Prestižní evropskou kytarovou soutěž ovládl Francouz
Cyprien N´tsai
V sobotu 8. července 2017 dozněly poslední kytarové tóny účastníků prestižní
mezinárodní soutěže ve hře na klasickou kytaru v Kutné Hoře. 19. ročníku, který
se konal pod záštitou Ministerstva kultury ČR, se zúčastnilo 64 soutěžících
z celkem 25 zemí světa. Čtyři dny tu předváděli své hráčské umění mezinárodní
porotě v čele s předsedou Štěpánem Rakem, která po soutěžním maratonu
vybrala ty nejlepší. V mezinárodní porotě dále zasedli: Anna Hronová (Česká
republika), Michal Nagy (Polsko), Thomas Offermann (Německo), Petr Saidl
(Česká republika), Florian Larousse (Francie), Marek Nosal (Polsko), Pia
Gazarek-Offermann (Německo), Thomas Müller-Pering (Německo), Judicaël
Perroy (Francie), Stefano Viola (Itálie) a Andrea De Vitis (Itálie).
V první kategorii do 20 let se nejlepším interpretem a laureátem soutěže stala
Češka Milena Šolcová, druhé místo získala také Češka Dominika Švendová a na
třetím místě skončil Dominik Carević z Chorvatska.
Vítězem prestižní druhé kategorie a laureátem kutnohorské mezinárodní
kytarové soutěže se pro rok 2017 stal Francouz Cyprien N´tsai, druhé místo
obsadil kytarista Takuya Okamoto z Japonska a třetím nejlepším byl Francouz
Raphaël Feuillatre.
Cenu pro nejlepšího českého účastníka v I. kategorii získala Milena Šolcová a
ve II. kategorii Antonín Pevala.
Součástí festivalu není jen soutěžní klání, ale také bohatý doprovodný program.
V historickém sále Vlašského dvora se odehrálo celkem sedm krásných
večerních kytarových recitálů a lektoři - kytaroví mistři, nabídli své umění
mladším nebo začínajícím kolegům při desítkách hodin mistrovských kurzů,
které v průběhu soutěže odučili v příjemném prostředí kutnohorského
Spolkového domu.
Mezinárodní bienále se v tomto roce poprvé konalo v exkluzivních prostorách
nově zrekonstruovaného Dačického domu. Soutěžící i mezinárodní porota byli
spokojení se soutěžním prostředím a zázemím, které všem Dačického dům
poskytl. Poděkování patří zaměstnancům Dačického domu, kteří obětavě

pomáhali organizačnímu teamu soutěže vytvořit pro tuto evropsky významnou
akci kvalitní zázemí.
Festival klasické kytary se v Kutné Hoře znovu odehraje opět v roce 2019. Půjde
o jubilejní 20. ročník, což znamená, že mezinárodní kytarová soutěž zakotvila
v Kutné Hoře před 39 lety. Organizátoři děkují všem sponzorům a partnerům.
Zvláštní poděkování za podporu patří městu Kutná Hora, bez kterého by soutěž
nemohla existovat a díky jemuž se mohou pustit již několik měsíců po skončení
letošního ročníku do přípravy dalšího bienále.
Výsledky mezinárodní kytarové soutěže Kutná Hora 2017:
II. kategorie (věkově neomezena)
1. cena - Cyprien N´tsai (Francie)
2. cena - Takuya Okamoto (Japonsko)
3. cena - Raphaël Feuillatre (Francie)
4. cena – Davide Giovanni Tomasi (Itálie)
5. cena – You Wu (Čína)
6. cena – Antonín Pevala (Česká republika)

I. kategorie (do 20 let)
1. cena - Milena Šolcová (ČR)
2. cena - Dominika Švendová (ČR)
3. cena - Dominik Carević (Chorvatsko)
4. cena – Jan Čonka (Česká republika)
5. cena – Luka Vidović (Chorvatsko)
6. cena – Barbora Rothová (Česká republika)
7. cena – Przemyslaw Religa (Polsko)
8. cena – Dominika Dawidowska (Polsko)
Finalista Andrzej Grygier (Polsko) odstoupil ze soutěže ze zdravotních důvodů
Nejlepší český účastník soutěže v I. kategorii
Milena Šolcová (ČR)
Nejlepší český účastník soutěže v II. kategorii
Antonín Pevala (ČR)

Cena publika
Antonín Pevala (ČR)
Cena předsedy poroty za výjimečnou interpretaci skladeb Rondeňa, Petenera
a Zapateado od Regina Sainz de la Mazy
Jan Čonka (ČR)
Cena předsedy poroty za výjimečnou interpretaci skladby Rondeňa od Regina
Sainz de la Mazy
Takyua Okamoto (Japonsko)

Počet soutěžících v I. kategorii do 20 let
22
Počet soutěžících ve II. kategorii
42
Zúčastněné země
Česká republika, Chorvatsko, Polsko, Ukrajina, Slovenská republika, Rumunsko,
Srbsko, Chile, Velká Británie, Itálie, Maďarsko, Francie, Španělsko, Německo,
Nizozemí, Řecko, Kolumbie, Kanada, Finsko, Bosna, Japonsko, Švýcarsko,
Mexiko, Belgie, Čína

Pořadatel soutěže
Město Kutná Hora
Záštita
Ministerstvo kultury ČR
Partneři
Ministerstvo kultury
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Petr Matoušek
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