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Slovo na úvod
Letní prázdniny už dávno skončily a akademický rok 

se rozjel naplno . Co nás asi čeká… V novém čísle Piani-
ssima nás toho čeká dost . Na léto si alespoň zavzpomínáte 
prostřednictvím článků o hudebních kurzech v Brně, Mi-
kulově a Litomyšli . Zajímavý by mohl být týmový článek 
od lektorů klavírní hry, kteří působili na kurzech a poděli-
li se s námi o své názory . Kdo rád cestuje, měl by si přečíst 
článek o Klavírním ostrově od Šárky Bartošové, přestože 
cesta na něj je daleká . Blízko by mohl být např . pro svě-
toznámého klavíristu Lang Langa . O jeho životě a názo-
rech se dočtete v překladu článku od Miroslava Beinhaue-
ra „Lang Langův efekt“ . 

V rozborech Minutových etud Františka Schäfera, kte-
ré tvoří část disertační práce Martiny Farany, možná ob-
jevíte novou inspiraci ke studiu technické literatury, která 
však není jen pouhým technickým cvičením, ale i umělec-
ky hodnotným obohacením repertoáru .  V notové příloze 
vám nabídneme skladbu Smutný déšť z cyklu „Obrazy jed-
noho dne“ od mladé autorky Jany Potůčkové . Náladově je 
skladba jak dělaná pro současné listopadové dny .

Aby se časopis navzdory počasí trochu rozzářil, zařadi-
li jsme inspirativní improvizace na obrazy Františka Kup-
ky, jež ve svém článku moc hezky zpracoval a popsal Petr 
Hanousek . Obrazy maluje i nedávný host Jānis Maļeckis, 
který působil jako lektor klavírní hry na masteclassech 
JAMU . 

Studium ale není jen o masterclassech, které mohou být 
pro studenty větším i menším zpestřením výuky . Je přede-
vším o denním studiu u vlastních pedagogů, kteří nejvíc 

stojí za úspěchy svých studentů . V loňském školním roce 
bylo úspěchů mnoho . O soutěžních aktivitách studentů 
Katedry klavírní interpretace, kteří se v říjnu představili 
na dvou koncertech laureátů mezinárodních soutěží v aule 
JAMU, se dočtete v článku Galerie úspěchů .

Novinkou listopadového Pianissima je navázání spo-
lupráce s panem Danielem Kiktou, ladičem klavírů na HF 
JAMU . Jako zkušený a velmi sdílný odborník v oblasti 
ladění a opravy klavírů se nám pokusí v průběhu celé-
ho 1 . ročníku odpovídat na naše otázky . Ta první se týká 
výběru vhodného nástroje . Novinkou je i změna grafika . 
Obětavý Tomáš Hančil grafickou podobu časopisu vždy 
„splácal a uhladil“, ale tak mistrovsky, že bylo pro mě vel-
kou radostí časopisem listovat a prohlížet si ho . Že se do 
toho pustil v ten nejtěžší čas – v době začátku, kdy se ne-
vědělo, zda po prvním čísle vyjde alespoň ještě druhé, a to 
zcela bez nároku na jakýkoliv honorář, považuji za jeho 
nesmírnou obětavost a vstřícnost, patří mu za to velké po-
děkování .

Den má však jen 24 hodin a nedá se stále stíhat vše . 
Věřím, že i nový grafik, pan David Rak, se stane milým 
členem redaktorského týmu a bude mít se mnou stej-
nou trpělivost, jakou měl pan Hančil . Totéž bych si přála 
i v případě dalších členů týmu, tj . všech, kteří si dokážou 
najít ve svém životě přeplněném nekončícími povinnost-
mi čas sednout si a napsat ostatním něco milého, veselého, 
smutného, zajímavého…

Věra Chmelová
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Minutové etudy op. 23 Františka 
Schäfera

Minutové etudy op. 23 představují poslední opus skladeb 
pro klavír Františka Schäfera . Jejich přesný rok vzniku není 
znám, ale datuje se mezi léty 1950 – 1953 . Jejich náročnost 
je různorodá, najdeme zde etudy snadné, ale i etudy tech-
nicky nelehké, vyžadující již určitou pianistickou zručnost . 
Tyto etudy jsou ale především velmi přínosné jako celek . 
Při poslechu dochovaných nahrávek jim nelze upřít osobi-
té kouzlo, velké muzikantské nadšení a výrazovou oprav-
dovost . Skladatel vyjadřuje v těchto drobných skladbách 
různé vjemy, od bouřlivých vnitřních konfliktů, přes etudy 
pocitově radostné a vlídné až po zranitelně niterné . Ačko-
li i zde zůstává František Schäfer věrný své pedagogické 
profesi a používá pro tento cyklus označení Etudy, osobně 
bych pro půvab a rozličnost těchto kousků raději zvolila 
jiné označení cyklu drobných náladových skladeb – např . 
Preludia . Tím, že se skladatel v každém čísle zaměřuje na 
jeden technický prvek, má cyklus podobné koncepční ře-
šení jako např . Preludia op . 28 Fryderyka Chopina .

Dostupné dochované audio snímky, které jsou k dispozi-
ci v archivu Českého rozhlasu Brno, poskytují zajímavé 
srovnání . Starší nahrávka1 z roku 1960 je v podání skla-
datelovy manželky Valerie Schäferové (č . 3 Allegro, č . 6 
Adagio cantabile, č . 5 Allegro vivo, č . 11 Adagietto, č . 9 
Allegretto), v  pořadí mladší nahrávka2 z roku 1985 patří 
Jaroslavu Smýkalovi, Schäferovu žákovi z Janáčkovy aka-
demie múzických umění v Brně, který uvádí výběr osmi 
etud (č . 1 Allegro risoluto, č . 2 Allegretto, č . 3 Allegro, č . 6 
Adagio cantabile, č . 5 Allegro vivo, č . 11 Adagietto, č . 9 
Allegretto, č . 10 Risoluto) . Nahrávky jsou rozdílné, nicmé-
ně obě mají jeden společný interpretační rys – jsou výrazně 
přednesové a každá jakoby uměla číst mezi řádky Schäfe-
rovy hudby . Šlo přece jen o interprety pohybující 
se v blízkosti skladatelovy osobnosti . Nedrží se 
striktně naznačené dynamiky, v mnohém jsou 
domyšlenější než zápis sám, užívají hojně rubata a 
individuálního interpretačního přístupu .

Pokud bychom čerpali ze Schäferových koncert-
ních záznamů, první zmínka o provedení Minu-
tových etud se datuje ke dni 15 . listopadu 1954, 
kdy je v Husově sboru v Brně premiérovala Věra 
Králová-Lejsková, která již v té době byla absol-
ventkou Konzervatoře Brno .

1 Signatura T04321 .
2 Signatura VS674033 .

Minutové etudy se dochovaly pouze v Schäferově rukopisu 
a opisu skladeb, který vznikl až po smrti Františka Schäfe-
ra . Pro studium a bádání je přínosnější již zmíněný ruko-
pis, kde u některých etud najdeme např . různé koncepční 
verze, často přeškrtnuté programní podtituly a náladovo-
tempová označení, rovněž drobné poznámky ohledně po-
řadí jednotlivých skladeb . Tento titul bohužel nikdy nevy-
šel tiskem, i proto není příliš hrán ani znám .

Název cyklu Minutové etudy musíme chápat spíše jako 
„krátké“ etudy, provedení většiny čísel rozhodně zabere 
více času než jednu minutu, což je zřejmé z nahrávek i z mé 
vlastní praktické zkušenosti .

Etuda č. 1 Allegro risoluto

Pro Etudu č . 1 si František Schäfer vybral tóninu C dur . 
S tímto momentem se setkáváme i v dalších skladatelových 
cyklech, např . v 16 etudách op . 16 a v Preludiích op . 8 . Je 
více než zřejmé, že Schäfer tuto tóninu chápe jako vstup-
ní, jako primární tonální základ pro zahájení většího cyk-
lu skladeb . Díky tomu všechny úvodní části jeho cyklů 
začínají optimisticky, v tomto případě dokonce odhodla-
ně a rázně . Technickým prvkem, kterým se etuda po ce-
lou dobu zabývá, je především hra stupnic v kombinaci se 
speciálním procvičením čtvrtého a pátého prstu v podobě 
střídavých melodických tónů . Charakterovou rozhodnost 
reprezentují zejména doprovodné akordy levé ruky . Etuda 
důsledně čerpá ve svém rozsahu z tóniny C dur, nenajdeme 
zde ani jedno tonální vybočení či posun . Je až zajímavé, jak 
obratně skladatel využil tak omezeného rozsahu . Koncep-
ce etudy je založena na sekvenčním transponování tech-
nického prvku vždy o sekundu nahoru nebo dolů (notový 
příklad č . 1) .

METODIKA
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Etuda č. 2 Allegretto

Pro v pořadí druhou etudu si Schäfer zvolil tóninu e moll 
a  technický prvek procvičování drobných ozdob v obou 
rukou – v tomto případě přírazů, které jsou v tématu při-
druženy ke staccatovaným osminovým notám . Jako dopro-
vod zvolil autor imitační prvek – opakuje 
základní motiv tématu . 

Když se v interpretaci snoubí předepsané 
drobně členěné frázovací obloučky a kon-
trastní dynamika, jde obsahově o velmi pou-
tavou skladbu, ve které je dost prostoru pro 
individuální pojetí a vyjádření atmosféry 
(notový příklad č . 2) .

Etuda č. 3 Allegro

Etuda F dur měla nést podtitul „Slovácká“ . Nicméně autor 
si to rozmyslel a uvedený podtitul přeškrtl . Vedly jej k tomu 
zcela jasné důvody, etuda příliš neevokuje zamýšlený pro-
gramní koncept . Svým stylem spíše připomíná zvukoma-
lebnou hříčku z dílny raně impresionistického skladatele . 
Technický prvek figuračně rozložených akordů pravé ruky 
zpočátku melodicky souzní s vedoucí linkou 
levé ruky, jejíž jasná převaha vyplyne více naje-
vo až v druhé polovině skladby . Přesně dotaže-
ná pedalizace, prstoklady a zejména dynamika 
spojená s obsahem připomínající nevinnou dět-
skou hru činí ze skladby úsměvně optimistický 
hudební obrázek (notový příklad č . 3) .

Etuda č. 4 Andante con espressione

Tato skladba je postavena na jednom základním motivu, 
který se v úplném nebo zkráceném znění objevuje buďto 
v pravé nebo levé ruce . Nad kompozicí tedy můžeme uva-
žovat jako nad účelným procvičením onoho motivu oběma 
rukama a v různých hlasech, tedy jako nácvik polyfonního 
slyšení a percepce . Etuda na velmi omezené ploše prochá-
zí několika tóninami a jejich modulacemi, což je přínosné 

pro procvičení věrnosti tématu v různých zvukově barev-
ných kombinacích a rovněž v různých polohách ruky . Cel-
kem na třech místech (takt 7, 19, 27) je etuda zpestřena 
o technický prvek sestupných stupnic v terciích (notový 
příklad č . 4) .

Etuda č. 5 Allegro vivo

Vitální etuda a moll má jediný cíl – procvičit pohybli-
vost a samostatnost čtvrtého a pátého prstu pravé ruky . 
Nepříliš významný převážně přiznávkový doprovod levé 
ruky se v druhé části etudy změní na stejně pohyblivý 
technický prvek s tím rozdílem, že zde nejde o procviče-
ní samostatnosti čtvrtého a pátého prstu, ale díky tónině 
A dur musí v levé ruce docházet k modifikacím prstokla-
dů kvůli časté pozici prstů na černých klávesách . Důležité 

je rovněž Schäferovo předepsané legato a drobná crescen-
do a decrescendo dynamika . Těmito prostředky interpreta 
navádí, že není přípustné hrát tuto etudu pouze mecha-
nickým způsobem, ale předně se zvukovou představou 
melodicky vyzpívaných not, ač v rychlém tempu (notový 
příklad č . 5) .
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Etuda č. 6 Adagio cantabile

Jako poutavě dojemnou skladbu lze označit Etudu č . 6 Des 
dur . Pocit, že se nejedná o etudu, je ovšem mylný . Autor 
vybral velmi pomalé tempo Adagio, aby měl interpret pro-
stor zaměřit se na brilantní hru ozdobných stupnicových 
vsuvek připomínající glissanda . V úvodním 
tempu jsou probírány vsuvky o jedenácti a de-
víti notách . Ve střední části Con motto jsou 
tyto technické prvky zkráceny na osm a šest 
not . V této části se nalézá gradační plocha 
zpestřená o použití drobných nátrylů . Atmo-
sféra pomalého Adagia přináší výrazový ma-
teriál skladby v Schumannovsky nostalgicky 
laděných dimenzích (notový příklad č . 6) .

Etuda č. 7 Allegro

Jako protipól předchozí etudy se dá označit Etuda č . 7 
B  dur . Rychlé tempo3 a především dovádivé vzestupné 
téma, se kterým si Schäfer s žertem hraje tím způsobem, že 
jej ve středním díle b uvede sestupně dolů, nás v prvé řadě 
uvádí do technické problematiky hry doprovodů a kříže-
ní rukou . Zatímco levá ruka hraje ve své přirozené pozici, 
3 „Tempo je pulsem skladby . Je vždy stanoveno příkazem skladatelovým . 
Údaje jako Andante, Allegro, Allegretto udávají nám poměrné nebo 
přibližné tempo, takže mnohdy jsme u nové, dosud neslyšené skladby 
v pochybách . (…) Andante nám udává tempo pomalé, takt Alla breve 
nebo třípůlový jsme zvyklí spojovat s představou rychlého tempa . Ve 
skutečnosti je to jednoduché, počítáme pomalu na 2 /3/, z osmin stávají 
se ne příliš rychlé šestnáctiny . 
O něco přesnější je příkaz Mouvement de Habanera /Estampes – rytiny, 
Večer v Granadě/ nebo Tempo di Sarabanda /Images, Hommage ./ 
Vzpomeneme si na známou Habaneru z Carmen nebo některou 
z Bachových Saraband, kterou máme dobře v paměti . Přesnou hodnotu 
tempa nám udává někdy metronom, je-li určen skladatelem . (…) 
Schumann udával tempa podle svého, pomalejší metronomu – nemohu 
doložit toto tvrzení, ale jeho metronom . příkazy by na to poukazovaly . 
Bral bych v úvahu i to, že skladatel bývá leckdy i různě naložen na př . 
slyšel-li těsně předtím nějaké sentimentální a málo hybné provedení 
některé své skladby, v příští skladbě má bezděčně sklon nadsadit . Také to 
může být chyba tisku, na př . Janáček, V pláči – čtvrtka 180 . – správné je 
snad 80 . Ještě kritičtěji máme brát =údaj vydavatelův /Czerný, přehnaná 
tempa Bachových rychlých vět a příliš pomalá v Sarabandách ./ Někteří 
skladatelé mimo nebo místo metronomu udávají dobu trvání skladby . 
/Vít . Novák ./ Tempo nesmíme si myslit jako veličinu nepružnou 
a neproměnnou . 
I v Beethovenovi vedlejší thema část vyžaduje nepatrné zmírnění /Vyd . 
Bülow, cotta/ Jakákoliv údaj v tomto smyslu, byť i Pochettino Meno 
mosso mívá u žáků za následek značnější zpomalení jež je hrubou chy-
bou . V celku je možno soudit, že tempo je správné tehdy, je-li přednes 
přesvědčivý . U různých pianistů nutně budou malé odchylky, básnivější 
povaha se vyžívá v tempu pomalejším, průbojný virtuos typu Richtěro-
va zvolí tempo nepatrně rychlejší, ale obě tempa jsou správná . Zvláštní 
kapitolou je zvolené tempo udržet a nezrychlit, jak se často z nervosity 
děje .“ SCHÄFER, F . O přednesu . Strojopis, nedatováno, s . 9 – 10 .

pravá ruka překonává vzdálenosti z diskantové do basové 
polohy nástroje . Pro zpestření této problematiky používá 
vzestupných stupnic v terciích . Zcela nečekaný je závěr 
etudy v užití nového prvku repetovaných tónů s prstokla-
dem využívajícím střídání prstů (notový příklad č . 7) .

Etuda č. 8 Dumka. Andante

Podtitulem této Etudy e moll je název 
Dumka . V bolestně laděné atmosféře řeší 
Schäfer problém pianisticky neméně bo-
lestný – spojování doprovodných střed-
ních hlasů v přísném legatu spolu se zadr-
ženým horním tónem melodie . Skladatel 
důsledně vypisuje prstoklad i frázovací 

obloučky, čímž dává neústupně najevo účelný pedagogický 
směr skladby . Ač nám v mnohém práci usnadní pedál, je 
zřejmé, že nejde o samoúčelnou manuální úlevu, ale pouze 
o zvukové podbarvení teskně laděných harmonií (notový 
příklad č . 8) .

