
 

dvouletou formaci ve zpěvu gregoriánského 
chorálu a práci s dobovými manuskripty  
na École du Choeur Grégorien de Paris. 
Violoncello studoval na Conservatoire Nationale 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris.  
u prof. Ch. Coina a B. Cocseta. Jako orchestrální 
a komorní hráč spolupracuje s Českým 
komorním orchestrem, Czech Ensemble 
Baroque, Ensemble Inégal, Musica figuralis, 
Musica aeterna Bratislava, Musica Florea. 
 
Jiří Poslední absolvoval roku	1987 na	Pražské 
konzervatoři u	profesora J. Zíky, V. Moučky  
a J. Vlacha. Od roku	1989 byl členem 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu. 
Vedle hry v	orchestru se intenzivně věnuje 
komorní hudbě. 
 
Dagmar Valentová studovala housle a violu  
na Konzervatoři v Teplicích. Během této doby 
začala spolupracovat s různými barokními 
soubory jako Musica Antiqua Praha, 
Musicalische Compagney, Musica Florea.  
Po absolutoriu získala stipendium na Hudební 
Akademii v Krakově. Dále studovala dva roky  
v Miláně na Civica scuola di Musica Milano  
ve třídě E. Gattiho. Dále studovala na 
Masarykově univerzitě v Brně, oddělení staré 
hudby. Valentová hraje na barokní housle  
a violu v mnoha mezinárodních souborech 
včetně BEMF Orchestra, Solamente naturali 
Bratislava, Festival Orchestra Göttingen, Les 
Talens Lyriques, Collegium 1704, Holland 
Baroque, Concerto Copenhagen ad. 
 

Fagotista Ondřej Šindelář je členem České 
filharmonie. Kromě práce v orchestru se však 
intenzivně věnuje také takzvané staré hudbě. 
Proto také sbírá dobové nástroje a studuje 
historii fagotu. Studia dokončil v Basileji, kde 
studoval na Hochschule für Musik ve třídě 
Sergia Azzoliniho. Po získání diplomu přešel  
na v	témže místě působící Scholu Cantorum 
Basiliensis, kde svou vášeň pro barokní  
a klasicistní hudbu a jejich nástroje ještě 
prohloubil. Orchestrální zkušenosti získal 
během svých angažmá v českých i evropských 
orchestrech. Vystupoval se Symfonickým 
orchestrem hl. m. Prahy FOK, PKF — Prague 
Philharmonia, Symfonickým orchestrem 
Českého rozhlasu, Philharmonia Orchestra  
v Londýně, Kremerata Baltica, Camerata Zurich 
nebo s Verbier Festival Orchestra ve Švýcarsku.  
Do jeho portfolia momentálně patří soubor 
Opus Elocutio, se kterým se věnuje spojení 
smyčcových a dechových nástrojů v komorní 
hudbě, a dechový soubor Sesto, se kterým  
se zabývá žánrem Harmoniemusik. V projektech 
se často snaží zapojovat různé kusy ze své 
sbírky fagotů. V České filharmonii se poprvé 
objevil v roce 2012 jako člen tehdy nového 
projektu orchestrální akademie a od roku 2018 
zastává post kontrafagotisty a 2. fagotisty. 
Kromě toho byl také zakládajícím členem 
Belfiato Quintetu, českého komorního 
dechového souboru fungujícího od roku 2005. 
Jako pedagog vede kurz hry na historické 
nástroje na JAMU v Brně, pravidelně učí  
na Letní hobojové a fagotové akademii J. Likina 
a O. Šindeláře. Spolupracuje s německým 
hudebním vydavatelstvím Bärenreiter. 
 
Opus Elocutio je soubor pružného složení  
s jasným cílem – vyjádřit se hudbou – jak už 
název pojmem z rétoriky napovídá. Členové 
souboru jsou vedeni heslem, že genialita hudby 
spočívá v prostoru, který autorům, interpretům, 
a nakonec i posluchačům poskytuje. Repertoár 
souboru je zaměřen převážně na komorní 
spojení smyčcových nástrojů s dechovými, často 
v koncertantní roli. I proto se soubor převážně 
věnuje barokní a klasicistní hudbě s	exkurzy  
do romantismu. 
 
Členem souboru je například violoncellista Petr 
Mašlaň, který zakončil studia na pražské AMU  
u prof. D. Veise v roce 2014. U téhož pedagoga 
studoval dále ve Spojených státech  
v Parkville u Kansas City. Dále rozšiřoval své 
vzdělání v oblasti staré hudby na prestižních 
školách v Paříži. V roce 2016 absolvoval 
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čtvrtek 22. dubna, 19.00 

Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa 
 

online koncert 
 

Ondřej Šindelář  
& Opus Elocutio 

 
 

František Vincenc Kramář (1759–1831): 
Kvartet pro fagot a smyčce č. 1 B dur,  

op. 46 
 

Allegro 
Andante 
Minuetto 

Rondo Moderato 
 

Florian Leopold Gassmann (1729–1774):  
Smyčcové trio Es dur, H. 378 

 
Allegretto 
Andante 
Menuetto 

Allegro 
 

František Vincenc Kramář:  
Kvartet pro fagot a smyčce č. 2 Es dur,  

op. 46 
 

Allegro moderato 
Adagio 

Minuetto. Allegretto 
Rondo 

 
 

