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Lucián Bezák

CHVÍLE S CARLOM CARRETTOM

LUCIÁN BEZÁK

Hudobný album Chvíle s Carlom Carrettom je sólový minimalistický projekt spievajúceho klaviristu Luciána Bezáka.
Predstavuje 10 skladieb meditatívneho charakteru, inšpirovaných dielom talianskeho duchovného spisovateľa Carla
Carretta. Album vyšiel v roku 2016 vo vydavateľstve Tonada.

je klavirista, spevák a hudobník pochádzajúci z Bánoviec
nad Bebravou. V súčasnosti žije v Topoľčanoch, kde pracuje
ako učiteľ na ZUŠ L. Mokrého. Po vyštudovaní Štátneho
konzervatória v Bratislave pôsobil profesionálne v hudobnej
skupine AC+. Po revolúcii si zakladá vlastnú rockovú kapelu
Sába, s ktorou vydal 3 hudobné albumy—Dar, Myrta a Pod
obal. Jeho kompozičný záber predstavuje širšie žánrové
spektrum: od rocku cez pop music, gospel music až po súčasnú vážnu hudbu a experimentovanie.

V 50 minútovom programe zaznejú pomedzi autorské skladby aj úryvky z meditácií Carla Caretta, ktoré vyšli v knihe
Kráčajme cestou lásky vo vydavateľstve Lúč v roku 1996.
ÚČINKUJÚ
Lucián Bezák - spev, klávesové nástroje
Miroslava Bezáková - flauta, recitácia
Magdaléna Krchňavá - husle
SKLADBY
1.

Môj Otče

2.

Pohľad do diaľky

3.

Tisícky tvárí

4.

Spoločenstvo

5.

Letný večer

6.

Len jedno slovo

7.

Nájsť si čas na púšť

8.

Stretnutie

9.

Zápas na ceste životom

10. V Hrnčiarovej dielni

CARLO CARRETTO
Taliansky spisovateľ Carlo Carretto sa narodil 2. apríla 1910
v Alexandrii. Roky mladosti a stredného veku prežil ako učiteľ a duchovný aktivista. Vo veku 40 rokov pocítil volanie
nasledovať príklad pátra Foucaulda, vstúpil do rehole Malých bratov Ježišových a odišiel na saharskú púšť. Desať rokov viedol pustovnícky život a získal hlbokú skúsenosť duchovného života modlitby v tichu a práci. Keďže podstatou
života malých bratov je žiť kontemplatívne medzi ľuďmi, vrátil sa do Európy a v roku 1965 v Spelle v Umbrii založil nové
bratstvo modlitby a pohostinnosti. Venoval sa aj spisovateľskej činnosti a jeho kniha Listy z púšte sa stala bestsellerom. Brat Carlo zomrel v pustovni sv. Hieronyma v Spelle 4.
októbra 1988 na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorého bol
obdivovateľom a zanieteným životopiscom.
Vo svojich dielach s chuťou hovoril o Ježišovi Kristovi v čase
priaznivom i nepriaznivom až po cesty do ticha, do púští jeho ľudského i duchovného príbehu. Výber z tvorby Carla
Carretta vyšiel na Slovensku v podobe myšlienok na každý
deň pod názvom Kráčajme cestou lásky.

