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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Český knedlík s francouzskou omáčkou 
 
V Ostravě 6. 2. 2014 
 
Operní soubor Národního divadla moravskoslezského uvedl v prosinci na repertoár Martinů 
komickou operu Mirandolina a v rámci Roku české hudby chystá další doprovodné akce 
o mimořádné tvůrčí osobnosti Bohuslava Martinů. 
 
Bohuslav Martinů bezpochyby představuje jednu z klíčových osobností 20. století, 
a proto mu NDM věnuje zaslouženou pozornost. Premiéru operní komedie Mirandolina, 
kterou Martinů zkomponoval na italské libreto, uvedl soubor Národního divadla moravskoslezského 
v italském originále loni v prosinci a 7. ledna 2014 Mirandolina celorepublikově scénicky zahájila 
Rok české hudby 2014. Ostravské zpracování zcela zaplnilo Stavovské divadlo a bylo důstojným 
vstupem do Roku české hudby: „Pražské představení se včera setkalo s nadšeným přijetím,“ 
uveřejnila bezprostředně po představení redakce Opery Plus. 
 
Další akcí, kterou NDM přiblíží osobnost Bohuslava Martinů, bude beseda s příhodným názvem 
Český knedlík s francouzskou omáčkou. Přesně takto byl totiž Martinů označován svými kolegy. 
Besedou o životě, hudbě a díle tohoto nezaměnitelného skladatele, který se z Poličky dostal 
do celého světa, budou provázet Aleš Březina, skladatel a ředitel Institutu Bohuslava Martinů, 
iniciátor projektu Martinů Revisited (2009–2010), a Jiří Nekvasil, režisér a ředitel NDM: 
„V jeho tvůrčí dráze, a zejména životních osudech, se zrcadlí osud českého tvůrce první poloviny 
20. století, narozeného v malém městě na Českomoravské vrchovině, který začátkem 20. let přišel 
do Paříže, aby zde našel svůj kompoziční styl a druhý domov. Druhá světová válka jej donutila 
k emigraci do USA, kde se stal opravdu světovým skladatelem. Po válce se domů vzhledem 
k politickému vývoji nevrátil. V Evropě žil mezi Itálií, Francií a Švýcarskem, kde nakonec zemřel. 
I jeho osudy a dílo jsou také částečnou odpovědí na otázku, co je česká hudba.“ 
 
Beseda se koná 13. února v 18 hodin v Antikvariátu a klubu Fiducia. 


