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8. 9. 1841 - 1. 5. 1904

A NTONÍN D VOŘÁK
(1841 – 1904)

Skladatel Antonín Dvořák je nejproslulejší
osobností českého národa. Více než jedno století trvá intenzivní zájem o jeho hudbu v jeho
vlasti i ve všech kontinentech světa.

glické univerzity v Cambridgi a Karlovy univerzity v Praze, byl profesorem a posléze ředitelem konzervatoře v Praze.
Zemřel v Praze 1. května 1904.

Antonín Dvořák se narodil 8. září 1841 v Nelahozevsi. Vyšel ze skromných venkovských poměrů. Už ve svém rodišti se učil na housle, základy hlubšího hudebního vzdělání získal
u učitele Antonína Liehmanna ve Zlonicích,
studoval na varhanické škole v Praze a později
hrál na violu v Prozatímním divadle v Praze.
Poté se stal varhaníkem v pražském chrámu sv.
Vojtěcha. Jeho tvorba upoutala vídeňského
kritika Eduarda Hanslicka a skladatele
Johannese Brahmse, kteří ho doporučili berlínskému nakladateli Fritzi Simrockovi. Vydání
Moravských dvojzpěvů a především pak
Slovanských tanců otevřelo skladateli cestu do
světa. Získal brzy obdiv v Rakousku, Německu,
především pak v Anglii. Navštívil ji devětkrát,
řídil tam úspěšné koncerty sv ých oratorií
i symfonických děl.

Dvořák byl vzdělaným a přemýšlivým umělcem, byl důsledný v duchu křesťanské víry
a etiky, vedl neokázalý a prostý život. Vycházel
z českých hudebních i literárních tradic, inspiroval se kulturou východu, absorboval také
hudební podněty amerického kontinentu.
Byl prvním Čechem, který vytvářel vrcholná
oratorní díla opírající se o křesťanské tradice
západoevropského světa. Jeho hudba uchvacuje výraznou melodickou bohatostí, smyslem
pro rytmus i skvělou instrumentací. Dotýká se
všech oblastí: komorní, symfonické, oratorní
i operní.

V letech 1892-1895 vrcholila jeho světová dráha
v Americe, kde byl ředitelem konzervatoře
v New Yorku. Obdržel čestný doktorát an-

Český národ je hrdý na to, že má osobnost, jejíž
hudba zní neustále po celém světě. Datum
1.5.2004 je spojen nejen se stým výročím jeho
úmrtí, ale šťastnou náhodou i se vstupem
České republiky do Evropské unie. Hudba
Antonína Dvořáka je tím nejlepším poselstvím, které může český národ v tento historický okamžik vyslat světu.

PROGRAM PROJEKTU
POCTA ANTONÍNU DVOŘÁKOVI 2004

30. dubna 2004
15.30 hodin
pietní akt u hrobu Antonína Dvořáka na Vyšehradě
16.30 hodin
vzpomínková mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

1. května 2004
15.00 hodin
Dvořákova síň Rudolfina
koncert u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie
a zahájení „Pocty Antonínu Dvořákovi 2004”
Dvorana Rudolfina
slavnostní setkání představitelů veřejného a kulturního života
a prezentace autografu Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa”

2. května 2004
zahájení výstavy „Z duchovní tvorby Antonína Dvořáka” konané
pod záštitou kardinála Miloslava Vlka v Jídelnách Obecního domu a spojené s mimořádnou
prezentací autografů Stabat mater, Requiem, Te Deum a Svatá Ludmila
Výstava bude otevřena po celou dobu konání MHF Pražské jaro do 3. 6. 2004.
zahájení jednodenní výstavy
autografu Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa”
ve Dvoraně Rudolfina

Koncerty
11.00 hodin

Dvořák slovanský
14.00 hodin

Dvořák národní
17.00 hodin

Dvořák duchovní
19.00 hodin

Dvořák světový
21.00 hodin

Dvořák intimní

ZAHAJOVACÍ KONCERT
1. 5. 2004
Pr o g r a m
Serenáda E dur
pro smyčcový orchestr,
op. 22
Humoreska

In t e r p re t i
Sukův komorní orchestr
dirigent: Josef Suk

Jednou z předností hudby Antonína Dvořáka je schopnost rozdávat pohodu, radost
a životní harmonii. Dokazuje to i Serenáda E dur pro smyčcový orchestr, op. 22, která
byla napsána v roce 1875. V serenádě najdeme romantiku letního večera, galantnost,
úsměvnou tanečnost, horoucí milostné vyznání i virtuózní dohru. Jestliže se toto dílo
rozezní pod taktovkou Dvořákova pravnuka, světově proslulého houslisty Josefa Suka,
budeme svědky nádherné klenby nad časem, kdy si minulost podá ruce s přítomností.
I v tom je smysl „Pocty Antonínu Dvořákovi 2004”.

