
21/10/2017
Výstaviště – Pavilon A a okolí
Začátek akce v 19:30 hod. u vyhlídkové věže

na Moravském podzimu 2017

Varování!!!
Zvuková performance může vážně poškodit váš sluch!
Vstup do prostoru pavilonu na vlastní nebezpečí!
Vstup do pavilonu pouze s připnutým odznáčkem, který nahrazuje vstupenku!
Vstup do pavilonu pouze se špunty do uší!
Vstup do pavilonu doporučujeme pouze osobám bez zdravotních problémů!
Ohroženi mohou být lidé s poruchami kardiovaskulárního systému,  
s dýchacími potížemi, jedinci přecitlivělí na výraznou zvukovou  
a světelnou produkci apod.

Prodej vstupenek (odznaků) a špuntů do uší u vstupu na Výstaviště.
Další informace o Symfonii sirén a Moravském podzimu naleznete na www.moravsky-podzim.cz

Vstup do areálu Výstaviště 
a prodej vstupenek

Vstup do Pavilonu A

Zdravotní záchranná 
služba

Vstup i výstup do Pavilonu A 
slouží jako únikový východ

Výstup z Pavilonu A

Vyhlídková věž: 
Sraz všech návštěvníků 
Symfonie Sirén  
19:30 hod. zde.

Pavilon A

Plánek Výstaviště

Andreas Ammer/ 
FM Einheit 

Už skoro čtvrtinu století pracuje duo Ammer/Einheit na akustickém 
představení světa. Od jejich první spolupráce na projektu Radio 
Inferno (1993) se jim podařilo mnohokrát zrevolucionizovat obor 
rozhlasové hry. Od své několikrát oceněné produkce Apocalypse live 
(1994, vytvořené společně s Ulrikou Haage) představovali svá díla 
meandrující mezi hudbou, divadlem a dokumentem také ve scénickém 
provedení. 

Alzheimer 2000/Toter Trakt byl jejich první operní produkcí (Bonn, 
2002). Jejich legendární CD trilogie Deutsche Krieger z akustické 
pozůstalosti po císaři Vilému II., Adolfu Hitlerovi a Ulrice Meinhofové 
byla prezentována ještě v roce 2016 mezi jiným v Domě světových kultur 
v Berlíně. Zabývali se také rozhlasovými portréty The Beatles (Everest, 
2014), akustickým dědictvím tajné policie NDR Stasi (Sie sprechen mit 
der Stasi, 2016) a nedávno v dokumentární zvukové koláži záznamy 
z protestů proti summitu G20 (Kräfte im Raum, 2017).

FM Einheit (1958) byl před svou sólovou kariérou členem skupin 
Abwärts a Einstürzende Neubauten. Andreas Ammer (1960) pracuje 
jako televizní režisér a filmový dokumentarista. Je nositelem Německé 
televizní ceny. Společně získali četná ocenění na třech kontinentech, 

mezi nimi Prix Futura, Prix Italia a jednotlivě také dvakrát „německého 
rozhlasového Oscara“ – Hörspielpreis der Kriegsblinden (Cenu válečných 
slepců), mezi jiným za kompozici Crashing Aeroplanes.

Lukáš Jiřička (1979) působí jako divadelní dramaturg, režisér radioarto-
vých projektů, tvůrce galerijních instalací či filmů a publicista.

Matyáš Dlab (1987) spolupracuje jako dramaturg s platformou pro 
současnou experimentální inscenační tvorbu D’epog, věnuje se také 
hudbě a zvukovým kompozicím. 



Arsenij Avraamov/ 
Andreas Ammer 
& FM Einheit

Symfonie sirén (1922/2017)
realizace Avraamova původního konceptu rozeznělého města 
adaptovaná pro brněnské Výstaviště 

Andreas Ammer a FM Einheit text, hudba, režie 
Lukáš Jiřička dramaturgie 
Matyáš Dlab asistent režie 
Martin Janíček zvukové objekty 
Stephanie Geiger, Juliána Kvíčalová kostýmy 
Radek Odehnal (Rosound) zvuk, light design

Hudební skupina: 
FM Einheit sirény, elektronika a kovové objekty  
Andreas Ammer sirény, počítač 
Jon Sass tuba 
Pavel Arakelian saxofon 
Saskia von Klitzing bicí nástroje 
Ján Sedal a Tomáš Vtípil performeři 
prof. Siegfried Zielinski jako Arsenij Avraamov

