Podklady ke společné tiskové zprávě
Rok české hudby v Národním muzeu – Českém muzeu hudby
VÝSTAVY
Národní muzeum – České muzeum hudby připravilo na Rok české hudby 2014 výstavy
o dvou fenoménech, které přímo i nepřímo ovlivňovaly tvorbu všech hudebních skladatelů.
Jsou jimi smrt a politika – témata, která se v určitých obdobích světových dějin překrývala.
Výstava na téma hudby a politiky v Národním památníku na Vítkově chce ukázat, jak byla
hudební tvorba využívána, ovlivňována nebo dokonce deformována státním režimem.
Výstava z výpravného cyklu o smrti, která proběhne v Českém muzeu hudby, si zase klade za
cíl představit smrt jako jeden z nejsilnějších a nadčasových inspiračních zdrojů v hudbě a
umění vůbec. Obě výstavy doprovodí již tradičně série pořadů, které jejich témata dále
rozvinou.
DOPROVODNÝ PROGRAM
V rámci doprovodného programu k Roku české hudby se České muzeum hudby bude
věnovat jednak odkazu skladatelů Dvořáka, Smetany a Suka, jejichž pozůstalosti, muzea a
památníky spravuje, ale také osobnostem, jejichž tvorba a působení měly celospolečenský
význam, ale v současné době jim není věnována odpovídající pozornost.
České muzeum hudby se nechce omezovat žánrem, a proto do programu plánuje
zařadit klasickou hudbu v podobě světových premiér z archivu muzea, ale i hudbu lidovou a
písňovou tvorbu středního proudu. Plánované pořady mají především formáty komorních
koncertů, besed a písňových pořadů pro dospělé i děti. Spolupráci na pořadech již přislíbili
Musica Florea, Dismanův rozhlasový dětský soubor, Přemysl Rut a další.
NÁRODNÍ MUZEUM – ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Národní muzeum – České muzeum hudby uchovává na 700 000 dokladů hudební
historie a představuje jednu z největších a nejvýznamnějších světových hudebních sbírek.
Vedle odkazů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, pečuje muzeum i o pozůstalosti dalších
významných českých skladatelů a interpretů a ve svých sbírkách má na 2 800 historických
hudebních nástrojů.
Rok české hudby 2014 je pro Národní muzeum – České muzeum hudby výjimečné i
proto, že tomu bude přesně 10 let, co opustilo prostory Velkopřevorského paláce a
přestěhovalo se do nově zrekonstruované budovy bývalého kostela sv. Máří Magdaleny v
Karmelitské ulici na Malé Straně.
České muzeum hudby je otevřeno od 10 hod. do 18 hod. každý den kromě úterý.

