
Technické muzeum v Brně je již více než deset let spolupořadatelem a orga-
nizátorem benefičních koncertů na Petrově a v červeném kostele. Americký
sbor The Hammond School Select Ensemble pod vedením dirigenta Stevena
Hillarda se po letech vrací a představí se opět v katedrále svatého Petra a Pav-
la na Nový rok odpoledne za doprovodu ředitele kriru, varhaníka a sbormistra
pana Petra Kolaře. Neien o koncertech si povídáme s projektovou manaŽerkou
TMB Klárou Šikulovou.

Proč právě Technické mrrzeum v Brně
organizuje benefi ční koncerty?

Díky moderním trendům v oboru muzeo.
logie jiŽ není muzeum pouze budovou plnou
exponátů, tradičně vhodných k pasivnímu
přijímání informací a edukační práci' ale ja-
kousi platformou setkávání, ať uŽ v rámci ro-
din, vzdělávacích institucí a veřejnosti obec-
ně. Přestává byt chrámem, ale stává se spíše
agorou určenou ke komunikaci, sdílení nebo
i sociální práci. Pomáhat je přirozené, a po-
kud se najde způsob a vůle k jakékoliv po-
moci, činíme tak s radostí. Vzhledem k vazbě
zaměstnanců muzea na bývalou APLA' dneš-
ní Paspoint, logicky naše benefice směřovala
k pomoci rodinám dětí i dospělých postiŽe.
ných poruchou autistického spektra. Později
se přidalo brněnské Tyflocentrum, na které
máme úzké spojení díky našemu tyflopedic-
kému oddělenÍ a sbírce, jediné svého druhu
v České republice. Naše pomoc a podpora je
směřována také ve prospěch seniorů a bu-
doucí práce s nimi.

|ak se dostalo TMB k pffleátosti Pozvat
do Btna americké pěvecké sbory?

Kromě práce v muzeu zastupuji několik
agentur z USA, které organizují koncert-
nÍ turné pěveckých sborů po Evropě a čas
od času se mi podaří některé z nich pozvat
i k nám do Brna a nechat je účinkovat ve pro-

Hillard (*18. ledna

spěch našich partnerů. DÍky velkorysosti
a spolupráci s Biskupstvím brněnským vět-
šinou máme moŽnost prezentovat repertoár
duchovní hudby přÍmo na Petrově, coŽ je na-
opak pro sbory skvělá zkušenost a dÍky pro-
středí a akustice katedrály úŽasný záŽitek.

Co nás čeká na Petrově tentokrát?
Program koncertu navazuje na adventnÍ

koncerty svátků minulých dnů a pod vede-
ním dirigenta stevena Hillarda představÍ
skvělý výběr z amerických gospelů, spirituá-
lů a koled v provedení téměř padesáti členů
sboru Hammond z americké JiŽní Karolíny
a sÓlové vystoupení varhaníka Petra Kolaře
naopak připomene skladby velkých mistrů,
zejména Johanna Sebastiana Bacha. Zazní
také soprán Heleny Pellarové.

|aké jsou plány do roku 2o19 a na co se
můžeme těšit' případně na které výstavy
ponete návštěvníky do muzea v lednu?

V současné době aŽ do konce dubna pro-
bíhají v TMB dvě VýStavy. PředevšÍm velká
výstava Průmysl na Moravě 1918, otevřená
u přÍleŽitosti oslav stého výročí vzniku re-
publiky v rámci projektu Společné stole-
tí. Iedná se o hrdou prezentaci soudobého
strojírenského a textilního průmyslu v Brně,
Zbrojovky, Batova rozvoje obuvnického prů-
myslu ve Zlíně nebo VÍtkovických Železáren.
Druhá pozvánka patří výstavě Nikoia Tesla -
muŽ' který rczzáÍí| svět a představí ve zkrat-
ce Život, objevy a vynálezy tohoto vizionáře
a vědce, který v mnoha ohledech předběhl
svoji dobu.

