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Pardubice, Dům hudby
\ Ludvíi< Kašpárek

V rámci nedávno za|oženého pardubického lrudebního festivďu Le Quattro Stagioni se v Sukově síni Domu hudby
(z7. v.) uskutečnil varhanní koncert Václar'a Rabase a jeho
hostů. o torn,že osobrrost tohoto umělce má pro Pardubice

a ýchodočeský region kiíčolyýznaln, nevědí jenom zasvěcení, ale skutečně každý, kdo sleduje tamějšíkulturní život.
Proto nepřekr'apilo, Že Rabasův koncert byl qprodaný již
několik dní předenr. Rabas je vítězemrnezinárodní varhanní
soutěže Pražskéhojara r958, za}<]adatel a pedagog pardubic_
ké konzer_vatoi_e a kromě svého ďouholetého koncertnílro
působenír.y.učoval rorrrěž na pražskéAMU. Pikantní na celém podvečeru b1'Ia skutečnost, že uměIec rystoupil na tomto várročnírnkoncertě po jedenapadesáté! Á to je udáIost,
která rozlrodně stojí za Zazl1aYnet1ání, zl'láště kdyŽ Rabas je
r'dobré kondici a i r'e věku sednrdesáti šesti ]et si udržuje
rysokou interpretační úroveli, jak to prezerrtoval ze|ména
v t"ráročlrénr CJrcrólu č. 5 a moll Césara Fralrcka. Ke svérrru
lystoupení si umě]ec přizr'al mladé lrudebníky z pozoruhod_
rrélro konlorrrího sotrboru Barocco sempre gior'arre, slože_
nélro vesrrlěs z rrěkdejšíclr absolventů pardubické konzen'a_
toře. Za urrrěleckého vedení Josefa l{rečrnera se ansánbl
specializuje tla tr'orbu vrcholrrého baroka, nerylrýbá se však
ani jirrýnr stylorýtrr obdobínr. Vznikl v roce 2Oo+ a díky kva_
}itlrírr-ru liráčskérnu obsazení by nrohl qpllrit l1lezerll' kterou
t'tlá r.tonto seglllcntu česká }rudebrrí sféra. Hudebníci jsou
rýborrrě techr-ricky r14lar'eni a jejich poučerrá a zatrjatá lrra
r1'zrár'á k osobitéIrru projevu. Nikoli nálrodou b1'Ii pozvárri do
Prograll-Iu ietošníl-ro Pražské]roj ara. Většípódiová sttr'eretri_
ta a r:r,o]něnost jistě rra sebe rreneclrá dlouho čekat. Barocco
sempre gior.ane spoiupracov alo v Hcindelouě Ronceftč g moll
pro uarltany a sntyčce, op. 4 č.3, s mimořádrrě naclarrý'rn rnladýnr varlrarríkeIlr Par4errl Svobodou, který s ýečným ohla_
d ntoll ata'
sem přednesl v úvodu Bachouu Toccatu
"Í"s"
ké část Syntfoníe pro uarltany č. 5 Charlese-Maríe Wídora.
Srněs vánočníclrkoled v úpravě Madimíra Popelky pak koru_
novala Rabasův vánočnípodvečer jako zdařilou oslal'tr zraléIro umění a ambicí mladé lrudebrrické generace. r
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