Koncert Géniové světové hudby v klavírních proměnách je další z řady netradičních klavírních
vystoupení hudebního skladatele a klavíristy Jiřího Pazoura. Také v tomto koncertním programu zazní
celá řada hudebních skladeb v různých žánrech a stylech. I tentokrát, jak už je při koncertech Jiřího
Pazoura zvykem, umělec navazuje v druhé polovině koncertu kontakt se svými posluchači a plní jejich
hudební přání. Vznikají tak původní nové klavírní skladby bez přípravy přímo před zraky posluchačů.
Jak už sám název napovídá, v průběhu koncertu zaznějí klavírní improvizace na témata známých
skladeb českých a světových skladatelů v nové hudební podobě. Jiří Pazour vám s vtipným a milým
průvodním slovem zahraje například Smetanovu Vltavu v různých hudebních stylech nebo
originálním způsobem promění hudební téma klavírního koncertu b moll Petra Iljiče Čajkovského.
Uslyšíte také originální zpracování skladeb Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka, George
Gershwina a dalších autorů.
Jak už bývá u koncertů Jiřího Pazoura zvykem, v druhé části programu si budete moci sami zvolit
témata, která bude Jiří Pazour zpracovávat. Tato část koncertu není nikdy stejná, pokaždé zní nová
hudba. Budete mít možnost sledovat, jakým způsobem se proměňují známé melodie a jak přímo na
místě vznikají nové hudební skladby.
Uměleckou činnost Jiřího Pazoura je možno shrnout do tří oblastí - kompoziční, koncertní
a pedagogické. Jako skladatel se věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho
kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou
na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. V roce 2011 získal
1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír
na texty lidové poezie "Zatmělo se mně slunečko". V roce 2015 zazněla na koncertu pořádaném
agenturou Chamber Soloist of Detroit ve First Presbyterian Church of Farmington v americké
premiéře jeho skladba "Probuzení perel" zkomponovaná pro housle, lesní roh a klavír.
Věnuje se značnou měrou také tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní např. na texty Jiřího Žáčka,
Josefa Kainara, Jiřího Suchého, Robina Krále. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České
televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru např. Jitka Molavcová,
Magdalena Reifová, Petr Vacek atd.
Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů.
Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry např. Tomášem Vondrovicem, Lídou
Engelovou, Karlem Weinlichem, s vydavatelstvími SUPRAPHON MUSIC a.s., Portál, Tympanum, ARSCI,
atd.
Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci. "Večery klavírní
improvizace Jiřího Pazoura" si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou
popularitu jak doma, tak i v zahraničí.
Kromě České republiky vystupoval také v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii,
v Holandsku, ve Švýcarsku, na Maltě, v Řecku, v Západní Austrálii, v USA, v Kanadě, v Jižní Koreji
a v Japonsku. V lednu 2017 natáčel v USA s americkou klavírní improvizátorkou Ann Park-Rose nové
společné CD.
Od roku 2015 spolupracuje s PhDr. Matějem Lipským PhD. na kurzech muzikoterapie pro cílené
využívání zvuku a hudby k terapeutickým účelům.
Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje
předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.