RUDOLFINUM  DVOŘÁKOVA SÍŇ
15.00 HODIN

DVOŘÁK SLOVANSKÝ
2. 5. 2004
Pr o g r a m
Slavnostní pochod, op. 54
Slovanská rapsodie,
op. 45 č. 3 As dur
Slovanské tance – výběr

In t e r p re t i
Symfonický orchestr
Českého rozhlasu
dirigent: Vladimír Válek

V průběhu svého života se Antonín Dvořák často obracel k inspiracím ze širokého slovanského teritoria. Proto najdeme v jeho díle ruské dumky, polské polonézy i jihoslovanská kola. Jednou z nejproslulejších skladeb tohoto typu jsou dvě řady Slovanských tanců,
které Dvořáka proslavily na celém světě.

PRAŽSKÝ HRAD  ŠPANĚLSKÝ SÁL
11.00 HODIN

DVOŘÁK NÁRODNÍ
2. 5. 2004
Pr o g r a m
Polonéza Es dur
Pražské valčíky
Romance f moll, op. 11
Mazurek e moll, op. 49
Česká suita, op. 39

In t e r p re t i
Pražská komorní filharmonie
dirigent: Zbyněk Müller
housle: František Novotný

Antonín Dvořák ve svém díle vycházel z českých i slovanských inspirací, vždy se ke svému
češství hlásil. Program tohoto koncertu dokládá umělcův zájem o domácí tradice.

ŽOFÍN  VELKÝ SÁL
14.00 HODIN

DVOŘÁK DUCHOVNÍ
2. 5. 2004
Pr o g r a m
Stabat mater, op. 58

In t e r p re t i
Symfonický orchestr
hl. m. Prahy FOK
Pražský filharmonický sbor
sbormistr: Jaroslav Brych
dirigent: Petr Altrichter
soprán: Marina Vyskvorkina
alt: Dagmar Pecková
tenor: Valentin Prolat
bas: Peter Mikuláš

Dvořákova duchovní hudba významně přispěla k celosvětovému prosazení jeho díla.
Jeho víra, lidská i umělecká etika, hluboké lidství a ideály odvozené z křesťanství,
láska k přírodě jako nejdokonalejšímu božskému výtvoru, to vše formovalo jeho
osobnost i tvorbu.

OBECNÍ DŮM  SMETANOVA SÍŇ
17.00 HODIN

DVOŘÁK SVĚTOVÝ
2. 5. 2004
Pr o g r a m
Symfonie č. 9 e moll, op. 95
„Z Nového světa”
Koncert pro violoncello
a orchestr h moll, op. 104

In t e r p re t i
Česká filharmonie
dirigent: Jiří Bělohlávek
violoncello: Jiří Bárta

Dvořák byl Čechem, který získal velmi brzy světovou proslulost. Dokladem toho je
i jeho časté působení v cizině: devět pobytů v Anglii, ředitelské místo na konzervatoři
v New Yorku, ohlas v Německu, v celém Rakousku, přátelství s J. Brahmsem
i P. I. Čajkovským. Zájem o Dvořákova díla nikdy neustal a jeho hudba zní každoročně
ve stovkách provedení na všech kontinentech světa.

RUDOLFINUM  DVOŘÁKOVA SÍŇ
19.00 HODIN

DVOŘÁK INTIMNÍ
2. 5. 2004
Pr o g r a m
Suita A dur, op. 98
Sonatina pro housle a klavír, op. 100
Humoresky, op.101
Biblické písně, op. 99

In t e r p re t i
klavír: Radoslav Kvapil
housle: Ivan Ženatý
zpěv: Roman Janál

Pro své děti napsal Sonatinu, op. 100, právě rodině vyhradil tento jubilejní opus.
Originální verze Humoresek dokládá uchvacující melodickou invenci, Biblické písně
pak nejhlubší křesťanské přesvědčení Mistra.

