
Ohlédnutí za Francouzsko-českou hudební akademií 2016 

Ve druhé polovině července se město Telč již po dvaadvacáté rozeznělo v rytmech klasické hudby. Od 14. do 
30. července 2016 v Telči opět probíhala Francouzsko-česká hudební akademie. Ačkoliv se v ZUŠ při výuce opět 
sešla stejná skupina profesorů z řad nejlepších francouzských a českých umělců – flétnistka C. Cantin, hobojista, 
J. L. Capezzali, hornista A. Cazalet, violista V. Bukač, violoncellistka M. Fukačová a houslista J. Talich – letošní 
ročník přesto proběhl v novém hávu. Zcela poprvé v historii akademie mohli zájemci sledovat video přenos 
koncertů také online na webových stránkách akademie. O novou atmosféru hudebních setkání se postaral i 
areál Panského dvora Telč, kde se konala většina koncertů. Publikum prvního koncertu účastníků ale mohlo být 
překvapeno programem. V první polovině mimo jiné zazněla vybraná soudobá díla a v klavírním doprovodu své 
skladby se osobně představil také skladatel Miguel Kertsman, který v rámci akademie vedl celodenní program 
„Dne soudobé hudby“, připravený v úzké spolupráci s Dunajskou univerzitou Kremž v Rakousku. Ostatně 
Kertsman jako světově uznávaný skladatel a vedoucí univerzitních postgraduálních programů hudebního 
managementu byl pro tento úkol ideální volbou. Cílem projektu mimo jiné bylo umožnit v historickém městě 
Telč platformu soudobé hudby … O významu takovýchto tvůrčích setkání nelze pochybovat. Zařazení 
soudobých děl přímo na koncerty ale bylo přeci jenom krokem do neznáma a doslova prubířským kamenem pro 
místní publikum. Bylo až zarážející, jakou novou energii právě díla současných skladatelů vnesla do celkové 
atmosféry prvního koncertu účastníků, a jak si tato právě tato hudba doslova podmanila pozorné publikum 
v sále. 

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči se pro letošní rok zařadila mezi VIP akce Kraje Vysočina a proběhla 
pod záštitou pana Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu České republiky a pana Jiřího Běhounka, 
hejtmana Kraje Vysočina. Ostatně za dobu své existence tato dnes evropsky uznávaná a jedinečná akce získala 
věhlas nejen díky umělcům, kteří sem přijíždějí, ale také díky jedinečné atmosféře samotného města Telč. Po 
dvou úspěšných dekádách je nyní akademie plně připravená také zviditelnit i propojit kulturní dědictví a skvosty 
Kraje Vysočina. Výuka se proto nově zaměřovala také na interpretaci hudby Bohuslava Martinů, kterého k 
Vysočině pojil celoživotní vztah, stejně tak k Francii, kde mnoho let studoval a následně také žil. K velké radosti 
vedení akademie se tento nápad velmi zalíbil i samotným účastníkům, kteří hudbu Martinů v Telči skutečně 
intenzívně studovali. Cenu za nejlepší interpretaci si nakonec odvezla polská talentovaná violoncellistka 
Marianna Sikorska. 

Do roku 2017 je ale dalším cílem FČHA propojit celkem tři místa Kraje Vysočina zapsaná na Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Již letos FČHA úspěšně zahájila uměleckou spolupráci si festivalem KoresponDance 
ve Žďáru nad Sázavou. V příštím roce se plánuje rozšíření i do Třebíče, kde se účastníci akademie dne 23. 
července 2017 představí v Zadní synagoze. Jakkoliv budou umělecké přesahy mezi Telčí a Žďárem spíše na 
úrovni tance a hudby, třebíčská setkání naopak otevřou cestu k propojením hudby a výtvarného umění. 
Ostatně právě Třebíč má silné francouzské zázemí díky hudbymilovnému Francouzskému klubu a nové Galerii 
Franta s díly třebíčského rodáka Františka Mertla, který se za celoživotní působení ve Francii stal jedním 
z předních umělců oblasti francouzské soudobé tvorby… 

Jeden chytrý slogan říká „NO FUTURE NO CULTURE“ – tedy „bez kultury není budoucnost…“ Letošní ročník 
akademie bylo možné organizovat pouze díky významné finanční podpoře ze strany státních dotací, kulturních 
fondů a finančních darů několika významných individuálních i institucionálních dárců. Velká pomoc ale přišla 
také ze strany prvních členů nově založeného „Klubu mecenášů Vysočina Vysočině“. Právě aktivní pomoc 
místních menších dárců je pro budoucnost akademie podstatná. Proto patří letošní dík nejen Kraji Vysočina za 
významnou dotaci, ale především prvním členům klubu mecenášů akademie – společnostem CHESTERTON CR, 
s.r.o., BRZEK, spol. s r.o., SETO, spol. s r.o., a manželům Mileně Kopečné a Vladimíru Brtníkovi.  Děkujeme! 
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