čt 24/6, 19:00 hod.
Náměšť nad Oslavou
zámek, knihovna

Slavnostní závěrečný koncert

Raquel Andueza
soprán

Private Musicke
Pierre Pitzl

viola da gamba, barokní kytara, umělecký vedoucí

Jesús Fernández Baena
theorba

Richard Myron
violon

Hugh Sandilands
barokní kytara

David Mayoral
perkuse

Záštitu koncertu udělil španělský velvyslanec,
J. E. ángel lossada Torres Quevedo.

Ve spolupráci:

Náměšť nad Oslavou

téma Hudba jako na dlani

1

program

Giovanni Stefani

(fl. 1618–1626)

Amante felice / Šťastný milenec
Neapol 1618

Giovanni Girolamo Kapsperger (cca 1580–1651)
Rosa Bianca / Bílá růže
Libro sesto di villanelle, Řím 1632

Gaspar Sanz (1640–1710)

instrumentální

Canarios
Instrucción de música sobre la guitarra española, Saragossa 1674

Tarquinio Merula (cca 1594–1665)
Folle è ben che si crede / Dobře je bláznu, který věří
Curtio precipitato et altri capricii, Libro secondo, Benátky 1638

Giovanni Girolamo Kapsperger
Gia risi / Jen jsem se smál
Libro quarto de vilanelle, Řím 1623

Fernando Valdambrini (1623–1690)

instrumentální

Capona
Libro primo di chitarra, Řím 1646

Joseph Chabanceau de la Barre (1633–1678)
Si c’est un bien che l’esperance / Je-li na naději něco dobrého
Airs a deux parties, avec les seconds couplets en diminution,
Paříž, Robert Ballard, 1669
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Giovanni Girolamo Kapsperger
Alma Mia / Lásko má
Řím 1619

Santiago de Murcia (1673–1739)

instrumentální

Marionas
Madrid 1732

Biagio Marini

(1594–1663)

Meraviglia d’Amore / Zázraky lásky
Scherzi e canzonette, Parma 1622

Giovanni Girolamo Kapsperger
Felici gl’animi / Šťastné duše
Libro quarto di villanelle, Řím 1623

Giovanni Paolo Foscarini
(fl. 1629–1647?)