HUDEBNÍ FAKULTA AMU  SÁL MARTINŮ
21.00 HODIN

VÝSTAVY
Z DUCHOVNÍ TVORBY ANTONÍNA DVOŘÁKA
OBECNÍ DŮM

3. 5. 2004  3. 6. 2004

Výstava poskytne ojedinělou příležitost zhlédnout některé rukopisy veřejnosti běžně
nepřístupné a první vydání Dvořákových duchovních kompozic s mimořádnou
prezentací autografů Stabat mater, Requiem, Svatá Ludmila a Te Deum, které se díky
Obecnímu domu podaří zrestaurovat a uchovat tak toto dědictví pro příští generace.
Skladatelův tvůrčí vývoj a genezi jednotlivých skladeb osvětlí ukázky z Mistrovy
korespondence, jeho hluboké zakotvení ve víře doloží různé předměty z jeho pozůstalosti. Dobové fotografie představí místa premiér. Ohlas duchovní tvorby bude
dokumentován programy a kritikami. Širší souvislosti a duchovní klima doby přiblíží
vybraná výtvarná díla. Nad touto výstavou převzal záštitu kardinál Miloslav Vlk,
arcibiskup pražský, primas český.

JAK SE SVĚT LOUČIL S ANTONÍNEM DVOŘÁKEM
MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA

12. 3. 2004  30. 4. 2005

Výstava připomene úmrtí skladatele Antonína Dvořáka před sto lety (1. května 1904).
Veřejnosti bude prezentována mj. unikátní fotografická dokumentace skladatelova
pohřbu, který náležel k mimořádným událostem svého druhu. Mezi vystavenými
exponáty bude též posmrtná maska sejmutá sochařem Josefem Mařatkou a odlitek
Mistrovy ruky. Připomenuta bude Dvořákova tvorba z posledního období jeho života
a reakce domácích i zahraničních osobností a institucí na skladatelovo úmrtí publikované v dobovém tisku. Vystavené materiály budou ze sbírek Muzea Antonína
Dvořáka a majetku skladatelovy rodiny.

VÝSTAVA AUTOGRAFU SYMFONIE Č. 9 E MOLL
„Z NOVÉHO SVĚTA”
RUDOLFINUM

2. 5. 2004

Na výjimečné výstavě bude veřejnosti představen jeden jediný exponát, originální
partitura nejslavnějšího díla Antonína Dvořáka – Symfonie č. 9 e moll,
op. 95 „Z Nového světa”.
Pro tuto příležitost byl vytvořen ojedinělý a architektonicky netradičně řešený prostor, který poukazuje na vysokou duchovní a kulturní hodnotu díla. Rukopis, čítající
120 stran o rozměrech 263 x 340 mm, je svázán v jednom svazku a trvale uložen za
přísných klimatických a bezpečnostních podmínek v bankovním trezoru. Dílo náleží
mezi nejvýznamnější skvosty hudební historie.
Není náhodou, že skladba zazněla symbolicky i při vstupu prvního člověka na Měsíc
dne 21. července 1969. Novosvětská symfonie představuje významnou hodnotu
světového kulturního bohatství a v souvislosti se 100. výročím skladatelova úmrtí
byla navržena k zařazení do „Paměti světa” OSN.

U osoby geniálního Antonína Dvořáka je zákonitě důležitá především jeho hudba. Za zmínku
ale stojí v mnoha směrech i samotná lidská osobnost, na kterou může existovat několik dominantních pohledů. Muzikolog zdůrazní, jak se mladý muž, který měl být původně řezníkem, nakonec stal nejen profesorem a později ředitelem pražské konzervatoře, ředitelem konzervatoře
v New Yorku, ale hlavně jedním z nejslavnějších světových hudebních skladatelů.
Historik připomene, jak v době nacistické okupace v roce 1941 při oslavách 100. výročí Dvořákova narození se koncert jeho skladeb v pražské Stromovce změnil ve spontánní demonstraci
proti okupantům.
Někdo může skladatele vnímat jako pedagoga, který nám zanechal generaci skvělých žáků, jakými
byli Josef Suk či Oskar Nedbal. A milovník hudby? Pro něj je důležitá hudba sama.
Mám ji také velmi rád a navíc obdivuji působení Antonína Dvořáka v kontextu mezinárodním.
Fascinuje mě, jak tento geniální ryzí český umělec dokázal čerpat inspiraci daleko za oceánem
na americkém kontinentě a zároveň si získat srdce četných dnešních milovníků hudby – například v Japonsku, v zemi s tak jinými kulturními tradicemi. Tento dar bych upřímně přál i dalším
Čechům bez ohledu na to, jsou-li umělci, vědci, politiky, obchodníky či zručnými řemeslníky.
Vždycky jsem byl hrdý na národ, ze kterého pocházím, na generace našich předků. Věřím, že
budu stejně hrdý na generace, kterým se 1. květnem 2004 otevírá Evropa a s ní celý svět.

