Rudolf Firkušný a „jeho“ škola v roce významných výročí

Kdysi „Liduška“ – Lidová škola umění, dnes Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného.
Během šedesáti let své existence prodělala velké změny, související s vývojem společnosti.
Několikrát se stěhovala, měnili se pedagogové, vzrůstaly počty žáků a zvyšoval se vliv školy
na kulturní rozvoj regionu.
Rudolfu Firkušnému bylo v roce vzniku školy 39 let. Žil ve Spojených státech a jeho
umělecké renomé bylo neobyčejně vysoké. Postupně se stal i velmi ceněným pedagogem,
který nikdy nepřistoupil na bezduchý pianistický dril upřednostňující technickou složku hry.
Svým studentům se pečlivě věnoval a dodnes na něj s úctou vzpomínají jeho žáci i kolegové.
Bylo by pošetilé napsat, že narození vynikajícího pianisty v Napajedlích mělo v roce 1951
vliv na vznik hudební školy. Pravdou však je, že mezi pamětníky vzpomínka nezapadla a
proto bylo přirozené, že v roce 1991, na popud tehdejší ředitelky paní Věry Žákové, škola
Mistra požádala o svolení nést jeho jméno.
Rudolf Firkušný svolil bez otálení. Při návštěvě Napajedel bylo zřejmé, že pojem rodné město
pro něj nejsou prázdná slova. Na všechny, kdo se dostali do jeho blízkosti, zřetelně zapůsobila
Mistrova laskavost a vstřícnost, smysl pro humor, přirozená noblesa. Bylo jasné, jak blízko
má k mladým lidem a jak jej těší, když se věnují umění.
8. února 2012 se uskuteční Setkání s hudbou – Pocta Mistru Rudolfu Firkušnému. Tuto
tradici založil před více než deseti léty ředitel školy Mgr. Emil Sláma. Spoluorganizátorem je
pod vedením pana Petra Verbíka Klub přátel hudby v Napajedlích. Koncert zakončí oslavy
60. výročí vzniku školy a bude první z akcí, věnovaných slavnému klavíristovi v roce jeho
100. výročí narození.
Vystoupí vynikající žáci školy: sopranistka Lucie Kašpárková (účinkuje v brněnském
Národním divadle), profesor klavírní hry na kroměřížské konzervatoři Ondřej Hubáček a
Miloš Raisigl, kontrabasista Filharmonie Brno.
13., 20. a 27. května 2012 bude R. Firkušnému věnován Varhanní festival a těžištěm oslav se
stane 23. – 25. listopadu 2012 už 5. ročník festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému. Program
k těmto příležitostem je v jednání. 23. listopadu 2012 bude v Muzeu Napajedla představena
expozice, věnovaná osobnosti tohoto světoznámého klavíristy.
Věřím, že všechny zmíněné akce budou nejen příležitostí vzpomenout na odkaz slavného
napajedelského rodáka, ale i možností setkat se při poslechu krásné hudby.
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