludmily Jandové, Miroslava Kovala, Jakuba 
Nepraše, Daniela Pešty a mnoha dalších. Za pozornost stál také jedinečný objekt Kulturáku ARCHA 
v nedaleké Lubné. V rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle zde byl vystaven přípravný model Entropy, 
jednoho z nejznámějších děl Davida Černého. Při cestách po okolí Litomyšle bylo možné zavítat rovněž 
do Galerie Kabinet Chaos ve Stříteži, jejíž dramaturgie se zabývá zejména přírodními, ekologickými a 
humanistickými tématy. V době Smetanovy Litomyšle zde byl k vidění dovoz z Japanu Radky a Stanislava 
Müllerových. 

Kromě výletů za výtvarným uměním do okolí Litomyšle doporučovala SVL také návštěvu Východočeské 
Galerie v Pardubicích, Regionálního muzea v Litomyšli a litomyšlských stálých expozic. Zejména Městské 
obrazárny ve druhém patře zámku, kterou tvoří výběr více než 150 nejcennějších obrazů ze sbírky 
Městské galerie Litomyšl, zaměřených na umění 19 a 20. století. Najdeme zde mimo jiné práce Josefa 
Čapka, Emila Filly, Jana Zrzavého, Františka Tichého, Julia Mařáka, Maxe Švabinského, Olbrama Zoubka 
či Václava Boštíka. Nelze opomenout ani zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka a interiér kostela 
Nalezení sv. Kříže se světelnou sakrální instalací Václava Ciglera a Michala Motyčky. Chrám byl 
návštěvníkům festivalu přístupný až do večerních hodin.  

KRUHY A ČÁRY ZE SBÍRY KARLY A DAVIDA ŽELEZNÝCH 

Zámecký pivovar 

David Železný je znám nejen jako galerista, ale také i kurátor několika výstav, vzniklých v rámci 
minulých ročníků Smetanovy výtvarné Litomyšle. Být galeristou a sběratelem není jednoduché. Umění 
nelze prodávat bez vášně a horoucího zápalu pro obrazy či sochy a tato vášeň způsobuje i touhu 
nejlepší kousky vlastnit. Navíc – čas tříbí oko i cit, a s o to větší naléhavostí pak některá díla apelují: 
mě přeci neprodáš…! 

Kruh a čára – dva základní tvary se prolínají celou sbírkou, ve které nechybí díla Magdaleny Jetelové, 
Jiřího Hilmara, Aleše Veselého, Františka Kyncla, Jiřího Koláře, Vladimíra Kokolii a dalších výrazných 
osobností českého umění uplynulých desetiletí. S mnohými z vystavených děl se navíc pojí Davidovy 
osobní vzpomínky na jejich autory. 

Výstava neměla, a vlastně ani nemohla mít, ambice mapovat všechny tendence české poválečné 
abstrakce. Byla spíše komorním souborem – privatissimem, které však může sloužit jako dokument na 
téma: jaké umění si do své vlastní sbírky umístí srdce profesionálního galeristy. 

MILAN CAIS, PETR NIKL, MAXIM VELČOVSKÝ - VÝSTAVA MENTORŮ A JEJICH ŽÁKŮ 
PROJEKTU MENART 

Augustova tiskárna 

Uznávaní umělci Milan Cais, Petr Nikl a Maxim Velčovský v roli mentorů výtvarného oboru stipendijního 
programu MenART vedli své svěřence z řad mimořádně nadaných žáků základních uměleckých škol 
cestou k poznání kreativity, umění dívat se a vidět, k pochopení, že proces je někdy více než výsledek. 
Mentoři pracovali každý se svou skupinou různým způsobem. Petr Nikl vedl své studenty ke spolupráci 
na společném performativním díle, v němž si vyzkoušeli malování a kreslení prostřednictvím jiného 
nástroje než ruky. Maxim Velčovský vyzýval účastníky k angažovanosti – každý měl nalézt problém, 
který mu vadí, a vlastním způsobem jej vyjádřit v podobě uměleckého transparentu. Milan Cais se 
soustředil na objevování výtvarného potenciálu každého člena skupiny a podpořil je v nacházení 
neobvyklých zpracování a řešení. 

Výstava, představující výsledky celoroční společné práce, dokazovala, jak různorodé mohou být cesty 
lidské kreativity a jak může být důležitá otázka vzájemné komunikace, inspirace, ale i kooperace. 

