
Leoš	  Janáček	  –	  lidové	  balady	  a	  Moravská	  lidová	  poezie	  v	  písních	  
	  

	  
	  

Marta	  Töpferová	  -‐	  zpěv	  
Aneta	  Majerová	  –	  klavír	  

	  
Je	  všeobecně	  známo,	  že	  Janáček	  se	  velmi	  soustředěně	  věnoval	  studiu	  lidové	  písně.	  Dokonce	  velkou	  část	  
svého	  života	  byl	  považován	  především	  za	  folkloristu,	  teprve	  v	  pozdějších	  letech	  začal	  být	  uznáván	  jako	  

hudební	  skladatel.	  
	  

Morava	  je	  rodištěm	  i	  Marty	  Töpferové,	  proto	  jí	  od	  dětství	  moravská	  hudba	  tolik	  oslovuje	  a	  Janáčkova	  
hudba	  je	  pro	  ni	  hlubokou	  inspirací.	  

	  

Marta	  Töpferová	  je	  jednou	  z	  nejzajímavějších	  zpěvaček	  a	  písničkářek	  své	  generace.	  V	  mládí	  zpívala	  osm	  
let	  klasickou	  a	  lidovou	  hudbu	  ve	  sborech	  v	  Čechách	  a	  ve	  Spojených	  Státech.	  Po	  emigraci	  do	  USA	  v	  roce	  
1987	  se	  naučila	  plynně	  španělsky	  a	  prosadila	  se	  jako	  osobitá	  umělkyně	  a	  skladatelka	  latinskoamerické	  	  
lidové	  hudby.	  London	  Times	  popsal	  Martu	  jako	  „jednu	  z	  nejpůvabnějších	  interpretek	  lidové	  hudby	  

Latinské	  Ameriky“.	  Martin	  hluboký	  hlas,	  lyrické	  písně	  a	  unikátní	  doprovod	  na	  čtyrstrunné	  cuatro	  a	  kytaru	  
zaujaly	  posluchače	  po	  celém	  světě.	  Dodnes	  Marta	  Töpferová	  vydala	  sedm	  alb,	  čtyři	  ve	  španělštině,	  dvě	  v	  
češtině	  a	  jedno	  v	  angličtině,	  obsahující	  převážně	  její	  vlastní	  tvorbu:	  Milokraj	  (2013,	  Animal	  Music),	  The	  
Other	  Shore	  (2011,	  World	  Village),	  Trova	  (2009,	  World	  Village),	  Flor	  Nocturna	  (2006,	  World	  Village),	  La	  
Marea	  (2005,	  World	  Village),	  Sueño	  Verde	  (2003,	  Circular	  Moves)	  a	  Homage	  to	  Homeland	  (2002,	  vlastní	  

produkce).	  Po	  návratu	  do	  České	  republiky	  začala	  více	  inklinovat	  ke	  kořenům	  české	  lidové	  hudební	  
tradice,	  výsledkem	  tohoto	  úsilí	  je	  projekt	  Milokraj	  (www.milokraj.com).	  Poslání	  tohoto	  projektu	  je	  

tvorba	  autorských	  písní	  které	  jsou	  inspirovány	  převážně	  moravským	  folklórem,	  komorní	  hudbou,	  ovšem	  
vnímavý	  posluchač	  také	  zaznamená	  jemné	  vlivy	  Martina	  dlouholetého	  vztahu	  k	  hudbě	  latinské	  Ameriky,	  

Španělska	  a	  jejího	  života	  v	  New	  Yorku.	  Kromě	  autorských	  textů	  Marta	  zhudebnila	  básně	  Věry	  
Provazníkové,	  Jana	  Zahradníčka	  a	  dalších.	  Tato	  nová	  hudba	  je	  navíc	  v	  rukou	  výtečných	  spoluhráčů	  a	  to	  
kytaristy	  Davida	  Dorůžky,	  cimbalisty	  Marcela	  Comendanta,	  houslity	  Stanislava	  Palůcha	  a	  kontrabasisty	  
Roberta	  Ragana.	  Milokraj	  byl	  nominován	  na	  cenu	  Anděl	  v	  kategorii	  World	  Music	  (2014)	  za	  své	  první	  CD.	  
V	  poslední	  době	  se	  obeznámila	  také	  s	  písňovou	  tvorbou	  Leoše	  Janáčka,	  kouzlu	  tohoto	  skladatele	  zcela	  
propadla	  a	  spolu	  s	  klavíristkou	  Anetou	  Majerovou	  se	  rozhodly	  nastudovat	  program	  písní	  a	  balad	  Leoše	  

Janáčka.	  
	  

