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– Rakouské informační centrum pro 
exilovou hudbu 

 

Posláním organizace je sloužit jako 
centrum poskytující informační a koordinační 
podporu projektům institucí, spolků a osob, 
které se zabývají exilovou hudbou. Exil.arte 
sídlí v Rakousku, odkud realizuje a koordinuje 
umělecké, vědecké a kulturní projekty a 
aktivity vztahující se k umělcům, kteří byli 
vyhnáni z vlasti či zabiti nacisty (zejména v 
oblasti hudby, hudebního divadla a filmu). 
Tato specifická problematika je 
prezentována veřejnosti jednak na symposiích 
a kongresech, jednak prostřednictvím 
konkrétních uměleckých aktivit. Ty by měly 
směřovat především k jejímu šíření.  Ke 
splnění tohoto cíle  přispívá i vytváření a 
vydávání publikací.   

Exil.arte pořádá své aktivity 
samostatně nebo ve spolupráci s jinými 
institucemi či osobami. To zahrnuje i práci na 
projektech, podporu při práci s přípravou 
disertačních prací a publikací.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace o projektu  

Česko-rakouští skladatelé Ervín Schulhoff, 
Viktor Ullmann a Hans Krása zahynuli nebo 
byli přímo usmrceni nacisty v koncentračních 
táborech během druhé světové války. Odkazu 
těchto tří skladatelů  jsou věnovány všechny 
výstupy projektu.  

Exil.arte se chystá v průběhu roku 2009 
uspořádat v několika rakouských městech 
koncerty, jejichž program bude zahrnovat dílo 
Krásy, Schulhoffa a Ullmanna. Vzhledem k 
tomu, že se tito tři skladatelé narodili v 
městech, které se dnes nachází na území 
České republiky, uskuteční se série koncertů 
také v Česku.   

V rámci projektu by měly být vydány 
kompaktní disky dokumentující díla 
uvedených skladatelů.  

Exil.arte bude v rámci realizace projektu 
publikovat informační brožury, které budou 
popisovat jeho nosné myšlenky a život a dílo 
jmenovaných skladatelů. Budou představeny 
nejen na koncertech, ale  budou i - ve 
spolupráci s rakouským ministerstvem školství 
- poskytnuty školám společně s kompaktními 
disky.  

Dalším výstupem projektu bude realizace 
nedokončené opery Hiob od Erika Zeisla 
(libreto Hanse Kafky podle novely Josefa 
Rotha), která bude mít ve Vídni svou světovou 
premiéru. Další představení se uskuteční v 
Budapešti, Bratislavě, Praze, Mnichově a 
Schwerinu.  

Exil.arte vytvoří webové fórum, které umožní 
lepší součinnost různých institucí zapojených 
do této spolupráce na evropské úrovni.   

Projekt a aktivity s ním spojené budou také 
blíže představeny na webových 
stránkách:  www.exilarte.at.   

 