Vedle prací stipendistů přehlídka nabízela i díla všech tří mentorů, která se nacházela nejen v 
prostorách bývalé tiskárny, ale i na dalších místech ve městě. 

 



 
 
DANIEL PEŠTA | EXCITACE 

kostel Nalezení sv. Kříže 

Hlavním tématem tvorby multimediálního umělce Daniela Pešty je předurčení lidského osudu 
genetickou výbavou, totiž rasou a společenským statutem a zároveň potenciál člověka povznést se a 
osvobodit se z něj směrem vzhůru, do spirituální roviny bytí. Oba tyto motivy se prolínaly také v jeho 
instalaci v kostele Nalezení svatého Kříže s názvem ExCitace, která asociovala neurofyziologický proces 
svalového a duševního napětí a následný přechod na vyšší energetickou hladinu, a tedy k hlubšímu 
poznání. Videoart Kapka zobrazoval jakési virtuální Boží oko těkající pod krůpějemi vody či snad slz, 
které lze vnímat jako slitování nad údělem lidstva. Oproti tomu v kryptě umístěný objekt Ježíš v 
plodové vodě, akusticky doprovázený ženským dechem, poukazoval nejen na společný biologický 
původ nás všech, ale byl zároveň i příslibem transcendentálního vykoupení, které v křesťanské tradici 
reprezentuje právě postava Krista Spasitele. 

MÁNIE JOSEFA PORTMANA „VY JSTE UNIKUM MILÝ PORTMANE“ 

Městská galerie Litomyšl 

Velkoryse koncipovaná výstava se zaměřovala na životní i profesní osudy litomyšlského rodáka, 
učitele, knihovníka, tiskaře, bibliofila a sběratele Josefa Portmana, který celý svůj život zasvětil 
krásným knihám. Nejenom jako jejich sběratel, ale také jako tvůrce a tiskař. Na výtvarné výzdobě knih 
svých oblíbených autorů - Otokara Březiny, Miloše Martena, Charlese Baudelaira či  Pierra Louÿse  - 
spolupracoval s předními českými, ale i zahraničními výtvarníky, např. Janem Konůpkem, Josefem 
Váchalem, Janem Zrzavým, Josefem Čapkem či Georgem Groszem, Albertem Schamonim, Georgem 
Rouaultem aj. Rozsáhlá byla také jeho sběratelská činnost, orientovaná zejména na symbolistické a 
dekadentní umělce. Svými dary významně obohatil sbírky litomyšlské galerie i Památníku národního 
písemnictví v Praze, kterému věnoval podstatnou část svého celoživotního díla, a právě ve spolupráci s 
touto institucí vznikla rozsáhlá výstava, která vůbec poprvé komplexně představila osobnost Josefa 
Portmana. 

CESTOPISÁK JOSEFA VÁCHALA 

Portmoneum – Museum Josefa Váchala 

Výstava představovala Váchalovo zpracování výletu na Vysočinu, který podnikl společně s Josefem 
Portmanem a Annou Mackovou. Cesta z Litomyšle přes Žďárské vrchy a zpět se uskutečnila v srpnu 
roku 1921, tedy v době intenzivního přátelství všech tří protagonistů. Váchalovy obrázky a vtipné 
komentáře popisovaly nejen jednotlivé etapy putování, ale vyzařovaly družnou a neopakovatelnou 
atmosféru výpravy. Skicák s názvem Cestopisák, aneb Vandrovní knížka dvou poutníků a jedné 
poutnice nakreslil Váchal bezprostředně po výletě během dvou dnů, když ještě pobýval v Litomyšli u 
Portmanů. V rámci SVL 2019 se tak vrátil přímo na místo svého vzniku. Váchalovy kolorované 
ilustrace, zpracované komiksovou formou, viděli návštěvníci díky reprodukcím všechny. Nepřišli však 
ani o zhlédnutí originálu Cestopisáku, vystaveného spolu s dalším dobovými dokumentačními 
materiály. V katalogu výstavy byl uveřejněn celý reprint tohoto díla a dále odborné komentáře 
doplněné o obrazové a fotografické přílohy. Katalog i výstava byly v české a anglické jazykové mutaci. 
Výstavou jsme si připomněli padesátileté výročí od úmrtí Anny Mackové a Josefa Váchala. 

Záštitu nad výstavou převzal první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. 

