Sbor SUDOP vystoupil s Tomášem Čechalem
Ve čtvrtek 21.června se konal v sále náboženské společnosti UNITARIA koncert smíšeného
pěveckého sboru SUDOP1, tentokrát poprvé se sbormistrem Tomášem Čechalem. Ten letos
v lednu převzal taktovku po dlouhodobé šéfce sboru Dagmar Kohoutové. Sbor SUDOP vznikl
na půdě stejnojmenného ústavu na počátku 80.let a podílel se významně na pražském
kulturním a společenském životě. V době, kdy nebylo možno podnikat a cestovat po světě,
byly paradoxně velmi dobré podmínky pro zájmovou uměleckou činnost. Na půdě ústavu
existovaly kromě sboru také dva orchestry a několik komorních těles. Pořádaly se tu také
výstavy obrazů a besedy s významnými osobnostmi. Byl to jakýsi únik ze šedi
normalizačního života.
Dagmar Kohoutová, někdejší členka Filharmonického pěveckého sboru, se často pouštěla
do nastudování náročných skladeb, které byly někdy na hranici možností amatérských
zpěváků; sbor se podílel například na provedení Dvořákova Stabat Mater. V posledních letech
byla činnost sboru soustředěna hlavně na období vánoc - s koledami a obligátní Rybovou mší.
Další složkou repertoáru byly lidové písně v úpravách Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka,
Bohuslava Martinů a jiných skladatelů.
Zkušený dirigent a hornista České filharmonie Tomáš Čechal navázal právě na tuto část
sborového repertoáru a nastudoval pásmo „Já, píseň tvá…“, obsahující 20 skladeb
a capella a tři skladby s klavírním doprovodem. Pásmo bylo proloženo recitací lidové poezie
v podání Rudolfa Kvíze. Program trval asi 70 minut.
U 40členného amatérského sboru, kde většina zpěváků jsou senioři, je obtížné dosáhnout
vyrovnanost jednotlivých hlasů a křišťálově průzračnou intonaci. Přesto se dirigentovi
podařilo patrně maximum možného. Jistá rezerva je v přednesovém pojetí písní - na
skladbách by se mělo déle pracovat, aby si zpěváci mohli repertoár zažít a odstranili drobné
intonační nedostatky. Videonahrávka viz http://youtube.com/user/hajovnasloup
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SUDOP znamená „Státní ústav dopravního projektování“ , název původního zřizovatele sboru, jenž v jeho
budově dosud sídlí.