Etuda č. 9 Allegretto

Rozmanitý kaleidoskop technických prvků je v Etudě č . 9 
E dur doplněn i o problematiku hry trylků . Než se ve tře-
tím taktu etudy připojí k trylkům prvního a druhého prstu 
melodie hraná pátým prstem ve staccatu, nechá skladatel 
interpreta tzv . rozehrát na úvodních dvou taktech, kde 
je melodie vypuštěna . Celkem přesně by náladu vystihl 
i Schäferem původně zamýšlený podtitul Hrací hodiny . 
V doprovodné levé ruce se nemůžeme zbavit pocitu odti-
kávání vteřinové ručičky (notový příklad č . 9) .
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Etuda č. 10 Risoluto

Podobně jako v cyklu Etudy op . 16 zamýšlel autor tuto ok-
távovou etudu C dur zařadit na konec cyklu . Dokazuje nám 
to drobný vpisek „snad jako poslední?“ načrtnutý v záhlaví 
etudy . Etuda by při výběru skladeb z tohoto cyklu posky-
tovala interpretovi efektní závěr výkonu, nicméně je uve-
dena pod číslem 10, za kterým opus pokračuje ještě dvěma 
dalšími kusy . Podtitul Admirálská, kterým ji chtěl Schäfer 
označit, je opět přeškrtnut . Technické řešení této etudy ob-
sahuje hru oktáv jako osminového doprovodu i melodie, 
problematika se tudíž smysluplně vyskytuje v obou rukou . 
Jedná se především o vedení zmíněných oktávových linek 
přes sekundové postupy vyhýbající se větším a obtížnějším 
skokům (notový příklad č . 10) .

Etuda č. 11 Adagietto

Předposlední půvabné dílko tohoto cyklu nám dává mož-
nost nahlédnout do přednesově pojaté Etudy č . 11 D dur . 
Měkkost a líbeznost kompozice přímo nechává zapome-
nout na technické obtíže . Pro toho, kdo ovládá lesklou bar-
vu piana, která je základním předpokladem pro úspěšné 
zvládnutí tohoto drobného kusu, není problém tuto etudu 
zahrát s elegancí a šarmem . Pravou ruku vedenou v rych-
lých pasážích, rytmicky se měnících ze sextol na pravidelné 
šestnáctinové nebo dvaatřicetinové hodnoty, staticky do-
provází šestnáctinově vedený doprovod . Požadavek ply-
nulého pohybu tempa nesmí narušit ani rytmická hra 6:4, 
která se vyskytuje od taktu 15 (notový příklad č . 11) .

Etuda č. 12 Allegro

V poslední etudě dává Schäfer možnost zaznít tónině 
B dur, kterou zde pojímá jako bezstarostné večerní zasta-
veníčko, což lze opět dedukovat z přeškrtnutého charakte-
rového označení alla serenata . Základní technický prvek, 
se kterým je zde pracováno, se objevuje v levé ruce . Jedná 
se o akordické rozklady vždy po čtyřech šestnáctinách ve-
dené od prvního prstu k pátému, což je méně přirozené 
než v opačné dispozici . Tímto na mnoha místech vzniká 

protimelodie v prvních prstech, která je i naznačena ak-
centováním . Závěrečná tečka cyklu není okázalá, cyklus 
je uzavřen spíše klidně a s pokornou skromností (notový 
příklad č . 12) .

Při pohledu na rukopisně dochované Minutové etudy 
op . 23 se nabízí mnoho otázek . Proč autor definitivně ne-

dopracoval dílo, které vzniklo někdy mezi léty 1950 – 
1953? Můžeme polemizovat nad samotným názvem 
cyklu – Minutové etudy, které se mnohé nedají zahrát 
za minutu, ale za rozhodně delší časový úsek . Mnohé 
skladby mají podtituly, což u etud samotných nebývá 
tak často zvykem, a zejména nedořešené je i  pořadí 
skladeb . Toto dílo údajně nikdy nemělo ambice vyjít 
tiskem4, koneckonců vznikalo v době Schäferovy nu-

cené nepřítomnosti na akademii, jakožto politicky nevy-
hovující persony . Můžeme vést dialog o tom, že tento svůj 
pozdní skladatelský počin nepovažoval za příliš podstatný . 
Svou náročností je zcela jasně určen do nižších ročníků 
konzervatoře, měl tedy předně sloužit jako studijní mate-
riál žákům v jeho konzervatorní klavírní třídě . Schäfer ne-
počítal s kompletním provedením na koncertních pódiích, 
přesto se mu podařilo vytvořit cyklus skladeb, který v jeho 
klavírním díle, dle mého názoru, hraje více než čestnou 
roli půvabného intermezza .

MgA. Martina Farana, Ph.D.

Pozn. redakce: Minutové etudy op. 23 Františka Schäfera jsou součástí 
disertační práce „Klavírní dílo pianisty a pedagoga Františka Schäfera“ 
z roku 2014. Celá práce má 270 stran a je dostupná na internetové ad-
rese: 

http://is.jamu.cz/th/11562/hf_d/Reseni_prace_-_Farana.pdf

4 Nové pramenné informace dokazují, že o vydání díla František 
Schäfer uvažoval . Svědčí o tom později nalezený písemný doklad 
mezi Gustavem Křivinkou a autorem, který tuto úvahu potvrzuje . 
Etudy měly být vydány kolem roku 1964, k publikování bohužel nikdy 
nedošlo .

http://is.jamu.cz/th/11562/hf_d/Reseni_prace_-_Farana.pdf
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MATERIÁLY DO V ÝUKY

Autorem knihy Richter, écrits et con-
versations (1998) je francouzský hou-
slista, režisér a spisovatel Bruno Mon-
saingeon . (Kniha vyšla také v němčině 
pod názvem Swjatoslaw Richter . Mein 
Leben, meine Musik .) 

V češtině si ukázky z výše uvedené-
ho titulu můžeme přečíst v několika 
článcích v překladu Vlasty Reittere-
rové . (Vlasta Reittererová vystudovala 
hudební vědu na Filozofické fakultě 
univerzity Karlovy . Věnuje se překla-
datelské, kritické a recenzní činnosti, 
spolupracuje s Českým rozhlasem 
a s několika popularizačními i odbor-
nými hudebními časopisy .)

Úvodní kapitola přináší Richtero-
vy vzpomínky na jeho dětství a otce, 
na klavírní začátky a první koncerty . 
Několik dalších kapitol je věnováno 
období, kdy studoval u Heinricha Ne-
uhause . Později vypráví o setkáních 
s Prokofjevem (mimo jiné krátce cha-
rakterizuje i jeho způsob hry na kla-
vír), zmiňuje se o spolupráci s violon-
cellistou Mstislavem Rostropovičem 
a následně o mnoha dalších osobnos-
tech .

Dále se zde můžeme seznámit i s Rich-
terovými názory na hudbu . Vypráví 
o svém obdivu k Bachovu dílu Dobře 
temperovaný klavír, které kompletně 
nastudoval, o vztahu k hudbě Richar-
da Wagnera a mnohém dalším . Hu-
dební zážitky z poslechu nahrávek od 
různých interpretů i svých vlastních, 
z koncertů a divadelních představení 
si Richter zapisoval do deníků, jejichž 
obsah je zveřejněn v překladech od 
20 . dílu dále .

Nyní máme k dispozici asi 34 přelo-
žených článků a můžeme se těšit na 
jejich další pokračování .

První díl najdeme na internetové adrese:

http://operaplus.cz/svjatoslav-richter-o-sobe-a-o-hudbe-1/ 
(pro vyhledání následujících dílů stačí obměňovat číslici na konci adresy)

Petra Zíková

Tip na zajímavou knihu:
Svjatoslav Richter o sobě 
a o hudbě

http://operaplus.cz/svjatoslav-richter-o-sobe-a-o-hudbe-1/
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Tip na levné vánoční dárky pro 
nejmenší žáky

S blížícími se vánočními svátky začínám přemýšlet, jaké 
dárky či pomůcky do výuky by se daly pořídit, aby byly 
hezké a zároveň uži-
tečné . Nedávno jsem 
objevila v papírnictví 
velmi pěkné omalo-
vánky se zimní téma-
tikou, obsahující na-
víc i básničky . Těch 
je často nedostatek, 
když nechcete stále 
opakovat ty stejné . 
Buď se mohou použít 
na třídním koncertě 
jako slovní „přede-
hra“ před zahranou 
koledou či skladbičkou u nejmenších žáků, nebo se dají 
i zajímavě zhudebnit . Text básní je hodnotný i z výchov-
ného hlediska – děti se učí, jak se mají chovat v lese, když 
jdou krmit lesní zvěř, jak je strčí do pytle čert, když bu-
dou zlobit, jak se chovat pod vánočním stromečkem nebo 
u rybníka, když se chytá ryba, jak postavit sněhuláka, jak 
krmit ptáčky

apod . Vydařené barevné obrázky se zimní tématikou mo-
hou posloužit i jako vhodný materiál k improvizaci .

Autorem omalovánek s názvy „Zima“ a „Vánoce“ je J . Po-
spíchal a vydal je MFP paper s .r .o . v Přerově (www .mfp .cz) . 

K sehnání jsou snad v každém větším 
papírnictví za velmi příjemnou cenu .

Věra Chmelová

IMP ROVIZ ACE

Obrazy Františka Kupky

Pro Pokusnou hodinku v rámci 
14 . ročníku klavírních kurzů v Miku-
lově (2013) jsme si vybrali jako téma 
k improvizacím výtvarná díla podi-
vuhodného umělce Františka Kupky . 
„Kupkův životní příběh byl bohatý na 
překvapivé obraty osudu a totéž pla-
tí o  vývoji jeho díla. Z maloměstské-
ho učně se vlastní silou stal světovým 
umělcem, jedním z těch, kteří na počát-
ku 20. století malířství nejen obohaco-
vali, ale přímo razili jeho novou cestu. 
Kupka se mohl stát úspěšným akade-
mikem v Praze stejně jako ve Vídni, 
zůstat proslulým satirickým kreslířem, 
obdivovaným ilustrátorem, originál-
ním symbolistou, pozoruhodným ma-
lířem postimpresionismu, ale nakonec 
se stal Kupkou, trvalým pojmem z po-
čátků nefigurativní malby. Osud mu 
dal pocítit hořkost zneuznání, ba téměř 

zapomenutí. Za svého života zažil jako 
tvůrce nového umění víc zklamání než 
slávy, a teprve po smrti jeho odkaz po-
stupně nabýval všeobecně uznávaného 
významu.“ 

Připomeňme, že v roce 1912 František 
Kupka (1871 Opočno – 1957 Puteaux 
u Paříže) jako první výtvarník na svě-
tě vystavil v Paříži abstraktní, tedy 
nic konkrétního nezobrazující, obraz 
Amorfa – Dvoubarevná fuga a způso-
bil tím nemalý skandál . Dnes naopak 
patří k  nejžádanějším českým malí-
řům mezi sběrateli umění, jeho plát-
na se ve vyhlášených aukčních síních 
prodávají v cenách překračujících mi-
lion dolarů . 

Kupka se často inspiroval hudbou, 
my jsme se naopak pokusili jeho vý-
tvarný jazyk vyjádřit hudební a po-
hybovou kreací (použili jsme např . 

barevné šátky a stuhy, využili jsme 
stínohru v  rámci „jeviště“ vzniklého 
pod víkem otevřeného křídla) . Kopie 
obrazů mohli posluchači během pro-
dukce sledovat z notového stojanu, 
před každým zhudebněným obrazem 
recitovala účastnice kurzu v kostýmu 
malíře Kupkovy myšlenky . Pro popis 
našeho pracovního postupu jsem vy-
bral sedm malířových prací . Na doku-
mentárním DVD jsou některé obrazy 
ztvárněné vícekrát, sólově či ve skupi-
nách . V programu „zazněla“ ještě dal-
ší malířova díla, avšak ta si samostatně 
vybraly a zpracovaly improvizátorky 
z řad studentek i pedagogů .

Citace a reprodukce obrazů byly pře-
vzaty z Kupkovy monografie od Mi-
roslava Lamače, z knihy Karla Srpa 
František Kupka, Geometrie myšlenek, 
z publikace František, Frank, Frantík, 
Francois Kupka Barbory Škaloudové, 

www.mfp.cz
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Lucie Štůlové Vobořilové a Michaely 
Trpišovské a z katalogu Muzea Kampa 
připraveného Medou Mládkovou .

Klávesy piana – Jezero (1909, 
olej na plátně, 79x72, Národní ga-
lerie Praha)

„Estetika barev není v umění táž jako 
v přírodě: obě se značně liší. Malířské 
umění znamená odívat výtvarnými 
formami děje, které probíhají v lidské 
duši – být básníkem – tvůrcem, oboha-
covat život o nové pohledy. Nejsou snad 
linie a barvy samy, jejich uspořádání, 
s to uvést duši do slavnostního rozpo-
ložení?“ 

Poloha prstů klavíristy na obraze ur-
čila triolové ostinato rozloženého 
akordu A dur, jezero evokoval motiv 
v basové poloze, druhý břeh pak mo-
tiv v diskantu . Pohyb loďky na druhý 
břeh znázorňoval model papírové lo-
dičky na barevném pozadí (modrá ba-
tika zavěšená na víko klavíru) . 

Kosmické jaro (1911-1920, olej 
na plátně, 115x125, Národní gale-
rie Praha)

„Pohlížíme-li na hvězdy, rozseté po 
nočním nebi, opakujeme si velmi často, 
že vše, co existuje, je snad jenom sou-
borem bodů. A zase, pozorujeme-li mi-
kroskopem jisté malé body, proměňují 
se v našem zraku v těla a v článkované 
organismy, které jsou složeny z neko-
nečného množství molekul a atomů. 
Večer zažil jsem zkušenost rozdvoje-
ného vědomí, přitom jsem měl dojem, 
jako bych se díval na Zemi zvenčí. Byl 
jsem v obrovském prázdném prostoru 
a viděl planety, jak mě klidně míjejí. 
Potom bylo těžké vrátit se k trivialitám 
všedního dne.“ 

Pro evokaci planety v pozadí obrazu 
jsme našli ostinátní kruhový pohyb 
v celotónovém modu, krystaly sym-
bolicky vyjádřily motivy ze tří tónů, 
„oblaka“ parafrázovaly celotónové 
pasáže a atmosféru dotvářela hra na 
struny . Hudební pohyb doprovázela 
hra světel za textilií, kterou jsme zavě-
sili na lepenkový rám v prostoru mezi 
strunami a víkem klavíru . 

Katedrála (1912-1913, olej na 
plátně, 180x150, Muzeum Kampa 
Praha)

„Kolmice přeťaté vodorovně nebo v úh-
lopříčkách vzbuzují dojem vzestupu 
nebo sestupu. Čím více je rytmu ve 
výtvarném díle, tím více se přibližuje 
hudbě, umění zvuků, jež jsou jen růz-
ným charakterem a zbarvením imp-
resivního trvání rozvrženého v  čase. 
Architektura, jejíž takty nejvíce odpo-
vídají symetrickému střídání, je podle 

okolností hymnou, sonátou, gavotou 
nebo symfonií.“

K hudební transformaci obdélníko-
vé struktury obrazu, která připomíná 
vitráž v oknech chrámu, jsme použili 
chromatické posuny dvojhmatů, kon-
trastní díl improvizace měl paralelním 
pohybem akordů na prodlevě vyjádřit 
slavnostní atmosféru iluzivního pro-
storu . Dvoudílné formě odpovídalo 
střídání úhlopříček a kolmic (kříž), 
které posouval po osvíceném textilu 
jeden z improvizátorů . 

Amorfa – Dvoubarevná fuga 
(1912, olej na plátně, 211x220, 
Národní galerie Praha)

„Vedle přímek, spíše abstraktních, 
máme křivky, jež čím jsou zvlněnější, 
tím jsou hmotnější. Jsou pro zrak na-
rážkou na posloupnost, oko je sleduje 
jako pohybující se hady, jsou tedy vý-
razem veličiny času. Oč nyní celkem 
vzato usiluji, jsou symfonie. Nedovede-
te si představit, s jakým posměchem se 
setkávám! Ta neodbytná otázka: „A co 
to má být?“ Copak musí umělecké dílo 
něco představovat? Nestačí snad, že je 
dílo řízeno rytmem? Ovšem dosud litu-
ji tu bláznivou myšlenku názvu „Fuga“ 
– tenkrát to bylo jaksi z nouze, zdálo 
se, že – konvenčně – nějaký předmětný 
název dát musím. Vše ovšem vězí jen 
v pojmu prostoru a času, v pojmu aso-
ciací a v pojmu možnosti tyto asociace 
vyvolávati.“ 

Kupkovy červené a modré spirály jsme 
se pokusili vyjádřit „kánonickým“ bi-
tonálním pohybem po černých a bí-
lých klávesách a sérií glissand . „Pří-
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běh“ obrazu navodilo přibližování 
a  vzdalování dvou bílých kotoučů 
(tvoří pozadí obrazu) a taneční pohy-
by dívek s červenými a modrými stuh-
ami v rytmu improvizace .

Tvar modré (1913-1924, olej na 
plátně, 73x60, Národní galerie 
Praha)

„Když jste poznali nemožnost zachytit 
malířskými prostředky charakter růz-
ných projevů přírody, když jste poznali, 
že stejně mylná je i interpretace zalo-
žená na fantazii, neocitneme se – jak 
byste se snad domnívali – před zejícím 
prázdnem. Umění malby znamená 
v zásadě vyslovit výzvu k četbě různě 
kombinovaných výtvarně grafických 
znaků a světelných a barevných hod-
not.“ 

Pro zvukové vyjádření exploze mod-
ré barvy jsme použili akcentovaný 
souzvuk a následné kontrastní plochy 
s hbitými ostinátními figurami (od-
poslouchané improvizátorem nejspíše 
z rockové hudby) . Zvukovými grada-
cemi a rytmem se inspirovaly čtyři 
dívky, které si přehazovaly modré šát-
ky přes tváře . 

