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KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY
15. ročník mezinárodního festivalu akustické kytary

Pořádá Stanislav Barek
Sedmdesát let aktivní kariéry profesora Jiřího Jirmala
připomene 24. dubna mezinárodně obsazený koncert 70 let
s kytarou
V Praze, 28. března – Jen co na Českém rozhlase 3 – Vltava skončily vzpomínkové
Osudy jednoho z našich nejvýznamnějších kytarových virtuózů a skladatelů Jiřího
Jirmala, přicházejí jeho četní posluchači, ctitelé a žáci s další aktivitou: v úterý 24.
dubna se totiž v koncertní síni Atrium v Čajkovského ulici v Praze 3 uskuteční
slavnostní koncert u příležitosti 70 let aktivní hudební i pedagogické kariéry profesora
Jirmala, který se v den koncertu dožívá úctyhodných 87 let.
„Velice si vážím toho, že se mi dostalo takové pocty od mých hudebních žáků i přátel,
kteří projevili zájem uspořádat koncert k mým narozeninám. Zároveň bych celý večer
rád věnoval mým souputníkům, vzorům a velikánům české kytary Rudolfu Daškovi, a
dále Štěpánovi Urbanovi a Vladimíru Tomkovi in memoriam,“ říká Jiří Jirmal. Program
nazvaný případně „70 let s kytarou“ bude sestavený výhradně z autorských skladeb
této kytarové legendy. V roli moderátora večerem provede Aleš Benda. Více informací
na www.atriumzizkov.cz, vstupenky jsou v prodeji za 200 Kč.
Koncert se bude opakovat 25.4. v 19.30 hod. na Konzervatoři v Pardubicích, Sukova
třída 1260, 53002 Pardubice
Slavnostní program 70 let s kytarou bude rozdělen na dvě části. V první polovině na své
kytarové umění a nápaditost skladeb profesora Jirmala upoutá japonský, mezinárodně
uznávaný kytarista Kozo Tate. Ten si návštěvu České republiky k příležitosti vzdání pocty
Jiřímu Jirmalovi nemohl nechat ujít.
Během druhé poloviny večera se na pódiu představí sám prof. Jirmal se svým osobitým
sólovým přednesem. Sekundovat mu bude česká kytaristka Denisa Schneebaumová.
Vzpomínkami i ukázkami interpretačních dovedností večer okoření žáci profesora Jirmala

Michal Ambrož a Stanislav Barek, který je zároveň organizátorem slavnostního koncertu.
„Neznám ve světě kytaristu, který by se nesetkal se skladbami Jiřího Jirmala. O jeho
významu svědčí i účast Koza Tateho, který neváhá přiletět z Japonska především za účelem
tohoto slavnostního koncertu,“ říká Stanislav Barek, dlouholetý pořadatel festivalu Kytara
napříč žánry.
Hlavní osobnost koncertu 70 let s kytarou, profesor Jiří Jirmal, je kytaristou, skladatelem a
pedagogem v jedné osobě. Pro jeho skladby je charakteristický tvůrčí invenční přístup a
kontinuita autorského a interpretačního pojetí ve spojování jazzových i klasických prvků.
Autor nejpopulárnější kytarové školy a řady hudebně-odborných publikací, člen mnoha
zahraničních soutěžních porot a dlouholetý předseda Československé kytarové soutěže se
těší i mezinárodnímu uznání. Byl profesorem Pražské konzervatoře a hostujícím profesorem
Vysoké hudební školy v německém Saarbruckenu. Jeho žáci vyhráli bezpočet významných
kytarových soutěží po celém světě. Je rovněž úspěšným skladatelem. Jeho díla jsou
vydávána v nakladatelství EDITIO BARENREITER - PRAHA a EDITIO HENRY LEMOINE PARIS a nahrávána u nás i v zahraničí.
V roce 2005 u příležitosti svých 80. narozenin Jiří Jirmal uspořádal koncert na Pražském
hradě za účasti prezidenta Václava Klause. O rok později byl odměněn Nadací Život umělce
ve spolupráci se společností Intergram a Magistrátem Hlavního města Prahy cenou za
dlouholetou uměleckou činnost. Koncem roku 2008 Jiří Jirmal vydal v pořadí páté autorské
CD s názvem CLASSICAL GUITAR JAZZ PERFORMANCES, kde představil výběr svých
skladeb v nejnovějších úpravách. S tímto programem pokračuje nadále ve své koncertní
činnosti.
Hudební ukázky jsou k dispozici zde:
http://www.jirmal.com/
http://www.youtube.com/watch?v=UG0WYIfeHx8
Další informace:
Barbora Dušková
Smart Communication s.r.o. - marketing, media, promotion
T/F: +420 272 657 121, M: +420 733 538 889
E: duskova@s-m-art.com, W: www.s-m-art.com

