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Komorní řadu Dvořákovy Prahy zahájí Pavel Haas Quartet
P r a h a (11. září 2022) – Vystoupení Pavel Haas Quartet 12. září ve Dvořákově síni Rudolfina zahájí
Komorní řadu Dvořákovy Prahy, jejímž ústředním tématem je postupné provedení všech
smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka v rámci třech festivalových ročníků. Spolu s Dvořákovým
Smyčcovým kvartetem č. 13 G Dur přednesou kvartet č. 15 Franze Schuberta. Festival ve svém
programu tradičně poskytuje komorní hudbě velký prostor, letos pořadatelé připravili sedm
koncertů. Postupně se na nich v královské komorní disciplíně představí špičková smyčcová kvarteta
z tuzemska i zahraničí, řada vyvrcholí 24. září vystoupením legendární argentinské klavíristky Marthy
Argerich.
„Letos poprvé se kurátory Komorní řady nestal jednotlivec, ale rovnou celý soubor – Pavel Haas
Quartet, který letos oslaví 20 let své existence,“ uvádí ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon. Toto
mezinárodně úspěšné kvarteto, označované britským časopisem Gramophone za jedno z deseti
nejlepších smyčcových kvartet vůbec, se na Dvořákovu Prahu vrací opět po roce – loni zde vystupovali
v roli uměleckých partnerů tehdejšího kurátora Komorní řady, izraelského klavíristy Borise Giltburga.
Kurátoři Komorní řady se v první řadě spolupodílí na výběru interpretů a tvorbě dramaturgie. Jak
upřesňuje violoncellista Pavel Haas Quartet Peter Jarůšek, ke spolupráci přizvali své umělecké přátele
z řad českých i zahraničních souborů s tím, že Dvořákovy smyčcové kvartety mají doplnit o skladby
jiných autorů. „Kolegům jsme nabídli, aby našli to, co z jejich silných věcí má vztah k vybranému
Dvořákovu kvartetu, který na koncertě zahrají. A jejich návrhy jsou perfektně poskládané: je tam
klasicismus – Haydn, Mozart, Beethoven, je tam Schubert, je tam i současná hudba a také jedna světová
premiéra. Je to pestré, a přitom to vzniklo nenuceně, samospádem,“ přibližuje Peter Jarůšek.
Ve čtvrtek 15. září vystoupí ve Dvořákově síni američtí Juilliard String Quartet. Na programu jsou
skladby současné autorky původem z Jamajky Eleanor Albergy, nejvýznamnějšího britského skladatele
20. století Benjamina Brittena a večer završí poslední smyčcový kvartet Antonína Dvořáka č. 14 As dur.
Autor jej načrtl ještě v době svého pobytu ve Spojených státech, ale naplno se k jeho kompozici vrátil
až po svém návratu domů.
V pátek 16. září se uskuteční jediné letošní nokturno – vystoupení Bennewitzova kvarteta v kostele
sv. Šimona a Judy. Dvořákův čtvrtý smyčcový kvartet, který byl veřejně poprvé prezentován až v roce
1990, doplní „Žert“ Josepha Haydna a Smyčcový kvartet č. 2 a moll z pera osmnáctiletého Felixe
Mendelssohna-Bartholdyho.
Víkend bude patřit koncertům v podmanivých prostorách Anežského kláštera. V sobotu 17. září zde
od 20 hodin vystoupí Zemlinského kvarteto s vůbec prvním Dvořákovým smyčcovým kvartetem
ovlivněným dílem Franze Schuberta. Doplní jej skladby Alexandra Zemlinského a Ludwiga van
Beethovena. V neděli 18. září se publiku představí Sedláčkovo kvarteto a spolu s šestým Dvořákovým
kvartetem vyslechneme světovou premiéru Smyčcového kvartetu č. 4 českého skladatele Martina
Wiesnera.
V úterý 20. září se komorní hudba vrátí do Rudolfina, kde se letošní „porce“ Dvořákových smyčcových
kvartetů uzavře vystoupením Jerusalem Quartet s Dvořákovým nejpopulárnějším kvartetem č. 14 F
dur „Americkým“ a díly W. A. Mozarta a E. W. Korngolda.
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Se všemi třemi soubory, které vystoupí v Rudolfinu (tedy Pavel Haas Quartet, Juilliard String Quartet
a Jerusalem Quartet), připravujeme ve spolupráci s moderátorem Jiřím Vejvodou Setkání po
potlesku, tedy rozhovory na pódiu Dvořákovy síně bezprostředně po skončení koncertu.
Bonusem Komorní řady je v sobotu 24. září vystoupení legendy světového klavíru Marthy Argerich,
která se v Praze naposledy představila v roce 1972. V programu uslyšíme ji samotnou i její kolegy,
klavíristku Marii Meerovitch a trumpetistu Sergeie Nakariakova v dílech autorů, kteří tvořili světové
hudební dějiny. Závěr večera bude patřit Šostakovičovu Koncertu č. 1 pro klavír a trubku za doprovodu
Ukrajinsko-České Sinfonietty pod taktovkou Radka Baboráka.
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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  hlavní
partner  Sazka  generální mediální partner  Česká televize  hlavní mediální partneři  Český rozhlas, PRÁVO  partner
koncertu  KKCG Real Estate Group  mediální partneři  Harmonie, Klasika Plus, Novinky.cz, Radioteka.cz, Classic Praha 
oficiální vozy festivalu  BMW Renocar, Mini Renocar  oficiální voda  Mattoni  oficiální hotely  Emblem Hotel, Mandarin
Oriental Prague  speciální poděkování  Česká filharmonie, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze
 ve spolupráci  Institut umění – Divadelní ústav, Národní muzeum, Národní galerie v Praze, MČ Praha 1  partneři
programové řady Dvořákova Praha na Bořislavce  KKCG, Karel Komárek Family Foundation, Petrof  za laskavé podpory
 Prague City Tourism, Česká centra, Prague British International School, OSA, Franck Provost, Hostesky.cz, Ricoh, Šafář &
Partners, PWC 
15. ročník MHF Dvořákova Praha je součástí projektu Evropský rok mládeže 2022 vyhlášeného Evropskou unií.
Dvořákova Praha se uskuteční 8.–25. 9. 2022. Více na www.dvorakovapraha.cz.