Ars Brunensis, 
sbormistr Dan Kalousek 
Brněnský akademický sbor, 
sbormistr Pavel Šnajdr 
Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU, 
sbormistryně Markéta Ottová 
Pěvecký sbor Lumír, 
sbormistr František Ostrý  
Sbor Hudební fakulty JAMU, 
sbormistr Jan Ocetek 
Smíšený sbor Kantiléna, 
sbormistr Jan Ocetek 
Vox Iuvenalis, 
sbormistr Jan Ocetek 
Láska opravdivá, 
sbormistr Jan Špaček 
Dechová hudba Frajárenka

České dráhy, a.s. (parní lokomotiva) 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje,  
Brno – BVV (hasičské auto) 
Zdravotnická záchranná služba  
Jihomoravského kraje, p.o.(sanitka) 
Policie České republiky 
Veletrhy Brno, a.s. (čisticí vozy, signální pistole) 
Fan Klub HC Kometa Brno, z.s. 
Baterie Austerlitz

Lucie Šnajdrová produkce

/Ve spolupráci s Bavorským rozhlasem, redakcí rozhlasové hry a mediálních umění 
(Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst)

Skladatel, hudební teoretik a kritik Arsenij Avraamov (1886–1944), 
vlastním jménem Arsenij Michajlovič Krasnokutskij, také známý 
jako Revarsavr, Ars, Arslan-Ibrahim-ogli-Adamov, byl jedním  
z největších hudebních vynálezců a inovátorů své doby. Pracoval  
s hluky, které integroval do hudebních struktur, a také stál za mnohý-
mi technickými objevy a inovacemi – vyvíjel nové nástroje a zabýval 
se tzv. grafickou hudbou psanou přímo na filmový pás. Byl kritikem 
temperovaného ladění, které podle něj kazilo hudební cit skladatelů 
a posluchačů, a údajně navrhnul, aby byly spáleny všechny klavíry,  
v nichž spatřoval symbol tohoto ladění. Naproti tomu se snažil 
prosadit mikrotóny (k nimž ho inspirovaly například zvuky sirén), pro-
pagoval je formou statí, vytvořil vlastní osmačtyřicetitónový systém  
a zkonstruoval mikrotonální smyčcový nástroj.

Avraamovovým nejznámějším a nejambicióznějším počinem se stala 
Symfonie sirén (Simfonija gudkov). Byla uvedena několikrát,s nej-
větším ohlasem v roce 1922 v ázerbájdžánském Baku. Masová per-
formance v otevřeném prostoru přístavního města byla pojata jako 
monumentální zvukový či hlukový spektákl. Jeho scénář byl podřízen 
„hudební kompozici“, jejíž „partitura“ – instrukce či vypsaný sled jed-
notlivých „událostí“ – vyšla o den dříve v místních novinách Bakuský 
pracující. V souladu s ní začaly přípravy kolem sedmé hodiny ranní. Do 
bakuského přístavu postupně zamířily lodě, lokomotivy, parní stroje, 
letadla, oddíly vojenské pěchoty v plné zbroji a také hudebníci – de-
chový orchestr a sbory. Kolem poledne byli všichni na svých místech 
a skladatel, stojící na vysoké věži, tedy svém dočasném dirigentském 
stupínku, mohl zamáchat rukama svírajícíma dva velké prapory (tak 
jej ostatně v akci dokumentuje jedna z nemnoha fotografií, které se 
dochovaly) a dát tím pokyn k realizaci Symfonie sirén. 

