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Slovo na úvod
S příchodem jara se probouzí nejen příroda, ale i část
klavíristů – přihlašují se na letní kurzy, připravují se na
soutěže, uvažují, co podniknou do budoucna, a v jejich
plánech jim nezabrání ani krásné slunečné počasí lákající
k procházce a jiným aktivitám. Většina z nás se však probouzí po zimě o něco pomaleji a s tou aktivitou a nápady,
jak vyplnit a přežít čas mezi jarními a letními prázdninami, to není až tak „žhavé“. Myslím, že v novém Pianissimu
najdou inspiraci všichni klavíristi, ať už jsou svou hrou
a prací více či méně posedlí.
Třetí číslo je poněkud objemnější, to proto, že v sobě
obsahuje spoustu lákavých akcí a inspirací nejen pro pedagogy ZUŠ, ale i pro pedagogy konzervatoří a vysokých
škol s uměleckým zaměřením. Právě na ně se v novém čísle dost myslelo. Mohou se dočíst o zajímavých možnostech
dalšího rozšiřování poznatků v oblasti klavírní hry a pedagogiky formou studia v Kurzu č. 4 v Metodickém centru nebo o navazujícím pedagogickém vzdělávání pro své
absolventy (Metodické centrum – Kurz č. 1 nebo obor Klavírní pedagogika). V nabídce materiálů do výuky mohou
nalistovat informace o publikaci věnované české klavírní
sonatině nebo o slovenských DVD a knihách J. Timakina
a dalších autorů, které jsou k dostání v edičním středisku
VŠMU a jejichž stručnou charakteristiku najdou v nabídce materiálů z knihovny Metodického centra, která je přístupná všem posluchačům MC.
Dalším větším tématem nového Pianissima jsou ženy,
a to české klavíristky nebo hudební skladatelky. V rozhovoru s Martinou Schulmeisterovou, úspěšnou absolventkou HF JAMU, se dočteme o jejím působení v PETROF
PIANO TRIO, ale i dalších jejích aktivitách. Ve své dizertační práci se zaměřila na život a dílo brněnské klavíristky
a skladatelky 19. století Agnes Tyrrell. Výňatky z této práce
naleznete v kapitolách Odborná studie a Notová příloha.
Nejslavnější českou hudební skladatelkou je bezesporu Vítězslava Kaprálová – v Pianissimu se dočtete o jejím festivalu a nově vydané knize.

když pro nové číslo Pianissima vymyslela zbrusu nový
„klavihrátkový list“ s velikonočním zaměřením. Hrát si
u klavíru můžete i s novými nápady z improvizace. Náměty na společné hry malých klavíristů potěší menší žáky,
improvizace na Pagody C. Debussyho jsou určeny spíše
pro starší žáky nebo studenty konzervatoří.
Kdo rád soutěží a aktivně u klavíru tráví i letní prázdniny, může si vybrat z nabídky soutěží a letních kurzů s výukou klavíru. Ráda bych upozornila např. na Mezinárodní
mistrovské interpretační kurzy JAMU, které mají zázemí
v budově HF JAMU a probíhají v příjemné atmosféře pod
vedením našich pedagogů Katedry klavírní interpretace.
Pokud nejste soutěžní typ, můžete si zajet poslechnout
alespoň koncerty vítězů soutěží. Pro učitele „alergické“ na
soutěže doporučuji akce zcela nesoutěžní – nedávno se
např. konal koncert Brněnské klavírní mládí, o němž se
v Pianissimu dočtete v kapitole Koncerty a přehlídky. Na
21. dubna se chystá další hezký koncert v Besedním domě
- zazní 1. díl DTK J. S. Bacha v podání Jana Jiraského.
Jestliže někdo nemůže přijít na koncerty (třeba kvůli věku nebo zdraví), má možnost poslechnout si v teple
domova krásná CD, např. Klasickou hudbu pro maminky
a děti od 0 let, která jistě potěší každého bez ohledu na
jeho věk.
Zajímavých článků a tipů je mnohem víc, než mohu
v úvodu vyjmenovat – zajímavé překlady, zahraniční okénko, rady pana ladiče Daniela Kikty atd. Věřím, že každý si
v novém Pianissimu najde to „své“, co ho zaujme, potěší,
rozveselí, inspiruje a třeba i trochu probudí z přetrvávajícího zimního spánku nebo zamračené nálady. Děkuji všem,
kteří se obětavě podíleli na tvorbě jarního čísla Pianissima, a přeji čtenářům dobrou náladu a příjemné chvilky
s Pianissimem.
Věra Chmelová

Nejen pedagogy ZUŠ by mohly potěšit články o projektu a hře Za hranice klávesnice, nová knížka „Návraty hudební a poetické“ Petra a Jana Hanouskových nebo sbírka
„Veselé obrázky zvířat“ pro klavír od finské skladatelky
E. Sarmanto. Velkou radost mi udělala Zuzka Hančilová,
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METODIKA A ODBOR NÉ ST UDIE
Život a klavírní dílo Agnes Tyrrell
Osobnost Agnes Tyrrell představuje typ, který byl dobovým ideálem romantismu. Žena, která zůstala svobodná a chápala výlučnost svého poslání,
věřila, že nezištná služba své odborné
disciplíně patří k nejvznešenějšímu
úkolu umělce. Byla uzavřena sama do
sebe a měla vysoké osobní a morální
kvality, avšak za tyto své ideály a uplatnění musela na druhé straně velmi těžce bojovat.
Agnes Tyrrell se narodila 20. října
v roce 1846 v rodině prestižního brněnského učitele angličtiny Henryho
Fostera Tyrrella a paní Josefiny Tyrrell.
Otec byl Angličan, který přišel do Brna
ve čtyřicátých letech s aristokratickou
společností lorda Watertona1. Zde se seznámil s dívkou z německé měšťanské
společnosti Josefinou Kotulan, budoucí
ženou a matkou svých tří dětí. Usadil se
proto v Brně a jako učitel angličtiny se
stal záhy velmi vyhledávaným, o čemž
svědčí skutečnost, že k jeho žákům patřila téměř celá brněnská továrnická
společnost. Paní Josefina Tyrrell byla
hudebně velmi vzdělaná, hrála na klavír a pedálovou harfu. Měla však i nadání pro uměleckou výšivku.
Agnes žila se svými rodiči a dvěma
staršími sourozenci Henrym a Berthou
v samém srdci Brna na Fröhlichstrasse2
u Dominikánského náměstí. Obě dcery
zdědily hudební talent po své nadané
matce a zavčas jej začaly rozvíjet. Agnes hrála na klavír od svých tří let, ale
systematické hudební vzdělávání započala v šesti letech pod vedením velkého znalce hudby Wilhelma Kunsta,
někdejšího městského rady. Protože byl
její talent skutečně mimořádný, dělala
velmi rychlé pokroky. Bez jakýchkoli
problémů ji její učitel přivedl v poměrně krátké době k technické zručnosti,
která jí velmi brzy umožnila hrát bez
potíží z listu i náročné skladby všech



1 Charles Waterton (1782 - 1865), cestovatel,
přírodovědec a ochránce přírody
2 V dizertační práci viz. Příloha č. 4.

Agnes Tyrrell (vlevo) s přáteli, fotografie pravděpodobně z roku 1860, MZM, sign. F 2

mistrů, technicky je precizně propracovat a následně veřejně prezentovat.
Již od svého dětství byla pasována
do role zázračného dítěte a tato sláva
s ní rostla. Pravděpodobně v roce 18553
okouzlila posluchače na svém prvním
veřejném benefičním koncertu v sále
Augarten Beethovenovou Sonátou
F dur pro klavír a housle. „Houslista
však v jednom okamžiku přeskočil takt,
avšak pohotová dívenka duchapřítomně provedla totéž a tím celou situaci zachránila. Při odchodu z pódia ji posluchači odměnili nadšeným potleskem.“ 4
3 Významný brněnský historik Christian d‘Elvert uvádí rok 1858 ve své knize „Geschichte
der Musik in Mähren und Oester-Schlesien“
(1873). Anna Benfey – Schuppe pak uvádí v nekrologu pro Lipské hudební noviny
1. 7. 1891, že Agnes vystoupila na veřejnosti
poprvé již v devíti letech, tomuto by pak odpovídal rok 1855. Stejný věk zmiňuje ve své
vzpomínce na A. Tyrrell také Franz Heim, ale
také autorka článku uveřejněného v časopisu
Wiener mode XX, seš. 3. Stejně tak Magdalena Tkani v pojednání „Agnes Tyrrell, eine
mährische komponist“ z roku 1928. Proto považuji tento údaj za pravděpodobnější, přestože se ani jednu z těchto skutečností nepodařilo
prokázat.
4 Magdalena Tkani - „Agnes Tyrrell, eine
mährische komponist“ Deutschmährisch-schlesische Heimat, vol XIV, 1928

Tento koncert odstartoval její slibně
se rýsující koncertní dráhu. V roli vynikající klavíristky vystoupila na mnoha dalších produkcích, a to částečně
se skladbami svými, především ale
jiných autorů. Kromě brilantní, dokonalé a jisté techniky měla Tyrrell podle
dobové kritiky také „vřelý a oduševnělý úhoz, kterým okouzlovala zejména
v kantilénách a nesených místech.
Její pojetí skladeb svědčí o hudebním
vkusu a jejich správném chápání.“
Také hrála zcela běžně veřejně zpaměti, což v té době ještě nebylo samozřejmostí. Navíc byla schopna připravit
repertoár ve velmi krátké době. O její
pohotovosti a flexibilitě vypovídají okolnosti dalšího z jejích raných
koncertů. V roce 18625 hrála na přání
svého učitele veřejně zpaměti velkou
Händelovu Fugu e moll a Schumannovo Allegro, a to jen dva dny poté, co
tyto skladby dostala do rukou.
5 Nekrolog od F. Heima uvádí jako termín zmíněného koncertu rok 1860, avšak podle dochovaných programů koncertních vystoupení A.
Tyrrell tento repertoár zazněl na vystoupení 9.
března 1862, proto se i zde přikláním k tomuto
datu.	
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Brzy přesvědčil Wilhelm Kunst ji
i její rodiče o studiu na vídeňské konzervatoři, kde by získala vyšší hudební
vzdělání. Ke studiu nastoupila v roce
18626. Zde studovala jeden rok u profesora Adalberta Pachera7. Svá studia
zakončila zkouškou před odbornou
komisí. Domů se vrátila jako uznávaná a technicky dokonalá hráčka a zařadila se tak mezi naše přední klavírní
virtuosy.
Bohužel právě ve Vídni započaly její
srdeční problémy, které ji zprvu znemožnily předpovídanou hvězdnou
kariéru koncertní umělkyně a nakonec zapříčinily její předčasnou smrt.
I přes své zdravotní potíže se však jako
správná dcera neustále snažila vypomáhat rodičům tak, že sama dávala
hodiny klavíru a přispívala si tak na
živobytí.
Agnes ovšem kromě profesionální
hry na klavír studovala rovněž zpěv
a hru na housle a po návratu do Brna
se začala věnovat studiu kompozice
pod vedením Otto Kitzlera8. Ve všech
těchto oborech si počínala velmi dobře.
6 Rok 1862 je uveden ve slovníku Grove, tomuto letopočtu také odpovídá údaj v biografické skice Magdaleny Tkani, která uvádí, že na
vídeňskou konzervatoř nastoupila v šestnácti
letech. Avšak ve Vídni Tyrrell prokazatelně
byla až v roce 1871, soudě dle datované korespondence z Vídně sestře Bertě. To by však
znamenalo, že profesionální studium započala
až ve svých čtyřiadvaceti letech. Je však velmi pravděpodobné, že korespondence z roku
1862 existovala, ale nedochovala se.
7 Adalbert Pacher (1816 – 1871), jeden z nejpopulárnějších profesorů ve Vídni, také autor
etud, capriccií, impromptus a mnoha efektních
transkripcí písní a částí oper
8 Otto Kitzler (*16.3.1834 Dresden - † 6.9.1915
(J. Brabcová; J. Vysloužil: 6.11.1915) Graz).
Původně učitel hudby na gymnáziu v Eutinu
(1854), violoncellista orchestrů ve Strassburgu
(1855) a Lyonu (1856), druhý kapelník divadla
v Linci, 1860-1861 kapelník v Königsbergu,
1861-1863 opět v Linci (kdy učil m.j. Antona
Brucknera), poté v Témešváru a Hermannstadtu, od roku 1865 kapelník městského divadla v Brně, od 10.10.1868 hudební ředitel
brněnského Musikvereinu, od roku 1871 také
ředitel spolkové hudební školy. Po koncertě
17.12.1899 se s činností v Musikvereinu rozloučil, v roce 1906 odešel do Štýrského Hradce,
kde později zemřel. V Brně byl 30 let centrální osobností německé části hudebního života,
kvalitu i dramaturgii spolkových koncertů pozvedl na mezinárodní úroveň.



Bohužel kvůli svým zdravotním
komplikacím se musela z velké části
zřeknout kariéry koncertující umělkyně, a proto přesměrovala veškerou
svoji energii právě ke skladbě. Její
talent kompoziční se stejně jako dříve interpretační začal rozvíjet velmi
rychle. V nepřetržitém sledu tak vytvořila řadu děl a zasáhla téměř do
všech oblastí hudební tvorby.
Stěžejní část její kompoziční činnosti tvoří klavírní skladby, mezi nimi
jsou zastoupeny dvě sonáty, etudy,
které dedikovala F. Lisztovi, rapsodie,
nokturna, balady a jiné charakteristické skladby, ale též písně, ženské, mužské a smíšené sbory, ze kterých byly
některé uvedeny v Brně, ale i na jiných
místech. Je také autorkou smyčcového kvartetu, tří koncertních ouvertur
a jedné symfonie pro velký orchestr.
Kromě toho napsala dvouaktovou
operu „Bertram de Born“ podle stejnojmenné balady Ludwiga Uhlanda
s libretem od Franze Heima. Jejím
posledním dílem, které však předčasně ukončila její smrt, bylo oratorium
„Králové Izraele“. Autorka dokončila pouze hudební složku tohoto díla
v klavírní podobě, text však již zapsán
nebyl.
Z jejího klavírního díla byla roku
1872 u C. A. Spiny ve Vídni vydána
jedna mazurka, dvě nokturna a v roce
1874 pak Dvanáct velkých etud, které
věnovala Franzi Lisztovi. Ty následně
mistr velmi vysoce ohodnotil ve svém
dopise autorce. Bohužel ale nikdy nedošlo k vzájemnému setkání, o které, soudě podle korespondence, sám
Liszt velmi stál. Na toto dílo byla také
napsána nadšená pozitivní recenze
v časopisu „Leipziger Zeitschrift für
Musik“. Tyto etudy byly v článku přirovnány k etudám Moschelesovým,
avšak po stránce poetického obsahu
je stavěl autor pojednání ještě nad dílo
Moschelesovo9.
Některé její skladby zdařile uvedl v Brně její učitel a zároveň ředitel
9 Opřeno o tvrzení Magdaleny Tkani v článku
„Agnes Tyrrell, eine mährische Komponist“
v Deutschmährisch-schlesische Heimat, vol
XIV, 1928.