Ondřej Šindelář – fagot 
 

Opus Elocutio: 
Jiří Poslední, Dagmar Valentová – viola 

Petr Mašlaň – violoncello 
 

Pavel Ryjáček – moderátor 
 

audiovizuální záznam:  
Rudolf Živec – kamera a	režie 

Aleš Dvořák – zvuk a hudební režie 
 
Vyrobil © ARBOR – spolek pro duchovní 
kulturu  

V naději na pandemií nekomplikovanou sezónu 
připravil spolek ARBOR čtvrtý Českolipský 
komorní cyklus, jehož první koncert se bohužel 
koná v režimu ONLINE. Zahajovací koncert 
letošní sezóny hostí českolipský kostel Mistra 
Jana Husa a vystoupí na něm fagotista Ondřej 
Šindelář opřený o smyčcový soubor Opus 
Elocutio. Koncert bude volně zpřístupněn  
na youtube kanálu a webových stránkách 
cyklu. Koncertem provede a posluchače do tajů  
a historických souvislostí zvoleného repertoáru 
zavede hudební publicista Pavel Ryjáček, který 
formou rozhovoru zprostředkuje také nevšední 
setkání s	hlavním interpretem večera. 
 
Program koncertu by se dal shrnout jako pocta 
fagotu, a to s důrazem na klasicistní užití 
tohoto nástroje. Oba skladatelé, jež koncertní 
repertoár uvádí, patří k neprávem opomíjeným 
hudebním osobnostem, které pojily obdobné 
životní osudy. Oba čeští rodáci dosáhli 
největších úspěchů ve Vídni, kde shodně 
působili jako nejvyšší dvorní kapelníci  
a skladatelé v císařských službách. Jejich svého 
času velmi populární a uznávaná tvorba jiskří 
nápaditostí, vtipem, živostí nad hlubokou 
uměleckou erudicí, která v sobě snoubí prvky 
vrcholného klasicismu s prvními nádechy 
romantismu.  
 
Těžiště programu spočívá především v opusu 
číslo 46 od Františka Vincence Kramáře, který 
tvoří dva kvartety pro fagot a smyčce. 
Instrumentace pro dvě violy a violoncello dílům 
dává oproti variantě s houslemi jemný, barevný 
a sametový zvuk. Skladba vydaná v roce 1804 
působí se svými originálními harmonickými 
postupy, modulacemi vtipných kontextů  
a aktuálním nádechem jako projev 
přicházejícího romantismu a naznačuje jeho 
nadcházející estetickou hegemonii. 
 
Pro autora skladby Františka Vincence 
Kramáře, rodáka z	Kamenice na Moravě,  
se Vídeň stala osudovým městem. Nejprve zde 
studoval a po kratším působení v Maďarsku  
se vrátil zpět jako ředitel baletu. V	roce 1815 se 
stal dokonce císařským komorníkem. O tři roky 
později se stal nástupcem jiného českého 
skladatele Leopolda Koželuha na postu 
kapelníka komorní hudby a dvorního 
skladatele. Kramářův odkaz obsahuje okolo tří 
set, většinou komorních skladeb pro smyčce  
i dechové nástroje. 

Ve své době byl vedle Josefa Haydna považován 
za předního skladatele smyčcových kvartetů. 
Podle dobových kritik byla jeho hudba bohatá  
na původní nápady a vtip, obsahovala nové 
harmonické sekvence a ohromující modulace. 
Kramářova hudba lehce nacházela široké  
a vděčné publikum, byla psána s živostí, 
hlubokou uměleckou zkušeností, důkladnou 
znalostí a rozvahou ve prospěch nástrojových  
i hráčských možností. První vydání kvartetů pro 
fagot a smyčcové trio bylo oznámeno inzerátem 
z 18. srpna v Allgemeine Musikalische Zeitung. 
Vyšlo v nakladatelství Burreau d’Arts et 
d’Industrie ve Vídni. Opakovaná vydání firmou 
Andrée v Offenbachu z let 1805 a 1808 svědčí  
o jejich oblíbenosti a rozšíření. 
 
O generaci starší Florian Leopold Gassmann, 
jemuž je věnována druhá část koncertu, byl 
převážně operním skladatelem. Pocházel 
z	Mostu. Jeho rodiče hudební dráze nepřáli,  
a proto utekl z	domu za studiem hudby 
nejdříve do Karlových varů a později do italské 
Bologni a Benátek. V	Benátkách v	roce 1757 
uvedl svou první operu Merope, kterou napsal 
pro místní karneval a vyhrál s	ní cenu divadla 
San Moise. Toto dílo bylo natolik oblíbené,  
že svému autorovi ve městě získalo práci  
na dalších pět let. V	roce 1763 byl Gassmann 
povolán do Vídně, aby se tam stal po W. 
Gluckovi divadelním kapelníkem. Když však 
1765 zemřel císař František Štěpán Lotrinský  
a ve Vídni celý rok nehrála divadla, odešel 
zpátky do Benátek. Tam se jeho žákem stal 
Antonio Salieri, kterého Gassmann vzal  
o tři roky později při svém návratu do Vídně  
s sebou. Ve Vídni prožil Gassmann vrchol své 
kariéry, byl dvorním a komorním skladatelem  
a později dokonce dvorním kapelníkem Marie 
Terezie. 
 
Málo známý, avšak mimořádný repertoár 
podtrhuje nejen muzikalita jeho interpretů,  
ale také fagot Ondřeje Šindeláře, který pochází 
z	Vídně a byl vyrobený kolem roku 1810. To vše 
slibuje poučný a velmi autentický hudební 
zážitek. 
 
 


