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štvrťstoročie a pred rokom 
sa na dosky tohto divadla 
vrátila, kde dnes účinkuje 
ako Uršula v tragikomédii 
Najstaršie remeslo. Za túto 
postavu bola prednedávnom 
ocenená v rámci udeľovania 
Výročných cien Literárneho 
fondu. 
Počas svojej hereckej ka-
riéry vytvorila množstvo 
dramatických postáv 
a divákom ostala v pamäti 
ako Jana z Arcu, Máša 
v Troch sestrách, Ranevská 
vo Višňovom sade či grófka 
vo Figarovej svadbe. Ešte 
počas hereckých štúdií 
začala účinkovať vo fi lme 
a televízii. Práve v tom čase 
zaujala najmä českých 

režisérov, ale množstvo 
postáv vytvorila aj v slo-
venských fi lmoch a in-
scenáciách. Jej výrazný hlas 
režiséri zakomponovali do 
množstva rozhlasových hier.  
„Je priam zázrak, že v tejto 
prekomercionalizovanej 
dobe zaznieva aj takýto 
tón! Priznám sa, veľmi som 
tomu ani neverila, mám už 
za tie roky svoje skúseno-
sti, ale vďaka Bohu, dobrá 
vec sa podarila! Na tom 
majú zásluhu dvaja vzácni 
a šikovní ľudia – Andrej 
Leca a Roberto Leca a ich 
agentúra LECA production. 
CD je na svete! Jeho krst 
ma presvedčil, že záujem 

osobností. Na podujatí ne-
chýbal bývalý prezident SR 
Ivan Gašparovič, herci Eva 
Kristínová, Juraj Sarvaš, 
Jozef Šimonovič, Eva Mária 
Chalupová a mnohí ďalší. 

„Bez podpory sponzorov 
a darcov by nebolo možné 
projekt doviesť do zdarného 
konca a teda album vydať. 
Poďakovanie patrí obciam, 
s ktorými je meno Jána 
Hollého späté. Sú to obce 
Madunice, Borský Mikuláš, 
Horná Streda, Pobedim. Za 
podporu však ďakujeme 
aj Národnej banke Slo-
venska a Trnavskému 
samosprávnemu kraju. Za 
seba a naše vydavateľstvo 
a  produkčnú spoločnosť 
LECA production chcem 
mimoriadne poďakovať 
pani Ide Rapaičovej, ktorá 
je dušou projektu. Nosič 
by nebol vznikol, nebyť jej 
veľkej lásky k poézii, nebyť 
jej jedinečnej interpretácii 
Hollého tvorby, ktorej sa 
venuje dlhé roky a je v nej 
jedinečná. K vytvoreniu 
tohto nosiča sme pristúpili 
preto, že si to tvorba Jána 
Hollého zaslúži a aj skvelá 
interpretácia Idy Rapaičovej 
by mala byť zachytená na 
takomto profi lovom nosiči.“ 
– vyjadril sa vydavateľ An-
drej Antonio Leca.

Nie náhodou sa slávnostné 
podujatie konalo na pôde 
Divadla Nová scéna. Ida 
Rapaičová na javisku Novej 
scény pôsobila viac ako 

„Nosič sme vydali 
pri príležitosti 
230.výročia 
narodenia bás-

nika Jána Hollého. Tvorili 
sme ho s láskou a radosťou 
a veríme, že aj poslucháči 
ho príjmu s láskou. 
Budeme veľmi radi, ak sa 
tento nosič dostane hlavne 
medzi mladých ľudí, do škôl 
a bude slúžiť ako vhodná 
učebná pomôcka. Ján 
Hollý žil a tvoril v čase, keď 
slovenčina mala vôbec prob-
lém so svojou existenciou 
a on – básnik, dokázal 
priam nemožné. Ob-
hájil našu reč, tvoril na 
najvyššej úrovni a dokázal 
rovnocennosť sloven-
ského jazyka so stáročiami 
vytríbenými jazykmi. 
V pôvodnom tvare, teda 
v bernolákovskej slovenčine  
a v časomernom verši sme 
na nosič zachytili úryvky 
z jeho eposov, selaniek 
a básní.  Interpretácia 
týchto krátkych riadkov 
v podaní jedinečnej re-
citátorky Idy Rapaičovej 
sa stáva zážitkom pre 
poslucháča. Nosič nesie 
názov Na krásnú zahradu, 
podľa básne s najväčšou 
umeleckou pôsobivosťou 
a ktorú mal navyše sám 
básnik najradšej.“ – vysvetlil  
dramaturg projektu Roberto 
Leca.

Vznik tohto nosiča a samot-
nú interpretku pani Idu 
Rapaičovú si svojou účasťou 
uctilo mnoho významných 

o tieto hodnoty neuhasína 
a som rada, že som mohla 
prispieť k ich oživeniu. Opäť 
sa potvrdilo, že skutočné 
hodnoty majú svoj vlastný 
život: my tu už nebu-
deme, ale ony zostávajú 
a počkajú si na tých, čo si 
ich zaslúžia.’’ – vyjadrila 
svoje pocity Ida Rapaičová 
po krste CD Na krásnú 
zahradu.

Na krásnu 
      ZAHRADUProdukčná spoločnosť a vydavateľstvo  

LECA production  uviedla na trh nový 
CD album Na krásnú zahradu. Jedná sa 
o výber z básnickej tvorby Jána Hollého 
v interpretácii jedinečnej recitátorky Idy 
Rapaičovej. Slávnostné uvedenie CD sa 
konalo dňa 23.11.2015 v Štúdiu Olympia 
v Divadle Nová scéna. Pr
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CD bude dostupné 
v predaji v predajniach 
Postshop na pobočkách 
Slovenskej pošty v kraj-
ských aj okresných mestách.
CD je tiež možné 
objednať na dobierku pria-
mo u vydavateľa. Objednáv-
ky na tel. čísle 0902/532 
088 alebo e-mailom: 
info@lecaproduction.com

Ida Rapaičová s hereckými 
kolegami Evou Kristínovou 

a Jozefom Šimonovičom

CD do života uviedol 
básnik a literárny vedec 

Viliam Turčány

Vznik nosiča ocenil aj exprezident SR 
Ivan Gašparovič. Na foto s vydavateľmi.

K CD pani 
Ide gratulu-
je dlhoročná 

kolegyňa 
z Novej scény 
Eva Landlová

V programe účinkoval Metropolitný 
chór Pravoslávnej cirkvi na Slovensku
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