„Musikverein“ Otto Kitzler. Mezi takto prezentované skladby patří sbor
„Mailied“ na text Johanna Wolfganga
von Goetha, který autorka věnovala mužskému pěveckému spolku při
Musikverein. Provedeny byly také její
sbory „Schnelle Blüthe“, „Vorüber“,
„Im Verborgenen“ a Ouvertura pro
velký orchestr Es dur.
I přesto, že byla Tyrrell ve své kompoziční i koncertní činnosti velmi uvědomělá, byla hlavním zdrojem jejích
příjmů pedagogická činnost. Z této
oblasti jejího působení však neexistují
prameny, které by její pedagogické aktivity jakkoli zmapovaly. Máme k dispozici pouze fragment technických
cvičení, která pravděpodobně vznikla
na základě podnětů z její pedagogické
praxe.
Agnes Tyrrell byla velmi dobře
vzdělaná nejenom v oblasti hudby, ale
také v oblasti filosofie, což dokazuje
i její literární odkaz. Mezi její pozůstalostí jsou německé povídky a próza, ale také anglický překlad Egmonta.
Uvědomíme-li si záběr, jaký tato žena
měla, je zřejmé, že byla skutečně výjimečnou a plodnou osobností.
Přesto ale materiálního úspěchu nikdy nedosáhla. Tvorbu, kterou se snažila prosadit k tisku, většinou vydavatelé nepřijali a na uhrazení vysokých
nákladů k vlastnímu vydání not jí
chyběly prostředky. Z tohoto okruhu
činnosti tedy nemohla počítat s výraznějšími příjmy a žádoucímu uplatnění
jejího pianistického umění stálo v cestě její stále se zhoršující zdraví10.
Zemřela velmi mladá ve věku nedožitých třiceti sedmi let dne 18. dubna
188311 v brzkých ranních hodinách.
Mimořádná účast na jejím pohřbu
prokázala, jak vysoce byla ve svém
10 Podle článku Magdaleny Tkani „Agnes
Tyrrell, eine mährische Komponist“ v Deutschmährisch-schlesische Heimat, vol XIV,
1928, měla naplánované koncertní turné do
Anglie, avšak cesta se právě ze zdravotních důvodů nemohla uskutečnit.
11 Domovský list rodiny Henryho Tyrrella
uvádí rok 1881 (Archiv města Brna, fond B
1/39 – Národní výbor města Brna – Kartotéka
domovského práva, Brno 1850 – 1948), tento
údaj však musíme považovat vzhledem k okolnostem dalšího bádání za mylný.
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rodném městě coby umělkyně ceněna.
Z pozice svého postavení se zde stala
jakýmsi prostředníkem mezi německou a českou hudební kulturou. Byla
nezávislou a samostatnou umělkyní
a za tyto ideály celý svůj život bojovala.
Vše, co se dochovalo z kompoziční
i literární tvorby Agnes Tyrrell, bylo
její sestrou Berthou12 pečlivě shromážděno a převedeno do majetku
Moravského zemského muzea. Kromě
tvorby Agnes Tyrrell je zde také uložena dochovaná korespondence se sestrou Berthou, dále její dopisy rodičům,
velmi cenná korespondence s F. Lisztem či Franzem Heimem13, tvůrcem
libreta k opeře „Bertran de Born“, který byl také později autorem epitafu na
jejím pomníku14. Nalezneme zde ale
také řadu písemností dokládajících
její snahu a později i snahu její sestry
o prezentování svého díla vydavatelům.
Agnes Tyrrell byla pochována na
městském hřbitově, který se nacházel
na sever od Antonínské ulice podél
Kounicovy ulice. Ten však byl velmi
krátce po její smrti zrušen a nahrazen
nově založeným Ústředním hřbitovem
u dnešní Vídeňské ulice, jenž byl slavnostně otevřen 3. listopadu 1883. Její
ostatky tak byly přeneseny sem, do hrobu, který se nacházel a dodnes nachází
u severní stěny hřbitova ve 4. skupině
12 Stejně jako Agnes i Bertha spojila své vzdělání ve všech hudebních oblastech. Hře na klavír
se také začala věnovat pod vedením Wilhelma
Kunsta, hudební teorii a kompozici studovala
nejdříve u kapelníka Tomana a nakonec u Otto
Kitzlera. Také Bertha měla kompoziční talent,
který se ale bohužel utopil v monotónním
běhu jejího povolání učitelky hudby a jelikož
ovládala skvěle angličtinu, dávala také hodiny
tohoto jazyka. Několik jejích skladeb je taktéž
uloženo v oddělení dějin hudby Moravského
zemského muzea v Brně a jejich seznam i se
signaturami je uveden v disertační práci v Příloze č. 12. Protože nestála o žádnou publicitu,
žila po smrti své sestry v ústraní a věnovala se
výhradně svému učitelskému povolání.
13 Po smrti Agnes Tyrrell jí Franz Heim, její
velký obdivovatel, věnoval jímavý epitaf zveřejněný též v „Neue Freie Presse“ a vytvořil
dojemný verš na pomník, který Tyrrell věnoval
brněnský hudební spolek.
14 „Co ti přisoudil tvůj krátký život, dýchá
dál a žije v tvé písni. Svítíš vysoko na nebi jako
hvězda a jsi tónem ve chvalozpěvu na Pána.“



a 1. řadě a nese číselné označení 14215.
Po smrti Berthy Tyrrell v roce 1916,
která byla pochována společně se svojí
sestrou Agnes, pečovalo ještě několik
let o hrob obou sester Tyrrellových
Moravské zemské muzeum16. Starý
náhrobek byl nahrazen jednoduchým,
ale důstojným náhrobním kamenem,
na němž byl znovu vyryt Heimův verš.
V současné době patří hrob Konventu
milosrdných bratří17.

Klavírní tvorba
V úvodu této kapitoly bych chtěla předeslat, že mým záměrem není
vytvořit sofistikovaný hudebně teoretický rozbor skladeb ať již formální či
harmonický. Zaměřila jsem se pouze
na orientační rozbor formální stránky
jednotlivých skladeb, abych alespoň
povrchně rozkryla strukturu skladby a představila jednotlivé myšlenky
a charaktery. Mým cílem bylo v první
řadě přiblížit čtenáři klavírní tvorbu
Agnes Tyrrell tak, aby zaujala a oslovila potenciálního klavíristu natolik, že
se rozhodne na základě podnětů z této
práce sám nahlédnout do autorčiny
zapomenuté tvorby a třeba také některé skladby uvede v život.
Její klavírní skladby se technicky většinou pohybují na vysoce vyspělé úrovni, což je ostatně pochopitelné, neboť
se jedná o dílo autorky, která sama byla
skvělou klavíristkou, a její skladby jsou
tomu poplatné. Nalezneme zde samozřejmě drobné výjimky, řadící se k elementárním kusům, jako např. „Deutsche Tänze“ nebo také cyklus „Vier
Albumblätter op. 18“, avšak o mnohých
dalších skladbách se to již tak jednoznačně říci nedá. Naopak, klavírní dílo
obsahuje řadu skladeb, které si svojí
náročností nezadají s kompozicemi
velkých romantiků (Ballade No. 1, Clavierstück op. 67, Polonaise, Rapsodie,
Rondo, Sonáty, Etudy).
15 V disertační práci viz. Příloha č. 16.
16 /ozn. redakce: dizertační práce obsahuje
historickou fotodokumentaci hrobu. Originál
fotografie uložen ve fondu oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v oddělení
dějin hudby pod signaturou F 201.
17 Ostatky obou sester jsou zde i nadále uloženy.

Klavírní tvorba Agnes Tyrrell je velmi bohatá. Čítá na 60 skladeb různých
žánrů i obtížnosti, z nichž některé jsou
samostatnými kompozicemi, jiné jsou
pak sloučeny do jednotlivých cyklů.
Zcela výsadní postavení mezi těmito skladbami zaujímá „Zwölf grosse
Studien op. 48“, neboť je to dílo, které
si díky kladnému vyjádření F. Liszta
vysloužilo, jako jediné v celé tvorbě
A. Tyrrell, skutečně značný zájem brněnského, ale i zahraničního tisku18.
Ještě za života autorky vyšly kromě
etud i některé její další klavírní skladby tiskem. Je však nutno konstatovat,
že výběr toho, čím se autorka takto
mohla širší veřejnosti prezentovat, byl
až na zmíněné etudy velmi nešťastný.
Kromě etud, které dle mého názoru objektivně vypovídají o kvalitách autorky
a byly také již ve své době náležitě oceněny, byla vydána také obě Nocturna
op. 16 a 17, dále také Mazurka op. 15,
Fantasiestück a moll a Deutsche Tänze. Všechny tyto skladby však bohužel
patří do kategorie velmi průměrných
kompozic a ani zdaleka nedosahují
kvalit a osobitosti mnoha jiných kusů,
které by naopak prezentovaly autorku
ve zcela jiném světle.
Jak již bylo řečeno, charakter skladeb je různorodý, přesto se v nich téměř výlučně, až na jedinou výjimku
skladby „Die Mühle“ (Mlýn), jedná
o kusy bez konkrétního programního obsahu. Skladby nesou všeobecné
názvy odkazující spíše na formu či
charakter díla jako Allegro, Andante,
Variace, Impromptu, Sonáta, Etudy,
Polonaise, Mazurka, Rapsodie, Ballade, Nocturno, Clavierstück, Fantasiestück, Píseň beze slov atd.
Budeme-li sledovat vývojovou linii, která je v klavírních skladbách
A. Tyrrell poměrně dobře čitelná,
vyplyne z ní, že autorčiny kompoziční začátky jsou spojeny především
s klasicistní technikou. Její rané skladby stojí stylově mezi Beethovenem,
18 časopis „Leipziger Zeitschrift für Musik“
(opřeno o tvrzení Magdaleny Tkani v článku „Agnes Tyrrell, eine mährische Komponist“ v Deutschmährisch-schlesische Heimat,
vol XIV, 1928)
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Schubertem, ale také Mendelssohnem.
Příkladem mohou být ještě zcela klasicky znějící Thema mit Variationen Op. 8,
nebo typicky schubertovská Impromptus. Postupně však začíná uplatňovat
chopinovské prvky, to je patrné např.
ve Fantasiestücke f moll, kde užívá pro
Chopina typické frázování, nebo také
v Nocturnech, zejména pak ve druhém,
jež je zcela chopinovské, či v Polonaise
A dur. Také Ballade No. 1 nese mimo
jiné také známky vlivu tohoto velkého
romantika.
Z celkového pohledu na její klavírní tvorbu je zřejmé, že jednoznačně nejvíce byla ovlivněna Robertem
Schumannem. Kompoziční prvky
charakteristické pro tohoto autora se
objevují ve většině jejích skladeb. Jeho
vliv je patrný zejména v užívání podobné faktury, ale také například v častém
používání tečkovaného rytmu, který je
pro tohoto skladatele poměrně charakteristický.
Také obdiv k tvorbě F. Liszta zanechal nesmazatelné stopy v jejích vlastních skladbách, zejména pak v pozdější
tvorbě. Jeho vliv je zřejmý např. v obou
Rapsodiích, v Allegro di bravura op. 9,
nebo též ve virtuózní Ballade No. 1, ovšem lisztovské prvky nalezneme i v celé
řadě dalších skladeb. Sama Tyrrell se
k jeho odkazu přihlásila i tím, že tomuto mistrovi věnovala cyklus svých
Dvanácti velkých etud op. 48.
Na příkladu skladby Allegro di bravura op. 9 bych na tomto místě chtěla
poukázat na zásadní otázku, která se
týká chronologie vzniku jednotlivých
skladeb, a to nejenom klavírních. Bohužel téměř polovina klavírní tvorby
vůbec nenese opusové číslo, a protože
není ani v korespondenci A. Tyrrell
žádná zmínka, která by mohla být
vodítkem k jejich začlenění, můžeme
jejich časovou posloupnost odvozovat
pouze na základě autorčina pravděpodobného kompozičního vývoje, tedy
směrem od skladeb spíše klasicistních
ke skladbám nesoucím novoromantické prvky. Vezmeme-li však v úvahu
tuto pravděpodobnou vývojovou linii,



narazíme na některé nesrovnalosti
mezi opusovanými skladbami, které z tohoto pomyslného vývojového
kontextu vybočují. Jedná se o skladby Andante op. 6, Allegro di bravura
op. 9 a Sonátu d moll op. 10, i když
sonáta nese některé klasicistní prvky,
zejména pevnou čtyřvětou beethovenovskou sonátovou formu. Srovnáme-li však tuto kompozici například
s Variacemi, které mají opusové číslo
8, a následujícími dvěma schubertovskými Impromptus op. 11 a 12, vykazuje tato sonáta již známky Schumannova vlivu, zejména její pomalá věta.
Stejně působí Andante op. 6, které se
taktéž nese v schumannovském duchu a jehož formální struktura je již
velmi rozmělněná. Allegro di bravura
op. 9 pak do této vývojové koncepce
nezapadá vůbec. Již jeho fantasijní
volná forma se zcela vymyká autorčiným „raným“ přehledným formálním
strukturám, stejně tak řada kompozičních prvků, které jsou již zcela poplatné Lisztově hudební řeči. Jeho vliv je
však přitom cítit až v pozdějších autorčiných skladbách.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že
se ani u opusových skladeb pravděpodobně nemůžeme zcela jednoznačně
spolehnout na odpovídající chronologii jejich vzniku, neboť toto číslování
je s největší pravděpodobností spíše
náhodné19.
Přesto však můžeme tyto opusované skladby chápat alespoň jako orientační vodítko, neboť jiné větší výkyvy
v nastíněné chronologii vzniku skladeb, kromě oněch dvou výše zmíněných, se neobjevují.
Vezmeme-li tedy v úvahu předloženou vývojovou koncepci, zařadila
bych neoznačené skladby do tohoto
kontextu následovně: skladby z cyklu
„Idyllen“, „Zwei Idyllen“, „Fantasiestucke a moll a f moll“ a „Rondo“ bych
orientačně řadila kolem opusového
19 Stejnou domněnku vyslovil také J. Fukač ve
své práci „Zur Frage der neuromantischen Stilmerkmale in der Musikentwicklung Mährens“
(Sborník prací filozofické fakulty brněnské
univerzity 19, 1970, H5, str. 63 – 90).