instrumentální

Folia
Li Cinque libri della chitarra alla spagnola, Řím 1640

Andrea Falconieri (1585–1656)
O vezzosetta / Ó, zlatovlásko roztomilá
Libro primo di villanelle, Řím 1616
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Člověk odedávna hledá své místo ve světě. Dává jména význačným útvarům
v krajině, kreslí mapy, klade si otázky. Co je za řekou, co za horami, za mořem,
za obzorem? Postupně se lidské obzory rozšiřují na celou planetu, sluneční
soustavu, galaxii, pozorovatelný vesmír. Orientaci v prostoru však komplikuje
čtvrtý rozměr – čas – tato řeka, jež neúprosně plyne stále dál a znemožňuje nám
návrat na stejná místa. Kvetoucí zahrada stane se po pár týdnech vyprahlou
pustinou – ač se navrátíme na místo zázraku, ten zde již není, proud času
nepočká, vše odnáší s sebou. Zázrak zůstává jen v naší paměti, obtížně sdělitelný.
Hudba je uměním pomíjivého okamžiku: vzduch se zachvěje, okouzlí člověka
krásou a je pryč. Jak to bylo? Jak to znělo? Dokážu to zahrát znovu stejně? Těžko.
A co když ta krása je výsledkem souhry? Potkají se naše mysli znovu přesně ve
stejném rozpoložení? Nemožné. Panta rhei – vše plyne, nevstoupíš dvakrát do
stejné řeky.
Člověk se však nevzdává. Snaží se zázrak zachytit do tenat hudebního
zápisu. Vymýšlí různé způsoby. Rozličné notace jsou však vždy jen receptem,
ze kterého vzniká jedinečný hudební pokrm právě teď a tady. Receptem, který
různým způsobem a v různé kvalitě zachycuje jednotlivé aspekty hudby, nikdy
však nemůže zachytit to nejpodstatnější: kouzlo okamžiku, naladění mysli
hráčů i posluchačů, jejich souznění. Ani nahrávku nevnímáme pokaždé stejně,
prožitek záleží na našem momentálním duševním rozpoložení a okolní situaci.
I z koncertu odchází každý z posluchačů s jiným zážitkem – hudba vzniká až
v něm, rezonuje s jeho stavem, s jeho radostmi a problémy.
Pravé umění však v sobě vždy má má střípek onoho zázraku. Odlesk
jedinečného okamžiku tehdy a tam, který kaleidoskop lidského pinožení
přenese do našeho života teď a tady. Vše podstatné se opakuje, prožíváme
stejné existenciální výzvy jako lidé před námi, snažíme se nalézt odpovědi na
stejné otázky. Není tedy podstatné, je-li píseň hrána na theorbu, elektrickou
kytaru či ukulele. Podstatné jsou emoce, které v nás hra vzbudí. Podstatné jsou
otázky, které se v nás při poslechu zrodí.
Otevřme tedy svou mysl, nasajme vůni středomoří a plujme proti proudu řeky
času čtyři staletí, abychom prožili večer s tehdejšími obyvateli Říma, Benátek,
Neapole, Madridu či Paříže – vždyť jejich trable, lásky a touhy jsou stále aktuální!
Ondřej Maňour
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Rodačka z Pamplony Raquel Andueza se hudbě věnuje od svých šesti let.
Vystudovala Guildhall School of Music and Drama v Londýně. Jejími dalšími
učiteli byli Richard Levitt, Lisa Paglin a Marianna Brilla. Pravidelně spolupracuje
s četnými ansámbly, mezi něž patří L’Arpeggiata, Gli Incogniti, B’Rock, La
Tempestad, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla, El Concierto Español,
Private Musicke, Conductus Ensemble, La Real Cámara, Hippocampus,
Orphénica LyraLyra, La Colombina ad. Společně s theorbistou Jesúsem
Fernándezem Baenou se v duetu zaměřuje na italskou hudbu XVII. století
a v roce 2010 společně založili vlastní soubor La Galanía.
Raquel vystupuje rovněž jako sólistka na pódiích mnoha evropských
renomovaných festivalů a koncertních sálů včetně newyorské Carnegie Hall
či londýnských Proms. Pracuje s předními dirigenty, jako jsou William Christie,
Fabio Biondi, Emilio Moreno, Jacques Ogg, Monica Huggett, Eduardo LópezBanzo, Christina Pluhar, Richard Egarr, Ottavio Dantone, Christian Curnyn, Pablo
Heras, Sir Colin Davis či José Ramón Encinar. Pravidelně vyučuje nejen ve svém
studiu v Pamploně, ale také na pěveckých kurzech v Teatro Real v Madridu a na
univerzitách v Burgosu a Alcalá de Henares.
Raquel nahrává pro labely Warner a Virgin Classics, Glosa, K617, NB Musika,
Accentus a Zig-Zag Territoires. V roce 2011 společně s Jesúsem Fernándezem
Baenou založili vlastní úspěšný a oceňovaný label Anima e Corpo.
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Foto: Josef Herfert

PRIVATE MUSICKE je ansámblem složeným ze smyčcových instrumentů
nebo skupinou drnkacích nástrojů (především kytar a louten), popř. kombinací
obou. Soubor vystupuje se zpěváky nebo s dalšími instrumentalisty a jeho
konkrétní obsazení závisí na daném hudebním projektu. Pokaždé však
posluchače uchvátí nezaměnitelným zvukem, objevným výběrem repertoáru
i přesvědčivými aranžmá, ve kterých hraje významnou roli improvizace.
Členové souboru, pocházející z několika evropských zemí, se specializují na
interpretaci staré hudby a mají bohaté zkušenosti jako sólisté i vedoucí řady
hudebních seskupení. Název Private Musicke je titulem převzatým ze sbírky
madrigalů Angličana Martina Peersona z roku 1620.
Od svého založení v roce 1998 soubor pod vedením Pierra Pitzla účinkoval na
řadě evropských festivalů staré hudby. Soubor vydává úspěšná CD pro labely
ORF a ACCENT. S patronkou našeho festivalu, Magdalenou Koženou, soubor
natočil u labelu Deutsche Grammophon posluchačsky mimořádně oblíbené CD
Lettere amorose.
Private Musicke je častým a velmi oblíbeným hostem našeho festivalu.
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Foto: Markus Forster

