Kostel sv. Vojtěcha
Kostel vznikl pravděpodobně ve 13. století při
založení osady Zderazské předměstí nebo V Jirchářích. Původní stavba patrně tvoří dnešní boční
loď. Po založení Nového města byl kostel rozšířen
o hlavní loď, k roku 1367 se připomíná fara a
k roku 1413 škola. V letech 1671-1693 byl kostel
přestavěn v barokním stylu. Byla přistavěna kaple
sv. Kříže a sakristie, a změněna okna a fasády.
V letech 1874-1876 prošel celý objekt rekonstrukcí,
při níž došlo k regotizaci presbytáře a instalaci
nových varhan. K regotizaci lodi však již nedošlo.
Jádrem stavby je hlavní loď z poloviny 14. století, k
níž se postupně přistavovaly různé kaple a přístavky,
takže celek působí poměrně nesourodě. Hlavní loď
s jednoduchou sedlovou střechou se sanktusníkem
a s barokním štítem na západě má pětiboký
gotický závěr s opěráky, tři pole křížové klenby a
barokní předsíň. K severní stěně přiléhá užší boční
loď, snad původní kostelík, se třemi poli křížové
klenby a rovným závěrem. S hlavní lodí je spojen
barokními arkádami s vrchní emporou. K severní
straně boční lodi jsou přistavěny dvě barokní kaple,
nižší z nich s lucernou na střeše. K jižní stěně hlavní
lodi přiléhá sakristie a farní budova. Hlavní průčelí
je poměrně prosté s velkým oknem v ose lodi a
plasticky zdobeným hlavním vchodem se sochou
sv. Vojtěcha z konce 17. století. Vpravo od hlavního
vchodu je edikula se sochou sv. Jana Nepomuckého
(kolem 1740). Ve zdi mezi farou a školou jsou dva
náhrobní kameny z let 1599 a 1640.
Zařízení interiéru je většinou novogotické, kazatelna
a dva boční oltáře jsou z doby kolem 1740. V čele
boční lodi na neogotickém oltáři je polychromovaná pozdně gotická dřevěná socha Panny Marie
Zderazské z konce 15. století. Byla sem přenesena
ze zbořeného kostela sv. Petra a Pavla u kláštera
křižovníků Božího hrobu na Zderaze. Hlavní oltář
je z roku 1875 podle návrhu J. Patzolda. Na něm
je obraz sv. Vojtěcha (patrona jirchářů) od P. Maixnera a sochy od E. Veselého. Cínová křtitelnice
s pozdějším víkem má český nápis s datem 1493.
Pod kruchtou jsou zbytky gotických fresek.
Na klenbě hlavní lodi jsou malby z první poloviny
16. století (Madona, Beránek, Apoštolové a Čeští
patroni).
Zdroj: cs.wikipedia.org

Svatovojtěšský kůr proslul působením Josefa
Förstera (1833-1907), Antonína Dvořáka (1841-1904)
a Josefa Bohuslava Foerstera (1859-1951). Česká
femme fatale světové operní scény Ema Destinnová
(1878-1930) zde zpívala v srpnu 1904.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE
TŘÍDA KVĚTUŠE ERNESTOVÉ

Po stopách Emy Destinnové
Volný cyklus, který začal v květnu 2012 na
Pražském hradě, evokuje život a pěvecké umění
české femme fatale světové operní scény Emy
Destinnové (26. února 1878, Praha – 28. ledna 1930,
České Budějovice). Obsahuje historické fresky
ROMANCE a EMA DESTINNOVÁ – PĚVECKÁ
LEGENDA, hudebně dramatický pořad (nokturno)
FEMME FATALE, koncert duchovní hudby
HOMMAGE À DESTINN a jiné. Cyklus navštěvuje
místa s Emou Destinnovou spojená a vedle její
osobnosti připomíná také její společnici Marii
Martínkovou, skladatelku a klavíristku Florentinu
Mallou, dirigenta a klavíristu Gennara Papiho,
fenomenálního Enrica Carusa, a další.
Ema Destinnová při všech zahraničních úspěších
vždy zůstávala Češkou a vlastenkou. Každé léto
se vracela do Čech na prázdniny, které zprvu trávila
v Lázních Lochovice, na zámcích Ouhrov u Golčova Jeníkova, Soutice, Trnová, Domousnice, či
v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně,
až zakoupila zámek Stráž nad Nežárkou (1914).
V těchto letních měsících také ráda navštěvovala své
přátele, mezi nimi Bethinu Colloredo-Mansfeldovou
a světově proslulého malíře Alfonse Muchu na
zámku Zbiroh. Cyklus také sleduje místa Eminých
uměleckých vystoupení a její repertoár.

