
Predstavitev zgoscenke z zborovskimi skladbami Patricka Quaggiata 

Pomladni veceri, praznik lepe 
primorske zborovske glasbe 

Tisti, ki udivamo ob po-
sluSanju skladb Patricka 
Quaggiata, bomo koncno 

lahko to delali, kadar se nam bo 
ljubilo. V ponedeljek, 14. decem-
bra, je namrec" Zveza slovenske 
katoliSke prosvete s prisrcno slo-
vesnostjo v komorni dvorani Kul-
turnega centra Lojze Bratuz v Go-
rici kronala niz prireditev ob 50-
letnici svoje ustanovitve s pred-
stavitvijo zgoScenke zborovskih 
skladb mladega in plodnega go-
riSkega skladatelja Patricka Quag
giata v izvedbi primorskih zbo-
rov. 
Predsednica ZSKP Franca Pado-
van je uvodoma povedala, da se je 
s tem dogodkom koncalo pro-
slavljanje jubileja, ki ga je uvedla 
opereta Grofica Marica. Zahvalila 
se je vsem, ki so pripomogli k ure-
snifltvi projekta, in zazelela vsem 
prisotnim veliko srece ob 
blizajo&h se praznikih. Nikolaj 
Pintar, ki je ubrano povezoval 
vecer, je povedal, da je ZSKP leta 
2004 izdala prvo Quaggiatovo 
zbirko posvetnih zborovskih sk
ladb, Stiri leta kasneje pa drugo. 
ZgoSòenka z naslovom P o m l a d n i 
vederi vsebuje 23 skladb za meSa-
ni, zenski, moSki in otroSki zbor, 
ki jih izvajajo zbori iz zamejskega 
prostora in Slovenije. Petnajstpe-
smi je avtorskih, Sest je ljudskih 
napevov, dve sta sakralni. Veclna 
pesmi je bila posnetih v zivo, 
nekaj je rudi posnetkov. 
Nekaj pesmi je ob zacetku vecera 
zapel MePZ Standrez pod vodst-
vom Davida Bandlja, na koncu pa 

dekliSka skupina Bodeca neza. 
Predstavitve se zal ni mogel ude-
leziti napovedani gost, skladatelj 
in zborovodja ter Patrickov prija-
telj Ambroz Copi. Njegove misli 
je zato prebral Pintar. Quaggiatov 
opus kaze na izjemno umetniSko 
zeljo po udejanjanju glasbenih 
hotenj ter vestno delo mladega 
ustvarjalca, meni Copi. Njegovo 
ime se zato pojavlja na koncert-
nih sporedih uveljavljenih slo-
venskih in italijanskih zborov. 
Gre za glasbo, "ki seze do srca in 
navdihuje s svojo muzikalnostjo, 
hkrati pa preseneca in ne puSCa 
tako posluSalca kot interpreta rav-
nodusnega". Njegovglasbeni sta-
vek vedno znova ponuja pogled v 

nove zvocne kombinacije in 
nianse. Poseben pecat daje njego-
vi glasbi izrazito polifono vodenje 
linij in zvocnih piasti. "Stilno 
ostaja Patrick zvest samemu sebi 
in besedilu, iz katerega crpa gla-
sbeni material in navdih". Njego
ve pevske linije so pevne in lepo 
vodene. V kompozicijah se Quag-
giato kaze kot suveren in obliko-
van skladatelj, ki se zna prilago-
diti vokalu, hkrati pa mu omo-
gotìti, da z njegovo glasbo zbor 
raste in raziskuje. ZgoScenka po
nuja dovolj pester izbor skladb za 
razlicne sestave, ki predstavljajo 
skladatelja v vsem njegovem 
umetniSkem zamahu. Opazne so 
razlike med zgodnejSimi in no-

vejSimi deli, "povezuje pa jih Se 
vedno tista prepoznavna liriCna 
plat, nekoliko zasanjana skozi Se 
tonalno zaznavanje zvocnega sve-
ta", je Se zapisal Copi. 
Tik pred koncem vecera je Patrick 
povedal, da se je z izidom CD-ja 
koncal velik projekt, pri katerem 
je sodelovalo veé kot 300 pevcev. 
Za vse to se je zahvalil Copiju, ki 
je dal prvotno zamisel, trikrat je 
izrazil svojo hvaleznost Zvezi, saj 
bi zgoScenke ne bilo, ko ne bi izS-
li rudi dve zbirki. Na koncu se je 
zahvalil Se Damjanu Paulinu, ki 
je skrbno spremljal naCrt, in res 
Stevilnim udelezencem predsta
vitve, ki je bila pravi praznik lepe 
primorske zborovske glasbe. / DD 