Pierre Pitzl vystudoval hru na kytaru u Waltera Würdingera na vídeňské
Vysoké škole hudby a výtvarných umění. Na basilejské akademii Schola
Cantorum studoval hru na loutnu u Eugena Domboise, Hopkinsona Smitha
a Jürgena Hübschera, komorní hře a generálbasu se věnoval pod vedením
Jespera Christensena. Hru na violu da gamba studoval u Wielanda Kuijkena
a Christopha Coina. Vystupuje též také jako sólista či doprovod na barokní
kytaru. Jeho koncertní aktivity se soubory Al Ayre Español, Concerto Köln,
Clemencic Consort, Ensemble Daedalus, Accademia Montis Regalis, La Galanía
či s flétnistou Fransem Brüggenem, s cembalistou Wolfgangem Glüxamem
ad. ho zavedly na pódia festivalů, jako jsou Salzburger Festspielen, Resonanzen
Wien, Flandern Festival, je rovněž oblíbeným umělcem posluchačů našeho
festivalu.
Pierre Pitzl je uměleckým vedoucím souboru Private Musicke, s nimiž
natočil pro labely Deutsche Grammophon, ORF a ACCENT několik vysoce
hodnocených CD a absolvoval desítky koncertů po celém světě. Je zván jako
pedagog na četné mistrovské kurzy (Fondatione Gini Venedig, Sommerkurse
Pöllau, Festival de Musica Antigua de Sevilla) a školy (JAMU, konzervatoř ve
Frankfurtu). Jako stálý pedagog vyučuje hře na violu da gamba na vídeňské
konzervatoři a na tamní hudební univerzitě. Je uměleckým vedoucím letních
kurzů staré hudby v rakouském St. Pöltenu, v sídle našeho partnerského
festivalu.
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Amante felice
Bella mia, questo mio core
Per voi vive e per voi more:
Che voi siete per mia sorte
la mia vita e la mia morte.
Col bel guardo mi ferite,
Col bel guardo mi guarite
Quando dunque mi mirate,
Morte e vita, ohimé! mi date.
O d'amor miracol novo
Vita e morte a un tempo io provo;
Ne so quale è piu gradita
Se la morte o pur la vita.
Anzi in dubbio ancor io vivo
S'io son morto o s'io son vivo:
Ma sia quel che vuole il fato,
Vivo e morto a voi m'ho dato.

Šťastný milenec
Krasavice, toto srdce
po vás mře a pro vás bije.
Vy jste totiž, na mou potíž,
moje smrt i žití moje.
Pohledem mne zraňujete,
pohledem uzdravujete.
Když vy na mě pohlédnete,
smrt i život poskytnete.
Ach lásky nový zázraku,
mrtev žiji v jednom mžiku.
Nevím, vítanější je-li
sladká smrt, či život celý.
K tomu dál v pochybách žiji,
jsem-li mrtvý, nebo živý,
osud zřejmě tomu chtěl,
živomrtvý bych zde pěl.

Rosa bianca
Candidetta Reina
Ceda pur à tuoi vanti
la Rosa porporina
Ch’essa è di duol herede
E nel tuo sen la gioia
Fiorir ogn’or si vede.

Bílá růže
Běloskvoucí královno,
i purpurová růže
bledne před tvými přednostmi,
zatímco ona je dědičkou bolesti,
ve tvém nitru lze jen radost
v každé chvíli spatřovat.

Al leggiadro tuo stelo
Spiri pur d’ogn’intorno
L’aria tranquilla, e´l cielo;
Ché quel candor vivace
Delle tue pure frondi
Guerra non vol, ma pace.

Kolem stonku tvého
ze všech stran
jen klidný větřík věje;
ta zářivá bělost
tvých čisťounkých lístků
pouze po míru touží, ne po válce.

