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Dvořákovu Prahu dnes zakončí dirigent Daniel Harding
P r a h a (25. září 2022) – Patnáct koncertů ve Dvořákově síni Rudolfina, dalších patnáct vystoupení
a doprovodných akcí na jiných místech, více než patnáct tisíc návštěvníků. To je základní bilance
patnáctého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který v neděli 25. září
vyvrcholí v pražském Rudolfinu Sedmou symfonií Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr Švédského
rozhlasu povede jeho hudební a umělecký ředitel, britský dirigent Daniel Harding. V Houslovém
koncertu č. 1 Bély Bartóka se v první části večera představí německá sólistka Veronika Eberle.
„S velikým potěšením mohu říci, že pokud jde o zájem diváků, po dvou nestandardních ročnících se
vracíme k normálnímu koncertnímu životu. Jedním z vrcholů, který naplnil měrou více než vrchovatou
naše očekávání, byla tři koncertní provedení Rusalky s Českou filharmonií. Na jejich návštěvnosti se
neprojevilo ani současně probíhající zahájení abonentních sezón etablovaných pražských orchestrů,“
uvedl ředitel Dvořákovy Prahy Jan Simon.
Druhým pomyslným vrcholem bylo vystoupení argentinské klavíristky Marthy Argerich v sobotu 24.
září. „Je to splnění snu nejen mého manažerského a klavíristického, ale věřím, že i několika generací
posluchačů a milovníků klavírního umění. Neuvěřitelná energie přenesená do kláves nástroje musela
ohromit všechny přítomné v sále,“ domnívá se Jan Simon.
Orchestrální programová řada potvrdila, že název Světové orchestry nese právem: Mnichovští
filharmonici, Clevelandský orchestr i Královský filharmonický orchestr byly ozdobou letošního
programu a přinesly do naší metropole vpravdě světový zvuk.
Pevné místo ve festivalové dramaturgii má také Komorní řada, která se prolíná s Dvořák Collection.
Letos se obě tyto řady nesly ve znamení Dvořákova díla pro smyčcové kvarteto, které na Dvořákově
Praze postupně zazní během tříletého projektu pod patronací Pavel Haas Quartet. Těm se podařilo
sestavit kolegium domácích a zahraničních souborů, jež divákům představily Dvořákovo dílo v nejlepší
myslitelné kvalitě.
„Jsme rádi, že u veřejnosti uspěla myšlenka otevřít Dvořákovu Prahu na Bořislavce,“ říká Jan Simon.
Nová programová řada se odehrává ve foyer Bořislavka Centra, tedy sídla hlavního mecenáše festivalu,
nadace Karel Komárek Family Foundation. Prostor, který primárně nebyl určený pro koncerty, se
vykázal příjemnou akustikou. „Přestože vstupné na všechny čtyři koncerty bylo dobrovolné, většina
návštěvníků se rozhodla přispět do nadačního stipendijního fondu, který je určený na podporu mladých
hudebníků. Velmi si toho vážíme. A již teď mohu říci, že na Bořislavce jsme se nepotkali naposledy,“
uzavírá Jan Simon.
Dvořákova Praha 2023 se bude konat ve dnech 7. až 25. září.
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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
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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.

