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• Josef Škarka
    (bass-baritone) 

• Richard Pohl
  (piano)
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 Komponovaná umělecká 
vystoupení

• Tématicky laděné okruhy
• Divácky orientované okruhy
• Večery s hudbou a poezií
• Recitály a cykly pro znalce umění
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 Tématicky laděné okruhy

• Večer milostných písní

• Komorní odkaz hudebního romantismu

• Folklórní inspirace v hudbě vážné i nevážné

• Spiritualita v dílech mistrů dávných a současných

• Pocta operním klasikům

• Tajemství krásy slovanské písně

• Sladká Francie a ruská vášeň

• Pokladnice neapolských melodií

• Vyzvání k tanci – operetní a muzikálové árie

• Gerhswin, Bernstein, Crosby a Sinatra, aneb proč některé 
nápěvy nestárnou 
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 Divácky orientované okruhy

 Proslulá díla mistrů klasické hudby
 Nejslavnější melodie romantických salonů
 Legendární operní a operetní čísla
 Zlatá éra populární písně
 Stará hudba v moderní době
 Populárně naučné koncerty
 Komponované večery na přání
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 Večery s hudbou a poezií

 Německé Lieder a pátrání po Modrém květu
 Impresionisté a prokletí básníci
 Schubertův epitaf
 Abstrakce v hudbě, slově a obrazu
 Dvě století české poezie v písních
 Romance Puškina a Čajkovského
 Proměny věčných životních témat
 Chanson a poezie všedního dne
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Recitály a cykly pro znalce 
umění

Slavné písňové cykly
Barokní a renesanční 
zpěvy
To nejlepší ze soudobé 
tvorby české i světové
Písně tří světadílů
Premiéry nových děl pro 
21. století
Stylové a žánrové 
přesahy v komorní hudbě
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Repertoár pro vybrané skupiny posluchačů

Program méně náročného posluchače (light)
Program pro milovníky krásné hudby (light 
classical)
Program náročného posluchače (classical)
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Ukázky komponovaných hudebních večerů

Tajemství krásy slovanské písně

Skvosty z pokladnice národní hudby české, 
slovenské, polské i ruské. Úchvatné melodie a bujaré 
rytmy v tvorbě lidové i umělé.
Program složený z odkazu lidové tvořivosti, 
foklórních inspirací slavných mistrů i jejich 
originálních děl (Dvořák, Čajkovský, Chopin, 
Janáček, Martinů, Musorgský, Novák, Suchoň, 
Szymanowski, Smetana, Rachmaninov).
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Ukázky komponovaných hudebních večerů

Sladká Francie a ruská vášeň
Okouzlující propojení dvou tradičních kultur ve věčně 
fascinujícím dialogu v prizmatu času. Opojné písně 
Maurice Ravela, zanícené Čajkovského romance a 
jímavá poetika Henriho Duparca okořeněná 
Musorgského Gopakem či komikou Erika Satieho.  
Repertoár složený z děl impresionistů (Debussy, Ravel, 
Duparc, Boulanger), avantgardistů (Satie, Poulenc) a 
ruských romantiků (Čajkovský, Musorgský, Rachmaninov, 
Rubinstein). 
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Ukázky komponovaných hudebních večerů

• Gerhswin, Bernstein, Crosby a Sinatra, aneb proč 
některé nápěvy nestárnou 

• Evergreeny z časů zlatého věku populární písně pro 
milovníky lehčích žánrů z repertoáru Franka Sinatry, 
Binga Crosbyho, Deana Martina a dalších. Atmosféru mezi 
třicátými a padesátými léty doplňují vybrané kusy z 
muzikálů Gershwina, Bernsteina, Kerna, Loeweho a 
dalších. 

• Program zaměřený na cílovou skupinu “light” a “light 
classical”. Na žádost lze dolnit o vybrané skladby z 
okruhu „classical“.
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                              Josef Škarka (bass-baritone)

     Narozen v roce 1981 v Brně. Absolvent pražské Akademie 
múzických umění ve třídě prof. René Tučka a prof. Miloslava 
Podskalského . Jeho repertoár je mimořádně rozsáhlý – sahá od 
barokní hudby až po hudbu soudobou. Spolupracuje zejména s 
mladými orchestry (Orchestr Berg, Roxy Ensemble, Ars 
Brunensis, Collegium Marianum, Collegium 1704), téže operní 
role (Praha, Brno, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec – Figaro 
(Mozart), Colline (La Bohéme – Puccini), Eremit (Freischütz – 
Weber), Bello (La Fanciulla del West) aj.

     Držitel mnoha ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína 
Dvořáka v Karlových Varech (2. cena v kategorii Opera i Píseň, 
cena pro nejmladšího finalistu a nejlepšího českého účastníka). 
Takjé 2. cena na Ad honorem Mozart na Bertramce. Vystoupení v 
rámci hudebních festivalů doma i v zahraničí. 

     Kromě operního repertoáru se věnuje i tvorbě komorní a písňové. 
Se svým dlouholetým hudebním partnerem Richardem Pohlem 
tvoří duo klavír - zpěv a pořádají několik vlastních písňových 
recitálů do roka doma i zahraničí. Byli pozváni na hudební 
festivaly v Mexiku, Itálii a Černé Hoře.
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Richard Pohl (piano)
     Narozen v roce 1983 v Ostravě. Absolvent brněnské konzervatoře 

(prof. E. Horáková) a Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně 
(prof. Z. Hnát, prof. A. Vlasáková a Dr. Jan Jiraský). Získal ocenění 
za klavírní doprovod a komorní hru (Soutěž C. Ditterse z 
Dittersdorfu, Concertino Praga, celostátní soutěž jazzových 
souborů mladých, ocenění pro nejlepší klavírní doprovod na 
pěveckých soutěžích). 

     Spolupracuje s operními sólisty (J. Dvorský, E. Weissová, M. Zhang, 
R. Fujii. M. Kapustová, J. Pustina aj.) a známými tělesy (Mátlův 
akademický sbor, komorní orchestr Sinfonia) a působí jako oficiální 
korepetitor Mezinárodní pěvecké soutěže ve Žďáru nad Sázavou. 

     Spolu s J. Škarkou (basbaryton) množství vystoupení doma i v 
zahraničí(MHF Moravský podzim 2004, Dny mladých interpretů, 
Třídenní plus). Společně byli pozváni k prezentaci na zahraničních 
festivalech v Černé Hoře, Iálii nebo Mexiku.

     Na Mezinárodních klavírních kurzech Antonína Kubálka ve Zlatých 
Horách. Mistrovské třídy absolvoval také pod vedením S. Vladara, 
S. Speidel, J. G. Jiracka, T.Steinhöffela (Německo, Rakousko) či G. 
Kaneva (Bulharsko). Obrdžel též stipendium na letní akademii 
Prag-Wien-Budapest v Rakousku, kde byl pozván k vystoupení na 
zahajovacím koncertě a orchestrálním večeru. 

     Natáčí pro  rozhlas i na CD a má též vlastní koncertní agenturu 
Melodia Art Management, zaměřenou na podporu mladých umělců 
a pořádání benefičních akcí. Věnuje se zejména komorní hře a na 
svém kontě má také řadu premiér nových děl.
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•Koncerty na přání

• Svá přání a náměty posílejte na adresu:   
   Richard Pohl
   Duo Škarka – Pohl
   Nábřežní 539/4
   790 01 Jeseník
   duo@skarka-pohl.com

                http://www.skarka-pohl.com
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