Aneta	  Majerová	  vystudovala	  Konzervatoř	  v	  Žilině	  ve	  třídě	  prof.	  Dariny	  Švarné,	  Akademii	  umění	  v	  Banské	  
Bystrici	  ve	  třídě	  prof.	  Mariána	  Lapšanského	  a	  	  PedF	  UK	  	  v	  Praze	  u	  prof.	  Víta	  Gregora.	  	  Absolvovala	  stáž	  na	  



Akademii	  Gnessiných	  v	  Moskvě	  u	  profesorky	  Marie	  Gambarjan	  a	  její	  asistentky	  Nany	  Nemsicveridze,	  
také	  stáž	  na	  HAMU	  v	  Praze	  u	  prof.	  Mariana	  Lapšanského.	  Soukromě	  studuje	  u	  prof.	  Martina	  Ballýho.	  Od	  

září	  2009	  pusobí	  jako	  pedagog	  Pražské	  konzervatoře.	  	  V	  roce	  1997	  se	  zúčastnila	  spolu	  s	  Evou	  
Sendreiovou	  Státní	  soutěže	  slovenských	  konzervatoří	  v	  komorní	  hře	  (1.cena),	  Mezinárodní	  Schubertovy	  
soutěže	  klavírních	  duet	  v	  Jeseníku	  (1.cena),	  v	  témže	  roce	  získala	  cenu	  za	  nejlepší	  provedení	  skladby	  

M.Vileca	  Balada	  pro	  dva	  klavíry.	  Nahrávala	  také	  pro	  Slovenský	  rozhlas	  (P.	  Krška	  –	  7	  Preludií,	  L.Janáček	  –	  
Pohádka,	  M.	  Weinberg	  –	  Klavírní	  kvintet	  op.18).	  Aneta	  Majerová	  patří	  též	  mezi	  nemnohé	  interprety	  
hudby	  skladatele	  Gideona	  Kleina	  a	  je	  držitelkou	  podpory	  od	  Nadace	  Gideona	  Kleina	  za	  interpretaci	  

hudby	  tohoto	  skladatele.	  V	  roce	  2008	  uvedla	  jeho	  Klavírní	  sonátu	  a	  spolu	  se	  sopranistkou	  Bronislavou	  
Tomanovou	  Tři	  	  písně	  op.1	  	  pro	  vyšší	  hlas	  a	  klavír	  u	  příležitosti	  vydání	  knížky	  Petra	  Ambrose	  Život	  hraný	  z	  

listu,	  která	  je	  věnována	  vzpomínkám	  skladatelovy	  sestry	  Elišky	  Kleinové.	  Své	  interpretační	  umění	  si	  
zdokonalovala	  na	  Mezinárodních	  interpretačních	  kurzech	  pod	  vedením	  takových	  osobností	  jako	  Lazar	  
Bermann,	  Eugen	  Indjic,	  Jiří	  Skovajsa,	  Robert	  Roux,	  Eugen	  Pridonoff,	  Boaz	  Sharon,	  Maria	  Gambarjan.	  V	  

posledních	  deseti	  letech	  se	  Aneta	  Majerová	  aktivně	  věnuje	  koncertní	  činnosti	  –	  vystupovala	  na	  
Slovensku,	  v	  České	  republice,	  v	  USA,	  Izraeli,	  Rusku	  a	  na	  Seychellách.	  Spolupracovala	  s	  umělci	  jako	  jsou	  
Tereza	  Anna	  Přívratská,	  Bronislava	  Tomanová,	  Markéta	  Cukrová,	  Roman	  Patočka,	  Petr	  Nouzovský,	  Fama	  
Quartet,	  Stamicovo	  kvarteto,	  Iva	  Bittová,	  David	  Dorůžka.	  Nahrávala	  pro	  Slovenský	  a	  Český	  rozhlas	  a	  

Českou	  televizi.	  V	  listopadu	  2011	  vydala	  CD	  s	  názvem	  Lullaby	  u	  vydavtelství	  Arta	  Records.	  
	  

PROGRAM	  
	  

Leoš	  Janáček	  
	  

Ze	  sbírky	  Slezské	  písně:	  
	  

Aj,	  co	  to	  je	  za	  slavíček	  
	  

Ze	  sbírky	  dvacetšest	  lidových	  balad:	  
	  

Něumrem	  já	  na	  zemi	  
Už	  těbe	  Anička	  

Byla	  jedna	  sirá	  vdova	  
Na	  horách,	  na	  dolách	  

	  

Z	  Moravské	  lidové	  poezie	  v	  písních:	  
	  

Červená	  jabúčka	  
Tužba	  

Svatba	  komáří	  
Kvítí	  milodějné	  

Lavečka	  
	  

Výběr	  z	  klavírních	  skladeb:	  
	  

Sonáta	  pro	  klavír	  es	  moll	  1.	  X.	  1905	  Z	  ulice	  
	  

Po	  zarostlém	  chodníčku	  
(část	  první	  či	  druhá)	  

	  
www.martatopferova.com	  

www.majerova.com	  