Di tue foglie ridenti
Cingan pur le sue fronti
Verginell’innocenti;
Che lor virtù sublime
Piú che ne bianchi gigli,
Nel tuo candor a’esprime.

Tvými veselými listy
dokonce i nevinné panny
ozdobují svá čela;
jejich vznešená ctnost
je totiž lépe než bílými liliemi,
vyjádřena tvou běloskvoucí podstatou.
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Folle è ben che si crede
Folle e’ ben che si crede
che per dolce lusinghe amorose
O per fiere minacce
sdegnose
dal bel idolo mio rittragga il piede.
Cangi pur suo pensiero
chi il mio cor prigioniero
spera che goda la liberta’.
Dica chi vuole,
dica chi sa.

Dobře je bláznu, který věří
Dobře je bláznu, který věří,
že kvůli sladké milostné naději
nebo kvůli hrdým opovržlivým
výhrůžkám
bych se odvrátila od svého milovaného.
Klidně může zapomenout na to,
že by moje uvězněné srdce
toužilo po svobodě.
Ať to poví, kdo jen chce,
pokud to však ví.

Altri per gelosia
spiri pur empie fiamme dal seno
versi pure Megera il veneno
perche’ rompi al mio ben
la fede mia.
Morte il viver mi toglia
mai sia ver che
si scioglia
quel caro laccio che preso m‘ha.
Dica chi vuole,
dica chi sa.

Někdo z žárlivosti
srší z hrudi krutými plameny,
mě ať klidně Megera nalije jedu,
aby rozbila tu mou věrnost
k milému mému.
Smrt ať si mne života zbaví,
nikdy však nebude pravdou, že by
povolilo
to drahé pouto, jež mne semknulo.
Ať to poví, kdo jen chce,
pokud to však ví.

Ben havro’ tempo, e loco
da sfogar 1‘amorose mie pene
da temprar de 1‘amato mio bene
e de l‘arso mio cor, 1‘occulto foco.
E tra 1‘ombre e gli orrori
de‘ notturni splendori
il mio ben furto s‘ascondera’.
Dica chi vuole,
dica chi sa.

Jednou přijde příležitost
k uvolnění mé milostné hořkosti,
ke zmírnění utajované horoucnosti
vyprahlého srdce mého i mého milého.
A mezi stíny a hrůzostrašností
záblesků noci
si můj milý ukryje svůj lup.
Ať to poví, kdo jen chce,
pokud to však ví.

Già risi
Già risi del mio mal
mentre sperai
pietà da due bei rai,
ma se muori, speranza,
sol tormentar e sospirar m’avanza.

Jen jsem se smál
Jen jsem se smál svým útrapám,
když jsem ještě
měl naději na slitování těch dvou očí,
však pokud i ty mi zemřeš, Naděje,
zbyde mi již jen smutek a pláč.
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Superba e gran beltà
piaga non vede,
Vanto di lunga fede,
Gloria d’Amor sincero
Non placa un core de’ suoi
pregi altero.

Hrdá a nadměrná krása
nevidí ránu lásky,
přednost to vytrvalé věrnosti,
chloubu upřímné lásky;
srdce, pyšné na své přednosti,
nikoho neutiší.

Dell’alma schiudi gl’occhi e mira,
o Clori,
di quest’alma i dolori,
che già morir si sente
et ama e pur morendo e non si pente.

Pootevři své duši zraky a pohleď,
ó Clori,
na bol této duše,
která se již cítí na pokraji smrti,
a jež umírajíc miluje, a nelituje toho.

Ma se pur di pietà chiudi le porte,
dicati almen la morte
se muto è fatto Amore,
senza sperar come
n’avvampi un core.

Avšak jestli i slitování zavřeš dveře,
ať ti řekne alespoň Smrt,
když Amor je oněmělý,
kterak se srdce v troud promění,
nemá-li ani naději.

Si c’est un bien che l’esperance
Si c’est un bien que l’espérance,
Elle devrait adoucir ma souffrance,
Et cependant j’espère,
et je n’en suis pas mieux.

Je-li na naději něco dobrého
Může-li býti naděje jmění,
měla by zmírnit mé utrpení,
a jakkoli doufám,
přec lépe mi není.

