
Stará hudba, vrátane tej lutnovej, prežíva v posledných desaťročiach nebývalú 

renesanciu. Svetová lutnová komunita sa za posledných 20 rokov rozrástla do 

nebývalých rozmerov – hra na lutnu sa vyučuje na popredných univerzitách, 

výskum hudobnej interpretácie a konštrukcie pôvodných nástrojov postupuje 

míľovými krokmi, objavujú sa stále nové, dosiaľ neznáme hudobné pramene, 

skrátka lutna zažíva parádny comeback. 

 

Územie Česka, tzv. české krajiny (Čechy, Morava a časť Sliezska) boli v 17. 

storočí ohniskom lutnovej hudby.  Lutnová hudba bola obľúbená na dvore 

Rudolfa II v Prahe aj vo Viedni, rovnako ako medzi mešťanmi a v univerzitnom 

prostredí. Priamym svedkom vzájomného prelínania dvornej hudby a 

ľudových melódií je unikátny pražský rukopis lutnových tabulatúr známy tiež 

ako Codex Jacobides. Nemeckojazyčné piesne dvorného cisárskeho kapelníka 

(Jacob Regnart) sú v ňom zapísané amatérskym lutnistom z prostredia 

univerzity, s českými názvami. V roku 2019 sa pod hlavičkou Českej lutnovej 

spoločnosti chystá jeho novodobé vydanie  a hudba z neho zaznie na 

niekoľkých koncertoch. 
                Jan Čižmář 

 

Český lutnový orchester - Bohemian Lute Orchestra vznikol v lete minulého 

roka a už má za sebou niekoľko koncertov. Repertoár tvoria rôzne renesančné a 

barokové melódie z celej Európy. Orchester je zložený z členov Českej lutnovej 

spoločnosti a jeho umeleckým vedúcim je Jan Čižmář.  
       

Koncert je sprievodným podujatím 44. Gitarového festivalu J. K. Mertza a 

koná sa v spolupráci so Spoločnosťou J. K. Mertza. 

 

Z verejných zdrojov podporili: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, 

Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.  

 

Koná sa pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla. 
 

             

                  

 

MELODIE  

Z ROKU RAZ DVA 
BOHEMIAN LUTE ORCHESTRA  

 

nedeľa 9. jún 2019, 19.00 hod.  

Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava 

  

Účinkujú: 
 

Pavel Adámek, Jiří Arnet, Monika Benáková, Vojtěch Domin, Karel 

Fleischlinger, Daria Holfeldová, Pavel Horák, Kateřina Maňáková, Zuzana 

Meleková, Jan Podroužek, Jiří Skoček, Vladimír Váša  

Umelecký vedúci: Jan Čižmář  
 

Sprievodné slovo: Jiří Tichota  

Spev: Pavel Peroutka 
 

 
 

 
 

Česká loutnová společnost, z.s.  

Raisova 439, 280 02 Kolín, ČR 

www.lute.cz ♦ info@lute.cz ♦ www.facebook.com/lute.cz ♦ www.instagram.com/lute.cz 