Vertikální plány (1912-1913, olej 
na plátně, 200x118, Národní gale-
rie Praha)

„Veliké umění je učinit viditelnou 
a  hmatatelnou skutečností neviditelné 
a nehmotné, co jenom cítíme. Nechť má 
stvořené dílo duši, život a nechť vstu-
puje vladařsky do divákových smyslů. 
Tváří v tvář dílu má divák cítit, že se tu 
něco stalo, že se tu něco děje – a že tak 
bude vždy, dokud bude dílo trvat.“ 

Tři obdélníky z obrazu jsme považova-
li za tři akordická centra tvořící malou 
kadenci . Jejich postupnou proměnu 
po terciových postupech přes vedlejší 
stupně (medianty) doplnila „ozvěna“ 
z bezzvučně stisknutých kláves a  vy-
užití preparovaných strun klavíru . 
Tři tanečnice zahalené šátky (černý, 
bílý, fialový) si předávaly míček podle 
toho, zda právě zněla subdominanta, 
dominanta či tónika . 

Abstraktní malba (1930-1932, 
olej na plátně, 125x85, Národní 
galerie Praha)

„Slavnostní kolmice je páteří živo-
ta v  prostoru. Horizontála budí v nás 
představu nehybnosti věcí ležících, 
pomalosti, odpočinku, cesty. Předsta-
vujeme si prostor buď jako rozlohu, 
omezenou hmotnými hranicemi, nebo 
neohraničenou, abstraktní, obdobnou 
s představou prázdnoty – a ticha.“   

Obraz jsme četli z levé strany jako gra-
fickou partituru, její čtyři fáze vznik-
ly pootočením předlohy o 90 stupňů . 
Delší „minimalistické“ pasáže v pen-
tatonice evokovaly horizontálu, krátké 
clustery v basové poloze nebo hra na 
struny v diskantu zastupovaly vertiká-
ly . Hravý ráz improvizace ještě dopl-
nila recitace hlavní myšlenky (kolmi-
ce je páteří života) s „andělským“ či 
„ďábelským“ výrazem podle toho, zda 
byla kolmice v dané fázi vedena shora 
či zespodu . (Herci použili pro své kos-
týmy černé a bílé šátky) . 

Vedle objevování nových zvukových 
možností klavíru a nalézání podob-
ností emocí či strukturálních vazeb 
mezi malířstvím a hudbou jsme bě-
hem čtyř dnů zažili také spoustu leg-
race . I když se nám na večerní veřejné 
prezentaci všechno tak úplně nepo-
vedlo, věřím, že jsme posluchače ne-
nudili .

Petr Hanousek
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NOTOVÁ P RÍLOHA

Skladatelka a flétnistka v jedné osobě Jana Kubíková (teh-
dy Potůčková) vytvořila v roce 2001 během svých studií 
flétny na konzervatoři v Teplicích drobný klavírní cyklus 
Obrazy z jednoho dne: 1 . Za horama svítá, 2 . Smutný 
déšť, 3 . Zvonění vzpomínek . S Janou jsem se seznámila 
v roce 2010 na Hochschule für Musik Carl Maria von We-
ber v Drážďanech, kde jsme tehdy obě studovaly . Skladbu 
jako obor nikdy nestudovala a klavír absolvovala na kon-
zervatoři formou hodin povinného klavíru . Už od dětství 
tento nástroj považovala za něco velmi poutavého, trávila 
u něj hodně času, hledala melodie a harmonie . Prostřed-
nictvím něj vyjadřovala své osobité hudební myšlenky, 
a tím vznikaly barevné a hudebně ucelené kompozice . Čas 
strávený u klavíru pro ni vždy byl velkou hudební inspirací 
a zároveň aktivním odpočinkem od studia repertoárových 
skladeb v hlavním oboru .

Klavírní cyklus Obrazy z jednoho dne tvoří tři krátké kon-
trastní kusy . První tóny skladby Za horama svítá se noří 
z  basového rejstříku a dále se rozeznívají do diskantních 
poloh . Střední část má svěží a optimistický charakter . Poté 
se hudební tok uklidní a plynule se vrátí k úvodnímu mo-
tivu, který připomíná probouzející se krajinu zahalenou 
v mlze . Smutný déšť je skladba toccatového charakteru, 
výborně vystihuje kapky deště pomalu dopadající na zem . 
Měla by být interpretována velmi citlivým způsobem, až 
s nádechem impresionismu . Hlavním cílem je dobře vy-
stihnout okamžitou náladu a neopakovatelnou atmosféru . 

Poslední skladba, Zvonění vzpomínek, je založena na osti-
nátní figuře umístěné do levé ruky . Pravá ruka je zaměstná-
na tvořením nosné melodie . Z hudby je cítit nostalgie, snad 
i trochu žal, což podtrhuje i výběr tóniny f moll . Skladba 
působí velmi okouzlujícím dojmem .

Ve všech třech kompozicích nalézáme krásné harmonie, 
hudební logiku a programní záměr . Žáci si na nich mohou 
procvičit využití pedalizace a tím umocnit témbr harmo-
nií . Melodie se pak ponese nad harmonickým podkladem 
jako čistá a průzračná entita . Po rytmické stránce jsou 
skladby přehledné . Zajímavá rytmická formace se objevuje 
v první skladbě, kde se ve střední části přechází ze 4/4 taktu 
do 7/8  taktu . Ráda bych ještě upozornila, že pedagog by 
měl při výuce k těmto skladbám doplnit vhodný prstoklad, 
který v notovém textu není uveden .

Věřím, že předkládané skladby zaujmou učitele klaví-
ru a obohatí tak notový repertoár pro jejich žáky . Nabízí 
novou motivaci, jak podporovat žákův smysl pro fantazii 
a tvůrčí hudební vyjádření . Každý, kdo bude cvičit tyto po-
hádkové skladby, si k nim může vytvořit vlastní příběh - ne 
nadarmo se říká, že hudba je královna umění!

MgA. Jaroslava Kynclová

Pozn. redakce: Jako ukázku z tvorby autorky jsme do Pianissima zařadili 
2. část z cyklu s názvem „Smutný déšť“.

Novinka v instruktivní literatuře:

Klavírní cyklus Obrazy z jednoho dne pro klavír
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Z AHRANICNÍ OKÉNKO

Tak už je dávno po letních prázdni-
nách i po těch podzimních . V Česku 
je potřeba vzít si ven kabát a pořádné 
boty, zato v Číně je pořád krásných 
30°C a cítíte se jako na dovolené celý 
rok . Pokud byste se jednou chtěli po-
dívat do Číny, jeďte určitě do Xiame-
nu . Jak říkají sami Číňané, perfektní 
destinace na letní dovolenou pro rodi-
nu . A já přidávám, hlavně pokud jste 
klavíristé!

Většina místních si oblíbila nedale-
ký malý ostrůvek GulangYu, který je 
vzdálený jen pět minut jízdy trajek-
tem . Tento ostrov je přezdíván Klavír-
ní ostrov, protože je na něm největší 
muzeum klavíru v celé Číně, posazené 
v krásné čínské zahradě a obklopené 
vodou . A protože zde i za doby ma-
oismu a kulturní revoluce bylo přes 
500 klavírů, což bylo víc než na celé 
pevninské Číně, není náhodou, že 
muzeum umístili zrovna sem . Ostrov 
GulangYu je totiž jakýmsi fenomé-
nem . Téměř všichni významní čínští 
klavíristé a hudebníci se zde narodili . 
Hudební dynastie Yins, Marcel Hu, 
ZhouShuan, XuFeixing, jež studoval 
na Julliard school a vyhrál Rubin-
steinovu soutěž v Izraeli, nebo Yin-
Chenzgzong, o kterém napsali New 
York times, že je to nejlepší pianista 
Číny (ještě před Lang Langem) . Z to-
hoto ostrova pochází také madam 
Zheng (ZhengXiaoying), která diri-
govala po celém světě a další malíři 
a umělci Číny . Je zde vynikající umě-
lecká škola . Aby toho nebylo málo, na 
ostrově se nachází i největší muzeum 
varhan, spousta zahrad a zejména 
vládní budovy, různá velvyslanectví, 
kostely, či nemocnice postavené Bri-
ty, Japonci a Francouzi . Mísí se zde 
všechny kultury a umělecký ráz ostro-
va je přímo hmatatelný . Spolu s pláže-
mi, přírodou a malými obchůdky je 
přímo rájem . Ve městě Xiamen může-

te najít zvláštní music square, kde jsou 
na prostranství čtverečního kilometru 
rozesety stovky desek zasvěcených jak 
evropským, tak čínským skladatelům 
klasické hudby . A odevšad se linou 
tóny Chopina .

Pokud by se vám ještě poštěstilo být 
zde v době China international piano 
competition, nenechte si tuto obrov-
skou soutěž ujít . Měla jsem tu výho-
du žít hodinu cesty rychlovlakem od 
města Xiamen, a protože z jednoho 
místa a školy, kde jsem bydlela a vy-
učovala, nejde objektivně posoudit 

pianistickou úroveň celé Číny, vyda-
la jsem se na tuto soutěž . Nelze slo-
vy vyjádřit, jaké bylo mé překvapení, 
když jsem slyšela jednotlivé výkony . 
Zejména finále s klasickým a roman-
tickým koncertem s orchestrem . Hráli 
nádherně, s  nejjemnějšími nuance-
mi, s mimořádným vhledem a vlastní 
osobností . V roce 2013 vyhrál Chen 
Han, o kterém určitě ještě uslyšíme . 
Ale také např . o Danielu Lebhardtovi, 
kterému patřilo 4 . místo . Z umístě-

ných pianistů minulých ročníků sou-
těže je pro nás v Česku známá např . 
ruská pianistka Olga Kern, nebo čín-
ský pianista Yundi Li . Zajímavé také 
bylo, že členy orchestru představovali 
z poloviny Evropané, zejména decho-
vou sekci hráli Němci . A protože jsem 
byla zcela ponořena do slyšené hudby 
a koncentrovaná na soutěžící, vadila 
mi ohromně jedna poměrně nečekaná 
věc . Ačkoliv byla soutěž pořadatelsky 
zvládnuta, přece jen někteří poslucha-
či se neuměli chovat a během hraní 
chtěli odcházet, nebo jen tak si vstát . 
V mžiku však byl u neposlušného po-

sluchače pořadatel a vysvětloval mu 
správnou etiketu . Jenže uprostřed sálu 
a uprostřed řady . Spíše mě tedy více 
rušil ten pořadatel, než posluchač . 
To vše ovšem nemohlo pokazit onen 
posluchačsky nevšední zážitek ze sou-
těže, vysokou úroveň ani překvapivou 
vřelost mezi lidmi, která na soutěži 
vládla .

Po soutěži můžete zajít do města, 
a když náhodou objevíte obchod s hu-

Klavírní ostrov
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debninami, neváhejte vejít, protože ur-
textové noty zde stojí o polovinu méně 
než v Evropě a jsou jak v čínštině, tak 
v angličtině . Noty si totiž musí poří-
dit chudší i bohatší umělci . On takový 
život není vždy pro Číňany výhrou . 
Ano, ve městech se sice platí i 1500 Kč 
za vyučovací hodinu, ale hned ve ved-
lejší ulici je učitel, který ačkoliv vystu-
doval Pekingskou univerzitu, musel se 
naučit na další tři nástroje a vyučuje 
v  garáži, jezdí dirigovat sbor do 300 
km vzdáleného města, skládá hudbu 
a  posílá ji na soutěže, aby dostal pe-
níze . Snaží se všemožným způsobem 
uživit rodinu . Nelehký úděl . Čína je 
prostě země protikladů .

Pořád, i po návratu z Číny, jsem v údi-
vu, jak zdejší obyvatelé mají vyvinutý 
sluch a smysl pro intonaci a jaký hlu-
boký význam to pro ně má . Také je-
jich ochota dřít do úmoru a nezdolná 
vůle . Mnoho jsem se naučila i poznala 
a ráda bych vás povzbudila k nějaké-
mu výletu do Číny . A jestli někdy za-
vítáte zrovna do Xiamenu, určitě vás 
nadchne to spojení evropské a čínské 
kultury, místní gastronomie, prázdné 
pláže, procházky po dřevěných mo-
lech, vůně moře, ryb, exotického ovo-
ce a to vše prosyceno hudbou a tóny 
klavíru .

Šárka Bartošová

GALERIE ÚSPECHU

Již v prvním měsíci zimního semestru nabídla JAMU mi-
lovníkům klasické hudby řadu koncertů svých studentů . 
Mezi nejnavštěvovanější patřily dva koncerty studentů 
JAMU – laureátů mezinárodních soutěží, na nichž převlá-
dala klavírní hra .

Ve čtvrtek 16 . října se aula JAMU zaplnila posluchači, kteří 
měli možnost vyslechnout Griegovu Sonátu e moll, op . 7 
v podání Vladimíra Halíčka, nositele 1 . ceny Oxford Piano 
Festival 2014 ve Velké Británii a 3 . ceny Mezinárodní kla-
vírní soutěže Citta di Pesaro . Po sólovém zpěvu se opět při-
hlásil o slovo klavír, tentokráte Lisztova Fantazie a fuga na 

téma B-A-C-H v podání Daniela Juna – úspěšného účast-
níka soutěží v italském Coratu a Bettoně, z nichž si odvezl 
dvě 2 . místa .

O týden později, 23 . října, se opět v aule JAMU rozezněl 
klavír, tenkráte v podání dalších tří mladých klavírních 
umělců . Koncert se nesl v duchu hudby Sergeje Rachma-
ninova, jehož klavírní dílo bylo prostřídáno jinými autory 
v podání laureátů hry na kontrabas . Na úvod koncertu za-
hrála Olga Punko Preludium č . 10 h moll, op . 32 a 4 . část 
e moll z cyklu Moments musicaux . Olga Punko získala 
2 .  cenu na Mezinárodní soutěži A . Rubinsteina v Římě . 
Osm etud z cyklu Etudy-Obrazy, op . 33 jsme vyslechli od 
další laureátky Nikol Bókové, která získala na italské Me-
zinárodní soutěži „Val Tidone Young Talents Competition“  
1 . cenu . Vrchol koncertu laureátů soutěží za rok 2013/2014 
patřil Dominiku Gálovi, vítězi 1 . ceny soutěže Yamaha . 
V jeho podání zazněla Rachmaninova Sonáta č . 2 b moll, 
op . 36 .

Oba koncerty byly prostoupeny příjemnou tvořivou atmo-
sférou a nabídly posluchačům hluboký umělecký zážitek . 
Přestože se z důvodu stáží nezúčastnili koncertů všichni 
laureáti klavírních soutěží, patří tyto koncerty k tomu nej-
lepšímu, co může KKI HF JAMU věrnému i nevěrnému 
publiku nabídnout .

Věra Chmelová

Laureáti mezinárodních klavírních soutěží se představili brněnskému publiku
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Umístění studentů KKI HF JAMU na mezinárodních klavírních soutěžích:

Miroslav Beinhauer
Mezinárodní klavírní soutěž v Itálii (17 . ročník)

„Val Tidone Young Talents Competition“ – 3 . cena
pedagogické vedení: MgA. Helena Weiser

Nikol Bóková
Mezinárodní klavírní soutěž v Itálii (17 . ročník)

„Val Tidone Young Talents Competition“ – 1 . cena
pedagogické vedení: doc. Jan Jiraský, Ph.D.

Dominik Gál
soutěž Yamaha – 1 . cena

pedagogické vedení: prof. Alena Vlasáková, doc. Jan Jiraský, Ph.D.

Vladimír Halíček
Oxford Piano Festival 2014 (Velká Británie) – 1 . cena
Mezinárodní klavírní soutěž Citta di Pesaro – 3 . cena

pedagogické vedení: prof. Alena Vlasáková, doc. Jan Jiraský, Ph.D.

Daniel Jun
16th International Music Competition „Euterpe“ Corato, Itálie – 2 . cena

2nd International Piano Competition „Notes in Harmony“ 2014 Bettona, Itálie – 2 . cena
pedagogické vedení: prof. Alena Vlasáková

Olga Punko
Mezinárodní soutěž A . Rubinsteina (Řím) – 2 . cena

pedagogické vedení: prof. Alena Vlasáková
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Z A JÍMAV É P REKLADY

Lang Langův efekt
Je možná nejslavnějším klavíristou na 
světě, Lang Lang však sleduje fotbal, 
filmy a snaží se nalézt nové způsoby, 
jak přivést klasickou hudbu k mla-
dým . Erica Worth s ním poobědvala .

Zpět do srpna roku 2001: Sladce vypa-
dající, devatenáctiletý čínský klavíris-
ta s širokýma očima se objeví u mých 
dveří . Jeho agentka nás zkontaktovala, 
protože ví, že mám dobrý klavír a on 
potřebuje někde cvičit na svůj londýn-
ský koncertní debut . Cvičí Rachmani-
nův třetí klavírní koncert po celý den, 
zatímco jeho teta, která ho doprovází, 
sedí tiše na pohovce .  Jeho jméno Lang 
Lang, jméno, které bylo sice příčinou 
mírného rozruchu, je však stále po-
měrně neznámé . Na konci dne jdeme 
všichni tři něco zakousnout - naše 
přátelství je stvrzené .

O deset let později už Lang Lang můj 
klavír nepotřebuje, jeden má ve svém 
pokoji v hotelu Langham . Je v Lon-

dýně na sérii koncertů v Southbank 
„Lang Lang inspiruje“ (Lang Lang 
inspires), má však i další závazky po 
celé Británii a já jsem nadšená, že ho 
znovu uvidím . Mluvila jsem s ním 
před léty, hlavně v zákulisí, vždy je 
v obležení fanoušků, ale dnes speciál-
ně se mi bude věnovat celou hodinu . 
Zdraví mě svým velkým otevřeným 
úsměvem a uvádí mě (a svou matku) 
do Langham’s Palm Court .