ZORKA SÁGLOVÁ | OBRAZY, TAPISÉRIE, FOTOGRAFIE 

Galerie Miroslava Kubíka 

Dílo Zorky Ságlové se vyznačuje neobyčejnou rozmanitostí formálních projevů na jedné straně a 
mimořádnou kontinuitou a vnitřní provázaností, která vychází ze systematického opětovného 
zpracování a aktualizování jednou nalezených témat, na straně druhé. Abychom toto mohli plně 
docenit, snažila se výstava na vybraných dílech představit jejich vnitřní provázanost založenou na 
důsledné úvaze a širokém povědomí o kulturních souvislostech, stejně jako otevřenosti a vnímavosti 



 
 
ke všem novým impulzům. Na výstavě byly přitom představeny především dva tematické okruhy: 
tvorba vycházející z autorčina textilního školení v ateliéru Antonína Kybala na VŠUP a tvorba 
inspirovaná prací s fotografiemi i vlastní fotografické práce, jejichž inspiraci můžeme mimo jiné jistě 
hledat také v celoživotním soužití s fotografem Janem Ságlem. 

SLAVNOST HRDINŮ | EDICE 27 LINIÍ 

Galerie Zdeněk Sklenář 

VÁCLAV BOŠTÍK | ZDENĚK SÝKORA | KAREL MALICH | MILAN GRYGAR | VLADIMÍR KOPECKÝ | 
THEODOR PIŠTĚK | OLDŘICH ŠKÁCHA / VÁCLAV HAVEL | JAN MERTA | WANG GUANGYI | ZHANG 
XIAOGANG | YUE MINJUN | WU YI | BARBORA ŠLAPETOVÁ / LEROY CHIAO | KRIŠTOF KINTERA 

Každý z nich je hrdinou. A právě jim byla věnována Edice 27 linií. Její vznik po revoluci v roce 1989 
umožnil smyslům tisíců věřících UMĚNÍ PROZŘÍT. Intimní ukázka z monumentální aktivity 
nesmrtelných. 

EXPRESIONISMUS! 

Galerie Kroupa 

...a jeho vlivy v české malbě 1. poloviny 20. století – Filla, Kubišta, Slavíček, Špála a další. 

PETR NIKL | ORGANICKÉ STOPY 

Galerie Pakosta 

Český výtvarník, ilustrátor, spisovatel, hudebník, divadelník a performer Petr Nikl (1960) vystudoval 
Střední uměleckoprůmyslovou školu Uherské Hradiště a AVU v Praze v ateliéru profesorů Arnošta 
Paderlíka a Jiřího Ptáčka. Je mimo jiné držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1995 udělené 
vizuálnímu umělci do 35 let. V Litomyšli představil obrazy samovolně vytvořené čínskou tuší na 
rýžovém papíru mechanickými hračkami a vlastní asistencí. 

Sám umělec uvedl, že jednotlivé práce výstavy nemají své názvy. „I když pro sebe jim ty názvy ex 
post dávám, co mi ty skvrny asi tak připomínají. Baví mě to, to rozpíjení je velmi organické, připomíná 
různé biologické útvary a rukou by se to nedalo napodobit,“ uzavřel Petr Nikl. 

V rámci večerní vernisáže Petr Nikl provedl performanci Lití myšli a své pocity vyjádřil i hudebně. 

GRAFIKA MEZI NÁMI 

Červená věž, Fakulta restaurování UPa 

Výstava představila grafiku v podání studentů fakulty restaurování. Návštěvníkovi nabídla průřez 
základními grafickými technikami jak ve volných kopiích, tak i ve vlastní tvorbě. Díla studentů v 
návštěvníkovi zanechala silný zážitek i přes svůj skromnější formát. Pro malé výtvarníky byla 
připravena menší galerijní animace, která je seznámí s principy grafiky formou výtvarného hraní. 

PROLÍNÁNÍ 

White Gallery 

Příroda jako nevyčerpatelný zdroj okouzlení, ale i jako nezkrotná divočina, která člověka pudí, aby si ji 
podmanil a pokořil ji… Tuto dichotomii reflektoval projekt Prolínání, k němuž byli přizváni umělci a 
umělkyně několika generací pracující s nejrůznějšími výtvarnými médii. White Gallery, jejíž delikátní 
architektura sama o sobě umožňuje prolínání s krajinou, pro tuto konfrontaci nabízela dva ideální 
prostory. V obvodové místnosti vznikla parafráze loveckého salónku s „trofejemi“ lidské dobyvačnosti, 
ale i divokosti zakódované v naší animální podstatě. V interním kabinetu byla pak představena díla, 
která dokládala pokorné pozorování odvěkého řádu, který má hluboký spirituální přesah. 