čísla 20. „Mazurka, Marsch, Ländler
a Walzer“ a dále pak „Die Mühle,
Scherzo, Humoreske, Phantasiestück
Nr. 3“ spadají podle kompoziční práce přibližně do období, kdy vznikaly
skladby s opusovými čísly okolo 30.
Zbylé kompozice, tedy obě „Rapsodie, Polonaise a Ballade“ patří podle
všech kompozičních atributů k vyzrálým skladbám, proto bych jejich vznik
odhadovala na poslední období autorčiny tvůrčí práce, tedy v rozmezí od
vzniku „Zwölf grosse Studien op. 48“
a jejími posledními skladbami. V klavírní tvorbě je to podle opusového čísla „Clavierstücke op. 67“20.

Opusované skladby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andante pour le Piano op. 6
Thema mit Variationen op. 8
Allegro di bravura op. 9
Sonate für das Pianoforte op. 10
Impromptu Nr. 1 op. 11
Impromptu Nr. 2 op. 12
Mazurka op. 15
Nocturne op. 16
Nocturne op. 17
Vier Albumblätter, Scherzo, 		
Läuft. Ziemlich schnell, Pastorale, Scherzo op. 18
Lied ohne Worte op. 23
Impromptu Nr. 3 op. 32
Sechs Charakterstücke für 		
das Klavier op. 32
Zwölf grosse Studien (Ge-		
widmet F. Liszt. Druck-Wien,
Fr. Schreiber) op. 48
Groβe Sonate Nr. 2 op. 66
Clavierstück op. 67

Skladby bez opusového
čísla:
• Ballade Nr. 1
• Die Mühle, Scherzo, Humo-		
20 J. Fukač ve stati „Zur Frage der neuromantischen Stilmerkmale in der Musikentwicklung
Mährens“ (Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 19, 1970, H5, str. 63 – 90)
uvádí ve výčtu díla A. Tyrrell u této skladby
op. 7. Na titulní straně rukopisu je totiž před
jasně čitelným číslem 7 také číslo 6, které je
však rozmazané. Fukač toto číslo pravděpodobně chápal jako přeškrtnuté. Já se však domnívám, že z pohledu vývojového kontextu
patří tato skladba skutečně k vrcholně romantickým kusům, proto se přikláním k uvedení
opusu 67 a tedy v chronologii zařazení k pozdním kompozicím.
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reske, Phantasiestück Nr. 3
Drei Klavierstücke
Mazurka, Marsch, Ländler, 		
Walzer
Polonaise A dur
Rondo
Zwei Idyllen
Idyllen
Fantasiestücke
Zwei Rapsodien

Klavírní tvorba A. Tyrrell obsahuje
jak drobnější kompozice, často tanečního charakteru, tak skladby rozsáhlé
a dramatické. Formální stavba je zpočátku poměrně přehledná, s vyššími
opusy se často rozmělňuje a stává se
spíše jakýmsi jednolitým hudebním

proudem, kde na sebe jednotlivé myšlenky často plynule navazují a vzájemně se prolínají.
V klavírní tvorbě jí byly častou inspirací různé tance, které ráda ztvárňovala do umělecké hudební podoby
po vzoru F. Chopina či B. Smetany
(polonéza, mazurky, valčíky, pochod,
sousedská). Přesto z hlediska rozsahu
ale i obsahu vévodí skladby nesoucí ve
svém názvu hudební formu, již si autorka pro tu kterou kompozici zvolila
(sonáty, variace, rondo), ale také tituly, jež mají ve svém podtextu poměrně
konkrétní emocionální obsah skladby
(balada, nokturna, idyla, humoreska,
fantastický kus, charakteristický kus,

rapsodie, píseň beze slov, impromptu).
Množství skladeb je uvedeno pouze
tempovým označením, které je však
v některých případech použito záměrně jako název pro danou skladbu
(Allegro di bravura, Andante).
V tvorbě Agnes Tyrrell se poměrně
často setkáváme s vlivem jiných autorů, přesto si však její skladby zachovávají svoji osobitost a originalitu.
MgA. Martina Schulmeisterová, Ph.D.
Pozn. redakce: článek je úryvkem z dizertační práce „Agnes Tyrrell, život a dílo“,
kterou autorka obhájila roku 2011 na HF
JAMU.

MATERIÁLY DO V ÝUKY
Za hranice klávesnice – instruktivní skladby pro klavír
20. a 21. století
ním je, aby se tato líbezná a rozmanitá
hudba nevytrácela z klavírních tříd
a zůstala součástí klavírních vystoupení.
Pro zájemce o novinky v soudobé
instruktivní literatuře jsme vytvořily
elektronický sborník skladeb na internetové stránce http://zusklavir.jamu.cz.
Na stejné adrese byly zveřejněny fotogalerie, autorská dílna a lze tam nahlédnout pod pokličku projektu. Později zde začal být publikován i časopis
Pianissimo.
Autorky projektu: MgA. Šárka
Bartošová, MgA. Jaroslava Kynclová
(roz. Filipová), MgA. Elena Knápková,
MgA. Lenka Pachnerová, MgA. Jitka
Štěrbáková
• Webová stránka projektu: 		
http://zusklavir.jamu.cz
Jít „za hranice klávesnice“ – tato
myšlenka, která se záhy rozvinula
v projekt, vznikla 12. ledna 2012. Vy-



tvořená hra, doprovodné CD a webová
stránka projektu jsou určeny učitelům
a žákům základních uměleckých škol.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo
obohacování „zažitého“ klavírního repertoáru a uvádění nepříliš známých
skladeb. Náš zájem jsme zaměřily na
české soudobé klavírní autory (Zdeněk Blažek, Markéta Dvořáková, Petr
Eben, Peter Graham, Zdeněk Lukáš,
Jan Novák, František Schäfer a Karel
Šimandl). Našim dlouhodobým přá-

V rámci projektu byla vytvořena
desková hra, která poutavým způsobem seznámí děti s jednotlivými
skladateli, když imaginárně cestují po
České republice a plní zadané úkoly
týkající se hudebních reálií. Mohou
dojet až do Ulmu u německého Mnichova, kde mnoho let pobýval skladatel
Jan Novák. Pro zajímavost lze dodat,
že v Německu dodnes žije jeho dcera,
uznávaná klavíristka Dora Nováková-Wilmington, která byla jedním ze
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žáků Rudolfa Firkušného, v roce 2012
vedla masterclasses v Brně a několikrát
vystoupila na českých koncertech.
Myšlenka „Za hranice klávesnice“ pramenila z velké chuti objevovat
a prozkoumávat instruktivní klavírní
literaturu, k níž nás v té době inspiroval stejnojmenný předmět, který
jsme absolvovaly v rámci našeho studia na Janáčkově akademii múzických
umění v Brně v oboru Hra na klavír
a klavírní pedagogika1. Postupné seznamování se s oblastí instruktivní literatury jsme vnímaly jako dobrý start
pro naše budoucí povolání klavírního
pedagoga. Našim cílem nebylo pouze
splnit požadavky, které stanovují sylaby předmětu, a vykonat řádně příslušné zkoušky. Chtěly jsme, aby skladatelé a jejich skladby nezůstali bez
povšimnutí, ale naopak, aby se dostali
do povědomí širší hudební veřejnos1 CD nahrávka je nadále jedním ze studijních
materiálů předmětu Instruktivní literatura.
Každý student oboru Hra na klavír a klavírní
pedagogika má možnost vybrat si klavírního
autora, jehož skladby nastuduje a poté nahraje
na CD.

ti. Proto se každá z nás začala věnovat
jednomu skladateli a některým jeho
skladbám. Vybrané skladby jsme nastudovaly pod vedením Mgr. Josefy
Hlouškové a nahrály je na CD v sále
Konzervatoře Brno. Zkušenost s nahráváním byla pro nás též velmi inspirativní a obohacující.
Když bylo vše hotovo a měly jsme
k dispozici již kompletní CD a deskovou hru, začaly jsme s propagací na
základních uměleckých školách. Semináře jsme pořádaly pro klavíristy
i pro žáky v hudebních naukách. Žáky
zaujalo to, že jsme je aktivně zapojovaly do průběhu naší prezentace, měli
za úkol ohodnotit jednotlivé skladby podle svého subjektivního dojmu
a mohli skladby oznámkovat na přiložené lístky. Hodnocení žáků se mnohdy navzájem odlišovalo.

sefy Hlouškové a prof. Aleny Vlasákové (garantky oboru Hra na klavír
a klavírní pedagogika). Hudební režii
zajistil Mgr. Aleš Podařil, mistry zvuku byli Ing. Karel Špalek a Mgr. Karel
Špalek. Design všech výstupů projektu
zrealizoval Jiří Janíček. Hlas, který na
CD uvádí skladby, patří MgA. Martinu
Hrochovi, texty do angličtiny přeložila
Pavla Šimková, M.A.Všem výše zmíněným bychom chtěly touto cestou ještě
jednou poděkovat za jejich ochotu při
realizaci uvedeného projektu, byli nám
velkou oporou.
Pevně doufáme, že tento projekt
přinese novou vlnu inspirace prostřednictvím hudebně pestrých kompozic. Přejeme vám, aby vás objevování nové hudby nadchlo a těšilo stejně
jako nás.
MgA. Jaroslava Kynclová

Projekt Za hranice klávesnice plně
podpořila Janáčkova akademie múzických umění v Brně, včetně jejích pedagogů: doc. MgA. Jaroslava Štastného,
Ph.D. (alias Petera Grahama), Mgr. Jo-

Magnetická notová tabule s klávesnicí
ných učebních pomůcek se vyrábí bez
pomocné klávesnice, která je na tabulce umístěna ve spodní části. Děti si
rychle dokáží spojit klávesy s notami
a přenést je pak na klaviaturu. Ještě
jednodušší je používat tabulku položenou na klavírní pult.

Učební pomůcka, notová tabulka
s klávesnicí, která vznikla podle návrhu prof. Aleny Vlasákové ve spolupráci s paní Marcelou Slanou a firmou



Majro technology, je pro pedagogy
klavírní hry velmi dobře využitelnou
pomůckou na elementárním stupni
výuky klavírní hry. Většina podob-

Součástí tabulky je kapsář, který
obsahuje více než 200 kusů not, pomlk, taktových označení, značek harmonických funkcí, klíče, atd., se kterými si děti mohou hrát a seznamovat
se tak se základy hudební teorie, kterou využijí při hře na klavír. Samy si
vytvářejí rytmická cvičení, jednohlasá i dvouhlasá, a cvičí tak hru oběma
rukama, nebo si „složí“ z not melodii
a v notové osnově s basovým klíčem
vyznačí doprovod. Na tabulce mohou
dopisovat a měnit dynamiku, mohou
si složit z not těžké místo v notách
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a samostatně si je procvičovat. Fólie
s malým magnetem umožňuje přesouváním nebo odebráním a výměnou
modifikovat notový záznam. Uplatní
se tak třeba při improvizačních hrách.
Druhá strana tabulky je bez potisku
a děti si mohou na ní procvičovat psaní not, dynamických značek a všeho,
co přináší notový zápis. Mohou si zde
také jenom kreslit v případě, že mají
obrázkem vyjádřit např. co slyší ve
skladbě, kterou interpretují.
Paní prof. Alena Vlasáková o tabulce píše: „Magnetická notová ta-

bulka s klávesnicí je moderní učební
pomůcka, kterou je možné využít jak
ve školách, tak při domácí přípravě
žáků ZUŠ. Umožňuje hravou formou
zvládnout zápis a čtení not pro hudební, zejména pak klavírní výuku. Její
tvořivé využití navíc usnadňují přiložené notové značky v různých rytmických hodnotách, klíče, taktová označení, posuvky, pomlky atd. Vstup této
učební pomůcky na trh velmi vítám.“
Mohu potvrdit, že tabulka je mi pomocníkem a hravým kamarádem pro
žáky pro svůj povrch umožňující psaní i kreslení, pro jednoduché používání a využití při tvořivých činnostech.
Snadno mohou procvičit prstoklad
přímo na klávesnici magnetické tabulky místo na víku klavíru. Na tabulku
si připevníme třeba i obrázek, který
pro nás vyjadřuje hudbu, kterou hrajeme, nebo můžeme hrát s obrázkem
skladatele, jehož hudbu právě žák interpretuje, a o skladateli a jeho skladbě
si pak i popovídat.

Využití tabulky bylo rozšířeno
o „rytmické fólie“, které jsou podobně
jako noty uloženy v kapsáři a obsahují
rytmické nápady v taktech čtvrťových
i osminových.

