tisková zpráva | č. 18/2022 | 21. 9. 2022

21. ročník MHF Lípa Musica je v polovině a nabízí světovou premiéru
21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica vstupuje do své poloviny a v sobotu 24. září nabídne
svým návštěvníkům tradiční koncert v malebném Prysku v Lužických horách. Tamní barokní kostel sv. Petra
a Pavla se stane svědky světové premiéry uvedení díla Stabat Mater soudobého italského skladatele Marca
Rosana v úpravě pro vokální duo a s doprovodem violoncella. Protagonistou bude vokální duo Kchun Martina
Prokeše a Marka Šulce, které si ke spolupráci přizvalo violoncellistu známého především z České filharmonie
Eduarda Šístka. Program dotvoří ukázky z violoncellového díla Johanna Sebastiana Bacha a duchovní chvalozpěv
ze druhé poloviny 13. století či latinský hymnus Ave Generosam od německé křesťanské mystičky, hudebnice
a benediktinky Hildegardy z Bingenu. Vstupenky na tento koncert jsou ještě v prodeji.
„Byla to hudební láska na první poslech. Je to zhruba šest let, kdy jsem skladbu Stabat Mater Marca Rosana
objevil na Spotify v podání Andrease Scholla. Pamatuji si to mrazení, které m poslech zprostředkoval. Neustále mě
nahrávka přitahovala jako magnet. Později jsem jí pustil umělecké radě festivalu a získala si okamžitě i je. Začali
jsme tedy hledat způsob, jak Rosanovu Stabat Mater zapojit do festivalu, až nás napadlo nabídnout tuto hudbu
k netradičnímu zpracování taneční skupině Dekkadancers a provést jí ve světové premiéře. K naší velké radosti tak
vznikla autorská choreografie v čele s tanečníky Ondřejem Vinklátem, Štěpánem Pecharem a Nikol Šneiderovou,
která se dočkala hned dvou festivalových provedení v Děčíně a v Liberci. Asi nejvíce mě na tom těší fakt, že projekt
už žije vlastním životem a byl od té doby tuším třikrát proveden v Praze. A chystají se další reprízy! Tím se ovšem
kapitola úplně neuzavřela. Stále jsem cítil jistou neukojenost a touhu mít možnost tuto skladbu zpívat jako
interpret. Požádali jsme tedy Marca Rosana, jestli by nebyl ochoten skladbu upravit na míru pro naše pěvecké duo
Kchun. Chvilku jsme společně hledali správnou polohu, jestli zpívat čistě bez doprovodu nebo přizvat nějaký hudební
nástroj. Po vyloučení klarinetu a fagotu jsme se rozhodli pro violoncello a požádali autora o úpravu pro toto hudební
seskupení,“ uvádí k projektu Martin Prokeš.
Soudobý italský skladatel Marco Rosano se narodil v Turíně a od roku 1995 žije v Belgii. Jeho tvůrčí paleta je velice
pestrá – jak v hudebních žánrech (klasická a elektronická hudba, popmusic, filmová a reklamní hudba, dětské
ukolébavky), tak v různých rolích (skladatel, hráč, aranžér, producent). Zastává názor, že existuje jen jedna hudba,
která k nám promlouvá, dokáže zprostředkovat emoce, energii a život, a zkoušení jejích různých podob je
obohacující. Největší vášní je však pro Rosana přece jen hudba klasická. Jedním z jeho klíčových děl
je zhudebnění textu latinské sekvence Stabat Mater, který vyjadřuje bolest Panny Marie pod Kristovým křížem.
Skladbu napsal v roce 2004, původně pro kontratenor, smyčce a varhany, zcela otevřeně ve stylu napodobujícím
barokní hudbu. Komponoval „na míru“ pro hlas Andrease Scholla, jednoho z nejlepších současných světových
kontratenoristů, který dílo provedl nesčetněkrát, celkem na čtyřech kontinentech. Dílo loni na objednávku MHF
Lípa Musica pro taneční ztvárnění nastudoval pražský soubor Dekkadancers pod vedením tanečníka a choreografa
Ondřeje Vinkláta. Uměleckému vedení festivalu se Rosanova hudba natolik zalíbila, že došlo k objednávce
komornější verze skladby pro dva zpěvní hlasy a violoncello. Objednavatelé se stali zároveň interprety, vznik nové
verze sledovali a ovlivňovali až do konečné podoby, kterou festival uvede ve světové premiéře.
Filozofie pěveckého dua KCHUN je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo
„kchun“ znamená Země a vyjadřuje přijetí. S tímto sentimentem pracují interpreti ve vzájemné shodě dvou hlasů,
splynutí myslí dlouholetých hudebních kolegů a přátel v jednu řeč. Martin Prokeš a Marek Šulc přijímají dar hlasu,
stejně jako výzvu a možnost tuto proměnnou darovat. KCHUN je pro ně přirozenou cestou další spolupráce, službou
lidem, sobě samým a Bohu. Festivalový koncert představuje nový projekt na repertoáru tohoto souboru.
Zbývající vstupenky na tento koncert jsou v prodeji ve festivalové pokladně v České Lípě, IC Panská skála či online
na www.lipamusica.cz a v doprodeji budou i na místě před koncertem.
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Partneři festivalu:
Záštitu nad 21. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: J. E. Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v
Praze, Mgr. Martin Baxa, ministr kultury České republiky, Barbara Klepsch, ministryně kultury a turismu Saska, Mons.
Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého
kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Jitka Volfová,
starostka města Česká Lípa a Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor statutárního města Liberec. MHF Lípa Musica je
členem České asociace festivalů.
21. ročník MHF Lípa Musica se bude konat díky laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje,
společnosti ČEPS, a.s., Města Česká Lípa, Česko-německého fondu budoucnosti, Statutárního města Liberec,
Ústeckého kraje, Nadačních fondů Severočeská voda a Bohemia Heritage Fund. Exkluzivními partnery Koncertu
pro Liberecký kraj je Liberecký kraj a společnosti Kooperativa, a.s. a Kasro spol. s r.o.
Hlavními partnery festivalu je Pivovar Cvikov a Ještědská stavební společnost.
Nový partnerem festivalu je Skupina ČEZ.
Partnerskými městy a obcemi jsou Česká Lípa, Liberec, Nový Bor, Kamenický Šenov, Prysk, Teplice, Děčín, Česká
Kamenice, Hrádek nad Nisou, Kryštofovo Údolí, Pěnčín a Großschönau.
Hlavními mediálními partnery festivalu jsou televize RTM+ Liberecko, portál Klasikaplus.cz a rádio Classic Praha.
Mediálními partnery festivalu jsou Harmonie, i-noviny.cz, magazín Lípa, Hitradio Contact, OperaPLUS, Scena.cz, Acta
Medicinae, rádio PROGLAS, Concerti a kino Crystal a Sněžník.
Více informací o partnerech na https://www.lipamusica.cz/cs/partneri-0.
Všem partnerům děkujeme za laskavou podporu!

