KONCERTNA PROMOCIJA NOSAČA ZVUKA NA 69. IGRAMA

Hrvatski skladatelji i njihovi suvremenici na Walterovom fortepijanu
iz Kneževa dvora
Dubrovnik, 9. kolovoza 2018. – U sklopu programa 69. Dubrovačkih ljetnih igara koncertna
promocija nosača zvuka pod nazivom Hrvatski skladatelji i njihovi suvremenici na
Walterovom fortepijanu iz Kneževa dvora u Dubrovniku održat će se u nedjelju 12.
kolovoza u 21.30 u atriju Kneževa dvora. Izdanje će predstaviti pomoćnik intendantice za
glazbeni program Tomislav Fačini, ravnateljica Dubrovačkih muzeja Pavica Vilać te muzikologinja Vjera
Katalinić. Nosač zvuka proizašao je iz dugogodišnje suradnje pijanistice i fortepijanistice Ivane Jelače s
Dubrovačkim muzejima.
Dubrovački muzeji u stalnom postavu Kulturno-povijesnog muzeja u Kneževom dvoru čuvaju iznimno
vrijedan i u svjetskim razmjerima raritetan povijesni instrument - fortepijano znamenitog bečkog
graditelja Antona Waltera iz 1790. godine, koji je restauracijom osposobljen za muziciranje te je
zaštićen kao nacionalno kulturno dobro. Pijanistica Ivana Jelača specijalizirala se za izvođenje glazbe
na povijesnim instrumentima, završivši poslijediplomski studij specijalizacije na Muzičkoj akademiji u
Zagrebu, obradivši temu Umjetnost izvođenja klavirske sonate u kontekstu kulturoloških promjena,
pri čemu je veliku pažnju posvetila povijesnom razvoju instrumenata s tipkama kao i razvoju
glazbenog života i stilova druge polovice 18. stoljeća, kada je klavir doživio vrhunac popularnosti
diljem Europe. S obzirom na znatnu rasprostranjenost glazbala, nije čudno da su na takvom tipu
instrumenta stvarali tadašnji vodeći glazbenici - Bachovi sinovi, Joseph Haydn i Wolfgang Amadeus
Mozart. U svibnju 2014. Ivana Jelača se prvi put predstavila dubrovačkoj publici u Glazbenoj dvorani
Kneževog dvora, svirajući na Walterovom fortepijanu iz 1790.g, nakon čega je svoj specijalistički studij
zaključila recitalom u Maloj dvorani glazbenog zavoda, muzicirajući na fortepijanu Karla Schmidta iz
1850. godine. Zanimajući se za kulturološki kontekst glazbe, pokrenula je udrugu Sve ostalo je glazba
s ciljem promicanja izvedbenih umjetnosti s naglaskom na izvođenje klasične glazbe. Ivana Jelača
predsjednica je i umjetnička voditeljica udruge od njezinog osnutka 2012. godine.
Na koncertnoj promociji pijanistica i autorica nosača zvuka Ivana Jelača izvest će pomno odabran
program s djelima dubrovačkih skladatelja, te hrvatskih i europskih im suvremenika. Radi se o
programu koji u Europskoj godini kulturne baštine 2018. promovira dubrovačku glazbenu ostavštinu
kao dio europskog kulturnog nasljeđa. Dubrovački muzeji nakladnici su ovog CD izdanja koji donosi
novinu u glazbenom životu Dubrovnika, pa i šire, s obzirom na to da se radi o prvom nosaču zvuka s
djelima hrvatskih skladatelja snimljenom na ovom raritetnom instrumentu.
Dubrovačke ljetne igre, kao središte hrvatskog i svjetskog duha i kulture, kao mjesto stvaranja, a ne gostovanja, mjesto
susreta, ideja i novih umjetničkih izričaja, i ove su godine tradicionalno podržali Ministarstvo kulture RH, Grad
Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, HTZ, TZ grada Dubrovnika te brojni sponzori i donatori: Mastercard,
ALH, HEP, Tele2, OTP banka, Ford, Zračna luka Dubrovnik, Croatia osiguranje, Kraš i drugi, kako bi zajedno ostvarili
ovaj najprestižniji kulturni događaj u Hrvatskoj.
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