Více se dozvíte a objednat tabulku
si můžete na internetových stránkách:
http://www.majro.cz nebo na telefonním čísle pana Ing. Martina Slaného,
Ph.D., které je 608 481 000.
MgA. Martin Fišl

Návraty hudební i poetické
Nedávno jsem dostala do rukou útlou knížečku s názvem
„Návraty hudební i poetické“ autorů, otce a syna, Petra
a Jana Hanouskových.
V úvodních slovech autoři uvádí, že se oba rozhodli vrátit k textům, které již sice byly publikovány, ale do knížečky
byly vybrány ty, které „se nám snad podařily, abychom se
o naše malé radosti podělili i s Vámi.“
Na čtení jsem si udělala „svou chvilku“ a skutečně jsem
s chutí četla všechny článečky, recenze i zamyšlení. V první
části nazvané Recenze a zamyšlení se dočteme o Notýscích mistra Ilji Hurníka – pianisty, skladatele, nedostižného vypravěče a spisovatele, pedagoga a také trošku tajného
výtvarníka. Jsem, stejně jako Mgr. Petr Hanousek a mnoho
z vás, obdivovatelkou Hurníkových knih a také nechybí
v mé knihovně jeho Notýsky. Humor, velký rozhled a zkušenosti hudebníka Ilji Hurníka popisované s nadhledem,
vtipem a velikou moudrostí v jeho knížkách, najdete i v recenzích Petra Hanouska. Až si je přečtete, budete jistě chtít
Notýsky číst, a ti, kteří už je četli, se k nim určitě znovu
vrátí.
Články Útěky do krajiny hudby a Ještě něco málo
k soutěžím nás opravdu přivedou k zamyšlení nad současným vnímáním hudby a tím, jak pedagog učí chápání hud-



by své žáky. A protože žák má nejen vědět co hraje, ale měl
by mít i ten správný požitek z hudby, kterou interpretuje,
a zároveň by měl mít radost z hodnocení svého snažení, je
zamyšlení se nad hodnocením v soutěžích a prací poroty
směrem k soutěžícím žákům jistě tím správným námětem
k přemýšlení.
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Dětská tvořivost – s Mgr. Petrem Hanouskem se setkáváme při seminářích s touto tématikou docela často
a pravidelně i na kurzech v Mikulově. V knížečce najdete
rozepsanou improvizaci a práci dětí z posledních dvou let
– tj. Obrazy Františka Kupky a O. Wilde: Šťastný princ.
Budete rovněž seznámeni se soutěžemi, kterých se mohou
děti zúčastnit, atd.

vu Beethovenova díla na skladatele dalších generací. Cituji
slova hudebního historika Miloše Navrátila: „Beethovenovo dílo je pro nás trvalou a silnou inspirací. Hovoří k nám
s neochabující naléhavostí a plně srozumitelným jazykem, zprostředkovává nám hluboké vnitřní prožitky, vede
k hlubšímu přemýšlení o smyslu lidského života a zároveň
nám přináší radost a naději i víru v člověka a jeho svět.“

Kapitola Události a programy – kdo se chce dovědět
více o soutěži Beethovenův Hradec, najde zajímavosti v této
části knížečky. Vybrána je Čtyřicátá sedmá Beethovenka
v novém střihu – o změnách pravidel, Beethovenův Hradec skutečně mezinárodní – o rostoucím zájmu o účast
u zahraničních studentů, slavné Půlstoletí Beethovenova
Hradce a Beethovenův Hradec mezi štěstím a smůlou –
o potížích, které provázely 51. ročník soutěže. Zvědavě si
přečtete i Beethoven v dialogu, kde je psáno o velkém vli-

V závěru knížečky, kterou autoři nazývají „soukromý
tisk pro radost“ a která potěšila při čtení také mne, najdete verše Jana Hanouska: Návraty ke kořenům, aneb cesta
za hledáním zmizelého já. Čtěte, vnímejte a nechejte na
sebe působit slova ze sbírky Pohádky za mřížemi. Pusťte si
DVD, které najdete v knížečce a sami pak už jen…
				

Marcela Slaná

Česká klavírní sonatina v období klasicismu
kala během doktorského studia Lenky Hejnové pod odborným vedením školitele doc. Mgr. Jana Jiraského, Ph.D.,
konzultantkou autorky byla prof. Alena Vlasáková.
Autorka se ve své knize zabývá sonátovou tvorbou známých skladatelů, jako je např. Jiří Antonín Benda, Josef
Antonín Štěpán, František Xaver Dušek, Pavel Vranický,
Jan Ladislav Dusík a další, ale zároveň během svého bádání objevila pro klavíristy zatím dosti neznámá jména, jako
je např. František Ignác Louska nebo Ján Jozef Rösler (ač
rodák ze Slovenska, studoval u F. X. Duška a žil v Praze,
jak sama autorka uvádí v předmluvě). Jedná se o rozbory
skladeb celkem šestnácti českých skladatelů žijících v období klasicismu.
Během několikaletého bádání se Lence Hejnové podařilo objevit i dosud nepublikované skladby F. X. Brixiho
a J. K. Vaňhala, variace V. J. Tomáška a sonáty již zmiňovaného F. I. Lousky. Díla dalších autorů sice byla vydána,
ale i tam najdeme řadu skladeb, o jejichž existenci jsme až
do současné doby neměli tušení. Kromě skladeb sonátového typu Lenka Hejnová zmiňuje i další klavírní tvorbu
vybraných autorů, aby si čtenáři mohli snadněji další díla
dohledat a v případě zájmu je interpretovat.

Nedávno českou klavírní odbornou literaturu obohatila kniha Lenky Hejnové Česká klavírní sonatina v období
klasicismu. Jedná se o obsáhlou hodnotnou publikaci, jejímž cílem bylo vytvořit přehled o klavírní sonátové tvorbě
českých autorů v období klasicismu z pohledu interpreta
a pedagoga. Podkladem pro vydání knihy byla dizertační
práce Katedry klavírní interpretace HF JAMU, která vzni-



Autorka knihy v každé kapitole nejprve seznámí čtenáře s osobností skladatele, jeho životem a dílem a pokračuje
ve formální a harmonické analýze díla (především sonatin,
sonát či divertiment). Rozbory skladeb obohatila i interpretačně pedagogickými poznámkami – věnuje se např.
dynamické a agogické výstavbě, artikulaci, pedalizaci, volbě tempa, ornamentice aj. Zároveň u skladeb uvádí jejich
obtížnost.
Za velmi přínosné můžeme považovat i přílohy, např.
chronologický přehled českých skladatelů, klavíristů, var-
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haníků a pedagogů, který zahrnuje 47 jmen se stručným
životopisem od B. M. Černohorského (1684-1742) až po
Juliuse Schulhoffa (1825-1899). I v tomto přehledu najdeme řadu objevných informací, např. zprávu, že Josef Javůrek (1756 Konopiště – 1849 Varšava) působil jako profesor
na varšavské konzervatoři a byl jedním z pedagogů F. Chopina.
Závěr knihy obsahuje velmi bohatý seznam použité literatury včetně prostudovaného notového materiálu s uvedením signatur z archívů či knihoven. Osobně doporučuji
prozkoumat i stránky www.imslp.org, kde se dají od zde
zmíněných skladatelů najít notové poklady. Autorka tento
odkaz uvádí v souvislosti s J. N. Hummelem, ale můžeme

zde dohledat i naskenované manuskripty českých skladatelů i klavíristů klasicismu (viz zmíněný Josef Javůrek
a jeho 32 písní pro zpěv a „cembalo“ – podle dynamických znamének, techniky hry a rozsahu se bude jednat spíš
o hammerklavír, dále J. A. Štěpán a jeho sonáty op. 2 a 3
a díla dalších českých autorů).
Kniha Česká klavírní sonatina v období klasicismu vyšla vloni v nakladatelství Oftis v Hradci Králové a mohu ji
všem doporučit.
Věra Chmelová

Jiří Macek: Vítězslava Kaprálová
„Tato knížka vychází ke stému výročí narození Vítězslavy Kaprálové
ve druhém vydání. Česká skladatelka a dirigentka, jejíž pohnutý životní
osud, ukončený předčasnou smrtí,
i její dílo, které se jí v krátkém životním úseku podařilo vytvořit, dodnes
poutá zájem veřejnosti a je živé i na
koncertních pódiích nejen doma. Na
rozdíl od nejednoho z jejích současníků, ve své době vnímaných se stejným
zájmem, kteří se postupně vytrácejí
nebo už vytratili z obecného povědomí.“

Knihu vydalo nakladatelství Litera
Proxima v roce 2014 za podpory Statutárního města Brna a Městské části
Brno - Královo Pole, ke 100. výročí
narození hudební skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Můžete ji zakoupit
ve vašem knihkupectví nebo objednat v nakladatelství Litera Proxima,
Na Sídlišti III/412, 252 43 Průhonice, Praha-západ nebo na adrese hudebního nakladatelství Amos Editio,
Opletalova 55, 110 00 Praha 1. Toto
nakladatelství nabízí i řadu skladeb
V. Kaprálové a knihu „Dopisy domů“
(korespondence Vítězslavy Kaprálové
z let 1935 – 1940).

„Když se tedy na mne Společnost
Vítězslavy Kaprálové obrátila s výzvou
publikaci připravit k novému vydání,
zjistil jsem, že to znamená v dost podstatné míře ji doplnit a dopracovat.“
Uvádím několik úvodních slov
z druhého vydání knihy Jiřího Macka:
„Vítězslava Kaprálová“.
Poprvé zpracoval autor toto téma
v poválečném období na základě dostupných materiálů, studia děl Vítězslavy Kaprálové, vzpomínek jejích
přátel a pamětí současníků, vyprávění
interpretů děl Kaprálové a také díky
paní Viktorii Kaprálové, která pečlivě uchovávala jako památku na dceru



dokumenty a osobní Vitulčiny věci.
Pozdější léta umožnila poznávat
další nové dokumenty o této hudební
osobnosti, moderní technika zajistila
lepší komunikaci i badatelskou práci,
katalogizace děl V. Kaprálové pokročila, atd. Nové rozšířené vydání je plné
fotografií, notových ukázek, dokumentů a zajímavého vyprávění a bude
jistě zdrojem hlubšího poznání této
osobnosti.

V roce 2015 byl vytvořen také sborník, který vydal Spolek přátel hudby
při Filharmonii Brno. Tento sborník
je k dostání v předprodeji vstupenek
Filharmonie Brno.
„Letošní 100. výročí narození této
nadané, inteligentní, sebevědomé
a temperamentní osobnosti si zaslouží pozornost. Následující stránky jsou
stručným vhlédnutím do tématu VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ“ píše se
v jeho úvodu.
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Veselé obrázky zvířat pro klavír

Finskou klavírní pedagožku a skladatelku Eevu Sarmanto zná asi většina
klavírních pedagogů především jako
jednu z autorek čtyřdílné Finské klavírní školy určené pro děti od tří let.
V prvních třech dílech školy provázejí
začínajícího klavíristu na jeho cestě
zvířátka - králík, kočka a pes.



Se zvířecími motivy se setkáváme i v notové sbírce Veselé obrázky
zvířat, jejímiž autorkami jsou Eeva
Sarmanto a Leena Mükkulainen.
Dvou až pětiřádkové miniatury jsou
určeny pro malé klavíristy. Z hlediska metodického najde pedagog ve
skladbičkách možnost seznámit žáka
s různými druhy úhozů, rytmů, taktů,
s různorodou artikulací, s hrou dvojhmatů, akordů. Ve skladbičkách se
objeví i melodická ozdoba, glissando,
překládání rukou. Pro děti bude určitě zajímavý zvukový efekt neslyšného
stisku kláves levou rukou, se kterým
se děti setkávají hned v první skladbičce s názvem Tajemná žába. Tu si
dítě může zahrát již v prvních lekcích
klavírní hry, kdy poskakující žabku
v pravé ruce hraje jedním prstem.
Sbírka snadných zábavných skladbiček obsahuje celkem dvacet skladeb,
z nichž poslední tři jsou čtyřruční.
Jsou seřazeny podle obtížnosti, od
hry jednou rukou doplněnou neslyšným stiskem kláves v levé ruce, přes
navazování rukou až po hru dohro-

mady oběma rukama. Tři čtyřruční
skladbičky hrané na samých černých
klávesách mohou posloužit k prvnímu seznámení dětí se čtyřruční hrou.
Skladby mají věku přiměřené výrazové prostředky, jednoduchou srozumitelnou formu a díky tomu se i dobře
pamatují.
Zajímavé je, že v notovém textu nejsou uvedena tempová ani dynamická
znaménka, což dává prostor k tvůrčímu dotvoření výrazu skladby. Jako vodítko k vyjádření charakteru skladeb
mohou žáka inspirovat vtipné názvy
(Kyprá sova, Tvrdě pracující vosa,
Užitečná kachna, Bzukot komára atd.)
i kresby zvířátek u jednotlivých skladeb.
Snad i v tomto jarním období se
tato „severská“ sbírka stane podnětem
k obohacení notového archívu dětského klavírního pedagoga a repertoáru
začínajícího klavíristy.
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Vybíráme z materiálů knihovny Metodického centra
Rádi bychom čtenáře Pianissima
postupně seznamovali se zajímavými
materiály z rozsáhlé knihovny Metodického centra. Knihovna byla založena před více než 22 lety a obsahuje
mnoho urtextových edic not, knihy,
učební pomůcky a závěrečné práce MC. Pro 3. číslo Pianissima jsme
vybrali nejnovější slovenské knihy
z VŠMU, o jejichž existenci je mimo
prostředí MC menší informovanost.
Kromě názvu autora a knihy uvádíme
i stručnou charakteristiku v původním znění, v jakém je napsána i v nabídce edičního střediska VŠMU.

2-DVD Timakinova klavírna
škola
Prednášky na DVD k druhému vydaniu knihy Výchova pianistu.

Carl A. Martienssen: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry

Galuppi a iní, bol priekopníkom klasickej sonáty (v čom bol veľmi výnimočný)...“. Hermann Keller

Miloslav Starosta: Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedago- Jevgenij M. Timakin: Návyky
koordinácie vo vývoji Pianistu
giky klavírnej hry
Interpretačné umenie veľkých pianistov trvale vplývalo na oblasť klavírnej pedagogiky, vplyvy však boli vzájomné. Mnohí významní skladatelia
boli spravidla aj vynikajúci klavíristi
a dnešná klavírna literatúra vďačí za
svoje bohatstvo aj tomuto javu. K úlohám klavírnej pedagogiky patrí výchova hudobných interpretov, profesionálov i hudobných amatérov.

Hermann Keller – Domenico
Scarlatti, majster klavíra
Možno o Domenicovi Scarlattim
hovoriť ako o neznámom majstrovi?
Veď každý hudobník i obdivovateľ
hudby pozná jeho meno z dejín hudby (prinajmenšom v súvislosti s jeho
otcom Alessandrom Scarlattim) a vie,
že napísal početné jednočasťové sonáty vo virtuóznom štýle. No zväčša
sa s tým musí aj uspokojiť pretože
veľké, ani malé dejiny hudby nedokážu o ňom povedať viac. Napríklad,
že spoločne s inými skladateľmi svojej doby, ako boli Pasquini, Alberti,



Predkladaná príručka je metodickou príručkou určenou pedagógom
a študentom odboru hra na klavíri
a zameriava sa na počiatočné a stredné obdobie štúdia. Cieľom autora bolo
zdôrazniť význam koordinácie pri
riešení hudobno – pianistických úloh
a ukázať praktické cesty k nadobúdaniu a rozvíjaniu návykov koordinácie.

