Zahajovací koncert
Mezinárodních letních klavírních kurzů
Pražské konzervatoře 2018
pondělí 2. července 2018 v 19:30 hod.
Koncertní sál Pražské konzervatoře
/Dvořákovo nábřeží 2/

PAVOL PRAŽENICA – klavír
/Česká republika/

laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2017
a držitel Ceny Unicornu „Talent Mladého klavíru 2017“

Program:
L. van Beethoven

Sonáta C dur op. 2, č. 3
Allegro con brio
Adagio
Scherzo. Allegro
Allegro assai

C. Debussy

Ostrov radosti

B. Smetana

Sny
V Čechách

F. Liszt

Uherská rapsodie č. 2

Vstup volný

Pavol Praženica (*2001 v Žilině) se věnuje hře na klavír od pěti let. Jeho prvním významným
pedagogem byla Jana Macharáčková na ZUŠ Jana Hanuše v Praze. V současnosti je studentem
Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy u Libuše Tiché. Od roku 2009 také navštěvuje třídu
talentovaných dětí a studentů na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze pod
vedením Aleny Vlasákové. Získal již mnohá ocenění na více významných soutěžích, mimo nich
vystupuje na mnoha koncertech a kulturních akcích organizovaných Gymnáziem a Hudební školou
hlavního města Prahy nebo HAMU a na dalších
výběrových koncertech. Mimo sólového hraní se věnuje
i hudbě komorní, spolupracuje s houslistkami Natálií
Toperczerovou či Larisou Palochovou. Jako vedlejší obor
studuje i sólový zpěv ve třídě Jaroslava Mrázka. Rovněž
zde už získal ocenění, například II. cenu na Písňové
soutěži Bohuslava Martinů.
Kromě hudby ho baví například lyžování či se zajímá
o politiku nebo moderní technologie.
Soutěžní a umělecké úspěchy:
2010 – III. cena v Karlovarské růžičce, II. cena v soutěži
Prague Junior Note, 2011 – III. cena v Mezinárodní soutěži Amadeus v Brně, III. cena v Mezinárodní
soutěži Petera Toperczera v Košicích (Slovensko), II. cena v soutěži Prague Junior Note, III. cena
v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, 2012 – II. cena v soutěži
Prague Junior Note + Cena prof. V. Švihlíkové za nejlepší provedení skladeb J. S. Bacha, 2013 – I. cena
v Mezinárodní soutěži Pro Bohemia v Ostravě, I. cena v Mezinárodní klavírní soutěži Glubczyce
(Polsko) + Cena za interpretaci Sonáty D dur op. 69 J. L. Dusíka, I. cena v soutěži Prague Junior Note,
2015 – I. cena a absolutní vítěz v Mezinárodní soutěži Klavírna Orava v Dolném Kubíně (Slovensko),
I. cena a absolutní vítěz v soutěži Prague Junior Note. III. cena v Mezinárodní soutěži B. Bartóka ve
Vídni (Rakousko), vystoupení na čtyřech vánočních koncertech se Státním komorním orchestrem
Žilina jako sólista Haydnova Koncertu D dur, 2016 – vystoupení se Symfonickým orchestrem hl. m.
Prahy FOK v pražském Rudolfinu jako sólista Haydnova Klavírního koncertu D dur v rámci koncertu
„Mladé talenty Josefu Sukovi”, II. cena (I. nebyla udělena) v Mezinárodni mozartovské soutěži
Frascati – Řím (Itálie), I. cena v Mezinárodní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad
Labem + Cena za provedení sonáty F dur W. A. Mozarta, II. cena v Mezinárodní klavírní soutěži
v Newcastlu (Velká Británie), 2017 – I. cena v Ústředním kole soutěže ZUŠ ČR v Praze, II. cena
v Mezinárodní klavírní soutěži Petera Toperczera v Košicích, titul laureáta Mladého klavíru Pražské
konzervatoře 2017 a hlavní cena Unicornu „Talent Mladého klavíru 2017“. 2018 – vystoupení na
koncertě v rámci projektu „Mladé talenty Josefu Sukovi“ se symfonickým orchestrem FOK jako sólista
1. věty Griegova Klavírního koncertu a moll. Celý Koncert si zahrál v červnu na závěrečném koncertě
sezóny Státního komorního orchestru Žilina. Na jaře letošního roku získal ještě Cenu za nejlepší
klavírní spolupráci na Mezinárodní pěvecké soutěži Rudolfa Petráka v Žilině a I. cenu na Mezinárodní
klavírní soutěži „The Piano Talents for Europe“ v Dolném Kubíně (Slovensko) a Cenu pro nejlepšího
slovenského účastníka.
V příští koncertní sezóně vystoupí např. s Janáčkovou filharmonií Ostrava, kde byl vybrán na základě
interpretační soutěže „Jeunesses musicales“ v lednu 2018.