Non, ce n’est du plaisir
qu’une vaine apparence?
Helas! que l’on demande
à ces cœurs amoureux,
Qui pour tout espérer
n’en sont pas plus heureux:
(Si c’est un bien que l’espérance.)

Ne, radosti nemám,
spíš marné zdání?
Co milující srdce
musí nésti,
jsou v naději,
však nevnímají štěstí:
(Může-li býti naděje…)

Si c’est un bien que l’espérance,
On le devrait éprouver dans l’absence,
Et jamais il ne fait un mal si rigoureux.

Může-li býti naděje jmění,
pak měla by zlehčit odloučení,
odsunout krutou bolest z cesty.

Non, ce n’est du plaisir…

Ne, tohle není potěšení…
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Alma mia
Alma mia dove te n‘vai?
Alma mia chi fuggi tu?
Un ch'onora i tuoi bei rai,
ond'il cor ferito fu.

Lásko má
Lásko má, kam odcházíš?
Duše má, před kým to prcháš?
Před tím, jenž chválí tvoje krásné oči,
jimiž bylo jeho srdce zasaženo.

Ferma ‘l passo o core, o vita,
vuò morir davanti à te.
Ahi ch'intenti alla partita,
fugge ‘l cor non men che’l piè.

Zadrž své kroky, má lásko, můj živote,
chci abys byla svědkem mojí smrti. Ach,
co sleduješ tímto odchodem? Vždyť
srdce neprchá pomaleji než nohy!

Lagrimate, occhi dolenti,
lagrimate, ella s’en va.
Infelici, eccovi spenti,
senza i rai di sua beltà.

Prolévejte potoky slz, mé smutné oči,
plačte, ona odchází!
Jak nešťastné jste, a pohaslé,
když bez jasu její krásy!

L'oro ohimè del biondo crine,
che si dolce il cor legò
Ne le perle peregrine,
tra i bei risi mirerò.

Běda, nespatřím již více ty zlatavé
kadeře, jež tak něžně spoutaly mé
srdce! Ani ty běloskvoucí perly jejího
krásného úsměvu!

Ne vedrò la man di rose,
ch'alla Aurora scorno fà
ne le ciglia luminose
dove Amor con l’arco stà.

Neuzřím více tu růžovou ručku,
před níž i Jitřenka bledne!
Ani ty pronikavé oči,
v nichž Amorovy šípy číhají!

Sentirò ben giù nel seno,
foco tal ch'io ne morrò.
Lungi apresso ardon’ non meno,
quei begl'occhi, e ben lo sò.

Pocítím však v hloubi svého srdce
plamen takový, že způsobí mi smrt.
Ani blízkost dálce neoslabuje žár těch
krásných očí, jak již dobře vím.

téma Hudba jako na dlani
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Meraviglia d’Amore
Lungi dal mio bel Sol,
di luce privo,
in queste selve io vivo,
se vivo si può dir chi non hà core.
Meraviglia d’Amore.

Zázraky lásky
Daleko od mého krásného slunce,
bez světla,
v těchto hvozdech žiji,
lze-li nazvat živým, kdo je bez srdce.
Zázrak lásky.

Senz’alma spiro in dolorosi accenti
I miei crudi lamenti,
E senza spirito avvampo
in grave ardore.
Meraviglia d’Amore.

Bez duše bolestně vydechuji
vzlyky mých trpkých nářků,
a bez vzduchu jsem spalován
přesilným plamenem.
Zázrak lásky.

Meco la vita non soggiorna punto
qual misero defunto;
e pur mi doglio in questo
tetro horrore.
Meraviglia d’Amore.

Ve mně již života zbylo asi tolik,
co v nebohém nebožtíkovi,
a přeci cítím bolest v tomto temné
hrůze.
Zázrak lásky.

Com’esser può,
che provi tante pene
Colui, che’l cor non tiene,
E sia di spirto, d’alma, e vita fore,
Meraviglia d’Amore.

Jak je jen možné,
že zakouší tolik bolesti,
kdo již srdce odevzdal,
a je i zbaven ducha, a duše, i života.
Zázrak lásky.

