
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



TÓNY VÍNA 
24. března 2011 v Divadle Reduta 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

15. března 2011 

 

Zavřete oči a zapojte čich, chuť a sluch. 
 

VINNÁ GALERIE a DIVADLO REDUTA pořádají jedinečný večer, ve kterém se 
propojí degust nejlepších vín s hudbou napříč žánry. V každém z ochutnávaných 
vín budeme společně hledat tóny hudby. Druhý ročník TÓNŮ VÍNA 
proběhne ve čtvrtek 24. března 2011 od 19.00 v Národním divadle 
v Brně, v Mozartově slavnostním sále Divadla Reduta na Zelném trhu. 
 
„Víno je zážitkem smyslů. Je také kulturním faktorem – odpradávna inspirovalo 
básníky, filozofy, malíře, sochaře či divadelníky k jeho opěvování. Bez symbiózy 
vína a umění by naše životy byly jen šedé skořápky bez jiskřivých momentů. 
Tóny vína nabízejí právě ono organické spojení vína a umění,“ říká Petr 
Štědroň, umělecký šéf Divadla Reduta. „Hudba a víno je dvojice, jež má k sobě 
blíž, než by se mohlo na první pohled zdát. Kdo s múzou naslouchá tónům 
vysokého umění, bývá často přítelem dobrých vín,“ dodává Tomáš Vican 
z brněnské Vinné galerie. 
 
O hudbu se během jedinečného večera postará Ensemble Messiaen (Jiří 
Besperát – housle, Miloš Havlík – housle, Jan Škrdlík – violoncello a Šárka 
Besperátová – klavír), komorní soubor složený z umělců s dlouholetými 
zkušenostmi z koncertních podií v desítkách zemí světa. K jeho vzniku dalo 
podnět nastudování unikátního díla O. Messiaena – Kvartet pro konec časů. 
Uslyšíte živé provedení skladeb J. S. Bacha, J. Ježka, G. P. Telemanna, A. 
Dvořáka, S. Prokofjeva, H. I. Bibera, B. Martinů, D. Milhauda, O. Messiaena a D. 
Šostakoviče. „Zazní skladby od baroka po dvacáté století. K pestrosti večera 
přispěje i různé nástrojové obsazení jednotlivých skladeb,“ říká Jiří Besperát. 
 
Světem vína provede návštěvníky oceňovaný sommeliér Pavel Chrást, který ke 
skladbám přičlenil nejlepší vína z moravských vinařství, jež zvítězila na 
mezinárodní soutěži FESTWINE (www.festwine.cz). „Nejdříve byl vybrán 
repertoár a poté dle hudební inspirace jsem vybral vína. Při výběru vín jsem 



také zohlednil příběh skladby či jejího autora,“ vysvětluje Pavel Chrást. 
K jednotlivým skladbám byla vybrána vína z těchto vinařství: Nové vinařství, 
Reisten, Bíza, Volařík, Znovín, Plaček, Trpělka a Oulehla, Baloun, Maděřič a 
Adámkovo vinařství. Hudbu, která s degustovaným vínem souzní, okomentují 
muzikolog Jan Špaček a dlouholetý profesor brněnské Konzervatoře Jiří 
Besperát. 
 
 
Řekli k Tónům vína: 
 
