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Dvořákova Praha 2022 sází na velké orchestry, na Dvořáka i na mladé
P r a h a (29. března 2022) – Pořadatelé Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes
představili program letošního 15. ročníku a zahájili předprodej vstupenek. Symbolicky v den výročí
narození Antonína Dvořáka, tedy 8. září, festival tradičně zahájí Dvořákova Novosvětská symfonie
a Violoncellový koncert v podání Mnichovských filharmoniků, dirigenta Myung-Whun Chunga a
sólisty Trulse Mørka. Divákům se dále představí například Clevelandský orchestr a jeho šéfdirigent
Franz Welser-Möst, Royal Philharmonic Orchestra s Vasilym Petrenkem a klavíristou Lukášem
Vondráčkem nebo Symfonický orchestr Švédského rozhlasu s dirigentem Danielem Hardingem a
houslistkou Veronikou Eberle. A přehlídku světových interpretů na festivalovém pódiu ozdobí 24.
září i legendární argentinská klavíristka Martha Argerich.
„V této nelehké době, kdy covidovou krizi vytěsnily děsivé válečné události v evropském teritoriu, tedy
v situaci, jakou jsme si před několika málo měsíci vůbec nedokázali představit, jsem nesmírně vděčný,
že můžeme pokračovat v přípravách na významnou festivalovou událost, která je poctou dílu a životu
Antonína Dvořáka. Ten je nejen symbolem české kulturní historie, ale i zářným příkladem skutečnosti,
že umění a hudba skutečně národy spojuje svým étosem i srozumitelností, jež nepotřebuje slov,“ uvedl
ředitel pořádající Akademie klasické hudby Robert Kolář.
K tomu dodává ředitel festivalu Jan Simon: „Obzvlášť si považujeme vystoupení Clevelandského
orchestru, který se do Prahy vrací po 33 letech a dlouhodobě představuje to nejlepší, co na americkém
kontinentu mezi symfonickými orchestry existuje. Celosvětově bývá řazen do stejné interpretační elity
jako Berlínští nebo Vídeňští filharmonikové či amsterdamský Royal Concertgebouw Orkest. Jako
klavíristu mne nesmírně těší, že přivítáme mimořádnou osobnost, stálici pomyslného pianistického
Olympu paní Marthu Argerich. Ta v Praze naposledy vystoupila v roce 1974. Letos nás také čeká
několik novinek. Pokud Komorní řada byla v minulosti označována za festival uvnitř festivalu,
v letošním kontextu dostává to úsloví obzvláště zásadní význam. Zahajujeme totiž tříletý komorní
projekt ve spolupráci se členy Pavel Haas Quartet. Novinkou, která se opět dominantně věnuje mladé
nastupující generaci interpretů, je nová řada neformálních podvečerních koncertů v centru
Bořislavka.“
Klíčová programová řada Dvořák Collection na příští tři sezóny opět prakticky splyne s Komorní
řadou. Důvodem je rozsáhlý projekt, který postupně představí kompletní smyčcovou kvartetní tvorbu
Antonína Dvořáka. Kurátory celého projektu i jedněmi z protagonistů se stávají členové Pavel Haas
Quartet, kteří ke spolupráci přizvali tři česká kvarteta – Bennewitzovo, Sedláčkovo a Zemlinského.
Tyto čtyři soubory každý rok doplní zahraniční kvartetní špičky. Letos tak v rámci projektu vystoupí
Juilliard String Quartet a Jerusalem Quartet.
Pevné místo má v programu Dvořákovy Prahy řada Pro budoucnost zaměřená na prezentaci
nastupující interpretační generace. I letos vystoupí ve Dvořákově síni studentský orchestr – tentokrát
pozvání přijal Symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod vedením Petra Altrichtera.
V Čajkovského houslovém koncertu se souborem 13. září vystoupí finalista Concertino Praga 2020
Daniel Matejča. V pátek 16. září bude festival opět dějištěm finálového soutěžního kola Concertino
Praga, jež od roku 2020 společně s Českým rozhlasem pořádá Akademie klasické hudby.
Status rezidenčního orchestru opět přijala Česká filharmonie. Pod vedením svého šéfdirigenta
Semyona Bychkova vystoupí s čistě dvořákovským programem – po tři večery 19., 21. a 23. září bude
pódium ve Dvořákově síni patřit koncertnímu provedení opery Rusalka. Vynikajícímu mezinárodnímu
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obsazení vévodí litevská sopranistka Asmik Grigorian v titulní roli a ukrajinský tenorista Dmytro
Popov v roli Prince.
Také letos připravuje Dvořákova Praha sérii doprovodných programů, ať již se jedná o festivalovou
ouverturu Po stopách Antonína Dvořáka (neděle 4. září, Karlovy Vary) nebo tradiční Rodinný den a
Rodinný koncert (sobota 10. září). Po loňském pozitivním ohlasu festival znovu nabídne mistrovské
kurzy. Jejich mentory budou Lukáš Vondráček (úterý 13. září, klavír), Wenzel Fuchs (15. září, klarinet)
a Sergei Nakariakov (16. září, trubka). Diváci se mohou těšit i na oblíbená Setkání po potlesku, tedy
rozhovory s umělci po skončení koncertu.
Předprodej vstupenek bude zahájen v úterý 29. března 2022 ve 12 hodin.
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O festivalu
Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha je nejen oslavou hudebního génia a světově nejuznávanějšího českého
skladatele Antonína Dvořáka, ale i významnou společenskou událostí. Je to defilé špičkových sólistů, dirigentů, mezinárodně
uznávaných orchestrů i komorních souborů. Do Prahy přijíždějí představit mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu i díla
dalších světových skladatelů. Pořadatelem festivalu je Akademie klasické hudby, z. ú. Spoluzakladatelem a dlouholetým
podporovatelem je podnikatel a filantrop Karel Komárek prostřednictvím rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation.
Festival dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha. Děkujeme všem dalším partnerům a
mecenášům, kteří nám pomáhají přivážet do Prahy ty nejvýznamnější světové hvězdy a interprety klasické hudby.
hlavní mecenáš  Karel Komárek Family Foundation  za podpory  Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha  partner
koncertu  KKCG Real Estate,  generální mediální partner  Česká televize  hlavní mediální partneři  Český rozhlas,
PRÁVO  mediální partneři  Harmonie, Klasika Plus, Novinky.cz, Týdeník Rozhlas, Classic Praha  oficiální vůz  BMW
Renocar, Mini Renocar  speciální poděkování  Česká filharmonie, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění
v Praze, Národní galerie v Praze, Prague City Tourism, Národní muzeum, Národní galerie 
Dvořákova Praha se uskuteční 8.–25. 9. 2022. Více na www.dvorakovapraha.cz.

