JOHN TYRRELL ČESTNÝM DOKTOREM JAMU
Dne 15. dubna 2011 bude britskému muzikologovi Johnu Tyrrellovi udělen titul čestného
doktora (Doctor honoris causa) Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Slavnostní
zasedání Umělecké rady JAMU, při níž proběhne akt předání čestného doktorátu, se
uskuteční v brněnském Besedním domě 15. dubna 2011 v 10. 30 hod.
John Tyrrell se narodil v r. 1942 v Salisbury v Jižní Africe (dnes Harare ve státě
Zimbabwe). Studoval muzikologii nejprve v Jižní Africe v Kapském Městě a Johannesburgu,
pak v Cambridgi ve Velké Británii a na Masarykově univerzitě v Brně. Je uznávaným
muzikologem, který vydal řadu publikací a který přispívá do předních světových
muzikologických časopisů. V letech 2000 – 2008 působil na univerzitě v Cardiffu, kde má nyní
status emeritního profesora.
John Tyrrel dostává čestný doktorát JAMU za své vynikající výsledky v oblasti
muzikologie obecně a za soustavnou propagaci české hudby v zahraničí, zvlášť v souvislosti
s dílem Leoše Janáčka. Janáčkovy skladby zaujaly mladého hudebního vědce hned na
počátku jeho kariéry – Janáčkovými operami se zabýval ve svých prvních časopiseckých
studiích, janáčkovské téma měla i Tyrrellova disertační práce, za níž získal r. 1969 doktorát
v Oxfordu, a operám Janáčkovým je věnována i Tyrrellova monografie o okolnostech vzniku a
uvedení Janáčkových operních děl. Od Janáčka vedla cesta k dalším osobnostem české hudby
– v r. 1988 vydal v Cambridgi publikaci Czech Opera, která vyšla v r. 1991 také česky
v brněnském nakladatelství Opus musicum (Česká opera). Tyrrellovo dílo způsobilo, že se
Janáčkovým operám i dalším českým hudebním dramatům a české hudbě vůbec otevřela
cesta na evropské scény a evropská koncertní pódia. Zásluhou Johna Tyrrella je – spolu
s úsilím nedávno zesnulého Sira Charlese Mackerrase, který je rovněž čestným doktorem
JAMU –, dnes česká hudba a česká opera přirozenou součástí repertoáru všech operních
domů i Evropě i v zámoří.
John Tyrrell se po udělení čestného doktorátu JAMU zařadí k předním osobnostem
hudebního a divadelního světa, které tvoří dosavadní společenství čestných doktorů JAMU.
Jsou to Rudolf Firkušný, Václav Havel. Ludvík Kundera, Sir Charles Mackerras, Sir Tom
Stoppard, Pierre Boulez, Jiří Suchý, Zdeněk Mácal, Ivan Vyskočil a Emília Vášáryová.

