GLAZBENI PROGRAM 68. IGARA

Kvartet gitara u atriju Kneževa dvora
Dubrovnik, 29. srpnja 2017. – U sklopu glazbenog programa 68. Dubrovačkih ljetnih igara nastupit će 4
gitare - kvartet koji čine Zoran Dukić, Petrit Çeku, Tvrtko Sarić i Maroje Brčić - u nedjelju, 30.
srpnja s početkom u 21:30 u atriju Kneževa dvora. Ova gitarska večer na Igrama donosi djela i hrvatskih i
inozemnih skladatelja; Luigija Boccherinija, Mauricea Ravela, Isaaca Albéniza, Berislava Šipuša, Federica
Morena Torrobe, Viktorije Čop, Paula Bellinatija, Manuela De Falle i Astora Piazzolle.
Zoran Dukić kao nagrađivani glazbenik nastupao je na svim kontinentima solistički i uz orkestralnu
pratnju. Osobitu pozornost posvećuje suvremenoj glazbi, a mnogi su mu skladatelji i posvetili svoja djela.
Kao vrstan pedagog odgojio je naraštaje klasičnih gitarista na Kraljevskom konzervatoriju u Den Haagu i
na Visokoj glazbenoj školi u Barceloni. “On je glazbenik - ne gitarist”, pisao je Kölnische Rundschau.
Petrit Çeku glazbenik je iznimnog senzibiliteta i ekspresivnosti koji su privukli publiku i kritičare diljem
svijeta. Glazbeni kritičar Colin Cooper okarakterizirao ga je kao “solista visokih mogućnosti”. Tijekom
bogate karijere osvojio je čak devet prvih nagrada na međunarodnim gitarskim natjecanjima. 2008. godine
nagrađen je godišnjom nagradom Mladi glazbenik godine koju dodjeljuju Zagrebačka filharmonija i
Hrvatska poštanska banka. Ovo će biti njegov drugi nastup na 68. Igrama nakon koncerta s
violončelisticom Monikom Leskovar. Tvrtko Sarić kao solist, nastupao je sa Zagrebačkom filharmonijom,
Zagrebačkim solistima, Celjskim gudačkim orkestrom, gotovo svim gudačkim kvartetima u Hrvatskoj, te
kao član ansambla za suvremenu glazbu Cantus. Od 2010. do 2015.godine bio je član je renesansnog
ansambla Minstrel, gdje je svirao lutnju. Osnivač je i umjetnički ravnatelj nekoliko glazbenih ciklusa na
području grada Gospića i Ličko-senjske županije. Dubrovčanin Maroje Brčić na koncertnim je podijima
prisutan više od dvadeset i pet godina i to kao solist, kao član raznih komornih sastava te kao solist uz
orkestar. Potaknuo je brojne autore da pišu za gitaru, pa su tako svoja djela za jednu ili više gitara, za
gitaru i flautu te tri gitare i glas napisali ugledni skladatelji. Za koncert sa Zoranom Dukićem na
Dubrovačkim ljetnim igrama 2009. nagrađen je nagradom Orlando.
Ulaznice za koncert dostupne su online na internetskim stranicama Igara te na blagajnama u Festivalskoj
palači (Od Sigurate 1) i u Luži kao i na ulazu, jedan sat prije početka koncerta. Svi stanovnici Dubrovačkoneretvanske županije ostvaruju popust od 30% za kupnju ulaznica na prodajnim mjestima.
###
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 te vjerni
sponzori: Mastercard®, Tele2, HEP, Kraš, ALH i brojni drugi, kako bi zajedno ostvarili ovaj najprestižniji kulturni događaj u Hrvatskoj.
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