Samozřejmě budeme v rámci moŽností

Petr Kolař (*6. dubna 1958 Prostějov) je varhaník
a regenschori v katedrále sv. Petra a Pav]a v Brně,
vyučující na Konzervatoři Brno a Janáčkově aka-
demii múzických uměnÍ. VarhannÍ hru studoval
na brněnské konzervatoři v letech 1982 aŽ 1988
a poté pokračovai ve studiu na JAMU v Brně od
roku 1988 do roku 1993, zde byl Žákem prof. Aleny
Veselé' Po ukončenÍ studiÍ v roce 1993 začal vy'
učovat varhanní hru a improvizaci na odděleni
duchovni hudby |AMU v Brně, od roku 2o0o vy.
učuje hru na varhany na brněnské konzervatoři.
UŽ během studiÍ na JAMU začal působit jako ředi-
tel kůru a varhanÍk v bazi|ice NanebevzetÍ Panny
Mařie na starém Brně, od roku 1998 je řediteleň
kfuu a hlavním varhanikem brněnské katedrály
sv. Petra a Pavla. Ve své profesionální kariéře se
aktivně věnuje sborovému zpěvu. Je sbormistrem
DÓmského smišeného sboru Brno' Během ná1ště-
vy papeŽe Benedikta xVI. v BJně v roce 2oo9 dirigo-
val orchestr při slavnostní bohoslužbě na bměn.
ském letišti.3ólově vystupuje doma i v zahraničí'

opět organizovat benefiční koncerty, s jisto-
tou můŽeme pozvat jiŽ nyní na srpnoý kon-
cert flašinetářů do Cerveného kostela. NaŠe
příznivce a návštěvníky čeká v příštím roce
více neŽ padesát doprovodných akcí a výstav,
o kterých průběŽně informujeme na webo.
Vých stránkách muzea www.tmbrno.cz-

Já osobně se velmi těším na chystanou vý-
stavu o robotech, na které spolupracuji s ko-
legy z brněnského VUT a která bude připo-
mínat sté výročí Capkova R.U.R.

1974, Sheridan, Michigan,
USA), původně tenor a sÓ-
lista univerzitnÍch sborů,
dnes předevšÍm dirigent
a pedagog vystudoval Uni-
verzitu v JiŽni KarolÍně v roce
2oo0. od roku 2001 působi
jako sbormistr Hammond

School a řídí celkem pět sborových těl€s včetně
muŽského sboru Seven at seven Men,s Ensemble,
Be] canto Women's Ensemble a sboru, ktený bu-
deme mÍt příleŽitost si poslechnout během novo-
ročního koncertu i zde v Brně. Během své kariéry
se svými zpěváky koncertoval v něko|ika desÍt-
kách měst včetně Vatikánu, ]eruzaléma, katedrály
v Salcburku, Vídni a Benátkách. Aktivně se pod!
lí na organizaci festivalů a koncertů především
v oblasti jihovýchodu Spojených států. Do Brna se
vraci přcsně po jedenácti letech se vzpomínkou
na. svoji prvni úspěšnou návštěvu v roce 2o08.

-

The Hammond School Select Ensemble
je nejúspěšnější a nejprestiŽnější školní
sbor pod taktovkou Stevena Hillarda. Kon-
certoval mimo jiné s orchestrem národní
filharmonie ve Washingtonu v roce 2OO3
a ve stejném roce se vydal na turné do Ev.
ropy pod názvem ,'Jeden svět, jeQen hlas...

o kvalitě provedenÍ duchovnÍ hudby svěd.
čí i dvě návštěvy a koncerty ve Vatikánu
v letech 2006 a 2013, kdy studenti měli tu
čest zpívat siavnostní papeŽskou'rnši přÍmo
v bazi]ice svatého Petra. Hlavní myšlenkou
společné identity a uměleckého vyjádření
sboru je propojení napříč zeměmi a konti.
nenty, které hudba umoŽňuje.


