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U VARAŽDINU PREDSTAVLJEN IGRECOV CD "KYRIE"

Doprinos kulturnoj razini hrvatske glazbe

Najnoviji kompaktni disk hrvatske suvremene klasične duhovne glazbe varaždinskog
skladatelja Anđelka Igreca pod naslovom "Kyrie", objavljen u nakladi Glasa Koncila i
varaždinske udruge "Aulos", predstavljen je uoči  svetkovine Bogojavljenja u utorak 5.
siječnja u Biskupskom ordinarijatu u Varaždinu.

Nazočne je na početku pozdravio sam autor te je zahvalio brojnim umjetnicima i
suradnicima koji su kroz zadnje tri godine sudjelovali u nastajanju, snimanju i izdavanju
tog jedinstvenog glazbenog ostvarenja koji se temelji na svetopisamskim tekstovima i
obrascima crkvene tradicije te suvremenoj glazbenoj obradi. Prigodnim video prilogom i
glazbenim isječcima prikazan je glazbeni sadržaj CD-a sa skladbama "Kyrie litanije",
"Kraljevski pslami", "Adoro te" i "Bečka misa" te suradnici na projektu.

O Igrecovim glazbenim dostignućima koja svoj vrhunac imaju u njegovom najnovijem kompaktnom disku "Kyrie" govorio je
glazbenik o. Marijan Steiner DI, s kojime je autor surađivao od gimnazijskih dana i boravka u isusovačkom sjemeništu na
Fratrovcu u Zagrebu, a ujedno je autor pogovora izdanju koji je u popratnoj knjižici objavljen na hrvatskom, njemačkom i
engleskom jeziku. Igrec svojim najnovijim CD-om znatno podiže kulturnu razinu hrvatske glazbe, istaknuo je o. Steiner.

Uime nakladnika Glasa Koncila govorio je direktor Nedjeljko Pintarić podsjetivši  na plodnu nakladničku suradnju Glasa Koncila
i Anđelka Igreca. "Zajedno smo objavili tri kompaktna diska. Nakon 'Pashalnih slika' i mjuzikla za djecu 'Može se živjet' od
ljubavi', najnoviji 'Kyrie' plod je suradnje i zajedničkog rada te je vrijedan doprinos hrvatskoj kulturi", rekao je Pintarić prikazavši
grafičko oblikovanje izdanja na čijoj se naslovnici nalazi mozaik slovenskog isusovca s dugogodišnjom rimskom adresom
Marka Ivana Rupnika, koji je jedan od najpoznatijih svjetskih umjetnika s područja izrade mozaika.

"Kyrios na grčkom jeziku znači  'gospodin' i u poganskom načinu izražavanja označavao je osobu koja ima vlast. Kada sv.
Pavao koristi tu riječ, govori o Isusu Kristu, Uskrslomu, za kojega kaže u poslanici Rimljanima 'Uskrsli je Gospodin", tj. Krist je
gospodar nad mrtvima i živima te ujedno onaj koji će doći  na kraju vremena", kazao je Pintarić govoreći o razlozima zašto CD
nosi ime "Kyrie".

Čestitke za ostvareni projekt izrekao je i varaždinski biskup Josip Mrzljak. (np, gk)

CD "Kyrie" može se po cijeni od 59 kuna naručiti putem interneta, na tel./faks 01/4874 319, nabaviti u Glasu Koncila na
Kaptolu 8 u Zagrebu ili u bolje opskrbljenim knjižarama.
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