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Prvotřídní světovy
hráč na zámku

Pardubice _ PrvotřidnÍ vio-
loncellista Jiři Bárta (na
snimku), hráč skutečně svě-
tové úrovně, se stal hlavnÍm
protagonistou druhého abo-
nentniho koncertu souboru
Barocco'sempre giovane,
uspořádaného v Rytiřském
sáIe zámku. S těIesem tvoře-
ným sympatickými mladými
muzikanty si zahrál ve dvou
skladbách' celý večer ovšem
zahájl']' svým excelentnim sÓ-
lovým vystoupenim.

Z Bachových suit pro sóIo-
vé violoncello si Jiří Bárta
tentokrát vybral Šestou. Pus-
til se do ni s naprostou bravu-
rou a nenechal nikoho na po-
chybách o svých kvalitách.
Dokonale rozumí autorovi, s
přehledem procházi jeho dí-
lem, suverénně ovládá svůj
nástroj. Přitom však působí
nesmírně lidsky, chtělo by se
Ťici,že aŽ kamarádsky. Publi-
kum skoro ani nedýchá...
Vstup do koncertnÍho večera
nemohl b:it lepši.

ono zminěné kamarádství
se pak projevilo napřiklad v
pěkné symbiÓze sÓlisty s
ostatnÍmi členy orchestru při
provedenÍ Koncertu c mol]
Antonia Vivaldiho. Umělecký

vedouci souboru Josef Kreč-
mer charakterizoval tuto
skladbu jako ,,poďzimni" a ur-
čitě senemýIil'

Ještě předtím se však mladí
hráči z Pardubic ,'vyřádili" na
Suitě Don Quichotte Georga
Philippa Telemanna, jejíŽ in-
terpretace vnesla do hudební
sině radostnou, byt i v tomto
případě poněkud melancho-
lickou atmosféru' Za zváŽeni
by moŽná stálo, zda je dnes
opravdu nutné uvádět jednot-
livé části slovy, tyto vstupy
přece jen mohou působit po-
někud rušivě. Nadšený výkon
muzikantů však zvítězil.

RovněŽ dalŠí z uvedených
siďonií Jana Václava Stami-
ce, A dur,,Mannheimská"' po-
hladila bri]antním uchope-
nim všechny smysly. oprav-
dový vrchol večera však při-
Šel úplně na závěr. Druhý vio-
loncellový koncert D dur Jo-
sepha Haydna byl zahrán tak,
jak byl autorem původně za-
mýŠlen, tedy ve verzi pro ko-
morni orchestr. JiŤi Bárta ve
skladbě, přesahujíci jiŽ hra-
nice klasicismu, opět trium-
foval, členové Barocco sempre
giovane mu byli více neŽ dů-
stojnýmipartnery' (oa)