Kontakt pro další informace:
Ing. Lucie Johanovská, zástupkyně ředitele / manažerka marketingu & PR
Bohemorum, s.r.o., Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa; @: lucie.johanovska@lipamusica.cz, GSM: +420 608 823 973,
www.lipamusica.cz | fb/ig/yt/tw: lipamusica

PRESSKIT s fotografiemi k jednotlivým projektům je ke stažení ZDE.
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Příloha – podrobnosti k programu:
sobota 24. září v 19.00
Prysk, kostel sv. Petra a Pavla
Stabat Mater
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suita pro violoncello č. 2 d moll, BWV 1008
Prélude
Allemande
Lauda Plangiamo quel crudel basciar
Johann Sebastian Bach
Suita pro violoncello č. 2 d moll, BWV 1008
Courante
Sarabande
Hildegard von Bingen (1098–1179)
Hymnus Ave generosa
Johann Sebastian Bach
Suita pro violoncello č. 2 d moll, BWV 1008
Menuet I, II
Gigue
Marco Rosano (*1964)
Stabat Mater, světová premiéra úpravy pro tenor, baryton a violoncello
Stabat Mater
O quam tristis
Quis est homo
Pro pecatis
Eia Mater
Sancta Mater
Fac me vere
Juxta crucem
Fac ut portem
Fac me plagis
Fac me cruce
Quando corpus
Kchun:
Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton
Eduard Šístek – violoncello
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Martin Prokeš vystudoval teplickou konzervatoř a poté pokračoval ve studiu v Praze na HAMU ve třídě profesorky
Magdaleny Hajóssyové. Jako sólista vystupoval s Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Hradec Králové a
Janáčkovou filharmonií. Podílel se na provedení Oratoria ke svatému Mikuláši Benjamina Brittena či Matoušových
pašijí Johanna Sebastiana Bacha. Spolupracuje se soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré
hudby, jako jsou Musica Florea, Ensemble Inégal nebo Capella Regia. Dvacet let byl členem souboru Schola
Gregoriana Pragensis a dvanáct let také jeho manažerem. Jako zakladatel a ředitel již osmnáctým rokem stojí v čele
festivalu Lípa Musica a je členem správní rady Nadační ho fondu Ozvěna pomáhajícího dětem se sluchovým
postižením.
Marek Šulc na pražské HAMU vystudoval zpěv (prof. Miloslav Podskalský) a hudební management. Pod vedením
Martina Haselböcka se několikrát účastnil mistrovských kurzů barokní hudby v rakouském Gmundenu. V letech
2004–2018 byl členem souboru Schola Gregoriana Pragensis. Pravidelně spolupracuje se soubory Collegium 1704
nebo Cappella Mariana. V roce 2010 účinkoval jako člen vokálního ansámblu na několika koncertech Bobbyho
McFerrina. Je členem umělecké rady festivalu Lípa Musica a působil jako hudební ředitel rozhlasové stanice Classic
Praha. Je koordinátorem projektu Smetana200.
Eduard Šístek studoval hru na violoncello na Pražské konzervatoři u Jaroslava Kulhana, na Akademii múzických umění
v Praze u Mikaela Ericssona a na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Reinharda Latzka. Věnuje se
sólové, komorní i orchestrální hře. Je stálým členem České filharmonie a členem Umělecké besedy, zabývá se také
interpretací soudobých skladeb. Stal se laureátem Soutěže Nadace Bohuslava Martinů, Mezinárodní soutěže Leoše
Janáčka v Brně, Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec ad. Jako sólista pravidelně spolupracuje s
předními českými hudebními tělesy. Na zahajovacím koncertě druhého ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby (2019)
provedl obnovenou premiéru Rybova Koncertu C dur. Vystoupil na recitálech v rámci festivalu Pražské jaro a Českého
spolku pro komorní hudbu. Průběžně realizuje řadu nahrávek pro Český rozhlas.

