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Musica non grata

Mezinárodní hudební  
a kulturní projekt 
České republiky a Německa, 
iniciovaný a organizovaný 
Národním divadlem s finanční 
podporou Velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo.

O PROJEKTU

Projekt Musica non grata oživuje umělecký odkaz skladatelů význam-
ných pro hudební život meziválečného Československa, kteří byli 
pronásledováni nacionálním socialismem či jiným způsobem perzekvo-
váni z důvodů náboženských, rasových, politických nebo genderových. 
V centru jeho pozornosti stojí především tvorba českých skladatelů 
a skladatelů vázaných na německy mluvící prostředí, kteří měli význam 
pro pražský hudební život mezi léty 1918–1938. Řada z nich je přímo 
spojena s historií Nového německého divadla (dnešní Státní opery) 
a Národního divadla v Praze. Patří mezi ně takzvaní „terezínští autoři“ – 
Pavel Haas, Hans Krása, Gideon Klein a Viktor Ullmann –, 
ale také Alexander Zemlinsky, Franz Schreker, Erwin Schul-
hoff, Rudolf Karel, Ernst Krenek, Jaromír Weinberger, Paul 
Abraham či Arnold Schönberg. Musica non grata přibližuje rovněž 
dílo výjimečných skladatelek – zároveň průkopnic ženského uměleckého 
hnutí v období první Československé republiky: Ludmily Peškařové, 
Vítězslavy Kaprálové, Ilse Weberové, Slávy Vorlové nebo 
Julie Reisserové.

K mimořádným počinům sezony 2022 patří uvedení pěti operních 
a operetních titulů v režii Timofeje Kuljabina, Calixta Bieita, 
Martina Čičváka, Vladimíra Morávka a Jiřího Nekvasila, 
včetně koprodukčního projektu Zásnuby ve snu, který vznikl ve spo-
lupráci Národního divadla a Národního divadla moravskoslezské-
ho. V české premiéře zazní poslední symfonie polského skladatele 
Mieczysława Weinberga Kaddish a v srpnu 2022 se již podruhé 
uskuteční Hudební akademie Terezín s nabídkou mistrovských 
kurzů, hudebních konferencí a koncertů. Aktuální program je k dispo-
zici na www.musicanongrata.cz, nově můžete sledovat dění kolem tzv. 
entartete Kunst také ve fb skupině Musica non grata.

Úvodní slovo

Jak může být hudba – jeden 
z nejúžasnějších projevů, kte-
rý nás všechny dokáže spojit 

navzdory jazykovým bariérám –, 
nežádoucí? Bohužel nacionální 
socialismus se ve svém slepém 
fanatismu nezastavil ani zde. 
Neváhal pronásledovat umělce 
a umělkyně jen proto, že byli 
politicky nepohodlní, nebo byli 
Židé. Naší povinností je uchovávat 
vzpomínku na jejich jména a ne-
změrné tvůrčí schopnosti. Zejména 
v České republice, která sehrála 
nezaměnitelnou roli v utváření 
bohaté česko-německo-židovské 
kulturní tradice. Projektem Musica 
non grata financovaným Spolko-
vým ministerstvem zahraničních 
věcí chceme přispět k vypořádání 
se s těmito historickými křivdami 
a oživit hudbu, kterou nacisté 
umlčeli, a opět ji pevně ukotvit 
v povědomí dnešní generace. 
Zároveň chceme tímto projektem 

zdůraznit, jak důležité je chránit 
blízké sousedství a přátelství mezi 
Českou republikou a Německem, 
i naše společné kulturní dědictví 
v rámci Evropy. 

Andreas Künne
Velvyslanec 
Spolkové republiky Německo 
v České republice

Musica non grata oživuje 
zlatou kulturní éru první 
Československé republi-

ky: zcela mimořádnou dobu, kdy se 
v Praze utvářela historie evropské 
opery. Toto vitální, novátorské ob-
dobí, spojené s mnoha výjimečnými 
evropskými skladateli, dirigenty 
a zpěváky, bylo surově přerváno 
nástupem nacionálního socialismu. 
Musica non grata přináší svědectví 
o tomto fatálním selhání lidství, pře-
devším však otevírá dveře do světa 
hudby, která je aktuální i pro 
dnešního diváka napříč genera-
cemi. Společně znovu oživme toto 
kvetoucí, velkolepé období české 
a evropské operní historie.

Per Boye Hansen
Umělecký ředitel  
Opery Národního divadla 
a Státní opery

Program 2022

17/02 Hans Krása: Zásnuby ve snu 
(Opera) 
Ostrava, Divadlo Antonína Dvořáka
Další uvedení:
19. února, 4. a 16. března, 12. a 24. dubna,  
3. a 13. května

20/03 Franz Schreker: Vzdálený zvuk 
(Opera) 
Praha, Státní opera
Další uvedení:  
26. a 29. března, 3. a 10. dubna 

23/04 Mieczysław Weinberg: Kaddish 
(Koncert) 
Praha, Národní divadlo

05/05 Olga Mieleszczuk: Tango z Varshe 
(Koncert) 
Praha, Jeruzalémská synagoga

12/06 Erwin Schulhoff: Plameny 
(Opera) 
Praha, Státní opera
Další uvedení:  
15., 18. a 24. června

15 —19/08 Hudební akademie Terezín 
Terezín, Praha 
Mistrovské kurzy – Koncerty – Konference

16/09 Paul Abraham: Ples v hotelu Savoy 
(Opereta) 
Praha, Státní opera
Další uvedení: 
18., 22., 27. a 30. září, 
6., 12. a 15. října, 8., 17., 28. a 31. prosince

06/10 Jaromír Weinberger: Švanda dudák 
(Opera) 
Praha, Národní divadlo
Další uvedení: 
9., 11. a 13. října, 27. listopadu, 13. prosince

19/11 Hans Krása: Zásnuby ve snu 
(Opera) 
Praha, Státní opera
Další uvedení: 
20. listopadu

 
 
Změna programu vyhrazena. 
Informace o programu a vstupenky online na musicanongrata.cz.