Felici gl’animi
Felici gl’animi
Che greggie guidano,
Ne’ cure esanimi
Nel petto annidano,
Di se piacevoli
I giorni menano,
E dilettevoli
I cor serenano.
O piacer stabile,
O povertad’ amabile.

Šťastné duše
Šťastné duše,
jež vodí stáda,
zbytečné starosti
jim nitro netíží,
jen samé příjemné
dny prožívají
a potěšením
srdce oblažují.
Ó, stálá radosti,
milovaná chudobo.

Del duol si ridono,
Il sen tranquillano,
Le noie ancidano,
D’ardor sfavillano,
Ch’ a’ lor bellisimmo
Il prato infiorasi.
O piacer stabile,
O povertad’ amabile.

V bolesti se smějí,
nitro uklidňují,
nudu zabíjejí,
žár lásky rozněcují,
takže jim překrásná
luka rozkvétají.
Ó, stálá radosti,
milovaná chudobo.
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Qui nembi horribili
Non si raggirano,
Ne’ crudi sibili
I venti spirano,
Ma nudre l’aria
D’odori nobile,
Ne’ scherzi varia
April’immobile.
O piaver stabile,
O povertad’ amabile.

Hrozivá mračna
se tu nekupí,
kruté a sychravé
větry nefičí,
vzduch je tu provoněn
ušlechtilou vůní,
své žerty předvádí
duben proměnlivý.
Ó, stálá radosti,
milovaná chudobo.

O vezzosetta
O vezzosetta dalla chioma d'oro,
Dolce ristoro d'ogni mio tormento,
Deh, fa contento il mio grave martire,
O vezzosetta, non mi far morire!

Ó, zlatovlásko roztomilá
Ó, zlatovlásko roztomilá,
sladká posilo po všech mých strastech,
upokoj, ach, můj hluboký žal!
Ó, roztomilá, nenechávej mne umírat!

O ritrosetta ch'hai si bello il seno,
Deh, fa sereno il
mio dolente stato,
E fa felice il mio grave martire,
O ritrosetta, non mi far morire!

Ó, zdrženlivá, co máš ňadra tak krásná,
kéž bys projasnila
můj temnobolný stav,
a ve štěstí můj hluboký žal proměnila,
ó, zdrženlivá, nenechávej mne umírat!

O giovinetta dalla bella mano,
Non far ch'invano
io spenda la mia fede,
Ma dà mercede al mio grave martire,
O giovinetta, non mi far morire!

Ó, mladinká, co máš tak krásné ruce,
nedopusť,
aby má věrnost přišla nazmar,
a uděl milost mému hlubokému žalu,
ó, mladinká, nenechávej mne umírat!

O bella figlia del soave riso,
Volgimi il viso ormai dolce
e pietoso,
E dà riposo al
mio grave martire,
O bella figlia, non mi far morire.

Ó, dcerko, s tím jemným úsměvem,
obrať ke mně ten již sladký
a soucitný pohled,
a dopřej odpočinku mému
hlubokému žalu,
ó, dcerko, nenechávej mne umírat!
překlady
Miloslav Študent,
archiv festivalu