Když jsme se posadili, zeptala jsem 
se Lang Langa (mimochodem, vyslo-
vuje se Long Long), jestli si pamatu-
je na léto v roce 2001 . „Samozřejmě! 
Bylo to pro mě velmi významné – byl 
to můj velký debut v Londýně, hrál 
jsem Rachmaninovův 3 . klavírní kon-
cert s Termikanovem a St . Petersburg 
Philharmonic .“ Cítila jsem se šťastná, 
že to byl můj byt, kde tento mladý ta-
lentovaný klavírista „konal“ své prv-
ní kroky ke slávě . Věděl tehdy, že by 
mohla být tak obrovská? „Vždy mám 
velké sny . Samozřejmě, člověk může 

mít velká očekávání, ale nemůže vě-
dět, jak to nakonec dopadne . Jsem 
však velmi optimistický . Věděl jsem, 
že to mohu dokázat . Věděl jsem, že 
bych se mohl stát klavíristou .“

Lang Langův život začal jako každý 
jiný život typického čínského dítěte, 
které prokazuje hudební potenciál . 
Začal navštěvovat hodiny klavíru ve 
třech letech, první recitál měl v pěti 
(kdy také vyhrál svou první soutěž), 
hrál Chopinovy etudy v sedmi letech, 
nastoupil na Central School of Music 
v Pekingu v devíti (v tomto roce vy-
hrál Mezinárodní Čajkovského soutěž 
pro mladé hudebníky) a odešel stu-
dovat do USA ke Gary Grafmannovi 
na Curtis Institute v patnácti letech . 
V  té době jeho kariéra rychle stou-
pala . Samozřejmě narazil během své 
cesty na překážky, ty ho však neodra-
dily . I když se zdá, že o jedné překážce 
mluví všichni – jeho otec na něj na-
léhal, aby ukončil svůj život, když ho 
profesor na klavír odmítl jako svého 
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žáka – nevypadá to, že by to na něm 
zanechalo trvalé následky . (V tomto 
ohledu vám doporučuji přečíst Lang 
Langovu biografii Journey of a Thou-
sand  Miles . Je to strhující, citlivý po-
pis jeho mladých let .)

Fakt, že se někdo může pustit do Cho-
pinových etud v sedmi letech, vypa-
dá neuvěřitelně, proto se Lang Langa 
ptám, jestli se Číňané vzdělávají jiným 
způsobem . „Hudbě je Čína velice na-
kloněna . Každá základní škola má hu-
dební třídu, většina dětí hraje i doma 
v rodinném prostředí . V tomto ohle-
du je hudební základ na jiné úrovni .“ 
Takže hudba je součástí života každé 
rodiny? „Ano, berou 
ji jako součást základ-
ního vzdělání, hudbě 
se věnuje každý . Na-
víc mohou navštěvo-
vat hodiny soukromé . 
A tak je to u většiny 
dětí .“

Někdo by si mohl 
pomyslet, že koneč-
ný výsledek tohoto 
úzce specializované-
ho zaměření by vy-
padal takto – podivín 
a  workoholik, který 
myslí jen na hudbu . 
Lang Lang však není 
takový . „Pracuji vel-
mi tvrdě, ale po práci 
musí následovat zá-
bava . Nejlepší způ-
sob relaxace je pro mě 
procházka parkem, koukání na filmy 
nebo sledování fotbalu . Jen tak mimo-
chodem, mezi svými dvěma koncerty 
v Anglii musím stihnout zápas mezi 
Barcelonou a Manchesterem United, 
když už jsem tady! Potřebuji nejméně 
osm hodin spánku . Vyhýbám se, po-
kud to jde, práci po ránu, neboť je pro 
mě opravdu trápení ráno vstávat! Jsem 
zkrátka sova .  A to si ještě vždy okolo 
pěti hodin odpoledne zdřímnu - jinak 
nejsem schopen večer hrát .“ A kolik 
hodin denně teď cvičí? „Průměrně asi 
2 hodiny . Ale pamatujte, že mám mno-
ho koncertů, asi 120 za rok . Nyní je to 
lepší, kdysi jich bývalo až 145! Cvičím, 

koncertuju, cestuju – nejde toho stih-
nout více . Člověk musí také číst a stu-
dovat .“

A co nervozita, například před vstu-
pem na jeviště? „Když jsem byl mlad-
ší, byl jsem hodně nervózní . Nemohl 
jsem spát a měl jsem podivné sny . 
Uvědomil jsem si, že to tak není dob-
ře . Teď jsem vždy klidný, neboť mys-
lím jen na hudbu a noty .“ A co paměť? 
Ptám se, zda měl někdy paměťový 
výpadek . „Někdy mám pár takových 
momentů, ale člověk by měl zachovat 
klid a pokračovat dál . Jednou se mi to 
stalo, že jsem měl pamětní výpadek, 
ale nikdo to nezaznamenal . Je to jako 

kdybyste na chvíli nemohli nalézt svůj 
domov, je to děsivé . Slyšel jsem o kla-
víristce (její jméno si nepamatuji), 
která během koncertu zcela vypadla 
(=měla úplný pamětní výpadek), pro-
to předstírala, že omdlela . To je ale 
dobrý nápad!“

Jídlo dorazilo – misky s nudlemi pro 
Lang Langa a jeho matku, salát Caesar 
pro mě a k tomu dva rozhovory v čín-
štině, jako mezi dobrými přáteli . Je 
všeobecně známo, že svou matku má 
vždy po svém boku . „Potřebuji takový 
krásný rodinný vztah, protože jinak 
bych byl na cestách osamělý . Samo-

zřejmě mám několik dobrých přátel, 
ale člověk jich nemůže mít mnoho při 
mém povolání, které denně vykoná-
vám . Je milé popovídat si po koncer-
tě se svou matkou, vypít si s ní šálek 
čaje .“ Ptám se ho, jak se v Londýně 
stravuje . „Miluju kachnu v restauraci 
Ming Jiang . Je zde skutečně mnoho 
kvalitních čínských restaurací . Někdy 
Vás po koncertě vezmu na nějaké au-
tentické čínské jídlo .“

To zní skutečně lákavě, jsem si však 
vědoma toho, že času je málo a i když 
jsme v polovině oběda, vím, že za 
chvíli musí být na zkoušce . „Dnešek 
bude těžký,“ vysvětluje . „Na progra-

mu je Mendelssohn, Čajkovskij a Ra-
chmaninov (Lang Lang vystupoval 
s houslistou Vadimem Repinem a ce-
llistou Mischou Maiskym) . Máme 
teď odpoledne tříhodinovou zkouš-
ku a pak koncert, takže to vypadá na 
opravdu perný den .“ A to je jen dne-
šek, 19 . květen . 12 . května obdržel 
čestný doktorát od prince Charlese 
v Royal College of Music v Londýně 
(„Chvíli jsme spolu hovořili . Je oprav-
dový znalec hudby . Mluvil o tetralogii 
Prsten Nibelungův . A já mu řekl, že 
zbožňuji svatbu .“) Toho večera měl 
Lang Lang recitál v Nottinghamu, po-
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tom čtyři koncerty během šesti dnů 
v Southbank, vrcholící v „Massed Pi-
ano Day“ 22 . května s 52 klavíry, 100 
dětmi na pódiu a Lang Langem na 
velkém plátně . Nesmíme zapomenout 
na recitály v Manchesteru a Cardiffu 
na konci měsíce . Nezapomněla jsem 
na něco? S největší pravděpodobností 
ano .

Možná také brzy uslyšíte ve vašem kině 
Lang Langa hrajícího v  soundtracku 
nového filmu nazvaného The Flying 
Machine . „Hraji ve filmu všech 24 Cho-
pinových etud . Každá etuda se promění 
v malé téma, příběh . Věřím, že film do-
razí na konci léta do Británie .“

Lang Lang dovedl klavírní hru k tako-
vé dokonalosti a ovlivnil klavírní svět 
natolik, že tento fenomén je přezdíván 
„Lang Langův efekt“ . Objevil se v  žeb-
říčku mezi stovkou nejvlivnějších lidí 
světa v časopisu Time, hrál třikrát pro 
prezidenta Obamu, je mezinárodním 
velvyslancem UNICEF, navrhl klavír 
Lang Lang Steinway piano, spolunavr-
hl aplikaci, která umožnila pěti mili-
ónům lidí zhlédnout jeho vystoupení 
na zahajovacím ceremoniálu Olympij-
ských her v Pekingu, nedávno založil 
Mezinárodní hudební nadaci a pod-
poruje obchodní značky jako Adidas 
(můžete vidět jeho fantastické tenisky 
na obálce časopisu) nebo Audi . Audi? 
Má vůbec čas na řízení auta? „Mám 
Audi, ale vozí mě v něm řidič, což je 
opravdu příjemné . Potřebuji ho kvůli 
mému neustálému cestování .“ 

Lang Langovým cílem je inspirovat 
lidi klasickou hudbou . „Každý člověk 
je důležitý . Nevěřím, že klasická hud-
ba je jen pro elitu, vzdělané, vyspě-
lé .  Pokud by to tak bylo, nebyl bych 
tím, kým jsem . Klasická hudba je na 
světovém trhu . Potřebujeme jí jen 
poskytnout lepší prezentaci . Nemůžu 
změnit vše, ale chci lidi více probudit .  
V  dnešním světě jsou lístky na kon-
certy vážné hudby drahé, a proto mla-
dí lidé nemohou přijít, nemohou se 
zapojit . Myslím si, že je čas, abychom 

je oslovovali i jinak než masterclassy, 
abychom inspirovali především děti . 
Děti nemohou jen poslouchat, musí 
se zapojit fyzicky, citově, musíte je 
přimět, aby hrály a vystupovaly .“ To-
hle všechno jsou inspirace, ale kdo byl 
Lang Langovi inspirací? „Je mnoho 
umělců, které jsem poznal, například 
Daniela Barenboima, který přináší 
do hudby mír . Nebo lidé jako Simon 
Rattle, který dělal v Berlíně fantastické 
věci . Podívejte se na program Berlín-
ské filharmonie, pořádají se tam kon-
certy mladých umělců a koncerty na-
vštěvuje více mladých lidí . Yo Yo Ma je 
další člověk, kterého obdivuji za to, že 
představuje klasickou hudbu širšímu 
obecenstvu . Tihle všichni jsou velmi 
kreativní a skvělí hudebníci .“

Lang Lang také strávil nějaký čas s hu-
debníky, kteří nehrají vážnou hudbu . 
„Pracoval jsem s Herbie Hancockem . 
Nemohu říct, že umím hrát jazz . Tech-
nika je tak odlišná . Pro nás, klasické 
hudebníky, je jazz velmi obtížný .  Oni 
improvizují, my jsme vedeni notami . 
Všichni skvělí hudebníci v minulosti 
věděli, jak improvizovat . My už to ne-
víme, snad jen několik z nás, není jich 
však mnoho .“

Lang Lang se vrátil do Londýna na za-
čátku září na Last Night BBC Proms . 
Nezahrál jen Lisztův první klavírní 
koncert v Royal Albert Hall, ale také 
si zaskočil do Hyde Parku, aby prove-
dl speciální vystoupení na Proms in 
the Park . Co si o tom myslí? „Nikdy 
dřív jsem nehrál na Last Night . Udělal 
jsem to poprvé a rozhodně ne napo-
sledy . BBC Proms je nad vším ostat-
ním . Nikde na světě jsem nenarazil na 
něco takového . Je to typické pro Vel-
kou Británii .“

Jak srovnává Royal Albert Hall s ostat-
ními koncertními sály, které dobře 
zná? „Carnegie Hall je stále jeden 
z  nejlepších sálů na světě . Vyvolává 
velkolepý dojem .  Avšak Royal Albert 
Hall má také své kouzlo, které spočívá 
v pocitu interpreta na tomto pódiu, 

protože být uprostřed všech těch kru-
hových řad je úžasné, jako kdybych 
hrál na stadionu . A lidé jsou všude ko-
lem a velmi blízko – jsou oporou . Člo-
věk z nich čerpá všechnu tu energii, je 
to velmi silné .“

Liszt vypadá jako jasná volba reperto-
áru pro jeho vystoupení na BBC Pro-
ms, neboť se připomíná jeho výročí 
narození .  Lang Langovo další album 
pro Sony Classical je… ano, uhodli 
jste, celé věnováno Lisztovým sklad-
bám . Jsou tam díla, která Liszt upra-
vil na nejvyšší možnou úroveň pro 
klavír jako například Tristan a Isolda . 
„Je pro mě velké potěšení hrát Liszta . 
Stejně tak transkripce Wagnerových 
a Schubertových skladeb jako Liszto-
vy vlastní skladby .  Moje CD s Lisztem 
už je skoro hotové .  Příští víkend jedu 
do Milána, kde doladíme jen pár věcí 
a potom už, myslím, bude album při-
praveno k vydání . S týmem Sony Ber-
lin se perfektně spolupracuje .“

Je tohle část tajemství jeho úspěchu, 
mít za sebou silný tým lidí? „Rozhod-
ně . Člověk potřebuje velice spolehli-
vý tým, který pracuje precizně a také 
nadšeně na tom, čeho chce dosáh-
nout . Jako umělci můžeme mít sny, 
jaké chceme, pokud však je lidé kolem 
nás nepodporují, nikdy se neuskuteč-
ní . Někteří manažeři možná vědí, co 
klavírista chce, ale nepodporují ho . 
Člověk zkrátka musí mít dobré vztahy 
s lidmi, se kterými pracuje .“

Než Lang Lang odejde na zkoušku 
a já se s ním rozloučím, říkám mu, jak 
moc jsem si užila čtení jeho biografie . 
On se jen uličnicky usmívá a povídá, 
že má v plánu zfilmovat tuto knihu .  
Můj Bože, a kdo bude Lang Langa 
hrát, ptám se? „Ještě nevím, ale moc 
se na to těším . A Vy budete první ve 
vysílací místnosti .“

Přeložil Miroslav Beinhauer 
(časopis Pianist, číslo 61, rok 2011)
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Z A JÍMAV Ý POSLECH

Klavírní  festival  Rudolfa  Firkušného 
(2. ročník, Praha, 15. - 22. 11. 2014)

Loňský první ročník Klavírního festivalu Rudolfa Firku-
šného se setkal s mimořádným přijetím posluchačů . Pro 
letošní 2 . ročník nám organizátoři opět přichystali čtveřici 
vskutku mimořádných koncertů .

Již zahajovací koncert 15 . 11 . 2014 byl skvostným hudeb-
ním zážitkem . V první polovině jsme mohli slyšet Beetho-
venův Klavírní koncert č. 4 – „Inkantace“ v podání Ber-
línské filharmonie s dirigentem Sirem Simonem Rattlem 
a  sólistou Ivo Kahánkem, ve druhé části pak zazněla 
Beethovenova Symfonii č. 9 . Koncert byl věnován 25 . výro-
čí sametové revoluce a pádu Berlínské zdi .

O den později, 16 . 11 . se představila v sólovém recitálu 
přední česká klavíristka Jitka Čechová . Program sestával 
ze tří klavírních sonát . Zazněla Sonáta „I. X. 1905“ Leoše 
Janáčka, Beethovenova Sonáta f moll, op. 57 „Appassiona-
ta“, a v závěru koncertu Sonáta g moll Bedřicha Smetany .

Třetí koncert patřil klavíristovi Pierre-Laurent Aimardo-
vi . Tento kritiky vysoce oceňovaný Francouz uvedl kom-
pletní první díl  Bachova Dobře temperovaného klavíru .

Festival uzavřel 22 . 11 . 2014 italský klavírista Giovanni 
Bellucci . Právě tento pianista se stal roku 1993 vítězem 
mezinárodní hudební soutěže Pražského jara, kdy soutěž-
ní porotě předsedal Rudolf Firkušný . Na koncertě zazněly 
Lisztovy transkripce děl Mozartových, Beethovenových 
a Chopinových .

Bližší informace o festivalu naleznete na www .firkusny .cz, 
kde se v kapitole „novinky“ můžete dočíst podrobnosti ze 
života Rudolfa Firkušného i jednotlivých sólistů festivalu, 
ale také rozhovory s nimi a reakce kritiků na všechny kon-
certy letošního i loňského festivalu . 

Radka Hajšelová

Dva klavírní festivaly Rudolfa  Firkušného

Pocta Rudolfu Firkušnému 
(7. ročník, Napajedla, 14. - 16. 11. 2014)

Festival Pocta Rudolfu Firkušnému je pořádán na počest 
slavného napajedelského rodáka . Každoročně v rámci fes-
tivalu vystoupí špičkoví interpreti . Letos festival zahájil 
italský klavírista Carlo Grante, žák Rudolfa Firkušného . 
Do svého programu zařadil tři sonáty Roberta Schuman-
na: Sonátu fis-moll op. 11,  Sonátu f-moll op. 14 a Sonátu 
g-moll op. 22 . Po skončení koncertu se posluchači přesunu-
li z Klášterní kaple do místního muzea, kde proběhlo pro-
mítání dalšího dílu dokumentárního cyklu „Vzpomínky na 
Rudolfa Firkušného“ .  Sobotní koncert patřil cembalistce 
Monice Knoblochové a flétnistce Claře Novákové . Toto 

mezinárodně uznávané duo zahrálo skladby C . P . E . Bacha, 
J . Čarta, F . Bendy, J . S . Bacha a J . Nováka . Podobný program 
interpretky zahrály také 11 . listopadu v rámci koncertní 
řady brněnského Spolku přátel hudby .  Závěrečný koncert 
byl vyvrcholením celého festivalu – vystoupil komorní or-
chestr Camerata Cramsiriensis . 