Jevgenij M. Timakin: Výchova
Pianistu
„...Táto malá knižka je neoceniteľná. Každý, kto má vzťah k hre na
klavíri, či už profesionál alebo začínajúci hudobník, nájde v nej mnoho
užitočného a zaujímavého. Opiera sa
o unikátne dlhoročné skúsenosti vyučovania v CMŠ, je napísaná ľahkým
a jasným jazykom, obsahuje prakticky
všetky stránky klavírnej interpretácie... Celá jeho pedagogika bola zameraná na to, aby vychoval zo žiaka
čo najskôr samostatného hudobníka,
ktorému on ako učiteľ už nie je potrebný...“ Alexander Strukov

„Ariadninou niťou v labyrinte metód pre každého hľadajúceho
i výskumníka bude pojem komplexu
schopností zázračného dieťaťa, ktorý
je opísaný v prvej časti. Jeho ďalším
rozvinutím sa dostaneme k pojmu,
ktorý je základom tejto knihy: k pojmu zvuková tvorivá vôľa. Zvuková
tvorivá vôľa je základná duševná sila,
z ktorej sa rodí mnohorakosť prejavov umeleckej klavírnej hry. Iba po jej
odkrytí bolo možné zjednotiť protichodné metódy do obsiahlej syntézy.
Naša kniha prináša klavírnej pedagogike i praxi klavírnej hry práve túto
syntézu... Svoju knihu predkladám
s prianím, aby prispela k zjednoteniu
názorov na umenie klavírnej hry.“
C. A. Martienssen

G. M. Kogan: Práca Pianistu
Grigorij Michajlovič Kogan bol
vynikajúcim sovietskym klaviristom,
vedcom a umenovedcom. Bol jedným
zo zakladateľov vedy o interpretácii,
vedúcim katedry Histórie a teórie
pianistiky na Moskovskom Konzervatóriu. Práca pianistu je plodom vyše
štyridsaťročnej interpretačnej a pedagogickej činnosti. Odzrkadľuje jeho
schopnosť spájať dôkladnú analýzu
skúmaných javov so širokými zovšeobecňujúcimi závermi z oblasti histórie
a kultúry.
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HUDEBNÍ VELIKONOCE
Spoj nebo vybarvi skořápky vajíček patřících k sobě stejnou barvou.
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Zahraj si akordy z vajíček levou rukou - dlouze, na 4 doby, v pořadí, které se ti líbí.
Musíš si to trochu vyzkoušet. Zkus začít akordem D dur a také s ním i skončit, ale
mezitím poskládej akordy jak se ti líbí. Můžeš je i opakovat.
Zapiš si pořadí,
které se ti nejvíce líbí:
Pokud už pořadí akordů umíš, zkus k nim vymyslet nějakou pěknou melodii pro
pravou ruku. Možná se bude hodit i pedál.
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Do šesti vajíček nad každým
uchem zajíce doplň jméno noty.
Na barevné linky pak dopiš písmenka z pytlíku, aby ti vyšla tajenka (barvy ti pomohou).



www.klavihratky.cz
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KATEDRA KLAV ÍR NÍ INTERP RETACE
KURZ č. 4 – MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGY
KONZERVATOŘÍ A VYSOKÝCH ŠKOL
Metodické centrum HF JAMU do
června 2013 tvořilo samostatné mezikatedrální pracoviště, nyní je již 2. rokem
součástí Katedry klavírní interpretace
HF JAMU. Zájemcům nabízí možnost
studovat v Kurzu č. 1 současné trendy
klavírní pedagogiky a hry instruktivní
literatury, Kurz č. 2 se zaměřuje na stylovou klavírní interpretaci a moderní
teorii klavírní hry, Kurz č. 3 je tzv. Otevřeným ročníkem a nabízí aplikaci nových studijních materiálů a pomůcek
ve výuce klavírní hry. Kurz č. 4 je určen
především pedagogům vysokých škol
a konzervatoří a jeho náplní je didaktika přípravy klavíristů do umělecké
a pedagogické praxe. Poněvadž je na
některých konzervatořích a VŠ o existenci a náplni Kurzu č. 4 stále malé
povědomí, dovolíme si tento zajímavý
kurz formou otázek a odpovědí trochu
blíže představit.

tační seminář, Pedagogický seminář
a individuální výuka Hry na klavír,
Vyučovatelské praxe, případně Improvizace a Komorní hry či Klavírního

Jak dlouho už Metodické centrum
existuje a kdy vznikl Kurz č. 4 pro
pedagogy vysokých škol a konzervatoří?
Vytvořením projektu Metodického centra pro klavírní pedagogy jsem
byla pověřena na HF JAMU na počátku roku 1992. MŠMT tehdy iniciovalo
podobné projekty na všech vysokých
uměleckých školách. Vytvořila jsem
nejprve čtyřsemestrální kurz pouze
pro absolventy konzervatoří a vysokých škol, kteří měli zájem o problematiku elementární výuky v oboru
klavír. Studium v tomto kurzu, dnes
označovaném jako Kurz č. 1, bylo zahájeno v říjnu roku 1992. Struktura
byla podobná jako v současnosti: 10
konzultačních dnů za rok, sobotní výuka. V hromadných předmětech byla
přednášena Metodika, Pedagogika,
Psychologie, dále probíhal Interpre-



doprovodu. Jednalo se o čtyřsemestrální kurz, do kterého tehdy nastoupilo šedesát klavírních pedagogů místo původně předpokládaných třiceti.
V prvních dvaceti letech existence
Metodického centra stále převyšovala
poptávka nabídku volných míst, někteří zájemci museli čekat na přijetí.
Nedělali jsme Centru vůbec žádnou
propagaci, klavírní pedagogové si
doporučovali studium sami navzájem. Už první komisionální závěrečné zkoušky v roce 1994 nás příjemně
překvapily. Úroveň hry instruktivní literatury, pedagogických výkonů, znalostí metodiky i pedagogiky a psychologie včetně závěrečných písemných

prací, publikovaných později pravidelně v časopisu Talent, byla výborná.
První posluchači však po absolvování čtyř semestrů a závěrečných
zkoušek prosili o možnost pokračování. Navázala jsem tedy projektem,
který dnes označujeme jako Kurz č. 2.
Mezi tím nastupovalo každým rokem
dalších třicet pedagogů do Kurzu
č. 1. Po uplynutí osmi semestrů, kdy
první skupina nastoupila, se objevil
zájem klavírních pedagogů pokračovat ve studiu i nadále. Vytvořila jsem
tedy další rozšíření projektu, tentokrát
tzv. Otevřený ročník, který je uváděn
dosud jako Kurz č. 3. V něm měli
možnost pokračovat absolventi předchozích kurzů, ve kterých se seznamovali se současnými trendy elementární
klavírní výuky a stylové interpretace
instruktivního repertoáru. V kurzu
byly přednostně probírány průběžně vydávané materiály pro výuku,
rozebírány nové metodické postupy,
pomůcky a jeho program se za celou
dobu trvání Metodického centra nikdy neopakoval.
Zaměření tří forem studia v Metodickém centru bylo průběžně obohacováno o nové předměty, které byly
aktuální ve své době. Vzpomínám na
vznik zájmových skupin, kde se náplň
dělila do cyklů přednášek pro učitele
žáků s LMD a handicapy, pro učitele
předškolních dětí, pro zrakově postižené učitele, ve své době byla populární angličtina či němčina u klavíru,
kde se mohli učitelé v praxi seznámit
s výukou v cizích jazycích a porozumět odbornému textu na přednáškách a masterclassech. A v této situaci
se ukázala potřeba vzniku Kurzu č. 4
pro pedagogy konzervatoří i vysokých škol, kteří připravují studenty
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do umělecké praxe a na pedagogická
povolání. Již v roce 1996 jsme otevřeli
podobný kurz, nejprve s konkrétním
zaměřením na pedagogy povinného
klavíru a metodiky klavírní hry.
O dva roky později už požádalo
několik absolventů akademií múzických umění, hudební vědy a pedagogických fakult, abychom rozšířili
studijní zaměření tohoto kurzu i na
ostatní předměty vyučované pedagogem pianistou. Byla to didaktika
hlavního oboru, metodika předmětů
pedagogických, dějin a literatury klavíru, doprovodu korepetice, hry z listu
a improvizace i komorní hry či interpretačního semináře. Vysokoškolští
absolventi přicházeli studovat přímo
do tohoto kurzu, bez nutnosti projít předešlými. Je tomu tak až dosud.
Kolem roku 2000 se Kurz č. 4 rozrostl
o řadu kolegů z pedagogických fakult,
většinou rovněž absolventů akademií
múzických umění. V současnosti ho
navštěvují učitelé všech stupňů, neboť je užitečný i krajským či okresním
metodikům a dalším, kteří se pro povolání pedagogů na vyšších stupních
připravují. Tento kurz má variabilní
charakter, sami posluchači si vybírají
z nabídky témat a odborného zaměření podle svých profesních potřeb.
O jakou formu studia se jedná
a jak probíhá?
Studium probíhá v rámci celoživotního vzdělávání, jde o další vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy
Metodického centra jsou akreditovány MŠMT. Zejména Kurz č. 1, 2 a 4
mají charakter soustavného studia.
Nejedná se o nahodilé jednorázové
přednášky, kdy postačí k vystavení
Osvědčení pouhá účast posluchačů.
Kurz č. 1 končí výše uvedenými komisionálními zkouškami s povinností
klavírní hry. Ale i v ostatních kurzech
je kontrolovaná účast, předpokládaná
aktivita posluchačů při studiu a závěrečný pohovor o odborných otázkách.
V Kurzu č. 4 jsou nyní hromadné
předměty povinnou součástí studia,
k nimž si každý studující pedagog
vybírá předměty osobní specializace.



V kurzech č. 2, 3 a 4 je možnost zapsat
si individuální předměty v počtu hodin, 1 – 20 za rok v předmětech Hra
na klavír, Hra instruktivní literatury,
Klavírní spolupráce, Improvizace, Hra
na cembalo, Korepetice v tanečních
oborech, Komorní hra. Tyto individuální předměty jsou v Kurzech č. 2, 3
a 4 volitelné.
Kurz č. 4 je rozvržen do čtyř semestrů, podobně jako ostatní. Témata
jsou však přednášena variabilně a semináře mají přirozeně stále obměňovanou náplň, proto setrvává řada
studujících pedagogů v této formě
vzdělávání po řadu let. Vzdělávání
v Kurzu č. 4 probíhá v deseti konzultačních dnech za rok o sobotách. Jeho
náplní jsou některé přednášky shodné
s Kurzem č. 3 v případě, že se jedná
o tématiku kompatibilní s náplní kurzu nebo o návštěvu významných hostů
z ČR a zahraničí. Odpolední přednášky jsou již specializované na klavírní
výuku hlavního oboru i povinného klavíru, posluchači si volí rovněž
osobní specializaci podle předmětů,
které vyučují. Cenný je Pedagogický
seminář a Interpretační seminář, ve
kterých mají možnost vystoupit studenti zúčastněných pedagogů v tematických okruzích, jako je příprava
k vysokoškolskému studiu, koncert
uchazečů o přijetí na vysoké školy,
koncerty studentů před soutěžemi,
které jsou spojené s analýzou výkonů.
Studujícím pedagogům všech kurzů je
k dispozici specializovaná knihovna
textových a audiovizuálních materiálů, z nichž většina je zapůjčována na
dobu jednoho měsíce. Rovněž řada
didaktických pomůcek slouží k obohacení výuky a inspiraci pro praxi.
Odborné publikace jsou do knihovny
průběžně doplňovány. V době konzultačního dne je možné si zakoupit materiály nebo objednat nově vycházející
hudebniny.
Jaký je ze strany konzervatoří a VŠ
zájem o studium v tomto kurzu?
Tento kurz je úzce specializovaný.
Jeho kapacita je deset posluchačů, ale
po celá léta byla značně překračována

a řada významných kolegů z konzervatoří a vysokých škol v něm studovala a studuje po řadu let. To se týkalo
např. vedoucích klavírních oddělení
tří moravských konzervatoří, které
nyní vystřídali pedagogové další generace, nejžádanější byl kurz povinného
klavíru a výuky metodiky klavírní hry,
kde počet přesáhl třicet posluchačů.
V současnosti studují v tomto kurzu
především pedagogové konzervatoří a pedagogických fakult. Pokračují v něm i absolventi AMU a JAMU,
kteří vyučují na ZUŠ, ale chtějí si rozšířit již dosažené vzdělání, případně
je aktualizovat. Navazují vzájemná
přátelství a spolupráci mezi všemi
stupni uměleckých škol. Domnívám
se, že vzhledem k počtu konzervatoří a našich absolventů, by mohl zájem
o tento kurz v budoucnu vzrůstat.
Samy konzervatoře už udělaly v poslední době celou řadu vzdělávacích
akcí pro své absolventy, proto bychom
byli rádi, kdyby se rozšířil právě okruh
studujících v Kurzu č. 4, který je určen
zejména našim absolventům.
Kdo se na výuce podílí?
Velkou část přednášek tohoto kurzu
zajišťují pedagogové Katedry klavírní
interpretace HF JAMU. Pravidelnými hosty jsou naši kolegové z HAMU
v Praze a VŠMU v Bratislavě. V každém akademickém roce navštíví naši
fakultu řada zahraničních hostů, na
jejichž přednášky a masterclassy jsou
posluchači Metodického centra zváni
a aktivně i pasivně se jich zúčastňují se
svými studenty.
Jedná se o placené studium. Kolik
stojí jeden semestr studia v Kurzu
č. 4?
2500 Kč. Toto akreditované vzdělávání může hradit zaměstnavatel.
Řada absolventů klavírní hry
JAMU a AMU mladší a střední generace už prošla za posledních 25
let výukou metodik, kde se v rámci předmětu „Didaktika klavírní
hry na konzervatoři“ seznamovali s materiály a metodickými po-
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stupy ve výuce předmětů tohoto
stupně vzdělávání. Je tato výuka
shodná s náplní v Kurzu č. 4 nebo
se liší?
Vzhledem k tomu, že jsem pedagogem předmětů, které zmiňujete, mohu
ujistit případné zájemce o studium
v Kurzu č. 4, že se problematika nekryje, ale rozvíjí. Absolventi akademií
i dalších vysokých škol jsou do praxe
připraveni, ale až v ní vyvstávají pro
každého vyučujícího konkrétní otázky, vnímá problematiku z jiného úhlu
a může získávat pro svou práci nové
materiály a podněty. Mění se přístup
k učení i díky moderní audiovizuální technice a vědeckým poznatkům,
např. z psychologie, neurofyziologie,
ale i historie. Možnost vzájemné výměny názorů a předávání poznatků
mezi pedagogy je rovněž důvodem,
proč účastníci kurzů volí další studium.
Pořádají se jiné kurzy tohoto typu
u nás?
Nevím o existenci něčeho podobného ve formě nejméně dvaceti konzultačních dnů za dva roky. Určitě však
mohou mnohé přinášet i kurzy pro
studenty klavírní hry všech stupňů,
které jsou u nás i v zahraničí bohatě
zastoupeny. Sledování výuky se stává
doplňkem a rozvíjením znalostí také.
Je však otázkou, zda se jich zúčastňuje
i řada pedagogů s jejich studenty, případně jich samotných, pokud sami na
kurzech nevyučují. Na každé vysoké
škole lze i jednorázově konzultovat,
čehož využívají pedagogové konzervatoří např. před přijímacími zkouškami
nebo soutěžemi. To má ale zcela jiný
charakter než soustavné vzdělávání.