Tomáš Vican, vinař, filmový producent (Bobule, 2Bobule, Lidice), lektor na vysoké 
škole, člen Evropského řádu rytířů vína, majitel Vinné galerie: „Vinná galerie se od 
svého počátku snaží naplňovat motto „svět vína a umění“. Vedle pravidelných degustací 
pořádáme výstavy fotografií a obrazů, byli jsme producenty úspěšných vinařských poetických 
komedií Bobule a 2Bobule, nyní se podílíme na produkci historického velkofilmu Lidice. Vedle 
toho každoročně pořádáme mezinárodní vinařskou soutěž Festwine, jsme zapojení do 
brněnského filmového festivalu Cinema Mundi, financujeme opravy soch svatých Nepomuků na 
území celého jihomoravského kraje a produkujeme exkluzivní řadu vín herce Karla Rodena. 
Letos už podruhé dokazujeme, jak skvěle může souznit víno s hudbou. Milovníci a znalci 
kvalitního vína dokážou vyjmenovat bezpočet faktorů, které mohou ovlivnit chuť a vůni 
podávaného nápoje. I vědci dokázali, že vnímání chuti vína neovlivňují jen podmínky skladování 
a teplota podávání, ale také výběr hudby. Tóny plynoucí uchem k mozku mohou harmonizovat 
s chuťovými tóny vín, nebo naopak požitek z degustace zkazit.“ 
 
Martina Vicanová, fotografka, majitelka Vinné galerie: „Hudba člověka rozněžňuje, víno 
zase nabuzuje. Alespoň u mě to tak je. Spojení obého ani nechci domyslet.“ 
 
Petr Štědroň, umělecký šéf Divadla Reduta: „Víno je zážitkem smyslů, podobně jako je 
tomu u kvalitního divadla. Víno je ale také kulturním faktorem - básníky, filozofy, malíře a 
sochaře, ale také divadelníky odpradávna inspiruje k jeho opěvování. Jsem rád, že v Divadle 
Reduta může docházet k organickému spojení toho vína a umění, bez nichž by naše životy byly 
šedé a bez jiskřivých momentů. Takovou symbiózu nabízejí právě Tóny vína v Divadle Reduta. 
Jsem velice rád, že jsme mohli navázat, dnes již můžu říct dlouhou a velmi přínosnou, 
spolupráci s Vinnou galerií, která je garantem toho nejlepšího ze světa vína.“ 
 
Pavel Chrást, degustátor a sommeliér, publicista, který pravidelně zasedá 
v odborných komisích pro hodnocení vín na domácích a zahraničních soutěžích a 
přehlídkách: „Hudba ovlivňuje způsob, jak nám chutná víno. Zdá se proto pochopitelné, že 
profesionální degustace probíhají v tichosti. Pokud chuť vína ovlivňují jídlo, sklo, teplota okolí, 
parfémy nebo lidé, kteří sedí vedle vás, tak proč ne hudba? Je mnoho důvodů, proč poslech 
určitého typu hudby může zlepšit vnímání chuti vína. Je zcela nesporné, že při poslechu Honky 
Tonk Woman od Rolling Stones bude i Pálava říznější.“ 
 
Jan Špaček, muzikolog, asistent na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity: „Ve své muzikologické práci se setkávám se všemožnými propojeními 
hudby: s politikou, módou, pohlavím a podobně. Vnímání průniků zvukové struktury hudby a 
chuťové struktury vína je pro mě novou a dozajista inspirativní věcí, o to překvapivější, oč se 
tyto dva podněty najednou zdají blízké a vlastně odpradávna pevně svázané.“ 
 
Jiří Besperát, pedagog na Konzervatoři Brno, umělecký vedoucí Ensemble Messiaen: 
„Dlouhé roky vím, že hudba a víno k sobě neodmyslitelně patří a tak, když mne Tomáš Vican 
oslovil, zda bych si nechtěl na takové slavnosti zahrát, měl jsem velikou radost. Budiž 



pochválena hudba, budiž pochváleno víno – obé stvořil člověk ku potěše ducha. Komorní 
soubor, který uslyšíte, hrál na mnoha podiích v českých zemích i v řadě zemí v Evropě.“ 
 
 
Kontakt: 
Tomáš Vican, Vinná galerie, +420 777 999 169, vican@vinnagalerie.cz 
Tomáš Franzki, PR servis, +420 604 535 924, tom@famous.cz 
 
Informace: 
www.tonyvina.cz, www.vinnagalerie.cz, www.ndbrno.cz 
 
 
 

Tato akce je podpořena Vinařským fondem ČR 
 

  