Zahřměla první slavnostní salva z rejdy, signál k tomu, aby své sirény 

rozezněly fabriky Zych, Bělyj gorod, Bibi-Ejbat a Bailov. Po páté dělové 
ráně se spustily sirény z obchodní správy Azněftua z doků. Po desátém 
výstřelu se přidaly továrny Černoměstské čtvrti… Nastoupila čtvrtá 
rota armavirských důstojnických kurzů, přiváděná velkým dechovým 
orchestrem vyhrávajícím Varšavjanku, vzlétly hydroplány, startovaly 
parní lokomotivy, duněly samopaly… Rozezněl se prapodivný nástroj, 
který si Avraamov sám zkonstruoval a který nazval magistral’: jakési 
varhany obsluhované několika lidmi (kteří nemuseli být nutně hudební-
ky) a sestávající z různě naladěných parních píšťal (na tóny Internacio-
nály) připevněných ke dvěma trubkám. Přidal se početný sbor. Masivní 
gradaci všech zvuků dohromady završil ohňostroj.
Rok po bakuské realizaci uvedl Avraamov své dílo v Moskvě, účinek už 
však nebyl – kvůli skromnějším podmínkám a jiným proporcím města 
s jeho vzdálenějšími továrními sirénami – tak ohromující jako v Baku. 
I tak bylo zjevné, že ruský hudební, ale svého druhu i performativní 
futurismus dosáhl v Symfonii sirén jednoho ze svých vrcholů, který před-
znamenal některé tendence, jež se v participativním umění a hudbě 20. 
století měly prosadit teprve s mnohaletým odstupem (např. konkrétní 
hudba, prostorová hudba, hudební koláž atd.). Byť se občas objevují 
názory, že se jednalo pouze o řízené oslavy revoluce, jsou v menšině 
proti přesvědčení, že Symfonie sirén je primárně smělým kompozičním 
experimentem, který může žít svůj další život i mimo svůj původní ideový 
kontext (tak jako přežívají i díla Šostakoviče, Prokofjeva a dalších, vze-
šlá z revolučních podnětů). Svědčí o tom i několik novodobých pokusů 
o rekonstrukci. Jednu z nich studiově realizoval Miguel Molina Alarcón, 
Španěl působící na Laboratorio de Creaciones Intermedia ve Valencii 
a zabývající se zvukovými projevy světové avantgardy první poloviny 20. 
století (jejich rekonstrukcemi i oprašováním autentických záznamů). 
Nahrávku vydal londýnský label ReR Megacorp na CD v rámci zvukové 
antologie Baku: Symphony of Sirens. Sounds Experiments in the Russian 
Avant Garde v roce 2008. O rok později vytvořil elektroakustickou 
rekonstrukci Symfonie sirén také Sergej Chismatov.

Symfonie sirén od Arsenije Avraamova je – pokud se týče vynaložení 
prostředků a energie – patrně největší a nejhlasitější skladbou světových 
dějin. V revolučním elánu roku 1922 zapojila zdroje zvuků celého města 
k novému jedinečnému hlukovému představení.

Ale stejně tak jako největší pták už nemůže létat, zanechala po sobě 
největší ze všech symfonií jen málo stop. Z díla zaměstnávajícího 
celé město existuje jako partitura jediná rukopisná stránka, která 
všechno hudební dění sumárně shrnuje: místo naladěných houslí mají 
pozvednout své ohromující hlasy válečné lodě, děla, auta, lokomotivy, 
nesčíslné tovární a poplachové sirény stejně tak jako četné sbory. Takt 
udává jedno dělo.

V rekonstrukci, kterou teď navrhli Ammer & FM Einheit pro modernistic-
ký brněnský veletržní prostor, jde takříkajíc o „historicko-kritické vydání“ 
díla zahrnující všechno, co víme o tomto zmizelém milníku avantgardy: 
Avraamovův stručný ale precizní popis, jenž se jako jediný z díla za-
choval, se stane v této brněnské verzi stejně tak součástí symfonie jako 
texty ruského futuristy Alexeje Gastěva, jimiž se Avraamov inspiroval. 
Toto pojetí nabízí poprvé zážitek díla v jeho historické, koncepční a zvu-
kové jedinečnosti.

Nadto bude tato atonální hluková symfonie stále znovu doplňována 
skladbami, v nichž se uplatní klasické nástroje (bicí, saxofon, tuba) 
stejně jako nově konstruované (ocelové pružiny, zvukové trychtýře) 
a samozřejmě sirény, míchačky betonu, různé sbory, lokomotiva a Brno 
samo se svými písněmi. Stále však platí: něco takového, a tak hlučného, 
ještě nikdo nikdy neslyšel.

/ Andreas Ammer, FM Einheit

Scénosled
akce 

Andreas Ammer & FM Einheit:
podle Arsenije Avraamova

0. ambient

Před vchodem (od 19 hodin)  
– ambientní hudba ze zvuků sirén – megafony

I. ouvertura

Výstřel ze signální pistole z vyhlídkové věže

II. pochod

Megafony – dechová kapela

III. vstup

Míchačky naplněné kameny – megafony

IV. velká hala

Megafony – parní lokomotiva – Electric Band

V. symfonie sirén #1

Začátek Symfonie sirén 
 – výstřely z děl – sirény – kapela – čistící vozy  
– zvuk startujících letadel – mobilní telefony  
– sanitní a hasičský vůz se zapnutými majáky  
– sbory – dechová kapela

VI. nařízení/inter/ludium #1

Electric Band – megafony

VII. symfonie sirén #2

Fanoušci HC Kometa Brno – sbory  
– sanitní vůz – zvony – rozeznělá skulptura

VIII. nařízení/inter/ludium #2

Electric Band – Nařízení 06

IX. symfonie sirén #3

Bicí nástroje – výstřely – sirény – automobily  
– parní lokomotiva – sbory

X. přídavek

Electric Band – sirény