Vladimír Špidla
předseda vlády ČR

TENTO PROJEKT SE
PŘEDSEDY SENÁTU
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

A

ntonín Dvořák se ve světě neztratil. Ani jako hudebník, ani jako Čech. Právě ve velkém, tehdy
„novém“ světě pochopil, že „zůstane přec jen tím, čím
byl – prostým českým muzikantem“. Ve světě se ztrácí,
kdo se mu podbízí – nejčastěji proto, že málo umí, že si
nevěří. My ostatně jdeme do světa, abychom byli více,
nikoli méně doma, aby nám z té dálky zazněl domov
melodiemi, které už neslyšíme, sedíme-li pořád v kuchyni. Copak k nám domov nezní až z druhého konce
světa v „Novosvětské“? Antonín Dvořák tak pro nás
vždycky byl, je a bude povzbuzením na cestu. Na cestu
do světa, jehož středem zůstane domov.

Petr Pithart
předseda Senátu Parlamentu ČR

MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

N

ezastupitelnou roli mezi českými vyslanci na
světovém kulturním a společenském poli má
Antonín Dvořák. Díky svému mezinárodnímu působení a zároveň hlubokému vztahu ke své vlasti skloubil
tradiční tóny mnoha národů nejen do krásné symfonie
“Z Nového světa”, ale i do ostatních svých děl a získal si
tak srdce lidí celého světa. Je tedy více než výmluvné, že
1. května – v den 100. výročí jeho úmrtí – Česká republika vstupuje do Evropské unie, pomyslného orchestru
evropských národů, který ladí nástroje k rozehrání
nové symfonie evropského soužití.

Cyril Svoboda
místopředseda vlády
a ministr zahraničních věcí ČR

KONÁ POD ZÁŠTITOU
MINISTRA KULTURY
ČESKÉ REPUBLIKY

C

o ještě lze říci o Antonínu Dvořákovi – náš nejznámější a ve světě nejhranější skladatel, slavný
a uznávaný již za svého života, vyslanec české kultury
v Evropě i Americe před více než stoletím. Je to šťastná
souhra planet, že hold, který mu skládáme každoročně
v den výročí jeho úmrtí, mu letos složíme o to slavnostněji, že 1. květen 2004 je den historicky významný pro
naši zemi. Jsem rád, že Antonín Dvořák se tak symbolicky stane prvním naším vyslancem ve sjednocené
Evropě, jemuž bez tlumočníka porozumí každý její
občan.
Pavel Dostál
ministr kultury ČR

HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY

M

noho aktuálních paralel může být napsáno k životu a dílu Antonína Dvořáka. Jedinečně vypovídá o vztahu Dvořák – Evropa – svět pražský genius
loci. Kdo jiný než duch místa by uměl zaranžovat taková
symbolická setkání, kdy Dvořák hrál na stejné varhany,
jako před ním ten, jehož podobiznu měl Dvořák nad
psacím stolem – Ludwig van Beethoven. Kde jinde než
v Praze by v jednom domě mohl bydlet Dvořák, Josef
Suk i Rodinův žák Mařatka. Snad jen v Praze je možné,
aby Dvořák chodil přehrávat do domu, kde byla
zkomponována česká hymna a kde bydlel Čelakovský.
Je třeba k tomu velkých slov či hlubokých paralel?
Sama Praha, její lidé a historie dokazují, že jsme vždy
do evropského společenství patřili a 1. květen 2004 je
upřímnou oslavou jednoho z těch, kdo se o to zasloužil
měrou nejvyšší.

Pavel Bém
primátor hlavního města Prahy
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SPOLUPOŘADATELÉ

bellamaya.cz
ČESKÉ MUZEUM HUDBY
MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA
SPOLEČNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA V PRAZE
PROJEKT SE USKUTEČNÍ ZA FINANČNÍ PODPORY
MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVA KULTURY

PARTNER PROJEKTU

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

BVA International s.r.o.
Mečislavova 7, 140 00 Praha 4
tel.: +420 261 215 309
fax: +420 261 215 299
e-mail: bva@bva.cz
www.bva.cz

www.antonindvorak2004.cz

