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KI'ITURA vÝcnoomÍ Čncny

denílr

pondělí 12. ledna 2015

DVě mlaďičképěvkyrrě nadchly posluchače
nicméně posluchačům se i tak
naskytla vzácná přileŽitost se-,

mladé dámy studují klasický

uměním dvou zástupkyň
nejmladší generace sopranis_
tek _ Kristýny Kůstkovéa Ni_
kolyUramové.
umělecký vedoucí Josef KrečA uvedlne hned na začátku'

chaloupkové.
Jak Nikola, tak KŤistýna za
sebou samozřejmě mají řadu
pódiových zkušeností a oce_

Par d ub ice _ ý elké překvape_
ní skýtal první letošníkoncert hudebního souboru Ba_
rocco sempre giovane. Jeho

mer sice musel v úvodu omlu_
vit nepřítomnost původně
avizovaného pěvce Petra Ne_
korance z důvodu j ebo zá'vaz-

ků v Bavorské státní opeře,

známit se s

zpěv na pardubické konzer_
interpretačním vatoři pod vedenÍm Jarmily

něni

z

nejrůznějŠichsoutěží.

Na jejich suverénnímW_
dičkých pěvkyň tak vyzrá].é stoupení, které protentokrát
osobnosti, nemusíme se o bu' jako by zcela zastinilo ordoucnost tohoto oboru obá' chestrá]'ní doprovod Barocco
vat. Ještě více potěŠÍ,Že obě sempre giovane (konstatujme
Že

nalezneme-li v řadách mla-

však, žejako obvykle precizně
nastudovaný a spolehlivý)' je

Antonia vivaldůo, propukl v
tace a tragicky vyznivající Rytířském sále pardubického
topatrné.
hudbu Claudia Monteverdiho
zámku upřímně bouřlivý po'
zpívat barokní árie nenÍ potleskem mezi jednotlivými tlesk a posluchačÍ vstali ze
jednoduché, autoři do svých
Natolik se vcítily do židli. A ačkoli standing ovati
''čísly".
děl nastraŽili spoustu pasti- díla'
že byje přÍpadnéocenění on patří v civilizovaném světě
ček, do nichŽ se lze lehce chy_ publika mohlo rušit' Fascinu_ pouze těm nejvýznamnějšÍm
tit' obě pěvkyně sivšak s nimi jícipřístup!
umělcúm, konstatujme, že
bez zaváhánÍ poradily.

Po Purcellovi (Dido a Aene-

as' KIál ArtuŠ) a Hándelovi
(Alcina, Rinaldo) si dokonce

vyŽádaly' aby auditorium ne_

doprováZelo následné 1amen-

Ovace vestoje
A tak kdyŽ dozněly posledni
tóny Laudamus Te z Gloria

tentokrát se s potěšenímzvedl
i autor těchto řádek. Rád za-

tleskal krásným dívkám, jeŽ

na sobě pracují a o kteÚch ješ-

tě

určitě uslyšíme.
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