Během celého festivalu bylo možné zhlédnout v místní 
kavárně Café Klášter výstavu „Rudolf Firkušný – Největší 
český pianista“ . Exponáty na výstavu zapůjčilo Moravské 
zemské muzeum v Brně .

Věra Chmelová 

www.firkusny.cz
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KUR Z Y, SEMINÁRE A MASTERCLASS Y

Klavíristé ze všech koutů světa v Brně...
47 . ročník Mistrovských interpretačních kurzů, který pro-
bíhal od 3 . do 13 . července 2014 v prostorách HF JAMU 
v Brně, opět nabídl aktivním i pasivním posluchačům vel-
mi bohatý program . Kurzy probíhaly v oborech flétna, ho-
boj, housle, klavír, komorní hra, kontrabas a pikola . 

Kurzy mají za 47 let svého konání bohatou tradici setkává-
ní hudebníků z mnoha zemí, poskytují příležitost k sólo-
vé i komorní hře, k výměně zkušeností a navázání nových 
přátelství . Při společné práci i ve volných chvílích při ne-
formálních setkáních účastníci poznávají a srovnávají své 
estetické postoje, cesty k uměleckému tvoření a dochází 
k bezprostřední výměně informací o středoškolském a vy-
sokoškolském studiu v různých zemích . Příznačná je také 
účast pedagogů, kteří na místě samém nebo v další komu-
nikaci s lektory konzultují práci svých žáků a výsledky je-
jich práce, případně žádají o rady pro další zaměření stu-
dia . Předností těchto kurzů je nejen vysoká úroveň lektorů, 
ale i kvalita nástrojů, což je důležité především pro klavíris-
ty, ale i celkové vybavení učeben a koncertního prostředí, 
ve kterém účastníci pracují a vystupují . Klavírní obor je 
otevřený i pro aktivní a pasivní účast pedagogů studujících 
v Metodickém centru HF JAMU a pro mimořádně nadané 
žáky ze ZUŠ, kteří uvažují 
o dalším profesionálním 
studiu . Ti většinou přijíž-
dějí s pedagogem a někte-
rým z rodičů . Zároveň je 
nezanedbatelný i komfort 
ubytování na vysokoškol-
ských kolejích a bohatý 
kulturní život samotného 
Brna . 

Ředitelem kurzů je již ně-
kolik let prof . Václav Kunt, 
který s úsměvem a  nefor-
málním přístupem zajišťuje 
průběh kurzů se skvělým, 
ale nevelkým organizač-
ním týmem, MgA . Radkou 
Nesvadbovou a MgA . Pet-
rou Koňárkovou . Jejich obětavá práce spojená s  laskavostí, 
povzbuzením pro nesmělé i chválou pro koncertující, s ne-
nápadným řešením jakéhokoliv problému, je oceňována 
všemi, kteří se kurzů účastní .   

Na mezinárodní kurzy letos přijelo téměř 90 účastníků 
všech věkových kategorií z Čech, Slovenska, Japonska, 

Číny, Mexika, Španělska, Turecka, Chorvatska, Thajska, 
Ukrajiny, Běloruska, Ruska, USA, Německa a Litvy . Na 
zahajovacím koncertě pedagogů (doc . Jan Jiraský, Ph .D ., 
prof .  Václav Kunt, doc . František Kantor, prof . František 
Novotný a prof . Miloslav Jelínek), který se konal hned 
první den kurzů, si mohlo publikum poslechnout mistrov-
ské zvládnutí děl z různých stylových období .  Programy 
dalších večerních koncertů zaplnily skladby nastudované 
účastníky kurzů . Celá akce vrcholila závěrečným koncer-
tem v sobotu 12 . července v 10 .30h v aule JAMU .

Kurzy byly zaměřeny na interpretaci děl českých i světo-
vých autorů, ale i metodiku hry na nástroj . Z českých auto-
rů jsme měli možnost v klavírních třídách slyšet především 
díla Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Jana Ladislava Du-
síka, Klementa Slavického a Bedřicha Smetany, ze světové 
literatury přihlášení studenti zvolili především ty skladby, 
které mohou použít mimo jiné i u přijímacích zkoušek 
k  dalšímu vysokoškolskému uměleckému studiu . 

Klavírní třídy kurzů vedli prof . Alena Vlasáková a doc . Jan 
Jiraský . Vysoká úroveň hry přihlášených frekventantů 
umožňovala pracovat na zvukových i výrazových detailech 

v nejjemnějších nuancích a vytvořila tak studentům i jejich 
lektorům velmi příjemnou tvořivou atmosféru . Interpre-
tační podněty pro mladé hudebníky poskytovala rovněž 
vzájemná účast na lekcích, kdy se v hojné míře vmísili mezi 
pasivní účastníky a nezřídka i potleskem ocenili výkon 
svých kolegů . 
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Program kurzů pak zpestřily přednášky pro účastníky . 
V  klavírním oboru si sami účastníci volili jejich témata 
podle námětů vypsaných oběma lektory, což zvyšovalo je-
jich atraktivitu a zajistilo bohatou účast i nadšené reakce . 
První přednáška prof . Vlasákové 
se věnovala tématu koncentra-
ce a byla zaměřená na jednotli-
vá stádia cvičení a vliv cvičení 
na zvládnutí studovaného díla . 
Člověk si během této přednášky 
uvědomil, jak mají všechny slož-
ky (tj . složka sluchová a hmatová 
spolu s přesnou hudební před-
stavou) spolupracovat . Druhou 
přednášku na téma „Řeč v hud-
bě“ si připravil doc . Jiraský . Tady 
posluchač poznal, že hudba má 
u každého skladatele nejen svoje 
specifika, ale také jazyk, kterým 
promlouvá . Přednášející prošel 
téměř všemi stylovými období-
mi a zeměmi a zastavil se u vel-
kých mistrů . Třetí přednáška opět v  režii paní profesorky 
byla velice aktuální, protože se týkala trémy a přípravy na 
koncertní vystoupení . Posluchači se dozvěděli o různých 
stádiích trémy a jejích příznacích . Velmi přínosná byla též 
pasáž o tom, jak se při cvičení vyvarovat některých chyb, 
které pak vedou k nepříliš zdařilému provedení děl na kon-
certním pódiu . Poslední přednáška doc . Jiraského byla za-
měřena na Bachův Dobře temperovaný klavír . Posluchači 
se tak mohli seznámit s celým jeho prvním dílem a s cha-
rakteristikou jednotlivých preludií a fug od interpreta, 
který zpaměti celý cyklus provedl několikrát veřejně např . 
v abonentním cyklu v Brně nebo v pražském Rudolfinu 
v cyklu Světová klavírní tvorba .

Každý den v 19 .30h se konaly koncerty posluchačů, jež 
výborně organizovala vedoucí koncertního oddělení, paní 
Radka Nesvadbová . Účastníci se též mohli rozptýlit různý-
mi doplňkovými akcemi určenými nejen pro cizince, aby 

se seznámili s naším prostředím a kulturou . Měli možnost 
např . procházky po Brně a návštěvy Památníku Leoše Ja-
náčka . Přátelské posezení a relaxaci navodila též návštěva 
vinného sklípku . Dále přitahovala pozornost účastníků ná-
vštěva houslařské dílny a výstava a prezentace fléten SAN-
KYO a pikol FINDA .  
Přejme MIK HF JAMU i do budoucna hodně hudbymilov-
ných a nadšených účastníků .  

Propagační video:
http://youtu.be/F3RDsphY1M8

Viktor Vojnovič a Věra Chmelová

Jānis Maļeckis – klavírista s duší malíře
Málokdy se nám podaří setkat se s člo-
věkem, který je talentovaným klavír-
ním interpretem a zároveň malířem . 
Lotyšský klavírista Jānis Maļeckis 
(1957) je vyhledávaným hráčem v ko-
morní hře, ale i umělec, který dokáže 
hudbu ztvárnit pomocí malířských 
barev . Ve dnech 7 . – 9 . října 2014 na-
vštívil HF JAMU, aby v rámci mas-
terclassů pracoval se studenty na hu-
debním obrazu klavírních děl . 

Masteclassu se zúčastnilo 16 studentů 
z konzervatoří a Katedry klavírní inter-
pretace HF JAMU . Na programu byla 
díla J . S . Bacha (Preludia a fugy B dur 
a  g moll z DTK I . dílu), J . Haydna (So-
náta E dur), W . A . Mozarta (výběr ze 

sonát), L . v . Beethovena (Sonáta F dur, 
a moll), ), F . Chopina (výběr z etud), 
E .  Griega (Sonáta e   moll, op . 7), 
F . Liszta (Šumění lesa, Fantazie a fuga 
na B-A-C-H), R . Schumanna, S . V . Ra-
chmaninova (Etudes-tableaux  aj .), 
B . Smetany (Slavnost českých sedláků, 
Obkročák), M .  Ravela (Vodotrysky) 
a C . Debussyho (Ostrov radosti a vý-
běr z etud) . 

Jānis Maļeckis absolvoval klavírní hru 
na lotyšské hudební akademii „the Ja-
zeps Vitols Latvian Academy of Mu-
sic  and the Latvian Academy of Art“ 
a   rovněž studoval na petrohradské 
konzervatoři N . A . Rimského-Korza-
kova . Nyní je pedagogem klavírní hry 

http://youtu.be/F3RDsphY1M8
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Psát o letošním ročníku Klavírních 
kurzů Mikulov „Audaces fortuna 
iuvat“, které již 15 let organizuji, je pro 
mne úkol nesmírně obtížný . Jak zůstat 
objektivní? „Patnáctka“ v lidském ži-
votě znamená předěl mezi pubertou 
a adolescencí, v tom „kurzovním“ ži-

votě je to (co se týče trvání) už téměř 
zralý věk . Nejdříve jsem listovala kro-
nikou kurzů v paměti, pak jsem vzala 
do ruky tu skutečnou Kroniku a lito-
vala, že Vám ji nemohu touto cestou 
přeposlat celou a sama mlčet . Tolik 
jmen, tolik osobností, tolik sdělení, 
tolik osudů… Promiňte mi, že zrovna 
ten letošní „jubilejní“ ročník možná 
v tom výčtu zůstane až na závěr .

Když před patnácti lety vznikl ná-
pad využít prostory mikulovské ZUŠ 
k  uskutečnění klavírních kurzů, byla 
to především iniciativa jejího teh-
dejšího ředitele Karola Porubského, 
současně také předsedy Sdružení hu-
debníků města Mikulova, které se pak 

stalo dlouholetým pořadatelem kur-
zů . Ač profesním zaměřením „žesťař“, 
moudře připravil půdu pro klavíristy, 
kteří nakonec zapustili v Mikulově 
kořeny… Nikdy také nezapomenu na 
pomocnou ruku blízkých přátel z obo-
ru – prof . Aleny Vlasákové, prof . Jiří-
ho Doležela a prof . Jiřího Skovajsy, 
kteří mi nesčetněkrát pomohli nejen 
odbornou radou, ale i svou důvěrou 
a  lidským i pedagogickým optimi-

smem . Další podstatnou složkou mi-
kulovských kurzů je samozřejmě ne-
zbytné finanční zázemí a tím je samo 
Město Mikulov, věrné po celých 15 let .

Mikulovské klavírní kurzy si daly do 
vínku „dostupnost“ pro co nejšir-
ší spektrum zájemců -  pro aktivní 
účastníky, ať už chtějí hrát na klavír 
pro radost na amatérské úrovni nebo 
uvažují o profesionálním zaměření . 
Pro pasivní účastníky, kteří mohou 
„naslouchat“ v hodinách a učit se po-
slechem . Záměrně neřadím do této 
kategorie jen pedagogy a jejich další 
možnost sebevzdělávání . Jsou to čas-
to i studenti, kteří si chodí navzájem 
do hodin, a tak získávají další impulzy 
pro svoje zaměření . Ač to nebývá zvy-
kem, cílenou skupinou jsou i rodiče, 
kteří by měli svoje děti doprovázet 
alespoň do věku 15 let . Všichni jsme 
si vědomi toho, že bez rodinného zá-
zemí je sebelepší pedagog často bez-
mocný . 

Stálicemi lektorského obsazení byli po 
mnoho ročníků – prof . Jiří Skovajsa 
(JAMU Brno), prof . Alena Vlasáková 
(JAMU Brno, HAMU Praha), prof . Jiří 
Doležel (JAMU Brno), Mgr . Eva Horá-
ková (Konzervatoř Brno) a Mgr . Petr 
Hanousek (ZUŠ Háj ve Slezsku a Ja-
náčkova konzervatoř Ostrava) . Jenže 
člověk míní, Pánbůh mění… A  tak 
v průběhu let přibyla další jména vy-

a komorní hry (která se vyučuje i jako hlavní obor) 
na obou lotyšských akademiích a na Hudební ško-
le v největším lázeňském městě Jūrmala . Rovněž 
koncertuje a dává masterclassy v evropských ze-
mích, ale i v zámoří . Jako hráč v RIX Piano quartet 
natočil řadu CD s klasickou i soudobou komorní 
hudbou . Jānis Maļeckis se věnuje i své další umě-
lecké zálibě, a to malování . Pořádá výstavy svých 
obrazů v Lotyšsku, Belgii, Norsku, Finsku a USA . 

Jako pozdrav českým studentům poslal k otištění 
do časopisu Pianissimo své dva obrazy s názvy 
„Hráčka na harfu“ a „Jarní sonáta“ .

Věra Chmelová

Klavírní kurzy Mikulov „Audaces fortuna iuvat“ 2014 – 15. ročník
(retrospektiva okořeněná aktualitami letošního ročníku)
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nikajících osobností a pedagogů – 
doc . Eva Fišerová (VŠMU Bratislava), 
Mgr . Josefa Hloušková (JAMU Brno), 
doc . Jan Jiraský Ph .D . (JAMU Brno), 
doc . Ivan Gajan (VŠMU Bratisla-
va, JAMU Brno), MgA . Ivo Kahánek 
Ph .D . (HAMU Praha, FU Ostrav . un .), 
Mgr . Karel Košárek (Konzervatoř Kro-
měříž), MgA . Helena Suchárová –Wei-
ser (JAMU Brno), Mgr . Inna Aslamas 
(Konzervatoř Brno), BcA .  Monika 
Czajkowská (ZUŠ Jaroslava Kvapila 
Brno, Konzervatoř Brno, JAMU Brno) .

Součástí mikulovských klavírních 
kurzů byla vždy i výuka improvizace, 
které se ujal od počátku bezkonku-
renčně neopakovatelným způsobem 
Petr Hanousek . Na přání zúčastně-
ných nejdříve za zavřenými dveřmi, 
postupně se dvířka začala pootevírat 
a  dnes? Všichni netrpělivě čekáme, 
jaké bude další téma „Pokusné ho-
dinky“, která již tradičně patří k do-
minantám kurzů . Vzpomínáte? Od 
nespecifikovaných témat přes „Cestu 
kolem světa, Hvězdy na klávesách, 
Pohádky H . Ch . Andersena, Tajemství 
kostky, Svět zvířat, Obrázky z českých 
dějin a pověstí, Rozmary počasí, Dra-
ci“ až k perlám dramaturgické tvůr-
čí invence Petra Hanouska – „Malý 
princ, Ptačí sněm, Obrazy Františka 
Kupky a Šťastný princ“ .

V náplni výuky se od počátku objevu-
je i pohybová výchova . Zpočátku byla 
zaměřena na staré tance, postupně se 
stává relaxačním vyvážením „seda-
vého pobytu“ za nástrojem . Poměrně 
čerstvou novinkou je sborový zpěv, 
který sklízí mimořádný zájem frek-
ventantů kurzů napříč celým spek-
trem účastníků – od aktivních, pasiv-
ních, přes rodiče až k organizaci .

Kolik seminářů a přednášek na pedago-
gicko-metodická témata, kolik popsa-
ných papírů poznámkami, kolik dis-
kuzí na chodbách, kolik vyměněných 
zkušeností, kolik aktivovaných otázek, 
které čekají na své odpovědi? Připo-
menu alespoň některá jména těch, co 
stáli na pódiu a nutili nás přemýšlet – 
prof .  Alena Vlasáková, doc . Eva Fiše-
rová, doc . Jan Jiraský Ph .D ., MgA . Ivo 

Kahánek Ph .D ., Mgr . Karel Košárek, in 
memoriam prof . Jiří Skovajsa .

Kolik interpretů se vystřídalo na kur-
zovním pódiu? Kdybych měla spočítat 
všechny, včetně účastníků kurzů, ne-
dočkali byste se, seznam by byl příliš 
dlouhý . Je to vždy obrovská expanze 
energie, která potvrzuje, že nic není 
nemožné . Ač po prázdninách se vět-
šina účastníků na začátku kurzů te-
prve „probouzí“, koncerty účastníků 

probíhají ve stavu naprosté bdělosti 
a já mívám hřejivý pocit, že se vlastně 
učíme to nejdůležitější – jak se zkon-
centrovat na zaměření cíle a nemyslet 
přitom na sebe . Jedním z motivačních 
stimulů jsou tradiční klavírní recitály 
renomovaných interpretů i začínají-
cích nadějných pódiových nováčků, 
které mají jedno společné – vždy po 
koncertě v pozdních večerních hodi-
nách ještě škola znovu ožívá studen-
ty, kteří se vracejí k nástroji . Existuje 
snad lepší motivace? V kronice kurzů 
i ve vzpomínkách na nezapomenutel-
né interpretační zážitky zůstávají – Jiří 
Skovajsa, Karel Košárek, Jan Jiraský, 
Renata Ardaševová, Ladislav Doležel, 
Ondřej Hubáček, Maroš Klátik, Ivo 
Kahánek, Veronika Böhmová, Igor 
Ardašev, Lukáš Michel, Martin Kasík, 
Lucie Czajkowská, Lukáš Klánský .