 



 
 
Seznam vystavujících: 

Petr Dejmek, Bedřich Dlouhý, Ludmila Jandová, Olga Karlíková, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, 
Kryštof Krejča, Jakub Nepraš, Daniel Pešta, Anke Röhrscheid, Paulina Skavová, Richard Štipl, Kai 
Teichert, Rosemarie Trockel, Anna Zemánková 

DAVID ČERNÝ | ENTROPA 

Kulturák ARCHA, Lubná 

Výstava Davida Černého spadala do programové linie alternativaARCHA, kde Kulturák ARCHA 
prezentuje umělce, kteří započali svoji kariéru v 90. letech 20. století. Během Smetanovy výtvarné 
Litomyšle byl v ARŠE představen přípravný model Entropy – nejznámějšího díla Davida Černého. 
Monumentální Entropa, s podtitulem „stereotypy jsou bariéry, které je třeba odstranit“, vznikla na 
výzvu Vlády ČR v rámci předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Autor vytvořil v duchu svých 
vylamovaček – Kitů ze začátku 90. let mapu Evropy, kde je každý stát charakterizován jedním 
konkrétním předmětem. Na vzniku díla se podílel také Krištof Kintera a Tomáš Pospizsyl. 

„Víte, co bylo v Entropě na místě Velké Británie? Nic, prostě chyběla. Ale váže se k tomu jedna vtipná 
historka. Asi před pěti lety jsem byl pozvanej na britskou ambasádu na soukromý oběd, kterého se 
zúčastnil tehdejší premiér Cameron. Byla to sranda... A přinesl jsem mu dárek. Vzal jsem prázdný 
rámeček ze stavebnice od letadýlek, asi 10x10 centimetrů a nastříkal na modro jako Entropu. Dal jsem 
mu ho se slovy: ,Tohle je Váš obrovský příspěvek k integraci Británie do EU´. Strašně se smál. Asi půl 
roku na to jsem mluvil s velvyslankyní, která u něj byla, a ta mi řekla, že ho má v pracovně nad 
stolem. Ale samozřejmě fakt brexitu je velice vážná záležitost, a to zejména pro státy blíž Rusku. Putin 
musel slavit jako šílenej.“ (Hospodářské noviny 4. 11. 2016) Citace z autorovy biografie David Černý, 
2017 

Objekt Kulturáku ARCHA, ve kterém se výstava uskutečnila, je uměleckým počinem Jiřího Příhody. 
Objekt byl pod názvem c-ARK součástí Příhodovy výstavy Sochy (2016) na zámku Troja při Galerii 
hlavního města Praha a byl oceněn jako nejlepší umělecké dílo roku 2016 v rámci aktivity „Umělec má 
cenu“. 

Projekt byl realizován za podpory Státního fondu kultury ČR a Pardubického kraje. 

PART TIME JOB, DOVOZ Z JAPANU / RADKA A STANISLAV MÜLLEROVI 

Galerie Kabinet Chaos, Střítež 

Radka a Stanislav Müllerovi, Japonci z Teplic, představili nové miniatury z plechů, oprášené skleněné 
plastiky, malby tradiční technikou sumi-e, Buddhy v manga komiksech, malovaný porcelán a další 
dovezené unikáty. Na vernisáži čekal hosty zrcadlový muž alias Mirror Man, vysvěcený poutník z shinto 
svatyně, prosté dobroty ze země vycházejícího slunce s poutavým vyprávěním teenagera, co sám 
odjel ve 14 do Japonska. 

Celoroční program Galerie Kabinet Chaos je podpořen kulturními granty MK ČR a města Poličky. 

DALŠÍ VÝSTAVY: 

Sergej Iščuk – Litomyšlské krásy a krásky 

Olbram Zoubek – Eva bezová duše 

Litomyšlští skladatelé – hudba 18. a 19. století na kůru kostela Povýšenísv. Kříže 

In monte Oliveti – Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století 

Pozoruji oblohu – krajinomalba ze sbírek VČG Pardubice 

Doba plastová – umělecké vize spojené s využitím syntetických hmot  

Otevřené dveře v ateliéru DUKE Jiřího Dudychy  


