PROF. ŠTĚPÁN RAK
KYTAROVÝ KONCERT
ŠTĚPÁNA RAKA

ZÁMEK LNÁŘE - VELKÝ SÁL
20. června 2014
v 18 hodin

Světoznámý novozélandský kritik John Botton
o Štěpánu Rakovi napsal: Ve světě klasické kytary
jsou špatní kytaristé, průměrní kytaristé, dobří
kytaristé, excelentní kytaristé a Štěpán Rak!
Prof. Štěpán Rak se v roce 1982 zasloužil
o založení oboru kytara na AMU v Praze, kde byl
také prezidentem republiky v roce 2000 jmenován
historicky prvním vysokoškolským profesorem
tohoto oboru. Jeho pětiprstá technika, jíž vyučuje po
celém světě, se stala doslova legendou, stejně tak,
jako tzv. „Rakovo tremolo
etherna“. Díky
osudovému setkání s osobností prof. Štěpána
Urbana ( 1913 – 1974 ) se začal Štěpán Rak také
naplno věnovat kompozici. Jeho díla zasahují téměř
všechny nástrojové kombinace od sólové kytary až
po velké symfonické orchestry.
V roce
2005
oslavil
Štěpán
Rak
60. narozeniny, v rámci nichž se rozhodl vzdát hold
svému velkému učiteli a příteli, prof. Štěpánu
Urbanovi, skladbou věnovanou jeho památce.
Prof. Urban založil na Státní konzervatoři
v Praze samostatný obor kytara a Štěpán Rak splnil
jeho poslední přání, jímž bylo, aby se kytara
vyučovala i na vysoké škole.
Jedna z největších legend kytary 21. století,
John W. Duarte ( 1919 – 2004 ), napsal o Štěpánu
Rakovi: „Ludwig van Beethoven snil o kytaře jako
o malém orchestru a tím, kdo jeho sen nejen naplnil,
ale i překonal, je Štěpán Rak.“

Program
První část koncertu bude hrát mistr z balkonu
velkého sálu
Š. Rak: Píseň pro Davida – věnováno biblickému
králi Davidovi, který tóny své harfy léčil
churavou duši krále Saula
Š. Rak/anonym: Suita Vivat Comenius – suita pro
sólovou kytaru a lidský hlas inspirovaná
loutnovou hudbou dávných mistrů a poselstvím
J. A. Komenského
Přestávka.
Druhou část zahraje mistr v sále
Š. Rak: Chvála čaje – výběr z celovečerního pořadu
věnovaného čajům z celého světa
Š. Rak: Píseň pro Královnu – věnováno anglické
Královně Matce in memoriam
Š. Rak: Cyklus - Cesta do pohádky

Pro zájemce bude program pokračovat po
čtvrthodinové přestávce ve velkém sále:
Jíří Sekera: slovo k novému vydání knihy:
"Rybníky na Blatensku"
Štěpán Rak: křest knihy
prodej knihy a autogramiáda před sálem
www.stepanrak.cz
Linda Mahelová, tel.:602654455,
info@stepanrak.cz

