
Drazí přátelé, 
vážení hosté, 

je mi ctí Vás jménem BOHEMIAN  
HERITAGE FUND tradičně přivítat na 
mezinárodním operním festivalu Sme-
tanova Litomyšl, který má tradici již té-
měř sedm dekád dlouhou.

Energické vedení festivalu spolu  
s nadšenými partnery a podporovateli 
mají velký podíl na tom, že z festivalu 
se stává akce s národním významem 
provazující českou kulturu těsněji s tou 
evropskou.

Je nám všem potěšením být již šes-
tým rokem partnerem Smetanovy Lito-
myšle a i letos se významně podílet na 
její výtvarné části, Smetanově výtvarné 
Litomyšli. 

Jsem rád, že poté, co jsme zde  
v předešlých letech představili např. vý-
stavy děl Mařákových či Boštíkových, 
je to v roce letošním výběr ze soukro-
mé sbírky našeho mecenáše, pana Ro-
berta Runtáka, která patří skutečně  
k těm výjimečně komplexním i v evrop-
ském kontextu. 

Těší nás, že Litomyšl má v době festi-
valu tak bohatou a mimořádnou nabíd-
ku programu nejen hudebního, ale právě  
i výtvarného. To vše v mimořádných ar-
chitektonických kulisách, ať už historic-
kých nebo stále více současných, tvoří 
jedinečného genia loci tohoto festivalu.

Přeji nám všem, aby červnové dny 
strávené v Litomyšli přinesly tolik po-
třebné chvíle pro zamyšlení nad krá-
sou umění, nad krásou našeho umění  
a byly zdrojem inspirace pro naše kaž-
dodenní konání.
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vychází u příležitosti 58. ročníku festivalu a vernisáže výstavy Tohle není poesie! (Zhroucení citů)

JUDr. Pavel Smutný
president BOHEMIAN HERITAGE 

FUND, nadační fond

I letos je BOHEMIAN HERITAGE FUND partnerem festivalu Smeta-

nova Litomyšl, a to její hudební i výtvarné části. Festivalový Express 

přináší novinky z letošního ročníku. 

Mezinárodní operní festival Smeta-
nova Litomyšl je druhým nejstarším 
hudebním festivalem v České re-
publice a současně největším pravi-
delným festivalem klasické hudby  
u nás. Koná se každoročně na přelo-
mu června a července přímo v rodišti 
hudebního skladatele Bedřicha Sme-
tany – na Státním zámku starobylé 
východočeské Litomyšli. 

Rozmanitá dramaturgie, zahrnu-
jící kromě děl operních také koncer-
ty, oratoria a hudebně-inscenační 
projekty, každoročně přivádí do hle-
dišť na tisíce návštěvníků, okouzle-

ných vynikající akustikou II. nádvo-
ří a neopakovatelnou atmosférou 
zámeckého návrší.

Jeden ze zlatých hřebů programu, 
který zcela vyniká, je Symfonie tisíců 
od Mahlera pod taktovkou dirigenta 
Lenárda, jejíž provedení byl dlouho-
dobý sen festivalového vedení. Osmá 
symfonie Gustava Mahlera, českého 
rodáka, je jedna z největších sboro-
vých skladeb, které jsou dnes součás-
tí  klasického koncertního repertoáru. 
Název symfonie je odvozen od její ná-
ročnosti na počet nástrojů a hlasů, kte-
ré jsou potřeba k plnému provedení.

„Ambicí festivalu do příštích let je 
sladit dramaturgii hudební a výtvar-
né části festivalu a využít nové tech-
nologie a sociální média pro šíření 
obsahu festivalu po sítích i mimo 
jeho data konání.“

Pavel Kysilka,
president festivalu  
Smetanova Litomyšl 
a člen správní rady  
BOHEMIAN HERITAGE FUND

„Festival se stává festivalem „národ-
ním“ v tom nejlepším slova smyslu 
– každoročně hostí českou interpre-
tační špičku. Litomyšl je výkladní 
skříň české kultury.“

Jan Pikna, 
ředitel festivalu  
Smetanova Litomyšl

„Když jsem Symfonii tisíců před lety 
dirigoval v Japonsku, měl jsem skuteč-
ně povznášející pocit – absolutní, ne-
beský mír v duši. Ta hudba vypovídá  
o lásce v nesnadných časech. Věřím, 
že její mimořádné sdělení zazní s pl-
nou silou i při provedení v rámci letoš-
ní Smetanovy Litomyšle.“

Ondrej Lenárd,
dirigent

Program slavnostního zahajovacího koncertu 
Čtvrtek 9. června | 20:00 hodin
II. zámecké nádvoří

Bedřich Smetana:  
Scherzo z Triumfální symfonie E 
dur, op. 6

Wolfgang A. Mozart:  
Recitativ a árie pro soprán a or-
chestr „Bella mia fiamma, addio…“