Zabrala jsem se do vzpomínání, ale 
nemohu v tom výčtu pokračovat do 
nekonečna, ačkoli mne napadají další 
a další jména osobností, které nesma-

zatelně otiskly na mapu kurzů svoji 
tvář . Čas běží . I ten kurzovní . Jsme 
o 15 let starší . Vzpomínáte, vy, kteří 
jste u toho byli, na děti u organizač-
ních stolečků? Tehdy jim bylo sotva 
15, dnes jsou to dospělí lidé, ale u těch 
stolečků většinou vytrvali, postupně 
přebírali stále větší zodpovědnost . Tak 
nějak doufám, že právě proto miku-
lovské kurzy nevymřou ani po meči, 
ani po přeslici . Je komu předat „žez-
lo“…

15 . ročník (15 . 8 . - 22 . 8 . 2014), tedy 
ten letošní, už v lecčems předávání 
žezla připomínal . Změnil se pořada-
tel, kterým se stalo občanské sdružení 
Klavírní kurzy Mikulov . Současně, ač 
neúmyslně, se jeden kruh také uzavřel 
– interpretem letošního klavírního re-
citálu byl Lukáš Klánský, který byl rov-
něž účastníkem 1 . ročníku klavírních 
kurzů v Mikulově . Šťastná shoda .  Mezi 
novými tvářemi lektorského týmu se 
letos představili  MgA . Helena Suchá-
rová–Weiser (JAMU Brno), Mgr . Inna 
Aslamas (Konzervatoř Brno) a Mgr . 
Karel Košárek (Konzervatoř Kromě-
říž) . Bližší informace vždy naleznete 
na stránkách: 

www .klavirnikurzymikulov .cz . Ka-
rel Košárek si navíc účastníky kurzů 
zcela získal svým seminářem na téma 
„Denní chléb klavíristy“ . Večer komor-
ní hudby opanoval Vlach-Weiser kvar-
tet v programu od kvarteta přes sólo, 
duo, trio zase zpět ke kvartetu . Kromě 
koncertů účastníků v prostorách mi-

www.klavirnikurzymikulov.cz
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kulovského zámku a ZUŠ Mikulov 
samozřejmě jednou z dominant kurzů 
byla již zmíněná Pokusná hodinka Pe-
tra Hanouska (improvizace) na téma 
pohádky Šťastný princ (Oskar Wilde) . 
Doplněním tohoto nezapomenutel-
ného večera bylo již tradiční taneční 
vystoupení pod vedením MgA . Lucie 
Czajkowské a  vystoupení sboru pod 
pomyslnou taktovkou BcA . Vladimíra 
Halíčka . Ač v mnohém 15 . ročník při-
nesl řadu změn a překvapení, troufám 

si říci, že jedno se nezměnilo . Atmosfé-
ra, úsilí hledat, tvořit a jít dál . S úsmě-
vem a dobrou vůlí .

„To nejsou obyčejné kurzy – to je zá-
zrak . Tolik krásné práce a tolik šťast-
ných a spokojených lidí a radosti z hud-
by…“ (Jiří Skovajsa) . Doslovná citace 
z kroniky kurzů – 1 . ročník 2000 . Sou-
časně také motivace a náboj do všech 
dalších ročníků .

„A zase se ten zázrak opakuje, nemá 
to chybu . Děkuji…“ (Eliška Plachetko-
vá) . Doslovná citace z kroniky kurzů 
– 15 . ročník 2014 . Současně motivace 
a náboj – nikdy se nevzdávat .

Nashledanou při 16 . ročníku Klavír-
ních kurzů Mikulov „Audaces fortuna 
iuvat“ 2015 (14 . 8 . – 21 . 8 . 2015) .

Monika Czajkowská

Tvořivý seminář paní profesorky Evy Jenčkové

V den letošního zahájení Metodické-
ho centra, 27 . září 2014, byla milým 
hostem paní profesorka Eva Jenčko-
vá, která pořádá své semináře po celé 
republice a předává tak své poznatky, 

zkušenosti z praxe a „objevy“ z oblasti 
rozvoje hudebnosti dětí .

Důležitým mottem výuky paní pro-
fesorky je děti zaujmout a nedat jim 
příležitost se nudit . Ve „škole hrou“ 
uplatňuje množství vlastních „vyná-
lezů“, které lze použít jak ve skupino-
vé, tak i v individuální výuce . Používá 
hudební nástroje a ručně vyrobené 
pomůcky ze dřeva, které působí svojí 
jednoduchostí a čistotou . Vyzkoušeli 
jsme si řehtačky, drhla, vajíčka a růz-
né velikosti „špuntíků“, z nichž každý 
vydává zcela odlišný zvuk . Paní profe-
sorka pro účely výuky dokáže využít 
i obyčejné předměty jako pet láhve, 
igelitové sáčky, krabičky od čaje pota-
žené gumičkou a také prádelní gumu . 
Opravdu velmi krásně se na to vše dá  
hrát . 

Samozřejmostí takovéto výuky je také 
skloubení pohybu, řeči a  hry na ná-

stroj . Děti se hravou a nenásilnou for-
mou učí cítit těžké a lehké doby, puls 
a  rytmus hudby, vnímat se navzájem, 
spolupracovat, poslouchat se a být tak 
součástí krásného celku, kde každý 
má svůj nezastupitelný úkol . Vlastní 
zkušenost je nenahraditelná, a proto 
jsme se na chvíli stali dětmi a společně 
jsme si „hráli“ .

Myslím, že jsme byli žáky pozornými 
i pilnými . Snad se nám tak, díky tr-
pělivosti a nasazení paní profesorky, 
podařilo načerpat novou inspiraci pro 
vlastní výuku . Přesné popisy hudeb-
ních her je možné nalézt v tématic-
ky laděných brožurkách, které si lze 
objednat na internetových stránkách 
www .jenckova .cz .  

Termíny a místa konání kurzů zde na-
leznete také .

Marcela Gajdošová

Setkání přátel komorní hudby v Litomyšli – ohlédnutí za interpretačními kurzy
V době od 30 . června do 11 . července 2014 se uskutečnil 
41 . ročník „Setkání přátel komorní hudby v Litomyšli“ . 
(V minulosti se tyto interpretační kurzy konaly v Bechy-
ni; od roku 2006 se kurzy přestěhovaly do Litomyšle, tedy 
letos zde proběhly již poosmé .)  Přijelo okolo 90 účastníků 
všech věkových kategorií z České republiky i ze zahraničí .

Individuální výuka probíhala ve všech smyčcových nástro-
jích, klavíru a příčné flétně: hru na klavír vyučovali Franti-
šek Malý a Jiří Holeňa; hru na housle Ivan Štraus, Leoš Če-
pický, Čeněk Pavlík a dětské účastníky Michaela Štrausová, 

hru na violoncello Evžen Rattay, na kontrabas Petr Ries 
a Thomas Lom; flétny pak hrály pod vedením Magdaleny 
Bílkové Tůmové . 

Během těchto dvanácti hudbou naplněných dní vznikla 
i mnohá komorní seskupení . 

Hráči na smyčcové nástroje mohli společně hrát v orchest-
ru pod vedením Bohuslava Mimry .  Každoročně znovu 
vzniká nový orchestr a zaniká po posledním koncertě .

www.jenckova.cz
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Nová odpolední aktivita – zpívání ve smíšeném pěveckém 
sboru pod vedením studentky pardubické konzervatoře, 
Jany Mimrové – byla k dispozici pro aktivní i pasivní účast-
níky bez věkového omezení . 

Každý účastník kurzů si mohl vybrat, jestli chce navštěvo-
vat individuální hodiny svého nástroje nebo komorní hru, 
zda se rozhodne pro aktivní nebo pasivní účast, případně 
hru v orchestru; byla možná i kombinace vícero možnos-
tí . 

Téměř každý den jsme získávali cenné informace od svých 
profesorů . Pravidelné cvičení a užiteč-
né rady proměňovaly u studovaných 
skladeb jejich výslednou podobu . Po-
dařilo se nám lépe zvládnout alespoň 
některé technické problémy, pracovat 
s časem, dodat hře větší barevnosti . . .

Všichni profesoři se věnovali stejnou 
měrou žákům, studentům i aktivně 
hrajícím pedagogům či amatérům .

Každý večer nás lákal k poslechu vy-
nikající koncert s pestrým programem 
– účinkovali zde převážně lektoři . Dva 
úvodní koncerty se konaly v kostele 
Povýšení sv . Kříže; všechny následují-
cí v malém sále Smetanova domu . Ve 
stejném sále proběhl také závěrečný 
koncert účastníků,  HU HU večer (Humor v hudbě)  i ně-
které nástrojové přehrávky .

Na letošních koncertech jsme mohli vyslechnout napří-
klad: vybrané čtyřruční klavírní skladby v provedení Lud-
mily Čermákové a Jiřího Holeňi (J . Suk, J . L . Dusík, C . De-
bussy, F . Schubert); klavírista František Malý ve spolupráci 
s Ivanem Štrausem, Michaelou Štrausovou, Jakubem Če-
pickým a Evženem Rattayem zahrál Dvořákův Klavírní 
kvintet A dur; jiný večer zaznělo  Smetanovo Klavírní trio 
g moll v interpretaci Čeňka Pavlíka, Evžena Rattaye a Fran-
tiška Malého .

Většina koncertů zahrnovala reperoár pro smyčcové ná-
stroje – klavírních partů se zhostili tito klavíristé: Ludmila 
Čermáková, Miroslav Sekera, Václav Mácha a Vilém Val-
koun .

Závěrečný koncert účastníků je každoročně natáčený 
Českým rozhlasem . Na něm zazněl výběr nejlepších čísel 
sólových i komorních a nechyběl žádný ze zúčastněných 
nástrojů . O jeho důstojné zakončení se tradičně postarali 
hráči komorního orchestru pod taktovkou B . Mimry .

Dopoledne posledního dne kurzů se uskutečnily závěreč-
né přehrávky jednotlivých nástrojů . Téměř každý účastník 

mohl zahrát posluchačům jednu nebo více nejlépe zvlád-
nutých skladeb ze svého skromného či bohatšího repertoá-
ru . (Letos si klavíristé zahráli v krásném prostředí malého 
sálu Smetanova domu .)

Na poslední koncert s názvem „HU HU večer“ se těší 
všichni účastníci i lektoři . Na něm je spojeno umění hu-
dební s  hereckým . V průběhu večera organizátorka Eva 
Štrausová poděkovala všem lektorům a z mnoha stran za-
znělo i zasloužené poděkování jí . . . 

Po skončení koncertu jsme odcházeli s úsměvem na tváři 

a bohatstvím zážitků v mysli; to nám pomohlo překonat 
smutnou náladu z blížícího se loučení . Čas nám zde opět 
utekl mnohonásobně rychleji, než bychom chtěli .

Kurzy v Litomyšli jsou velkým přínosem pro další vzdě-
lávání učitelů ZUŠ;  přinášejí mnoho užitečných rad a in-
spirací nejen studentům konzervatoří a vysokých škol, ale 
také žákům ZUŠ, jejich pedagogům a často i amatérům . 
Jezdíme sem nejen za našimi oblíbenými profesory, ale 
také za dlouholetými hudebními kamarády . Po celý rok se 
těšíme na jedinečnou atmosféru ve společnosti milých lidí 
stejné krevní skupiny .

Dvoudílný pořad Slovo o hudbě na stanici Vltava s hudebními 
ukázkami ze závěrečného koncertu účastníků lze vyhledat na 
adrese:

1. díl: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3189104
2. díl: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3197771

Podrobnější informace o „Setkání přátel komorní hudby v Lito-
myšli“ lze vyhledat na webových stránkách: 
www.chs-pratele.ic.cz

Petra Zíková

Autorka fotky: Jana Mimrová

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3189104
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3197771
www.chs-pratele.ic.cz
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Z AMYŠLENÍ

Léto je pryč a s ním i prázdninové 
hudební kurzy . Jaké byly? Co jsme si 
z nich odnesli? Co jsme se naučili? Co 
jsme tam zažili? Splnily naše očekává-
ní? Pojedeme za rok znovu? Na tyto 
otázky už většinou známe odpověď, 
buď z vlastní zkušenosti aktivních či 
pasivních účastníků, nebo z rozhovo-
rů s přáteli, kteří se některých kurzů 
zúčastnili . Kurzy si více či méně užívá-
me, hodnotíme je, posuzujeme, srov-
náváme naše postřehy s jinými a ně-
kdy si říkáme, nedalo by se něco ještě 
trochu zlepšit? Často přemýšlíme, co 
by se dalo zlepšit na organizaci, nápl-
ni, bydlení v internátech a stravování 
v jídelně, ale málo se přemýšlí, co by 
mohly pomoct zlepšit aktivní a  pa-
sivní účastnici sami . A proto vznik-
la malá anketa pro pedagogy kurzů, 
která měla za cíl pomoct zodpovědět 
některé otázky . Z patnácti oslove-
ných pedagogů odpověděla víc než 
polovina . Jejich postřehy jsou velmi 
cenné a mohly by být malým zamyšle-
ním pro všechny, kteří na kurzy jezdí 
a  chtějí pomoct vytvářet příjemnou 
atmosféru kolem sebe .

Proč je dobré hlásit se na kur-
zy a v čem mohou být pro žáka 
a jeho učitele užitečné?

Je povzbudivé sledovat, kolik nadše-
ných klavírních i dalších účastníků 
každoročně přijíždí na interpretační 
kurzy . Co je na kurzy táhne a proč? 
Často je to touha dovědět se ke svému 
hraní nebo hře svých žáků něco no-
vého, co pomůže zlepšit interpretaci . 
Lektor ukazuje cestu, jakým směrem 
jít dál a na čem pracovat . Dává žá-
kům nové podněty – má tedy úlohu 
rádce a inspirátora . Používá svá slovní 
vyjádření, může mít jiný přístup než 
hlavní pedagog žáka . Často se v ra-
dách s  hlavním pedagogem shoduje, 
ale když je slyší žák od někoho jiného, 
může lépe pochopit řešený problém 

nebo si uvědomit důležitost jeho vy-
řešení . „Lektor na kurzech sice nezná 
studenta tak dobře jako jeho hlavní 
pedagog, nicméně, častokrát si může 
všimnout věcí, kterým studentův pe-
dagog nepřikládá takový význam, ba 
dokonce je opomíjí . Lektor může díky 
svým zkušenostem pomoct odstranit 
i dlouhodobější problémy či jiné věci 
související se studentovou hrou na 
klavír .“

„Pro studenty jsou kurzy také mož-
ností poznat repertoár svého nástroje 
při poslechu svých kolegů a zároveň 
mají cennou příležitost „ohrát“ si své 
skladby před odborným publikem .“ 
Pedagogové žáků často sledují hru ji-
ných a vnímají zvukové rozdíly, snaží 
se zapamatovat a zaznamenat různá 
výstižná přirovnání a slovní obraty, 
které by mohli použít ve své výuce . 
Večer nebo v době přestávek mají 
možnost si navzájem popovídat a vy-
měnit si své postřehy ze sledovaných 
hodin . A z toho vyplývá i další důleži-
tá úloha kurzů – jejich úkolem je hlav-
ně SETKÁVÁNÍ SE podobně naladě-
ného společenství muzikantů, velkých 
i malých, mimořádně i „normálně“ 
nadaných žáků . Během těch pár lekcí 
se určitě nedá vyřešit žádný „velký“ 
problém, jde jen o to „posvítit“ si na 
interpretované skladby z jiných úhlů, 
nacházet celkový „obraz“ . 

„Na kurzech se tvoří přátelství mezi 
dětmi, protože se potkávají na koncer-
tech i v mimohudebních prostorách 
a určitě si odváží krásné zážitky . Také 
s  lektorem se účastníci velmi sblíží, 
poslední hodina a rozloučení pak bý-
vají velmi dojemné . Toto se málokdy 
zažije, že po pouhém týdnu k sobě lidé 
tak přilnou . Tady se to děje, atmosféra 
lidských vztahů je úžasná .“

„Celkově by měly být kurzy pro stu-
denty motivací, inspirací v další prá-

ci a především radostí z hraní na kla-
vír . Cíl hodin – pomoci studentovi 
vyřešit konkrétní problém, od kterého 
potom může odvozovat vypracování 
a řešení dalších podobných . Důležité 
je i poslouchání se a hledání odpovědí 
na otázky - dělám, hraji skutečně tak, 
jak chci nebo bych měl? PROČ chce 
autor po interpretovi v zápisu forte, 
crescendo, ritardando a spoustu další-
ho? Hraji skutečně tak, že komunikuji 
s posluchačem, oživuji ‚mrtvé‘ noty na 
papíře?“

Pro koho jsou kurzy určené?

Je dobré vždy pouvažovat, které kurzy 
jsou pro žáky a jejich pedagogy nej-
vhodnější, ale také kteří žáci jsou na 
takový kurz hudebně i psychicky při-
praveni . Kurz by neměl být pro žáka 
klavírním drilem (pokud si to sám 
nepřeje), ale na druhou stranu se ne-
jedná o žádný klavírní tábor (pokud 
to není přímo v názvu) nebo dokon-
ce dovolenou . V dnešní době existu-
je pestrá nabídka kurzů pro studenty 
různé věkové i umělecké úrovně a je 
na učiteli, aby nabídl vhodný kurz vy-
braným žákům . Žák by měl mít i mož-
nost sledovat na kurzech hru svých 
vrstevníků .  

