Hodnocení hudebního semináře
Jaroměřice nad Rokytnou
– centrum opery na Moravě v první polovině 18. století,
který se uskutečnil v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 24. – 25. dubna 2019 za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století,
SKIP – Region Velká Morava a ČNS IAML.
Semináře konané v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (dále KJM) s pravidelností již
od roku 2002 přinášejí knihovníkům stálou kontinuitu v jejich systematickém vzdělávání,
přednášející jsou vždy uznávanými odborníky oboru. Vybraná témata často inspirují
při tvorbě vlastních vzdělávacích pořadů či besed pro děti a mládež, ale také v akvizici fondu.
Ve volných chvílích nebo při neformálním večerním posezení pak mezi zúčastněnými dochází
k navazování a utužování profesních a osobních vztahů, ale také ke společné diskusi shrnující
aktuální témata týkající se hudebních knihoven a knihovnictví.
Ve dnech 24. a 25. dubna 2019 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
z grantového programu Knihovna 21. století, SKIP – Region Velká Morava a ČNS IAML
proběhl 21. hudební seminář. Zúčastnilo se ho 31 knihovníků a pracovníků hudebních
institucí z celé České republiky.
Pedagogové a doktorandi Ústavu hudební vědy FF MU představili knihovníkům a
odborné veřejnosti výsledky svého dlouhodobého bádání zaměřeného na výzkum dějin
hudebního provozu zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. V období mezi lety 1720–1750 byly
Jaroměřice jedním z nejdůležitějších hudebních center Moravy. Majitel jaroměřického
panství, hrabě Jan Adam z Questenbergu (1678–1752), nechával v zámeckém divadle
provozovat dobové italské opery, a to vlastním hudebním a pěveckým ansámblem složeným
výhradně z tamních poddaných. V čele jaroměřické kapely stál František Antonín Míča, který
roku 1730 jako vůbec první skladatel zhudebnil v opeře O původu Jaroměřic libreto na český
text. Doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D., Mgr. Michaela Ratolistková a Mgr. Zuzana Černá
pojednaly o dalších pozoruhodných operních dílech provedených v Jaroměřicích v daném
období, o čilých stycích hraběte Questenberga s císařskými dvorními skladateli ve Vídni
i s hudebníky v dalších evropských metropolích či o provozu zámeckého divadla.
První den semináře zahájila doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. příspěvkem Hudební
život v Jaroměřicích za hraběte Johanna Adama z Questenbergu, čímž uvodila následující
exkurzi zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Vystoupení souboru Camerata Brunensis
studentů Akademie staré hudby MU, které následovalo po prohlídce zámku, sestávalo
s dobových skladeb, mezi jejichž autory patřil i již zmíněný František Antonín Míča.
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Hudební vystoupení souboru Camerata Brunensis na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou

Druhý den započal programový blok České národní skupiny IAML v čele s
Mgr. Zojou Seyčkovou, jeho předsedkyní. Projednávanými body byly:
personální změny ve výboru IAML (Zoja Seyčková);
informace o přípravách na Mezinárodní kongres v Praze 2020 (Blanka
Ellederová, Jana Maděrová, Zoja Seyčková), informace o postkongresových výletech;
informace o Výročním zasedání v Ostravě, info o volbách do výboru ČNS
IAML na další období (žádost o vyplnění formuláře v případě personálních změn kvůli
hlasování);
novinky v katalogizaci hudebnin (Hana Borková);
projekt nový fonograf (Eva Paulová);
jednotlivé projekty v hudebních odděleních českých knihoven (Zoja
Seyčková).
Přednášková část druhého dne sestávala z příspěvků doc. PhDr. Jany Perutkové,
Ph.D., která pokračovala v tématu hudebního života v Jaroměřicích nad Rokytnou, se
zaměřením na činnost děkana Antonína Dubravia, Mgr. Zuzany Černé, jež se věnovala
skladateli Antoniu Bionimu jako šiřiteli italské hudební kultury v českých zemích, a Mgr.
Michaely Ratolístkové, která se zaměřila na jaroměřického skladatele Carla Müllera a jeho
serenatu Il natal di Giove.
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Cílem hudebních seminářů KJM byla již od jejich počátku snaha prohloubit a rozšířit
vzdělávání knihovníků, snaha poskytnout jim přehled v hudební problematice přímo od
muzikologů, která je nutná při akvizici zvukových a notových fondů, potřeba zprostředkovat
bibliografii a zdroje sledované oblasti, posílit spolupráci hudebních knihoven ČR a
v neposlední řadě přinést možnost živé diskuze o knihovnické problematice (autorský zákon,
digitalizace dokumentů, katalogizace, akvizice fondů). Semináře také mnohdy slouží jako
prostředek inspirace pro realizaci besed pro školy či pořady pro veřejnost. Při pravidelných
setkáváních se také rozvíjejí meziknihovní vztahy ad.
V Brně dne 6. května 2019
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