Jaká je situace v zahraničí a v zahraničních kontaktech s Metodickým centrem?
Nejběžnější je asi forma výměny
zkušeností na mnoha pedagogických
konferencích jako je EPTA a další.
Praktické získávání poznatků o současných trendech v našem oboru je nepochybně možné i při mezinárodních
soutěžích. V našem Metodickém centru jsme se setkali se studujícími pedagogy ze Slovenska, Japonska, Turecka,
Ukrajiny, Ruska, Polska a Maďarska.
Přednášejícími hostujícími pedagogy
působícími na vysokých školách byli
kolegové z Bratislavy, Moskvy, Kyjeva,
Katovic, Paříže, Sofie, Karlsruhe, Drážďan, Varšavy ad.
Jsou absolventi Kurzu č. 4 stále
v kontaktu s JAMU i po dokončení
kurzu nebo jejich vazby uzavřením studia na JAMU končí?
Naštěstí jsme s většinou absolventů ve stálém kontaktu. Ten pomáhá
udržet i možnost stát se členy Klubu
MC, což předpokládá čtyři setkání za
rok na konzultačních dnech. Naši absolventi kurzů se pravidelně vracejí se
svými studenty na koncerty a akce pořádané HF JAMU. Vracejí se nejen do
školy, ale také za svými přáteli, které
v době studia poznali.

pomáhají dosahovat výborných výsledků v jejich práci. A když ne výborných,
tak aspoň lepších. Vědí si rady s výukou
dětí předškolního věku, zdravotně postižených žáků, využívají mnoha forem
motivace, nových pomůcek a umějí na
vysoké úrovni zahrát instruktivní literaturu. Na soutěžích převažuje lepší
výběr repertoáru, vzrostla zvuková
kvalita hry a stylovost podání skladeb.
Vzděláváním oprávněně vzrůstá sebeúcta a přátelské kontakty. Dalo by se
ještě mnohé najít, ale to by mohli lépe
vystihnout ti, pro které jsme se vzdali
volných sobot, hledáme nové informace a řešíme často složité otázky klavírní
výuky. Naši kolegové, pro které připravujeme toto další vzdělávání, cítí, že si
vážíme jejich práce, bez které by vysoká
úroveň našich škol nebyla myslitelná.
Obdivujeme jejich nadšení, obětavost,
trpělivost, pracovitost, talent, zodpovědnost za výchovu mladých hudebníků a hudbymilovných lidí. Vzděláváme
je, ale zároveň od nich přijímáme mnoho důležitých podnětů pro svou vlastní práci. Ráda bych mezi nás pozvala
všechny, které tyto informace oslovily
a mají zájem zažít atmosféru některého
z konzultačních dnů dříve, než se rozhodnou k pravidelné spolupráci, kterou
nabízíme.
Ptala se Věra Chmelová,
odpovídala prof. Alena Vlasáková.

Je už zpětná vazba na kladný vliv
tohoto vzdělávání? Jak se to projevuje v praxi?
Asi tak, že Metodické centrum trvá
již 23 let a jeho vzděláváním prošlo
skoro pět set klavírních pedagogů z ČR
i ze zahraničí. Učitelé uvádějí do praxe
mnoho soudobých poznatků, které jim
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Metodické centrum KKI HF JAMU v Brně – jedinečná alternativa
dalšího vzdělávání klavírních pedagogů
Metodické centrum KKI HF JAMU
v Brně jako další vzdělávání klavírních
pedagogů základních uměleckých
škol, konzervatoří, středních pedagogických škol a pedagogických fakult
VŠ z celé ČR i ze zahraničí vstupuje
v příštím akademickém roce do svého
24. roku existence. Jeho projekt vytvořila a 21 let MC HF JAMU vedla prof.
Alena Vlasáková, která dosud v jeho
kurzech vyučuje a je jeho garantem.
Nelze v této souvislosti nezmínit fakt,
že bohulibá myšlenka MŠMT o vytvoření metodických center i na dalších
katedrách vysokých uměleckých škol
padla tehdy na úrodnou půdu, ty ji
více či méně po nějakou dobu i realizovaly, nicméně dobré úmysly nemohou nikdy nahradit obětavost lidského elementu…
V současnosti působí Metodické
centrum JAMU přímo pod Katedrou
klavírní interpretace (KKI). Ve čtyřech čtyř-semestrálních kurzech mají
frekventanti kurzů možnost postupně
navazujícího studia klavírní pedagogiky (od předškolní výuky až po profesionální úroveň) a souvisejících odborných předmětů - dějiny a literatura
klavíru, hudební pedagogika, hudební
psychologie, interpretační a pedagogický seminář, didaktika klavírního
umění, předměty osobní specializace,
komorní hra, doprovod, improvizace,
hra na cembalo. Metodické centrum
rovněž variabilně reaguje na poptávku ze strany posluchačů, je otevřené
na základě zájmu k zařazení dalších
vyučovacích předmětů. Náplní kurzů
jsou nejen odborné přednášky a semináře, ale také individuální výuka
ve dvou dominantních oblastech: hra
na klavír (hra instruktivních skladeb,
sólová hra, klavírní doprovod) a pedagogická praxe (individuální konzultace výuky žáků frekventantů s možností jejich koncertních vystoupení
v aule JAMU). Posluchači MC mají
navíc k dispozici rozsáhlou knihovnu
MC – obsáhlý a neustále aktualizovaný notový materiál, historické i nejno-



vější klavírní školy (včetně zahraničních materiálů), odbornou literaturu,
audiovizuální dokumenty i praktické
vyučovací pomůcky.
Kurz 1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní
literatury. Jedná se o základní kurz,
jehož absolvováním je podmíněno
další studium v Metodickém centru
s výjimkou absolventů vysokých uměleckých škol. Pokud by někoho odrazovalo slovo „podmíněno“, věřte, že
se jedná o jedinečný kurz, který společně s návazným Kurzem 2 (viz níže)
svým odborně teoretickým rozsahem
doslova šlape na paty bakalářskému
studiu Klavírní pedagogiky. Obsahuje
hromadnou výuku metodiky, hudební
pedagogiky a psychologie, interpretační a pedagogický seminář, přípravu
závěrečné písemné práce a individuální výuku hry na klavír (instruktivní
literatura pro žáky I. a II. stupně ZUŠ)
a pedagogickou praxi formou konzultací přímo s modely vlastních žáků
nebo nahrávek z výuky. Kromě individuálních hodin má ustálený rozvrh
pravidelné výuky. Cena kurzu za jeden
semestr je 4.500,- Kč, včetně 10 hodin
individuální výuky – hra na klavír
a vyučovatelská praxe. Výstupem čtyřsemestrálního studia je komisionální
zkouška s klasifikací ze hry na klavír
– instruktivní literatury, z metodiky,
hudební psychologie a pedagogiky
a obhajoba závěrečné písemné práce
na posluchačem zvolené téma. Vynikající teoretické práce absolventů kurzů jsou následně dle možností publikovány v odborném tisku.
Kurz 2 – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní
hry je návazným čtyř-semestrálním
kurzem na Kurz 1. V náplni jsou hromadné předměty – dějiny klavírní hry
a pedagogiky, dějiny klavírní interpretace, dějiny a literatura klavíru, pedagogický a interpretační seminář, z volitelných individuálních předmětů pak
hra na klavír, pedagogické konzultace,

korepetice, improvizace a další dle
zájmu. Skladba předmětů vyžaduje
podobně jako Kurz 1 (kromě individuálních hodin) ustálený rozvrh pravidelné výuky s možností dle zájmu se
zúčastnit další obsahové náplně Metodického centra. Cena kurzu za jeden
semestr je 2.500,- Kč, cena jedné individuální lekce 250,- Kč.
Kurz 3 – Aplikace nových studijních materiálů a pomůcek ve výuce klavírní hry. Kurz 3 se prezentuje
asi nejvíce pod názvem Otevřený ročník. Jeho otevřenost je daná možností
dle zájmu navštívit kterýkoliv z předchozích kurzů. Náplň Kurzu 3 tvoří
metodické přednášky, pedagogické
a interpretační semináře významných
českých a zahraničních pedagogů
a interpretů, rozbory soutěžních výkonů a vystoupení žáků. Frekventanti
kurzu mají rovněž možnost objednání individuálních hodin hry na klavír
a pedagogických konzultací. V tomto
kurzu se schází nejpočetnější skupina
„věčných studentů“, kteří opakovaně
zahajují čtyř-semestrální studium.
Program je variabilní – s ohledem na
přání frekventantů a možnosti plnění jejich přání v rámci náplně kurzu,
témata se neopakují. Součástí kurzu
jsou i dle potřeby vznikající zájmové skupiny, např. výuka předškoláků,
výuka dětí s handicapem apod. Cena
kurzu za jeden semestr je 2.500,- Kč,
cena jedné individuální lekce 250,- Kč.
Kurz 4 – Didaktika přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe. Kurz je zaměřen především
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pro pedagogy konzervatoří a vysokých
uměleckých škol, kteří připravují žáky
do profesionálního působení v oblasti pedagogiky či interpretace. Kromě
předmětu didaktiky klavírního umění
má Kurz 4 v náplni předměty osobní
specializace – výuka předmětů: povinný klavír, metodika klavírní hry
a vyučovatelská praxe, dějiny a literatura klavíru, improvizace a hra z listu.
O kurz nicméně jeví zájem mnohem
širší spektrum pedagogů (ze ZUŠ),
možná právě pro ono úzké sepjetí našeho třístupňového uměleckého vzdělávání. Kurz 4 má rovněž pevně stanovený rozvrh s možností dle zájmu se
zúčastnit i další náplně Metodického
centra. Cena kurzu za jeden semestr
je 2.500,- Kč, cena jedné individuální
lekce 250,- Kč.

Klub MC – je alternativou pro ty,
kteří se z nějakého důvodu nemohou
účastnit soustavného studia v MC
a nechtějí ztratit aktuální kontakt – radostné očekávání v rodině, absolventi
MC v důchodovém věku, nemoc a jiné
životní okolnosti. Klub je omezen na
čtyři účasti za akademický rok (4x za
2 semestry), cena 900,- Kč s možností
objednání individuálních lekcí.
Pro pedagogy a studenty, kteří nejsou frekventanty žádného kurzu MC
KKI HF JAMU, činí poplatek za individuální lekci 300 Kč.
Lektorský sbor je tvořen převážně
pedagogy JAMU i externími spolupracovníky MC a je průběžně doplňován dle zájmu a profesionální orientace frekventantů o další lektory:



• prof. Alena Vlasáková – hra na klavír, pedagogické konzultace, metodika, pedagogický a interpretační seminář, instruktivní literatura, teorie interpretace, historie klavírní hry a pedagogiky, didaktika klavírního umění,
osobní specializace
• prof. Jiří Doležel – hra na klavír, pedagogické konzultace, komorní hra,
korepetice
• doc. Vladimíra Sláviková – hra na klavír, pedagogické konzultace
• doc. Daniela Velebová – hra na klavír, pedagogické konzultace, dějiny
a literatura klavíru
• doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (vedoucí Katedry klavírní interpretace) –
hra na klavír, pedagogické konzultace, interpretační seminář
• doc. Jaroslav Šťastný – improvizace
• Mgr. Josefa Hloušková – hra na klavír, pedagogické konzultace, komorní
hra
• MgA. Pavlína Klokočníková Smutná – hudební psychologie, hudební
pedagogika, pedagogické konzultace
• MgA. Martin Hroch – hra na cembalo
• BcA. Monika Czajkowská (vedoucí Metodického centra) – pedagogické
konzultace, příprava závěrečné písemné práce, pedagogický seminář
Po ukončení čtyř-semestrálního studia všech čtyř kurzů (s výjimkou Klubu)
obdrží účastníci osvědčení s vyznačením studovaných předmětů, neklasifikovaných zápočtů, případně klasifikovaných výsledků zkoušek. Podmínkou je 75%
účast na konzultačních dnech během celého studia, což je dokladováno prezenčními listinami, které jsou závazným dokladem pro vydání osvědčení.
Organizace studia dle zařazení do kurzu se uskutečňuje v tzv. konzultačních
dnech – v sobotu 1x za měsíc, tedy v 10 konzultačních dnech v akademickém
roce. Hromadná výuka a přednášky probíhají od 9.40 hodin do 15.15 hodin,
individuální lekce si je možné domluvit s příslušnými lektory i mimo řádné
konzultační dny. Požadovanou docházku lze splnit účastí i na konzultačním
dnu jiného kurzu. Zpravidla časově náročnější výuka Kurzu 1 probíhá v jiném
termínu než výuka Kurzů 2, 3 a 4.
Pokud se rozhodnete podat si přihlášku na MC JAMU, udělejte to, prosím,
nejpozději do 30. 8. 2015 prostřednictvím webových stránek JAMU Brno (a následně příslušného formuláře přihlášky s názvem kurzu, do kterého se hlásíte),
kde také naleznete podrobnější informace o činnosti MC: http://hf.jamu.cz/
studium/metodcentrum.html. (Pokud se opozdíte, pokusím se Vám zavčas dát
vědět, zda kapacita umožňuje Vaše přijetí.) Přihláška je závazná na jeden rok.
Platbu je možné uskutečnit buď za jeden semestr, nebo za celý akademický rok
(2 semestry) v průběhu září až října. Frekventanti mají právo požádat svého
zaměstnavatele o úhradu poplatků za kurzy DVPP, kurz je akreditován MŠMT.
V případě jakýchkoliv dotazů z Vaší strany dávám k dispozici svoje telefonní
číslo: +420 733 719 293 a e-mail: monika.czajkowska@seznam.cz
Asi je teď na místě nevyřčená otázka – proč právě Metodické centrum, když
pedagog klavírní hry má tolik možností k dalšímu sebevzdělávání formou nejrůznějších nabídek aktivních institucí a mnohdy i aktivních frekventantů právě
z lůna Metodického centra. Odpověď je jednoduchá – jde o jedinečné ucelené
dlouhodobé vzdělávání, které udržuje kontinuitu mezi historií a současností
klavírní pedagogiky, tolik potřebnou komunikaci mezi včerejškem a zítřkem.
Monika Czajkowská
vedoucí Metodického centra KKI HF JAMU
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Bakalářský studijní obor Klavírní pedagogika na HF JAMU
V roce 1992 přivedla prof. Alena Vlasáková na svět
Metodické centrum - klavír. Vytvořila tak kurzy dalšího
vzdělávání klavírních pedagogů, které se dodnes podstatně
liší od všech ostatních. V případě Metodického centra se
totiž nejedná jen o nahodilé a podle momentálních možností zvolené přednášky a semináře, ale o ucelený systém
vzdělávání s možností specializace, kde posluchači postupují z kurzu do kurzu, mají vedle hromadných přednášek
a seminářů také individuální hodiny klavíru (kde probírají
mj. celý instruktivní repertoár ZUŠ od baroka po dnešek)
a vyučovatelské praxe, dále volitelně i improvizaci, klavírní
doprovod a další. Z předmětů skládají zápočty a zkoušky,
na konci kurzu pak závěrečné zkoušky a obhajují závěrečné práce. Nejde tedy o pouhé získání teoretických znalostí, ale ruku v ruce i o rozvoj interpretačních a pedagogických dovedností, praktickou aplikaci získaných znalostí.
V knihovně Metodického centra mají posluchači k dispozici nepřeberné množství sbírek, urtextů, klavírních škol,
audiovizuálních dokumentů a dalších publikací. Přestože
je toto vzdělávání placené (buď samotným posluchačem,
nebo jeho zaměstnavatelem), desítky, ba již stovky pedagogů neváhaly obětovat prostředky a svůj volný sobotní
čas (někteří vstávají kvůli spojení už kolem čtvrté ráno).
Mnozí se zapisují do kurzů opakovaně i po dvaceti letech,
protože prý „dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“. Kolik lidských přátelství tu také bylo navázáno…