„Právě ta možnost nahlédnout pod 
pokličku svým kamarádům, kolegům 
a v tom nejlepším slova smyslu hudeb-
ním „rivalům“, je někdy dost význam-
ným hnacím motorem, ale i zpětnou 
vazbou . Častokrát se od sebe žáci in-
spirují, ale také třeba zjišťují, že se při 
hře i interpretaci potýkají se stejnými 
či podobnými hudebními problémy .“ 

Co se lektorům a organizáto-
rům kurzů libí a na co se těší?

„Určitě většinou na nové studenty, pe-
dagogy, kontakty s nimi a vzájemné 
sdílení a předávání zkušeností . Samo-
zřejmě také v neposlední řadě na pří-
jemné prostředí .“ 

O klavírních kurzech z jiného úhlu pohledu
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„Líbí se nám nadšení a chuť do práce, 
zájem o hudbu všeobecně a o hru na 
klavír zvláště .“

„Myslím si, že pro nás lektory jsou 
letní kurzy vždy velkou výzvou - pře-
devším ve smyslu vlastní práce a pří-
pravy . Osobně cvičím repertoár pro 
koncerty lektorů, těším se na spo-
lečné muzicírování s kolegy, studuji 
repertoáry frekventantů, nově také 
společně s některými šikovnými fre-
kventanty aranžujeme skladby svě-
tových orchestrálních děl ‚na míru‘ 
především pro čtyři ruce, což je moc 
zajímavá a zábavná práce, na kterou se 
celý rok těším a která začíná již před 
termínem samotných kurzů .

Také se vždy moc těším na společné 
chvíle strávené s kolegy lektory, učiteli 
ZUŠ, rodiči dětí a samotnými frek-
ventanty . Na každých kurzech všichni 
rosteme a získáváme další poznání – 
mám pocit, že především my lektoři .

Vždycky ve mě dojmy z kurzů ještě 
alespoň 14 dní doznívají, což je obdo-
bí, které mám také moc rád, protože 
bývá zdrojem spousty skvělých nápa-
dů :-) .“

„Nejvíc se těším na nově příchozí žáky 
nebo i ty známé, jen třeba o rok starší . 
Každý z nich je neuvěřitelná poklad-
nice inspirace i hudebních nápadů . 
Jsem moc rád tím pomocníkem, který 
jim pomůže na povrch . Každý je indi-
vidualita, ale pokud člověk začne tím 
nejpozitivnějším, co v každém je, pak 
stačí mnohdy jen naťuknout a doslova 
se nám rodí malé umělecké osobnosti 
před očima .“

Co by lektoři doporučili změnit 
k lepšímu?

„To může být na jednotlivých kurzech 
individuální . Především všeobecně asi 
počet lektorů versus počet přijatých 
studentů na kurzy . Častokrát má lek-
tor tak nabitý den, že je rád, že přežil 
do dne druhého, a tak to jde po celý 
čas kurzů . Vyhovět všem studentům 
za každou cenu by nemělo být pravi-
dlem . Aby mohla být výuka efektiv-

nější (nebo komplexnější), potřebuje 
často s lektorem i pedagog studenta 
(nebo rodič) mnohé zkonzultovat, 
poradit, nasměrovat, doporučit . Čili 
je zde mnohdy potřeba tzv . čas navíc, 
na kurzech, kde lektor neustále nemá 
čas, je toto mnohdy nerealizovatelné .“

„Ze strany učitelů by se mohl zlepšit 
výběr žáků – nejde přece o prezenta-
ci kantora ‚za každou cenu‘! Dále je 
dobré neměnit repertoár na poslední 
chvíli .“

„Co zlepšit na kurzech?  Vše je krás-
ně naplánované, to je báječné . Pokud 
bych chtěla něco změnit, tak jen radou 
k účastníkům .Všimla jsem si, že příliš 
nevyužívají (ba někdy ani jejich peda-
gogové) možnosti navštěvovat lekce 
jiných účastníků u svých i jiných lek-
torů . Poznali by více repertoáru, růz-
né rady by pomohly a prospěly i jim, 
navzájem by se více seznámili . A nejde 
pouze o klavír, jak by bylo krásné po-
znat i výuku dalších nástrojů .“

„Chtělo by to den, který má alespoň 
48 hodin…“

„Během výuky by měli aktivní i pasiv-
ní účastníci kurzu respektovat začát-
ky a konce hodin . Je velmi nepříjem-
né, když uprostřed hodiny přicházejí 
a  odcházejí a narušují svým pohybem 
po třídě soustředění studenta . Ten 
má i bez nich co dělat, aby dokázal co 
nejlépe reagovat na pokyny lektora . 
Pohyb a ruch ve třídě je velmi nepří-
jemný i pro samotné lektory – přeru-
šuje jejich práci a tvořivou atmosféru 
ve třídě . Je to do značné míry otázka 
dobré etikety . Říká se, že první pra-
vidla etikety zavedl zahradník krále 
Ludvíka XIV ., když mu šlechtické páry 
každou noc během svých radovánek 
zváleli pečlivě udržované záhony . 
Vyřešil to tak, že na trávník napíchal 
cedulky s pravidly, jak se v zahradách 
správně chovat . Možná by takové za-
hradnické cedulky občas potřebovali 
i klavíristi .“

Jaký zvolit repertoár na kurzy?

„Hlavně nepřehánějte obtížnost skla-

deb . Volte skladby, které odpovídají 
úrovni žáka . Též je důležitá různoro-
dost repertoáru –nehrajte jen skladby 
pomalé nebo technicky obtížné .“

„Přirozeně volte takový repertoár, 
na který daný student má a skladby 
již má minimálně ve druhém stádiu 
práce na skladbě . Vhodné je přinést 
jednu nebo více skladeb ve stádiu 
zpaměti (ty lze pak na kurzech dopra-
covat, dopilovat detaily a zahrát pří-
padně na koncertě účastníků) a jako 
protiklad zvolit skladby, které jsou 
pro žáka novější, avšak má o nich již 
celkovou představu, jen ještě s nimi 
nemůže vystoupit na koncertě, teprve 
na nich pracuje (např . s dynamickou 
výstavbou, tempem, výrazem) . Vždy 
platí ‚méně je více‘, vybírat přemrštěný 
repertoár na kurzy v domnění, aby se 
žák tzv . ‚ukázal‘  (a nejen na ně, totéž 
a možná ještě dvojnásob platí i o sou-
těžích), žáka neukáže v dobrém světle 
a dokonce mu může do budoucna vel-
mi ublížit .“

„Myslím si, že na kurzy by měli účast-
níci přijet již s hotovými, kvalitně 
nastudovanými skladbami . Neboť za 
týden lektor nenaučí někoho hrát, ale 
může mu hodně poradit . To by se ale 
mělo dít již na připravených skladbách . 
Někdy se stane, že přijdou sice s na-
cvičenou skladbou, ale ta je nad jejich 
technické možnosti . To se potom velmi 
těžko pracuje, neboť interpret není ješ-
tě schopen skladbu uhrát . Proto prosím 
učitele, aby volili správný repertoár . 
Nepodceňovat žáka, ale pozor i na pře-
cenění! Je také možné si o nějaké sklad-
bě povykládat, rozebrat, event . ukázat 
jak na to . Toto samozřejmě nemusí být 
nacvičené .“

„Co se týká repertoáru, je to velmi in-
dividuální, ale osobně bych dal před-
nost krásným a poutavým předneso-
vým skladbám, před hudebně méně 
hodnotnými etudami a cvičeními . Je 
léto a tyto kurzy by měly mladé muzi-
kanty především nadchnout pro hud-
bu .“

„Myslím, že kurzy jsou také dobrým 
místem k experimentům . Student má 



 Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU      1. číslo / 1. ročník listopad 2014
31

tak příležitost vyzkoušet novou tech-
niku nebo nový přístup ke skladbě 
v neformálním prostředí . I  zde kaž-
dému jistě záleží na výsledku, ale at-
mosféra se zde liší např . od prostředí 
zkoušek .“

„Výběr repertoáru: 1 . To, co už do jisté 
míry umím a mohu veřejně prezento-
vat, mohu zdokonalovat interpretaci 
a  2 . Repertoár, který začínám studo-
vat, aby bylo možné intenzivně praco-
vat nejen na interpretační složce, ale 
i na ‚řemesle‘ .“

„Určitě bych doporučil přinést na kur-
zy skladby, které jsou alespoň zhruba 
přečtené a zvládnuté . Jsou velkým 
plýtváním časem případy, kdy se 
i v hodinách čtou noty a řeší ty nejzá-
kladnější věci .“

Co se čeká od žáka?

„Schopnost komunikace a pochopení 
toho, co se po něm chce . Schopnost 
přijmout odlišný názor lektora než 
může být názor žákova pedagoga . 
Vůle a chuť věci zlepšovat .“

„Žák by měl být aktivní (ne např . 
ospalý), ukázněný a měl by mít chuť 
se něco naučit .“

„To je těžká otázka . Jsem zvyklý klást 
si ji spíše opačně . Jde o individuální 
typ výuky, takže se vždy snažíme vcítit 
do každého frekventanta a rozpoznat 
jeho schopnosti, motivaci, tempera-
ment . . . Osobně nemám konkrétní ná-
roky, spíše se snažím pomoci .“

„Tak jako si nevybírám žáky do své 
třídy ve škole, je mi v podstatě jedno, 
koho budu učit na kurzech a s jakým 
programem přijede . Byla to vždy velká 
škola i pro mne a jsem za tu příležitost 
velmi vděčný . Odjíždím sice unavený, 
ale obohacený a celý rok pak s láskou 
vzpomínám .“

„Podle mě ze strany žáka stačí chtít 
a věřit, že vše je možné . Způsob, jak 
toho dosáhnout, považuji pak za svůj 
problém .“

Kurzy vyžadují značnou přípravu i ze 

strany lektorů . „Pokud chtějí lekto-
ři umožnit pobyt a účast na kurzech 
všem zájemcům, mají náročnou a po 
všech stránkách vyčerpávající práci . Je 
nutné připravit si repertoár koncert-
ních pódií, se kterým přijdou studen-
ti i absolventi konzervatoří, ale také 
v  zápětí si pohrát a hledat hudební 
smysl, rytmus, obsah s menšími dět-
mi, tak aby byly ochotny hudbě pro-
padnout, oblíbily si ji a chtěly pro to 
něco udělat, čili cvičit . Vždy se těším, 
jaké překvapení mě čeká, těším se na 
malé i velké studenty, a dokonce je zís-
káváme i pro vážné studium na kon-
zervatoři .“

„Touha objevovat a hledat, poslouchat 
a inspirovat se, ale také diskutovat 
a   hledat vlastní umělecké vyjádření . 
…ale především chuť zdolávat výzvy 
a překračovat svůj stín .“

Co se čeká od pedagoga žáka?

„Všichni to myslíme se žáky i sami se 
sebou nepochybně dobře . Motivuje-
me, vystupujeme, soutěžíme a posí-
láme děti na kurzy…  Kurzy spadají 
tradičně do prázdninových aktivit, 
není snadné skloubit čas dovolených 
s časem příprav na ně . A v tom nás žák 
potřebuje . Není snadné skloubit čas 
kurzů a ubrat z vlastní zasloužené do-
volené týden, který věnujeme žákovi 
(ale na druhou stranu i sobě – jako pa-
sivnímu účastníkovi kurzů) . A v tom 
nás žák rovněž potřebuje . Nedovedu 
si představit, že bych vyslala svého 
žáka na pódium a nebyla u toho . Ne-
dovedu si představit, že bych vyslala 
dítě na kurzy a nebyla u toho . Každé 
dítě je jiné, asi nelze vymezit přesně 
tu věkovou hranici, od kdy je už dítě 
schopné se orientovat samostatně v té 
expanzi informací, náporu koncen-
trovaného času a únavy, která se nut-
ně musí dostavit . Jako rodič chápavě 
setřu slzičku a odejdu s dítětem třeba 
na koupaliště . Jako pedagog jsem bez-
pečnou přistávací dráhou s měkkým 
dopadem ale velkým odrazem dál… 
A to by mělo dítě – žák vědět . Proto se 
přimlouvám: jestli to myslíme se žáky 
dobře, přihlasme je na kurzy, ale sou-
časně i sebe!“

Jakou úlohu mají na kurzech 
rodiče/prarodiče žáků?

„To je různé . Zažila jsem všechny ex-
trémy . 1 . Rodiče jsou přítomni, ale 
příliš se danou problematikou neza-
bývají či jí vůbec nerozumí . 2 . Rodiče 
jsou přítomni a vystupují jako by byli 
mluvčí žáka, přikazují mu, co má jak 
zahrát, informují lektora, co žák hrál 
či hraje, co mu jde a nejde .  3 . Učitel 
je přítomen, ale během hodiny ne-
řekne skoro vůbec nic a poté odchází . 
4 . Učitel je přítomen a v hodině lekto-
ra upozorní ve vhodný čas, co žákovi 
na dané skladbě dělalo problémy, čím 
prošel, co museli jak odstraňovat, proč 
co jak hrají . Tento poslední způsob se 
mi osvědčil velmi - komunikace s pe-
dagogem je pro lektora velmi účinná . 
Avšak tato komunikace nesmí přesáh-
nout rámec sdělování, nesmí zasaho-
vat do výuky . Totéž se týká rodičů . Ro-
diče, kteří tématice nerozumí, by měl 
lektor informovat o tom, jaký má pod-
le jeho názoru žák talent, na co si má 
dát pozor, jaké má např . do budoucna 
možnosti v tomto oboru apod . . . .Velmi 
vhodnou formou je komunikace ne 
v  hodinách, ale po hodinách .“

„Je důležité, jak staré děti přijdou a jak 
jsou rodiče znalí hudby a problemati-
ky klavírní hry . Určitě u malých dětí je 
téměř nutné, aby byl na kurzech příto-
men někdo, kdo může dítěti pomoct 
vyznat se v nové situaci . Lektor sa-
mozřejmě může učit stejné problémy 
a poznatky jako učitel žáka, ale určitě 
je říká jinak, rychlejším tempem, jiný-
mi výrazy a může jít do větší hloubky 
práce na skladbě . Zákonitě to musí být 
trochu jiná práce a malé dítě z toho 
může být zmatené . Proto je vhodné, 
aby na hodině byl přítomen kantor 
nebo rodič, který tomu dost rozumí . 
Starší žáci (řekla bych tak od 12 let - 
je to individuální) již mohou studo-
vat sami, předpokládá se, že na kurzy 
přijdou talentovaní studenti, ale pří-
tomnost rodičů či pedagoga je vítána, 
vždy se kontakt navazuje lépe, když 
člověk vnímá domácí atmosféru .“     
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„Vytvořit příjemnou atmosféru a stát 
se tichou oporou své ratolesti .“

„Rodiče by měli vytvořit svým dětem 
na kurzech bezpečné zázemí a spo-
lupracovat se svým pedagogem i  lek-
torem kurzů . V tom se řada rodičů 
i  prarodičů liší . Zažila jsem dvě ex-
trémní situace – v prvním případě ro-
diče s žáky dorazili na kurzy hodinu, 

dvě před svým učitelem, zjistili si své 
hodiny, domluvili cvičné tak, aby se 
jim výuka a cvičné vzájemně nekryly 
a svému učiteli pak předložili hotový 
časový harmonogram . Takovou spo-
lupráci považuji za vynikající . Naopak 
nastala situace, kdy s dítětem přijel na 
kurzy jiný člen rodiny než ten, se kte-
rým během školního roku komuniku-

jeme, dítě nevodil na cvičné, odmítal 
spolupracovat a hudební kurz považo-
val za osobní dovolenou . Proto je vždy 
důležité předem vědět, kdo z rodiny 
s žákem na kurz pojede .“ 

Kolektiv autorů

KONCERT Y A P REHLÍDKY

Výměna hudebních zážitků Brno - Bratislava
Už několik let plánují vedoucí klavír-
ních kateder v Brně a Bratislavě vý-
měnné koncerty studentů těchto dvou 
akademií . A v roce 2014 se tato forma 
spolupráce stala realitou . Studenti Ja-
náčkovy akademie zahráli 18 . břez-
na v koncertní síni Dvorana na půdě 

bratislavské vysoké školy a na oplát-
ku studenti VŠMU přijali pozvání a 
předvedli své výkony 22 . října v aule 
brněnské akademie .

Měli jsme možnost slyšet pět mladých 
interpretů, kteří pracují pod pedago-
gickým vedením prof . Idy Černecké, 
prof . Mariána Lapšanského, odb . as . 
Mgr . art . Jordany Palovičové, ArtD . 
a Mgr . art . Magdalény Bajuszové, 
ArtD . Kromě těchto pedagogů je třeba 

zmínit také na koncertě přítomného 
doc .  Františka Perglera, ArtD ., jehož 
zásluhou dostala spolupráce kateder 
konkrétní podobu .  

