
Výsledky 9. ročníku mezinárodní anonymní Skladatelské soutěže
Stonavská Barborka

Poté, co i poslední soutěžící v 9. ročníku SSSB odtajnil 5. dubna 2021 svou
identitu, můžeme oficiálně vyhlásit konečné výsledky. Porotci SSSB se na nich
dohodli na posledním online jednání v úterý 30. března 2021.

Porota pracovala ve složení (abecedně):
Mgr. art. Miloš Betko, Art. D. (SR)
Prof. Mgr. art. Jevgenij Iršai, Art. D. (SR)
Mgr. Edvard Schiffauer (ČR)
Prof. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph. D. (ČR)

Manažer SSSB:
Doc. MgA. Jan Grossmann (ČR)

Základní statistická data:

9. roč. SSSB se zúčastnilo celkem 16 autorů (14 autorů z ČR s 22 skladbami
nebo cyklickými formami, 2 autoři ze SR se 2 skladbami a 1 cyklickou formou).

Do soutěže bylo zasláno celkem 24 skladeb (15 samostatných skladeb a 9
cyklických forem s celkem 41 částmi).

11 autorů zaslalo po jedné skladbě nebo více dílném cyklu, 3 autoři zaslali dvě
skladby, 1 autor zaslal tři skladby a 1 autor zaslal čtyři skladby nebo vícedílné cykly.

Ve skladbách byly použity tyto jazyky: 1x slovenština, 1x staroslověnština, 4x
hebrejština (z toho 1 autor ve třech cyklech a 1 autor v jedné samostatné skladbě), 2x
latina + v 1 části ze 4dílného cyklu, 1x angličtina, 1x text vycházející pouze ze
solmizačních slabik, čeština ve všechny ostatních skladbách.

Výsledky:

1. cena: neudělena
2. cena: (abecedně)

Markéta Dvořáková (ČR): "Živůtky" (5dílný cyklus pro 2 ženské hlasy s
nástrojem nebo a cappella)

Jindra Nečasová Nardelli (ČR): "Hafíčkovy písničky" (4dílný cyklus pro
2 dětské hlasy a klavír)

3. cena: Leoš Soustružník (ČR): "Dona nobis pacem" (pro 2 soprány a 2 alty)
Čestné uznání: (abecedně)

Jan Bernátek: "Tři písně na texty lidové poezie" (3dílný cyklus pro 2
soprány, alt a klavír)

Jan Nowak: "Ló tírá mipachad lajlá" na Žalm 91 (pro soprán,
mezzosoprán, alt a smyčcové kvarteto)

Daniel Poledňák: "Voda" (pro 2 soprány a alt)
Jiří Pospíšil: "Galantní písně" (pro 2 soprány a 2 alty)


