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FAUSTO ROMITELLI

AMOK KOMA (2001)

LA SABBIA DEL TEMPO (1991)
 
FRANCESCO FILIDEI

FINITO OGNI GESTI (2010)
 
FAUSTO ROMITELLI

CUPIO DISSOLVI (1996)

BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA
DIRIGENT PAVEL ŠNAJDR

Mimořádné básně ze sbírky Dům strach, z nichž některé 
byly psány přímo v cele na Bratislavské, od nespravedlivě 
odsouzeného, mučeného a osudem zkoušeného básníka 
a překladatele JANA ZAHRADNÍČKA, zazní v intimním 
přednesu OTAKARA BLAHY. Expresivní a emočně vyp- 
jaté kompozice smrtelně nemocného a předčasně zes-
nulého italského skladatele Fausta Romitelliho doplní 
absolutní, smiřující kompozicí Franceska Filideie. Nejed- 
ná se o zhudebnění, ale o dvě paralelní cesty od počá-
tečního amoku přes utrpení, víru a osvobození – chci být 
rozpuštěn.
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