TISKOVÁ ZPRÁVA
Rok české hudby 2014 v Ostravě
V Ostravě 25. října 2013
Národní divadlo moravskoslezské obohatí jedinečný projekt několika významnými počiny a
rozmanitým doprovodným programem.
Rok české hudby je už po několik desetiletí mimořádným projektem celonárodního významu, který
Národní divadlo moravskoslezské vnímá jako velké téma. Ředitel NDM Jiří Nekvasil zdůrazňuje:
"Česká hudební kultura je pátou nejvýznamnější na světě po hudbě italské, francouzské, hudbě
německých zemí a hudbě ruské, takže v tomto kontextu je bezesporu zajímavé, že tolik hudebních
podnětů pro světovou hudbu přichází z poměrně malého českomoravského prostoru. Celé téma
nastoluje otázku, kde vlastně jsou hranice české hudby, protože zde máme několik generací české
hudební emigrace a také autory německy mluvící, ale v českých zemích působící, kteří byli dlouhou
dobu z tohoto kontextu vytěsněni. Všech těchto témat se chceme dotýkat, o čemž svědčí i motto,
které jsme zvolili: Tradici udržujeme tím, že ji rozvíjíme. Znamená to tedy nejen návraty k
vynikajícím dílům např. Janáčka, Smetany a Martinů, ale také například uvedení zcela nové opery
Martina Smolky Bludiště seznamů, která vzniká na základě naší iniciativy."
Rok české hudby 2014 v NDM předznamená baletní triptych Návraty domů, který spojí tři
významné české choreografy Jiřího Kyliána, Pavla Šmoka a Natašu Novotnou se třemi
hudebními velikány: Leošem Janáčkem, Bedřichem Smetanou a Bohuslavem Martinů
(premiéra 21. listopadu 2013 v Divadle Jiřího Myrona). Další inscenací, kterou NDM přispěje k Roku
české hudby 2014, bude Mirandolina Bohuslava Martinů v hudebním nastudování Marka
Ivanoviće a režii Jiřího Nekvasila (premiéry 5. a 7. prosince v Divadle Antonína Dvořáka). Dne 10.
ledna 2014 pak čeká výjimečný zážitek nejen návštěvníky Divadla Antonína Dvořáka, ale následně
také posluchače Českého rozhlasu Vltava: české operní gala To nejlepší z české opery bude
nahrávat Český rozhlas. Kompletní dosavadní program NDM k Roku české hudby 2014 najdete na
http://www.ndm.cz/cz/stranka/149-rok-ceske-hudby-2014.html
Rok české hudby už od svého založení v roce 1924 každých deset let připomíná významná výročí
osobností české hudby. Uměleckou záštitu nad Rokem české hudby 2014 přijali mezzosopranistka
Magdalena Kožená a šéf Berlínské filharmonie Sir Simon Rattle. Celorepublikové scénické
zahájení proběhne 7. ledna 2014 v Praze hostováním Národního divadla moravskoslezského
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s novým nastudováním Mirandoliny Bohuslava Martinů. Kompletní informace k projektu jsou k
dispozici zde http://www.rokceskehudby.cz/
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