Když přijeli pracovníci MŠMT na kontrolu Metodického centra (dále MC), dospěli k závěru, že tyto kurzy dosahují úrovně bakalářského studia a doporučili transformaci
právě tímto směrem. Ve spolupráci s vedením fakulty a pedagogy katedry pak prof. Alena Vlasáková připravila bakalářské studium Klavírní pedagogiky k akreditaci a v roce
2011 bylo Hudební fakultou nové studium otevřeno. Mezi
první studenty a posléze absolventy Klavírní pedagogiky se
zařadili zejména vynikající absolventi kurzů MC, kteří tak
své mnohaleté vzdělávání zúročili vysokoškolským diplomem s titulem BcA. Postupem času, lze-li to při tak krátké
existenci nového oboru vůbec říci, přibývají mezi přijatými
adepty „neabsolventi“ MC, kteří po konzervatorních studiích hledají ještě hlubší vhled do oboru, a zároveň je láká
fakt, že studium respektuje jejich časové možnosti, pedagogické i rodinné úvazky. Časový harmonogram a forma
studia je totiž podobná Metodickému centru - jedná se
o sobotní studium. Skloubit tuto tzv. kombinovanou formu studia s vysokou úrovní se může zdát složité, ale podle
dosavadních zkušeností se to posluchačům výborně daří.
U státních zkoušek a obhajob absolventských projektů
i bakalářských prací se setkáváme s vynikajícími výsledky,
mnohdy snad i zajímavějšími než v klasickém prezenčním
interpretačním studiu. I proto panuje u „státnic“ zpravidla
radostná nálada. Největší úsměv ale v našich tvářích vykouzlí jev zcela nečekaný, to když se nám někteří bakaláři
opět zapisují do Metodického centra…
Jan Jiraský

Bakalářský studijní program - obor Klavírní pedagogika
Forma studia:
Šestisemestrální (tříleté) studium v kombinované formě výuka probíhá zejména o sobotách, minimální požadovaná
účast jednu sobotu v měsíci. Pro absolventy MC možnost
individuálního studijního plánu, uznání části absolvovaných
předmětů a odpovídající zkrácení studia.
Profil uchazeče / absolventa:
Studium je určeno především pro absolventy konzervatoří a hudebních gymnázií, kteří se věnují nebo hodlají věnovat špičkové pedagogické práci v klavírním oboru
zejména na elementárním stupni, případně pedagogům
dalších odborných předmětů všech stupňů, kteří při svém
předchozím studiu neprošli výukou poskytující znalosti
nejmodernějších metodických postupů, škol a učebních
materiálů.

• interpretační výkon (doložená klasifikace výborně
z maturitní či absolventské klavírní zkoušky může
nahradit tuto část zkoušky)
• všeobecný vědomostní test
Státní závěrečná zkouška je veřejná a obsahuje následující:
• obhajoba absolventského projektu (interpretační
výkon)
• obhajoba bakalářské práce
• pedagogický výkon (práce s modelem)
• zkoušky z předmětů Metodika, Dějiny a literatura
klavíru, Hudební pedagogika, Hudební psychologie
Dosavadní absolventi:

Přijímací talentová zkouška je veřejná a obsahuje následující:
• pedagogický výkon (práce s modelem)
• pohovor (mj. ověření znalostí z oblasti klavírní pedagogiky)



• 2013: Bubleová Hana, Czajkowská Monika, Dvořák František, Gogelová Zora, Hančilová Zuzana, Jakabová, Jindra,
Mimrová Miluše, Sečkářová Jaroslava, Vlčková Martina,
Vymlátilová Daniela, Zemenová Taťána, Zonová Eva
• 2014: Esterková Michaela, Hájková Hana, Hajšelová Radka, Hroch Martin, Krausová Martina, Ludvíčková, Anna
Adéla, Marušníková Jana, Navrátilová Libuše, Olejár Matej, Studená Martina, Zíková Petra
• 2015: Kurcová Lenka, Němečková Helena, Veškrnová Veronika
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ROZ HOV OR

NAŠI ABSOLVENTI – Martina Schulmeisterová (1978)
vyhovoval všem. Zejména pro manžela, který tráví v Kroměříži minimum
času, to bývá nelehký úkol. Zkoušíme
spíše nepravidelně a nárazově. Počet
koncertů se pohybuje okolo dvaceti za
rok. Většina se jich uskutečňuje v naší
domovině, ale koncertujeme také
v zahraničí, nejčastěji v Anglii a Španělsku.
Nedávno jste se vrátila z koncertního turné v Anglii. Jak vás publikum přijalo?

Když se řekne Petrof, všem se vybaví nejslavnější značka českých klavírů s dlouholetou tradicí. Jakmile
za klavír zasedne klavíristka a přidá
se k ní houslista a cellista, hned je na
světě klavírní trio, a spojí-li svůj název
se slavnou klavírní značkou, máme
tu čest poslouchat PETROF PIANO
TRIO. Bylo pro mě potěšením dělat
rozhovor s členkou PETROF PIANO
TRIA, koncertní klavíristkou a pedagožkou Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži, s paní Martinou
Schulmeisterovou.
Kdy a jak vznikl nápad založit
PETROF PIANO TRIO?
Iniciativa založit klavírní trio vzešla z hlavy mého manžela, sekundisty
Wihanova kvarteta, téměř před sedmi
lety. Impulsem pro tento počin však
byla hornistka, která se na mne tehdy obrátila s prosbou, zda bychom
s ní s manželem nepřipravili k jejímu absolventskému výkonu Brahmsovo Hornové trio Es dur. Skladbu
jsme nastudovali a úspěšně provedli.
Toto trio je však velmi specifické tím,
že sám autor transkriboval hornový
part pro violoncello, což neustále jit-



řilo manželovu myšlenku na založení
klavírního tria v klasickém obsazení
klavír, housle, violoncello. Dvě třetiny
souboru byly v rodině, zbývalo nám
už jen najít cellového hráče. Oslovili
jsme mého mladšího kolegu ze studií
na Konzervatoři P. J. Vejvanovského
v Kroměříži Kamila Žvaka, který tuto
nabídku přijal, a o několik týdnů později jsme již společně seděli na pódiu
při našem prvním triovém koncertě.
Ne náhodou na něm zaznělo právě
i ono osudné Brahmsovo „Horn Trio“,
tentokrát však již v provedení s violoncellem.
Jak často společně zkoušíte a kolikrát do roka koncertujete?
Důležité je říci, že trio není hlavní aktivitou ani jednoho z nás. Můj
manžel je především členem Wihanova kvarteta a cellista Kamil Žvak,
stejně jako já, učí na Konzervatoři P.
J. Vejvanovského v Kroměříži. Intenzita zkoušek je proto různá a závisí
na tom, kolik máme v daném období
koncertů a jaký repertoár připravujeme. Nejobtížnější však bývá najít
společný termín, který by vzhledem
k pracovnímu vytížení a povinnostem

Publikum bylo skvělé. Atmosféra
na koncertech byla úžasná a velice
vstřícná. V Anglii jsem se několikrát
setkala s krásným zvykem, kdy před
koncertem probíhá setkání umělců
s publikem. Organizátor koncertu
vede rozhovor s účinkujícími, kteří
tak mají možnost představit se posluchačům nejenom jako hráči. Tato
praxe přispívá ke sblížení obou stran
a vytvoření příjemné rodinné atmosféry.
Cestujete ráda?
Cestování mi v zásadě nevadí, ráda
poznávám nová místa. Přesto je to pro
mne vždy organizačně náročná záležitost. Pokud realizujeme koncerty
po České republice, většinou odpadá
problém s nahrazováním výuky na
konzervatoři. Odjíždíme v odpoledních hodinách a vracíme se v noci po
koncertě. Časově náročnější však bývá
situace, kdy odjíždíme do zahraničí.
V takovém případě je třeba nahradit zameškanou výuku. Ještě větším
oříškem však je, jak do našich „koncertních povinností“ začlenit našeho
osmiletého syna. Protože v Kroměříži nemáme babičky, jezdí syn s námi.
Pouze pokud jedeme na více dnů do
zahraničí, zůstává v péči mých rodičů
na Vysočině. Tato neustálá nutnost určité organizační flexibility mi příjemný pocit z cestování poněkud ztrpčuje.
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Věnujete se i nahrávací činnosti.
Jaký je Váš repertoár?
Za šest let našeho působení vznikla za finanční podpory společnosti
PETROF čtyři CD a páté se chystá.
Náš repertoár zahrnuje klavírní tria
napříč stylovými obdobími. Natočené kompakty obsahují skvosty triové
literatury – Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Dvořák,
Suk, Mendelssohn – Bartholdy, Lalo,
Bruch a Čajkovskij. V současné době
připravujeme CD s českou hudbou.
Nahráváte ráda? V čem se hra v nahrávacím studiu liší od živého vystoupení?

který mne naučil lásce k hudbě, ale
i k velké pokoře a trpělivosti, bez které
by poctivá muzika šla jen těžko dělat.
Kdy jste se rozhodla, že z Vás bude
klavíristka?
Tato představa vykrystalizovala již
velice brzy. Vzpomínám si, že když
se nás ve druhé třídě ptal třídní učitel, čím bychom chtěli být, odpověděla
jsem tehdy, že zpěvačkou nebo klavíristkou. A protože mé pěvecké umění bylo již v té době velmi tristní, bylo
zřejmé, která z obou alternativ bude
mít větší šanci na úspěch.

jde, a tak jsem svým způsobem začala
mít ráda i všechna ta cvičení na rytmy
a jiné způsoby. Myslím si, že když jsem
nastoupila na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži do třídy paní
profesorky Vandy Jandové, uměla
jsem už pracovat poměrně zodpovědně a systematicky. Alespoň doufám, že
i ona to vidí podobně…
Po úspěšném studiu na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži jste byla přijata na HF JAMU do
třídy paní profesorky Aleny Vlasákové. Co Vám studium na JAMU
dalo?

Práce ve studiu je pro mne velmi
příjemná. Interpret zde má pocit jistoty, že pokud se cokoliv ve skladbě
přihodí, má možnost nesrovnalost
opravit. Na druhou stranu zde chybí
pocit adrenalinu a hudebního sdílení
s živým obecenstvem, který je nedílnou součástí právě živého koncertu.
Máte velmi šikovného syna. Učíte
ho sama?
Ne, syn je žákem BcA. Evy Zonové
na ZUŠ Kroměříž. Já doma pouze dohlížím, aby pracoval tak jak má.
Pamatujete si, kdy jste se v dětství
poprvé setkala s klavírem?

Co Vás během studií bavilo cvičit?
Bylo i něco, co jste necvičila ráda?

