III. Virtuózni sólisti – Robert Kozánek
A.H.: V dnešnej relácii Rádia dychovka Virtuózni sólisti vám,
vážení poslucháči, predstavíme jedného z najlepších hráčov na
tenor a pozaunu v Európe–ktorým je bezpochyby Robert Kozánek.
Tento všestranný hudobník, v súčasnosti aj člen DH Kumpanovi
muzikanti, sa narodil v roku 1978 v Kroměříži.
Pevné hudobné základy uňho vybudoval jeho otec Viktor
Kozánek, ktorý bol viac než 30 rokov prvým hobojistom
Filharmonie B. Martinů v Zlíně a v súčasnosti sa venuje
predovšetkým
pedagogickej
činnosti
na
Konzervatóriu
v Kroměříži, kde je profesorom hry na hoboj a dirigentom
školského symfonického orchestra.
Robert Kozánek se hudbe venuje už od útlej mladosti, ZUŠ začal
navštevovať v r.1984. Najskôr hral na zobcovú flautu, neskôr sa
učil na eufónium a ako 9 ročný, keď už mal dosť dlhé ruky,
zahájil svoju trombónovú budúcnosť pod vedením učiteľa
Fr.Garguláka.
V roku 1992 začal študovať na konzervatóriu v Kroměříži v
trombónovej triede Prof. Jaroslava Kummera. Túto školu ukončil
v roku 1997 absolventským koncertom so symfonickým
orchestrom a predviedol Koncert č.1 pre trombón a orchester
Josefa Matěja. Od roku 1997 študoval na pražskej HAMU v triede
Prof. Miloslava Hejdy a po jeho smrti v štúdiu pokračoval u ext.
pedagóga Jiřího Sušického.
Počas štúdia absolvoval tiež
trojmesačnú stáž na Guildhall school of music v Londýně. HAMU
absolvoval v roku 2002 absolventským koncertom s Plzeňskou
filharmóniou a veľkým trombónovým recitálom.
Robert Kozánek už ako 9 ročný začal pôsobiť vo Veľkom
dychovom orchestri mladých v Zlíně a vo VDO Zlín. Počas štúdia
na konzervatóriu pôsobil tri sezóny vo Filharmónii Bohuslava
Martinů v Zlíně. V roce 2001 úspešne urobil konkurz do Českej
filharmonie v Prahe, kde od roku 2002 pôsobí ako prvý
pozaunista. Robertovi Kozánkovi je blízka symfonická i komorná
hudba, venuje sa sólovej hre s klavírom, ale aj džezovej hudbe,
zúčastňuje sa rôznych súťaží a pôsobí aj pedagogicky.
Pre nás je podstatné, že sa venuje aj dychovej hudbe a prevádza
ju na špičkovej úrovni.
Počas štúdia na konzervatóriu hral na baskrídlovku v DH
Zdounečanka, kde pôsobil asi 5 rokov. Potom účinkoval 6 rokov
vo vynikajúcej profesionálnej DH Gloria, s ktorou odohral
nespočetné množstvo vystúpení nielen v Čechách, ale i v
zahraničí. S týmto súborom natočil tiež svoj prvý sólový nosič s
názvom Menu pro Roberta. V roku 2001 presedlal do novo
vzniknutej kapely - Kumpanovi muzikanti, ktorú založil jeho
dlhoročný kolega, vynikajúci trubkár Vlado Kumpan. S touto
formáciou zostavenou z elitných hudobníkov tohoto žánru pôsobí
i v súčasnosti. V roku 2000 získal s DH Gloria titul Majster
Európy a v roku 2003 už s Kumpanovými muzikantmi získal titul
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raz.
Robert Kozánek sa zúčastnil mnohých súťaží v hre na pozaunu
v Čechách i vo svete, napr. v roku 1988 v Ženeve, o rok neskôr
v Gdaňsku i v Nemecku a v roku 2002 zvíťazil na svetovej súťaži
v Južnej Kórei. Rok nato opäť víťazí v súťaži, poriadanou
celosvetovou trombónovou asociáciou ITA v Helsinkách a v roku
2004 víťazí aj na súťaži v Londýne.
Okrem množstva skladieb so spomínanými dych. hudbami, nahral
R.Kozánek aj viacero sólových CD. S DH Gloria nahral CD nosič
s názvom Menu pre Roberta, s DH Vlada Kumpana sólové CD
s názvom Priatelia. Účinkuje aj so skupinou Brass Sextet, s
ktorým v roku 2003 nahral CD s názvom ...poprvé, v roku 2005
ďalšie CD s názvom Summer Music, a v roku 2010 CD s názvom
Coctail Classic.
My si dnes vypočujeme majstrovské zvládnutie hry na tenor
i pozaunu Robertom Kozánkom z nahrávok CD –čka s názvom
Priatelia. Budú to skladby: Kozlíček na horách Miloša Procházku,
Pozauniáda Lojza Barotka, potom valčík Kozlíček a známa
latinskoamerická skladba Tequilla. Na svoje CD-čko si Robo vybral
aj jednu moju skladbu s názvom Tenorgold Galopp, potom to bude
skladba klarinetistu Pala Smolára Strýček Jackie, spolu s Vladom
Kumpanom si Robo zamuzicíruje v Baleárskej polke Antonína
Pechu a na záver to bude skladba Libora Mikla Křehká žádost.
Príjemné chvíle s virtuóznym sólistom Robertom Kozánkom vám
želá Adam Hudec.
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