Wolfgang A. Mozart:  
Symfonie č. 38 D dur „Pražská“

Ludwig van Beethoven:  
Trojkoncert pro housle, violoncello,  
klavír a orchestr C dur op. 56

Marie Fajtová – soprán

Dvořákovo trio:

Jan Fišer – housle

Tomáš Jamník – violoncello

Ivo Kahánek – klavír

PKF – Prague Philharmonia

Petr Altrichter – dirigent



Již třetím rokem se BOHEMIAN HERITAGE FUND v rámci Smetanovy výtvarné 
Litomyšle daří představovat veřejnosti sbírky soukromých sběratelů. Po klasič-
tějších kusech z minulých let je to letos kolekce současných autorů ze sbírky 
pana Roberta Runtáka s názvem „Tohle není poesie! (Zhroucení citů)“. 

„BOHEMIAN HERITAGE FUND je 
partnerem Smetanovy výtvarné Li-
tomyšle již několik let, během kte-
rých se tato část festivalu rozrostla 
až na letošních neuvěřitelných 25 
výstavních projektů. Zpřístupňová-
ní jinak zřídkakdy dostupných děl 
ze soukromých sbírek veřejnosti po-
važuji za důležitou součást činnosti 
našeho fondu.“

JUDr. Pavel Smutný,
president BOHEMIAN HERITAGE 
FUND, nadační fond

Výstava „Tohle není poesie! (Zhrou-
cení citů)“ se koná v prostorách bý-
valého pivovaru zámeckého areálu.

Výstavba samotného pivovaru 
započala hned po dostavění hlavní 
zámecké budovy, tedy ještě v 80. 
letech 16. století. Plně dokončen 
byl však až roku 1630 a původně 
jej podobně jako zámek zdobila 
„psaníčková“ sgrafita. Barokní po-
dobu získal kolem roku 1730 díky 
architektovi Františku Maxmiliánu 
Kaňkovi. Portál pivovaru je ozdo-
ben kamenným erbem rodu Traut-
mannsdorfů.

V obytné části pivovaru se  
2. března 1824 narodil sládkovi 
Františku Smetanovi a jeho ženě 
Kateřině budoucí operní sklada-
tel Bedřich Smetana. V roce 1924 
byla veřejnosti zpřístupněna Sme-
tanova rodná světnička, od roku 
1949 potom celý byt. Od roku 1953 
se v zámeckém pivovaru již pivo 
nevaří.

 Prostory původních historic-
kých výrobních hal barokního pi-
vovaru byly nově zrekonstruovány 
v roce 2014 v rámci revitalizace Zá-
meckého návrší v Litomyšli.

Sbírka Roberta Runtáka má pro svůj 
rozsah a komplexnost výjimečné mís-
to nejen na české scéně, ale i ve stře-
doevropském kontextu. Je ucelenou, 
koncepční sbírkou specializující se 
převážně na současné české umění  
s mimořádnými přesahy do minu-
losti (moderna, geometrie, koncept 
apod.), zaměřuje se ale také na – dnes 
už ikonické – příklady současného 
evropského umění, zejména malby.  
S domácími a zahraničními autory 
majitele sbírky navíc pojí osobní přá-
telství, což sbírku činí ještě celistvější. 
A jako jedna z nejucelenějších na na-
šem území sdružuje bez přehánění to 

nejlepší, co se na těchto uměleckých 
scénách odehrává. Výstava „Tohle 
není poesie! (Zhroucení citů)“ před-
stavuje jen fragment rozsáhlé sbírky 
Roberta Runtáka, mj. člena akviziční 
komise Tate Modern pro Rusko a vý-
chodní Evropu. Kolekce je zaměřená 
převážně na figurální malbu, sochu  
a objekt. Unikátní kurátorský koncept 
dělí výstavu do třech celků (3: WRA-
OOOUUM-BOOM! / 2: Posvěcení –  
V plném světle / 1: Bezvládí), z nichž 
každý určuje samostatný pohled na 
tělo a jeho výpovědi. Postupně se tak 
od případu těla jako rezervoáru scéná-
řů ustavičného převracení, redigování 

a hry (3) dostáváme přes pohled na 
zobjektivněné tělo podléhající iluzím 
realismu (2) až k pohledu na tělo jako 
pohledu zosobněného traumatu – od-
razu v zrcadle (1). Každý z třech před-
stavených principů vypovídá o speci-
fické zkušenosti pohledu a o tom, jak 
umělec přistupuje a následně divák 
může přistupovat k interpretacím  
a důsledkům těchto rozdílných přístu-
pů k „pohledu na tělo“, to vše převáž-
ně na území figurace nebo alespoň na 
území scénářů, které s tělem a jeho 
projekcí souvisejí.

Martin Gerboc, kurátor výstavy

Tohle není poesie! (Zhroucení citů)

Jiří Surůvka

www.bohemianheritage.cz
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