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Dvořákova Praha ruší vystoupení ruského dirigenta Valerije Gergijeva 

P r a h a (25. února 2022) – V reakci na včerejší napadení Ukrajiny ruskými vojenskými silami rozhodli 
pořadatelé festivalu Dvořákova Praha, že ruský dirigent Valerij Gergijev koncert Mnichovských 
filharmoniků s violoncellistou Trulsem Mørkem plánovaný na 9. září 2022 dirigovat nebude. 

„Momentální dění na Ukrajině nemůžeme ignorovat a nechat bez reakce a projevu solidarity nejen vůči 

nevinným obětem nastupující války. Za festival jednáme jasně a rušíme vystoupení dirigenta Valerije 

Gergijeva, a to vzhledem k jeho historicky doložitelné podpoře agresivní ruské zahraniční politiky a 

samotného prezidenta Putina. Situace se týká nás všech, kteří žijeme pro demokracii, byť bychom 

politiku od umění raději chtěli oddělovat,“ uvedl ředitel pořádající Akademie klasické hudby Robert 

Kolář. 

Obsazení nového dirigenta hostujícího orchestru na koncertu 9. září 2022 je v současnosti v jednání, 

jeho jméno oznámí pořadatelé v nejbližším možném termínu. Vstupenky na tento večer nabízí 

Dvořákova Praha v předprodeji již od listopadu loňského roku, případným zájemcům o vrácení 

vstupného vzhledem ke změně účinkujícího samozřejmě vyjde vstříc. 

Informace o detailech koncertu naleznete na festivalovém webu www.dvorakovapraha.cz/program. 
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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. 

 
pořadatel  Akademie klasické hudby  hlavní mecenáš  Karel Komárek Family Foundation  za podpory  Ministerstvo 
kultury ČR, Hlavní město Praha  
 
Dvořákova Praha se uskuteční 8.–25. 9. 2022. Více na www.dvorakovapraha.cz. 
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