PO STOPÁCH
EMY DESTINNOVÉ

KOSTEL SV. VOJTĚCHA V PRAZE

Sempre con fè sincera
la mia preghiera ai santi tabernacoli sali.
Sempre con fè sincera
diedi fiori agl’altar.
Nell’ora del dolore
perchè, perchè, Signore,
perchè me ne rimuneri così?
Diedi gioielli della Madonna al manto,
e diedi il canto agli astri, al ciel,
che ne ridean più belli.
Nell’ora del dolor
perchè, perchè, Signor,
ah, perchè me ne rimuneri così?
— Puccini, Tosca (1900)

Slyš ó Bože, volání mé,
pozoruj modlitby mé!
Nebo jsi býval útočiště mé
a pevná věže před tváří nepřítele.
— Antonín Dvořák, Biblické písně (1894)

HOMMAGE À DESTINN
XX. zastavení z cyklu

PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ
k poctě české pěvecké legendy
Emy Destinnové
∗ 26. února 1878, Praha
† 28. ledna 1930, České Budějovice

PROGRAM
Charles Francois Gounod
(1818, Paris – 1893, Saint-Cloud)
AVE MARIA (1852)
Giuseppe Verdi
(1813, Le Roncole – 1901, Milano)
LA VERGINE DEGLI ANGELI
Giuseppe Giordano
(1743, Napoli – 1798, Fermo)
ARIA DA CHIESA

Účinkují:
Květuše Ernestová (soprán)
Komorní pěvecký soubor
Základní umělecké školy
Josefa Slavíka Hořovice
Drahoslav Gric (varhany)

César Franck
(1822, Lutych – 1896, Paris)
MESSE SOLENNELLE (1861)
Panis angelicus

Na programu:
Gounod · Dvořák · Bizet · Schubert · Verdi

Drahoslav Gric
(1985, Šošůvka)
IMPROVIZACE NA HORNÍKOVO TÉMA

Duchovní slovo:
P. Benedikt Hudema

Antonín Dvořák
(1841, Nelahozeves – 1904, Praha)
BIBLICKÉ PÍSNĚ, op. 99 (1894)

Umělecký přednes:
Veronika Slavíková a Klára Štochlová

Georges Bizet
(1838, Paris – 1875, Bougival)
AGNUS DEI (1872)

Koncert připomene 115. výročí
vystoupení Emy Destinnové
na kůru svatovojtěšského kostela

Franz Schubert
(1797, Wien – 1828, Wien)
AVE MARIA, op. 52, č. 4 (1825)

Georg Friedrich Händel
(1685, Halle – 1759, London)
LARGO (1738)

V neděli 24. listopadu 2019 od 16:30
v kostele sv. Vojtěcha v Praze

Charles Francois Gounod
(1818, Paris – 1893, Saint-Cloud)
MORS ET VITA (1884)
Felix culpa et Agnus Dei

Vstupné dobrovolné.
Výtěžek koncertu bude věnován
pro potřeby kostela.

Charles Francois Gounod
(1818, Paris – 1893, Saint-Cloud)
SANCTUS

www.zameckanokturna.cz
www.farnostsvvojtech.websnadno.cz

Ferdinand Hummel
(1855, Berlin – 1928, Berlin)
HALLELUJAH, op. 73 (1900)

