OTVOREN GLAZBENI PROGRAM 69. IGARA

Pobjedničko slavlje na Lokrumu uz Mischu Maiskog
Dubrovnik, 12. srpnja 2018. – Glazbeni program 69. Dubrovačkih ljetnih igara otvorio je sinoć,
11. srpnja, jedan od najvećih živućih violončelista na svijetu Mischa Maisky uz Zagrebačku
filharmoniju pod ravnanjem mo. Pier Carla Orizia, na otoku Lokrumu. Nakon završetka
pobjedničke polufinalne utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, kojom je Hrvatska
izborila ulazak u finale, u slavljeničkom raspoloženju ovi vrhunski glazbenici izveli su program
slavenskog kruga skladatelja u koji su uvrštena dva češka, Smetana i Dvořák te jedan hrvatski
skladatelj, Jakov Gotovac.
Uz Koncert za violončelo i orkestar u h-molu Antonína Dvořáka, po izboru i u izvedbi Mische
Maiskog, Zagrebačka filharmonija izvela je najuspjelije orkestralno djelo Jakova GotovcaSimfonijsko kolo te simfonijsku pjesmu Vltava Bedřicha Smetane koji se smatra najvećim
predstavnikom nacionalnog smjera u povijesti češke glazbe. U čarobnoj noćnoj lokrumskoj atmosferi,
najljepši poklon publici na kraju koncerta bio je Nokturno ruskog skladatelja P. I. Čajkovskog, odsviran
kao glazbeni dodatak.
Mischa Maisky glazbenik je svjetskog glasa i, kako sam za sebe kaže, građanin svijeta, a premda
redovito nastupa na većini najprestižnijih međunarodnih festivala, posebnu povezanost osjeća s
Dubrovnikom. Ovaj nastup slavnog violončelista može se okarakterizirati kao slavljenički, povratnički
koncert u grad u kojem je uz nekoliko nastupa na Ljetnim igrama (2001. i 2002.), između 2000. i
2012. svake godine održao nastup na festivalu komorne glazbe “Julian Rachlin i prijatelji”.
Sljedeći glazbeni program 69. Igara na rasporedu je večeras, 12. srpnja u Vala Beach Clubu Hotela
Dubrovnik Palace, gdje će festivalsku publiku na glazbeno putovanje od Madrida do Buenos Airesa
povesti gitarski duo Peter i Zoltán Katona, profesionalno poznati kao Katona Twins.
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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