Program koncertu byl seřazen chro-
nologicky a rozhodně mu nechyběla 
pestrost . Dvě sonáty Scarlattiho a prv-
ní větu Beethovenovy „Patetické“ nám 
nabídl student bakalářského ročníku 
Jozef Remenár . Poté následoval výběr 
taktéž první věty klasicistní sonáty, 
tentokráte Johanna Nepomuka Hu-
mmela, v podání Bálinta Lovásze, jenž 
navštěvuje první ročník magisterské-
ho studia . Do barvitého romantis-
mu posluchače uvedl Norbert Daniš, 
student třetího ročníku, a to pětidíl-
ným Vídeňským karnevalem Rober-
ta Schumanna . Z chronologické linie 
bylo částečně vybočeno, poněvadž 
následující skladba byla transkripcí 
Bachova Preludia e moll, vytvořena 
Alexandrem Silotim . Tu jsme měli 
možnost slyšet v podání Petera Náge-
la z 2 . ročníku magisterského studia . 
U  této skladby jeho výkon nekončil, 
ba naopak, následující skladbou v jeho 
provedení byla zvukově a náladově 
pestrá Balada h moll Ference Liszta . 
Zuzana Vontorčíková, taktéž student-
ka posledního ročníku magisterského 
studia, zakončila koncert u nás méně 
hraným, o to pro poslouchače zajíma-
vějším dílem, Horalskou suitou Euge-
na Suchoně .

Nezbývá, než pogratulovat interpre-
tům a jejich pedagogům, popřát jim 
mnoho úspěchů do dalších společ-
ných studií a doufat, že se výměnné 
klavírní projekty stanou jakousi přá-
telskou tradicí těchto dvou akademií .

Nikol Bóková
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Slavnostní klavírní koncert k 95. výročí založení Konzervatoře Brno Leošem 
Janáčkem
(1. prosince 2014, Brno, Besední dům, začátek v 19.00 hod.)

Pořádání tohoto výročního koncertu 
se ujalo klavírní oddělení brněnské 
konzervatoře . Účinkujícími budou 
bývalí studenti a nynější pedagogové 
školy Renata Bialasová, Dagmar Pan-
čochová, Ladislav Doležel . Vystoupí 
i  současní žáci školy Veronika Baslo-
vá a Hoang Ahn Pham . Významným 

vystupujícím hostem bude Igor Arda-
šev, koncertní umělec a pedagog Ka-
tedry klavírní interpretace HF JAMU 
Brno .

Koncert se koná za podpory Nadace 
Leoše Janáčka .

Radka Hajšelová

Program:
 L. van Beethoven
 F. Chopin
 F. Liszt
 B. Smetana
 S. Rachmaninov
 B. Martinů
 L. Janáček

8. ročník festivalu
Máme rádi baroko
(Úterý 31. března 2015, Církevní konzervatoř v Opavě)

Nesoutěžní koncertní přehlídka se 
uskuteční v den 330 . výročí narození 
Johanna Sebastiana Bacha (podle dnes 
platného kalendáře) a je určena žákům 
a pedagogům základních a středních 
uměleckých škol, kteří s oblibou hrají 
či zpívají skladby barokních mistrů . 
V prostorách školy bude k dispozici 
klavír, cembalo i varhany . Jednotlivá 
vystoupení sólistů či souborů ZUŠ by 
neměla přesáhnout 5 minut, studentů 
konzervatoří a pedagogů pak 8 mi-
nut . Podle počtu přihlášených bude 
program rozdělen do několika bloků . 
Programy všech ročníků si můžete 
prohlédnout na:
http://www .konzervator .cz/prehlidka-
mame-radi-baroko .php .

Všechna vystoupení budou natočena 
na DVD, pro účastníky bude připrave-
na malá pamětní grafika a tištěný pro-
gram . Pořadatelé nehradí cestovní ani 
pobytové náklady, nebudou však od 
účinkujících vybírat žádný startovací 
poplatek . Přihlásit se můžete e-mai-
lem na adrese pořadatele – ZUŠ Vla-
dislava Vančury Háj ve Slezsku (zus .
haj@volny .cz) do 6 . 2 . 2015 . V textu 
uveďte jméno žáka či členů souboru, 
jeho datum narození či průměrný věk, 
nástrojové obsazení, jméno pedagoga, 
repertoár, minutáž a zpáteční adresu . 
Ubytování lze objednat na ředitelství 
CKO(info@konzervator .cz) .

P ROPOZ ICE A V ÝSLEDKY KLAV ÍR NÍCH SOUTEŽ Í

AMADEUS

Mezinárodní mozartovská soutěž pro 
klavíristy do 11 let

22 . ročník

22 . – 24 . října 2015

Místo konání: Besední dům, Brno

Soutěž je jednokolová a je vyhlašová-
na v 6 kategoriích .

Kategorie a časové limity:
I . kategorie do 6 let 
(ročník 2008), 2 - 4 minuty
II . kategorie do 7 let 
(ročník 2007), 2 - 4 minuty
III . kategorie do 8 let 
(ročník 2006), 3 - 5 minut
IV . kategorie do 9 let 
(ročník 2005), 3 - 5 minut
V . kategorie do 10 let 
(ročník 2004), 5 - 8 minut
VI . kategorie do 11 let 
(ročník 2003), 5 - 8 minut 

Soutěžní repertoár: 
a) Nejméně jedna skladba od 

W . A . Mozarta .
b) Další díla současníků 
 W . A . Mozarta .
c) Počet skladeb je libovolný, nutno 

dodržet časový limit .
d) Celkový limit musí být dodržen .
e) Je možné hrát pouze skladby urče-

né pro sólový klavír, hra zpaměti je 
podmínkou . 

http://www.konzervator.cz/prehlidka-mame-radi-baroko.php
http://www.konzervator.cz/prehlidka-mame-radi-baroko.php


 Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

      KKI HF JAMU      1. číslo / 1. ročník listopad 2014
34

Slavnostní setkání u příležitosti 80 . narozenin hudebního 
skladatele a klavíristy Milana Dvořáka se uskuteční v sobotu 
6 . prosince 2014 v 11 hodin v  Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera v Praze . Setkání bude spojeno s prezentací 

jeho nejnovějšího alba úprav vánočních písní s názvem „Před 
koledou smekni“ a s interpretačním seminářem . V jeho první 
části zazní skladby, které Hudební nakladatelství ČRo vydalo 
již dříve, ve druhé pak úpravy písní z prezentované publikace .

Uzávěrka přihlášek: 31 . května  2015

Účastnický poplatek je stanoven ve výši 
1 300 Kč nebo 50 Eur .
Kompletní informace a přihlášky na-
leznete zde:
www .amadeusbrno .cz

Pro Bohemia 2015

13 . ročník mezinárodní interpretační 
soutěže

10 . – 12 . 4 . 2015

Místo konání:  Janáčkova konzervatoř 
a Gymnázium v Ostravě

Soutěž je jednokolová ve všech kate-
goriích . Soutěžící přihlášený do dané 
kategorie nesmí k datu zahájení sou-
těže překročit horní hranici věkového 

limitu kategorie . Soutěžící náležící dle 
věku do nižší kategorie může soutěžit 
v kategorii vyšší .

Kategorie a časové limity:

0 . kategorie: 
do 8 let včetně, do 5 minut

1 . kategorie: 
do 11 let včetně, 7 – 10 minut

2 . kategorie:
do 14 let včetně, 12 – 15 minut

3 . kategorie: 
do 17 let včetně, 16 - 20 minut

Soutěžní repertoár: 

Repertoár musí obsahovat alespoň 
jednu skladbu z období českého kla-

sicismu a nejméně jednu skladbu 
českého skladatele jiného období . Re-
pertoár ve 3 . kategorii musí obsahovat 
závažnou skladbu českého klasicismu 
v rozsahu 5 – 10 min . Hra zpaměti je 
podmínkou .

Uzávěrka přihlášek: 31 . ledna 2015

Účastnický poplatek:

0 . kategorie   300,-Kč
1 . kategorie   500,-Kč
2 . kategorie   800,-Kč
3 . kategorie   1000,-Kč

Kompletní informace a přihlášky na-
leznete zde:
http://www .jko .cz/pro-bohemia-
2015-soutezni-podminky

DALŠÍ MIMOKATEDRÁLNÍ KLAV ÍR NÍ AKCE

Před koledou smekni

Soutěž AMADEUS

www.amadeusbrno.cz
http://www.jko.cz/pro-bohemia-2015-soutezni-podminky
http://www.jko.cz/pro-bohemia-2015-soutezni-podminky
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Nevidí se často, že se dva konkurenti 
spolu baví nebo dokonce přátelí . Nic-
méně můj bývalý spolužák Pavel a já 
můžeme posloužit jako příklad, že to 
jde . Žijeme vedle sebe ve shodě a štve 
mne na něm jenom to, že nechce při-
jmout fakt, že jsem lepší . To už jsem 
mu ale dávno odpustil, protože jsem 
lepší . Od studentských let se vzájem-
ně oslovujeme „Pse“ . Už nevím, jak to 
vzniklo a pro můj příběh to ani není 
důležité . Pes je veselá kopa a obzvlášť 
miluje vtípky s telefonem . Hlásí se 
jako policie, berňák a podobně . Ob-
vykle mu na to už neskočím, ale jed-
nou jsem se v tom vymáchal, že na to 
nikdy nezapomenu .

Jednoho večera mi zazvonil telefon a 
hlas na druhém konci praví: „Dobrý 
den, pane, mohl byste mi naladit piá-
no?“ Hlas mi byl povědomý, ale mluvil 
velmi pomalu a z intonace jsem měl 
dojem, že ten pán je mentálně posti-
žený .

„Pejsku, dnes sis dal obzvlášť záležet, 
ale máš smůlu, poznal jsem tě!“ říkám 
si v duchu a nahlas jsem zahlaholil: 
„Jo tak piáno bys chtěl naladit, Pse je-
den . Spráskám tě holí!“

Každý klavírista potřebuje ke své 
umělecké činnosti pořádný hudební 
nástroj, tj . akustický klavír . Takový 
nástroj obvykle není levnou záležitos-
tí a je nutné si ho umět dobře vybrat 
a vzorně se o něj starat . Proto jsme 
požádali o spolupráci dvorního ladiče 
klavírních nástrojů JAMU, pana Da-
niela Kiktu, aby nám poradil a předal 
alespoň něco ze svých bohatých zku-
šeností . A zde je první otázka:

Po prázdninách nastupují do ZUŠ 
noví zájemci o hru na klavír. Někte-
ří rodiče pořizují pro dítě pianino či 
křídlo, většinou však starší nástroj. 
My učitelé jsme mnohdy požádáni 
o radu, jaký nástroj by měli vybrat 
a na co si při koupi dát pozor. Jako 
klavíristé leccos o nástroji víme, ale 
přece jen, mohl byste připomenout 
či shrnout to důležité?

1 . Pro většinu z nás je koupě „piána“ 
dost velká investice, a tak bychom 
měli udělat všechno proto, abychom 
koupili dobře . Doporučte rodičům 
přizvat k prohlídce odborníka . Nechci 
si tím zajišťovat práci, mám jí nadby-
tek, ale je to opravdu důležité . Nestyď-
te se přiznat, že technickému stavu 
klavíru nerozumíte . Ke koupi auta je 
jistě lepším rádcem automechanik než 
řidič . Snažte se vyhnout roli poradce . 
Můžete přijít do styku s  ostřílenými 
překupníky, kteří dokážou vady ná-
stroje dobře zamaskovat . To je pak 
velmi nepříjemné . Sám jsem zažil ně-
kolikrát, že rodiče koupili na radu uči-
telky pianino . Ona řekla, že potřebuje 
jenom naladit, ale problém byl v tom, 
že naladit nešlo . Potom je velmi těžké 
neudělat z pana učitele hlupáka .

2 . Když se přeci jenom octnete v roli 
poradce, uvedu pár příkladů, které mi 
vždy rozsvítí imaginární červené svě-
télko, a nástroj raději nedoporučím .

Ladění - Vždy noste na prohlídku la-
dičku a zjistěte, jestli je nástroj na výš-

ce A- 440Hz . Pokud je nástroj o víc jak 
půl tónu níž, pozor . Zjistěte, kdy byl 
nástroj naposled laděn . (Prodávající 
ne vždy mluví pravdu) . Také je dob-
ré podívat se na ladící kolíky . Pokud 
jsou navinuté prstýnky struny skoro 
na litinovém rámu, znamená to, že la-
dící kolíky už někdo dorážel . Nástroj 
má problém s držením ladění . Rovněž 
je dobré u nejrozladěnějších tónů vy-
zkoušet, jak těžce se ladící kolíky otá-
čí . Neměly by jít lehce (obzvlášť jestli 
kupující bydlí v paneláku) .

Dále prohlédněte rezonanční desku . 
Je-li popraskaná, nástroj je rozeschlý a 
je velmi pravděpodobné, že s ním bu-
dou problémy .

Vyhnul bych se též nástrojům s ví-
deňskou mechanikou . Prodávají se 
levně nebo dokonce dávají za odvoz, 
ale jsou už většinou nepoužitelné . 
Rovněž nedoporučuji klavíry a piani-
na ruské výroby . I za nízkou cenu, za 
kterou se prodávají, jsou vzhledem ke 
své kvalitě příliš drahé . Vyhněte se i 
některým českým značkám např . Hlu-
cháň, Kubíček, Marha, Koch a Korselt . 
Jejich cena bývá lákavá, ale pro žáka 
je nezbytné, aby nástroj v první řadě 
bezvadně fungoval .

Pozor na překupníky!!! Jejich zisk je 
o to vyšší, o co víc oklamou prodávají-
cího nebo kupujícího (a nejlépe oba) . 
U překupníka se dá koupit dobrý ná-
stroj, ale v žádném případě tam ne-
choďte bez odborníka .

Doporučte rodičům, aby trvali na 
zhotovení a podepsání kupní smlou-
vy . Někdy se to jeví jako zbytečná for-
malita, ale i to je opravdu důležité .

To by bylo k otázce asi všechno, snad 
jsem na nic důležitého nezapomněl . 
Možná jsem vás moc vystrašil, a tak 
nabízím jako malé odškodné historku 
z mé praxe . 

KLAV ÍR NICKÁ PORADNA DANIELA KIKT Y

Jak vybrat svým žákům dobrý klavír
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Na tvorbě 1. čísla 1. ročníku časopisu Pianissimo se podíleli: autoři článků – Šárka Bartošová, Miroslav Beinhauer, 
Nikol Bóková, Monika Czajkowská, Martina Farana, Marcela Gajdošová, Radka Hajšelová, Petr Hanousek, Věra Chmelová, 
Daniel Kikta, Jaroslava Kynclová, Miroslava Raková, Viktor Vojnovič, Petra Zíková; grafická úprava: David Rak; korektury 
textů: Jana Lišková Kvochová, Magdalena Zapadlová; hlavní poradce a odborná pomoc: prof. Alena Vlasáková 

Internetová verze časopisu je k dispozici na stránkách: http://www.zusklavir.jamu.cz 
Uzávěrka 2. čísla 1. ročníku časopisu Pianissimo je 31. prosince 2014 
Své příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu: verachmela@centrum.cz

Na druhém konci bylo chvíli ticho 
a pak se ozvalo: „Něčím jsem vás ura-
zil?“ Krve by se ve mně nedořezal . 
Nebyl to Pes, ale opravdu zákazník 
a nebyl mentálně postižený . Jak jsem 

později zjistil, je to doktor práv . V té 
chvíli se mi ale chtělo umřít . Potil jsem 
se na celém těle a horečně vysvětloval 
a omlouval se . Pán na druhém konci 
se velmi dobře bavil a to vůbec nemlu-

vím o tom, jak se bavil Pes, když jsem 
mu tuhle historku vyprávěl .

Daniel Kikta

AKT UALIT Y PO UZ ÁV ERCE

Pozvánka:
Bachovský týden na KKI
Katedra klavírní interpretace srdečně zve všechny zájemce 
z řad studentů a pedagogů na bachovské kurzy dvou zahra-
ničních klavírních pedagogů, kteří navštíví JAMU ve dru-
hém prosincovém týdnu:

Prof. Inge Rosar  
vyučuje na Hochschule für Musik Würzburg hru na klavír 
a metodiku, umělecká ředitelka Bachovy klavírní soutěže 
ve Würzburgu 

Dr. Kirill Monorosi 
působí na Australian Institute of Music v Sydney, bachov-
ský interpret, editor urtextových vydání (nyní zpracovává 
26 koncertů J . Ch . Bacha)

Pedagogové budou vyučovat formou otevřených lekcí, mož-
ná je aktivní i pasivní účast . Zájemci o aktivní účast se mo-
hou hlásit e-mailem vedoucímu katedry (jirasky@jamu .cz), 
je třeba uvést repertoár a preferované datum lekce .

Zazní též přednášky na následující témata: 
- bachovská symbolika 
- rétorické figury 
- ovlivnění kompozičního stylu barokních autorů typem       
   klávesového nástroje
- vliv koncertů J . Ch . Bacha na W . A . Mozarta 
- ediční problematika, urtexty 

Předběžný harmonogram:

Úterý 9. 12. 2014, 19:30 hod . Aula HF JAMU - bachovský 
recitál Inge Rosar 
program: Šest malých preludií, Francouzská suita č . 6, 
Francouzská Ouvertura

Středa 10. 12. 2014 - veřejné lekce obou pedagogů v učeb-
nách KKI, odpoledne / večer přednášky

Čtvrtek 11. 12. 2014 - veřejné lekce obou pedagogů v učeb-
nách KKI, odpoledne / večer přednášky

Pátek 12. 12. 2014 - veřejné lekce obou pedagogů v učeb-
nách KKI

Přesný rozpis lekcí a přednášek bude vyvěšen na nástěnce 
KKI a zaslán e-mailem všem zájemcům .

Jan Jiraský

http://www.zusklavir.jamu.cz
mailto:verachmela%40centrum.cz
mailto:jirasky%40jamu.cz
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