téma Hudba jako na dlani
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Concentus Moraviae zahajuje novou festivalovou tradici. Kromě festivalové
vinotéky, festivalového golfového turnaje a akce Hudba na kole bude od
letošního roku pravidelnou součástí festivalového programu také vernisáž
výstavy vybraného výtvarného umělce tvořícího v některém z festivalových
regionů. Tito výtvarníci zároveň vytvoří jedno dílo přímo na objednávku festivalu.
Prvním z oslovených umělců je Pavel Tasovský.
Umělecký kovář Pavel Tasovský
absolvoval Školu uměleckých řemesel
v Praze závěrečnou prací Zvěrokruh
v roce 1978. V Moravském muzeu
v Brně absolvoval odborný kurz
muzejních konzervátorů se specializací
na kov a dřevo, Mistrovskou školu
uměleckých řemesel v Praze ukončil
prací Hamounovo křeslo. Poté
pracoval v kovářské dílně brněnských
Uměleckých řemesel. Podílel se na
na významných zakázkách, např.
Malovaný dům v Třebíči, hrad Špilberk,
Moravské zemské muzeum, poutní
kostel ve Křtinách. V roce 1989 založil
kovářskou dílnu v Náměšti nad
Oslavou a začal se věnovat volné
tvorbě. Od roku 1992 samostatně
vystavuje.
Hlavní náplní kovářského ateliéru
zůstává realizace zakázek do historických objektů i do současné architektury. Většina realizací vzniká po konzultaci s architekty dle Tasovského vlastních
návrhů. Kovárnou prochází mnoho absolventů uměleckých škol.
Pavel Tasovský společně s kastelánem zámku Náměšť nad Oslavou
Markem Bušem pořádá od roku 2003 výstavu SETKÁNÍ v zámku, v zámeckém
parku a v Galerii 12. V uplynulém desetiletí se mj. účastnil konference kovářů
v Kalifornii, byl členem odborné komise v italském Stia, byl 3 roky lektorem
v kovářské dílně Školy pro zachování řemesla v Bruselu a v Richmondu ve
Virginii vytvořil společně se svým synem Pavlem a kolegy z Kalifornie kinetickou
sochu tanečnice.
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Svatá Cecílie, 2021, kolorovaná ocel, kámen, 96 × 30 × 21 cm
Vytvořeno pro festival Concentus Moraviae.
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Léčba železem a ohněm
V neděli 27. června 2021 v 16 hodin se uskuteční na vnitřním nádvoří zámku v
Náměšti nad Oslavou slavnostní vernisáž výstavy Tasovského kovových objektů.
Výstava nazvaná Léčba železem a ohněm bude v zámeckém parku a na
obou nádvořích přístupná po celý červenec a srpen a nebude na ní chybět ani
nádherná festivalová sv. Cecílie.

Pavel Tasovský aneb Ten, který sochá z kovu
Chápu se příležitosti k vyslovení mínění, že Pavel Tasovský je předním
reprezentantem našich sochařů vyjadřujících se v kovových materiálech. Názory
bez opodstatnění mají však hodnotu rozplývavé bubliny. Je zapotřebí více slov.
Hodnověrných. Některé snad bude uznáno, podrženo v paměti, vytisknuto.
Kovaná socha (skulptura) vzniká spojením fortelu a vnímavosti. Jedno
bez druhého se sotva obejde. Tasovský je zhusta označován za uměleckého
kováře. Umělecký kovář je řemeslník zhotovující umělecké kusy. Leč Tasovský
je umělecky vzdělaným sochařem. Jeho materiálem je ocel a jiné tvárné kovy.
Sochař myslí v konceptech objemu, prostoru, formy a vnitřního sjednání
dimenzí zobrazovaného. Tasovského, s renomé zde i v cizině, vysunula do
popředí výtvarná způsobilost vtělená do svéráznosti projevu rozvinuté od
základní hmoty do přitažlivých tvarových detailů. Je skvělým kreslířem, což
náleží do nadstavby řemesla označené za deskriptivní invenci. V tužkové skice
svede iluzivně zhmotnit trojrozměrné dílo i s atributy kovářské technologie.
K otázce po eventualitě vytvoření bezpředmětné kované sochy přísluší
souhlasná odpověď. Avšak nezobrazující skupenství kované oceli prosté
předmětu bylo by obtížně akceptovatelným artefaktem. Tasovského díla jsou
v sumě své krásy svérázně zobrazující. Náměty má zoomorfní, mytologické,
hybně figurální, k osobitému podání grafické symboliky ho inspiruje zvířetník.
„Hodnověrná slova“ subjektivně shrnuji takto: Tasovského volná tvorba
(vedle existenčně důležité tvorby užité) je nesena v harmonii tradiční rukodělné
práce, nových technologií zpracování kovu, tvůrčího důvtipu, možností vztahu
hutných objemů a lyrizovaných plasticky působících detailů, jež definují námět.
V autorově sdruženém estetickém úsudku nacházíme původní originalitu. Ona
je východiskem i resumé stavícím Tasovského u nás do popředí současných
sochařských projevů v oblasti jeho materiálové orientace.
Jan Dočekal
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