To si bohužel nepamatuji, ale z vyprávění vím, že poprvé jsem si klavír
osahala ve čtyřech letech, kdy se mi
podařilo nalézt písničku i se základním doprovodem. Tatínek, který je
sám výborným amatérským muzikantem, byl nadšený a rozhodl se pořídit
mi klavír domů. Moje radost z nově
získané „hračky“ ho pak přirozeně
vedla k tomu, aby mé počáteční hudební snažení dostalo směr a formu.
Přihlásil mne proto do „lidušky“, kde
se mého systematického hudebního
vzdělávání ujala výborná pedagožka Blanka Skálová. V její osobě jsem
poznala nejenom vynikajícího odborníka, ale především skvělého člověka,

Myslím si, že v tomto směru jsem
byla asi prototypem většiny dětí. Největší neochotu cvičit jsem projevovala
při práci na stupnicích, technických
cvičeních a etudách. Naštěstí nade
mnou držel bedlivý dozor tatínek, který až do třetí třídy poctivě dohlížel na
mé každodenní cvičení. Později jsem
se snažila tyto povinnosti obcházet,
ale to vždy v hodině nekompromisně zasáhla paní učitelka. Takže úniku nebylo. Na druhou stranu jsem si
libovala v přehrávání přednesových
skladeb, ideálně v nejrychlejším možném tempu. Naštěstí jsem postupem
času zmoudřela a pochopila jsem, že
bez poctivé práce to jednoduše nepů-



K paní profesorce Vlasákové jsem
jezdila na konzultace od pěti let a této
tradici jsem zůstala věrná i během
studia na konzervatoři za velké podpory mojí tehdejší profesorky Vandy
Jandové. Přijetí do její třídy tak bylo
přirozeným vyústěním, ke kterému
jsem se od dětství ubírala. Plynule
jsem navázala na principy, které jsem
již důvěrně znala. Rozdílný přístup
jsem pocítila pouze v intenzitě a určitém nekompromisním – přesto ale
vlídném – tlaku, který paní profesorka
uplatňovala při cestě k dosažení cíle.
V mnoha směrech jsem byla donucena změnit přístup sama k sobě i způsob myšlení. Během studia na vysoké
škole jsem se naučila jít ještě více do
hloubky interpretačního záměru, co
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nejpřesněji přečíst notový zápis a snažit se mu porozumět, stanovit si jasnou zvukovou představu a tuto představu za všech okolností následovat.

odbornou, víc jak 200 stránkovou
práci (pozn. i s přílohami má dizertační práce 370 stran). Čím Vás
téma nejvíc zaujalo?
Osobnost Agnes Tyrrell je pro mne
zajímavá hned z několika úhlů pohledu. V první řadě se jednalo o skladatelku, která ve své době patřila vedle
Leoše Janáčka k uznávaným osobnostem brněnského hudebního života.
Byla nejen vynikající klavíristkou, ale
také skladatelkou, která jako jediná
přinesla do Brna proud hudebního
novoromantismu. Neméně zajímavé
bylo sledovat, jakými úskalími musela procházet, aby se jako žena za cenu
velkých osobních obětí dokázala prosadit v ryze mužském světě 19. století.

jícím věkem soutěžících však úměrně
roste i můj požadavek na technicky
přesvědčivé zvládnutí skladeb.
Mohou se s Vámi studenti klavírní
hry a čtenáři Pianissima blíže seznámit i v rámci některých interpretačních kurzů?
Stejně jako minulý rok, i letos jsem
dostala pozvání působit jako lektor na
Mezinárodních interpretačních kurzech v Zábřehu na Moravě, které se
uskuteční ve dnech 19. – 25. července
2015.

Máte možnost sedět v porotách
klavírních soutěží. Co je pro Vás
rozhodující při posuzování uměleckého výkonu?
Jaký jste typ interpreta?
Bez sebemenšího zaváhání mohu
říci, že jsem vždy byla a jsem romantickým typem klavíristy. Hudba tohoto období je mojí srdeční záležitostí
a je mi ze všech stylů nejbližší.
Jak vzpomínáte na své pedagogy?
Už od prvních hudebních krůčků
jsem měla obrovské štěstí na osobnosti, které mne obklopovaly. Nejen
že všechny dámy, u kterých jsem měla
možnost studovat, jsou špičkami ve
svém oboru, ale ještě více si cením jejich lidských kvalit. Vždy jsem v hodinách cítila maximální podporu a pozitivní motivaci. Náš vztah byl velmi
blízký a osobní. Dodnes jsme v úzkém
kontaktu nejenom profesním, ale především přátelském.
Po magisterském studiu jste pokračovala na JAMU v doktorském
studiu. Vybrala jste si jako téma
život a dílo téměř zapomenuté
brněnské skladatelky 19. století
Agnes Tyrrell, o níž jste napsala



Pro mne je vždy velice složité, když
mám v roli porotce určit, kdo je lepší
či horší. Soutěže jsou pro mne v tomto
ohledu velice problematické, protože
si cením všech výkonů. Za každým
z nich se skrývá dlouhá cesta, spousta
práce a snahy jak ze strany pedagoga,
tak především ze strany samotného
soutěžícího. Každý, kdo se účastní
soutěže, si přeje zahrát co nejlépe,
každý alespoň ve skrytu duše doufá,
že uspěje. Zejména v dětských kategoriích je pro mne velmi obtížné udělat
jednoznačné rozhodnutí. Každý soutěžící má své silné i slabé stránky. Někdo mne nadchne vřelým hudebním
projevem, ale je cítit, že ještě nemá
tu správnou technickou rutinu. Jiný
hráč je naopak ve zvládnutí klavírní
techniky skvělý, ale hudební prožitek
je chladnější. Vždy jsem proto ráda,
když pravidla soutěže umožňují ocenit
více soutěžících, protože jen tak se dá
alespoň částečně objektivně ohodnotit
a posoudit kvalita jednotlivých výkonů. Přesto si více – zejména u malých
dětí – cením osobitého hudebního
projevu a zvukové kvality. S přibýva-

Jaké jsou Vaše další plány a kam se
chystáte v nejbližší době?
S triem odlétáme na konci března do tureckého Istanbulu, kde nás
čeká festivalový koncert na „Bogazici University“ a 13. dubna se uskuteční koncert v olomoucké Redutě,
kam samozřejmě srdečně zvu čtenáře
Pianissima.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Věra Chmelová, odpovídala Martina Schulmeisterová.
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NOTOVÁ P RÍLOHA
„Dvanáct velkých studií“ op. 48 od Agnes Tyrrell
Brněnské skladatelce Agnes Tyrrell je věnovaná pozornost v kapitole Odborná studie. V notové příloze bychom
rádi upozornili na její dílo, které si zaslouží největší pozornost a už v době svého vzniku vyvolalo velmi kladné reakce. Opět budeme čerpat z disertační práce MgA. Martiny
Schulmeisterové, Ph.D.
9. února 1874
„Ctěná slečno,
promiňte laskavě dlouhé pozdržení mého poděkování za
milé psaní a zaslání Vašich 12 studií.
Upřímnost považuji za svou hlavní povinnost, dovolte mi
tedy Vaše studie upřímně pochválit. Všestranně prokazují
vyzrálý a uznání hodný kompoziční talent, - No. 1 se hned
blýskne, No. 4, 5, 12 jsou technicky smysluplně a užitečně
zpracovány. Měl-li bych volit podle svého vkusu, tak by to
byla čísla 6 Es dur, 10 (trylky) a 11.
Mohu-li Vám poradit, opatřil bych manuskript více pedalizací. Chopinova pečlivost v tomto směru je následování
hodná, i když jde o tzv. vedlejší záležitosti. Snad se ještě rozhodnete připojit některé prstoklady. Přiložený lístek s notami
a několik tužkou psaných pokynů v manuskriptu Vám dokazují, že jsem Vaše dílo přečetl s pozorným zájmem. Slyšet
ho v podání autora by mě velmi potěšilo. Zatím mi dovolte,
ctěná slečno, vyjádřit můj největší dík za věnování a ujištění
o mé mimořádné úctě.
F. Liszt
P. S. Právě jsem obdržel Váš poslední dopis (z 31. ledna)
a prosím ještě jednou o prominutí. Stejnou poštou se Vám
vrací rukopis.“
Hudební Brno ještě dlouhou dobu vyzdvihovalo autorčino dílo (cyklus Dvanácti velkých etud) a zejména pak
fakt, že největší persóna té doby, Franz Liszt, se živě zajímal o cyklus a vyjádřil své pozitivní mínění o něm. Tento
krok – tedy skutečnost, že se Tyrrell rozhodla kontaktovat
takovou osobnost své doby, jakou byl Franz Liszt – byl
z její strany bezesporu skvělým tahem. Věnování a příznivá Lisztova kritika měly dílu otevřít dveře k vydání, což se
také stalo.
Tyrrell skutečně vzala veškeré Lisztovy připomínky vážně a zapracovala je do svého rukopisu. Etudy potom zároveň s dopisem od mistra nabídla vídeňskému vydavateli
Friedrichu Schreiberovi (dříve C. A. Spina), který na jejich
vydání přistoupil. Jakmile vyšly tiskem, zaslala je Lisztovi,
který jí ve svém druhém dopisu z 26. listopadu 1874 oznamuje, že balíček s vytištěnými etudami obdržel.



O tom, že cyklus Dvanácti velkých etud je skutečně
velmi zdařilý, svědčí také skutečnost, že na ně reagoval
i prestižní lipský hudební časopis „Leipziger Zeitschrift für
Musik“1 . Na tuto skutečnost samozřejmě okamžitě zareagovaly brněnské noviny a přinesly články opěvující svoji rodačku. Například v „Tagesbote“ z 8. listopadu 1874 se
mohli čtenáři dočíst následující:
„Již bylo sděleno, že naše klavírní virtuoska slečna Agnes
Tyrrell složila dvanáct velkých „Studií“ a věnovala je Franzi
Lisztovi. Mistr tyto skladby nejen mile přijal, ale také projevil zájem o dílo Agnes Tyrrell v obsáhlém dopise, v němž
vyjadřuje pochvalné uznání jednotlivým skladbám a označuje je za vynikající. Tyto skladby vyšly tiskem u Friedricha
Schreibera (Spina) ve Vídni a máme je k dispozici.
Hned při prvním přehrání cítíme velkou sílu klavíru, celé
bohatství a osobitost tohoto nástroje. Tyto skladby nejsou jen
technickými cvičeními, ale spojují krásné, propracované melodie s technickými úkoly. Každý přítel klavíru je vítá, proto1 Opřeno o tvrzení Magdaleny Tkani v článku „Agnes Tyrrell, eine
mährische Komponist“ v Deutschmährisch-schlesische Heimat, vol
XIV, 1928.
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že s sebou přinášejí moderní pojetí hry. Slečna Agnes Tyrrell
se postarala o pečlivé označení přednesu a prstokladu, takže
i klavíristé z hromadné výuky nebudou opomenuti.
Tyto nové skladby velmi doporučujeme. Pro zájemce jsou
k dispozici ve Winikerově knihkupectví. Dáváme na vědomí,
že o těchto skladbách ještě bude řeč.“2
(Tagesbote 8. 11. 1874)
Bohužel ani zájem médií nedokázal dlouhodobě vyprovokovat klavíristy k interpretaci těchto krásných etud.
Sama autorka své dílo na veřejných akcích neprezentovala, pokud se hrály, což bylo pravděpodobné, tak pouze při
soukromých produkcích, o kterých nemáme doklady, nebo
jako studijní materiál při soukromé výuce klavírní hry.
Nespravedlivě tak byly postupně odsouzeny k zapomnění
a dnes jsou již i přes svoje nesporné kvality zcela neznámé.
Dvanáct velkých etud přirovnává autor článku v časopisu „Leipziger Zeitschrift für Musik“ půvabem a svěžestí k etudám Ignaze Moschelese3. Poetika, která vyzařuje
z Moschelesova cyklu, je skutečně blízká hudebnímu vyjadřování Tyrrellové. Přesto stojí její etudy svým rozsahem
i obtížností nad dílem Moschelesovým. Zatímco jeho etudy spadají svojí náročností standardně do látky studenta
nižších ročníků konzervatoře, mnohé z etud A. Tyrrell jsou
svými požadavky na technickou vyspělost interpreta nedostupné leckterému klavíristovi vůbec.
Jsou náročné nejen z hlediska použitých technických
prvků, ale některé z nich také kladou svojí délkou poměrně vysoké požadavky na fyzickou výdrž interpreta. To platí
především o etudě č. 4 (sexty) a 7 (lomené decimy). Technika v nich použitá je natolik specifická, že je právě z hlediska fyziologie ruky mnohých klavíristů pro ně nedostupná. Při jejich provádění může totiž docházet k bolestivým
pocitům, zprvu zejména v oblasti dlaně směrem k malíku,
ale také šlach, opět především u slabého čtvrtého prstu, postupně se však tyto bolestivé podněty přenášejí ještě i do
předloktí.

Formální struktura etud je prostá a přehledná. Jedná se
téměř vždy o písňovou formu A – B – A, přičemž v některých etudách je střední část zcela rozdílného charakteru
než její krajní části, v jiných je zpracováván ve středním
díle stejný technický materiál, jako v částech krajních,
pouze bývá uveden v jiné tónině, většinou paralelní nebo
stejnojmenné, harmonicky je bohatší a stěžejní technický
prvek přebírá často druhá ruka. Některé z etud pak jsou
rozšířeny o poměrně rozsáhlou codu. V případě etudy č. 4
je formální struktura skladby A – B – C.
Tyrrellová v těchto dvanácti etudách předvedla, že má
velkou invenci, když dokázala tímto způsobem zpracovat
jednotlivé prvky klavírní techniky, které v rukách jiných
skladatelů často působí nudně a suchopárně. Její etudy jsou
pečlivě propracované, dokázala v nich spojit technickou
účelnost s hudební poezií a vytvořila tak cyklus, který můžeme zcela oprávněně nazvat „koncertními etudami“.
Pro časopis Pianissimo jsme vybrali Etudu č. 5 a moll.
V disertační práci MgA. Martiny Schulmeisterové, Ph.D.
se o ní dočteme:
Tato skladba je opět zaměřena na hráčsky nepohodlnou
kombinaci prstů 3., 4. a 5. Tentokrát k procvičení problému zvolila autorka poněkud příjemnější kombinaci lomené
oktávy a následného postupu 5., 4. a 3. prstu, to celé v poněkud netradičním motorickém pohybu kvintol. Na rozdíl
od předešlé skladby patří tato etuda, díky zvolené faktuře,
ke snazším kusům v rámci celého cyklu.
Také zde dochází ve středním dílu k přenesení technického materiálu z pravé ruky do levé. Skladba je pak zakončena codou, ve které stojí za zmínku jedna její část přinášející velmi netradiční kombinaci rytmu 5:2.
MgA. Martina Schulmeisterová, Ph.D.
a redakce pp

2 Původní článek viz Příloha 15.3 v dizertační práci
3 Opřeno o tvrzení Magdaleny Tkani v článku „Agnes Tyrrell, eine
mährische Komponist“ v Deutschmährisch-schlesische Heimat, vol
XIV, 1928.
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IMP ROVIZ ACE
Klavír hrou aneb společné hry malých klavíristů
Hrajete si rádi sami, nebo raději s někým? Klavírista je často ve vyučování sám, ale to neznamená, že by
tomu nemohlo být jinak. Klavírista si
může hrát s třídou plnou kamarádů.
Jako učitelka hraji s žáky mnoho společných her. Umožňuje mi to
předmět Klavír hrou, který vyučuji na
Základní umělecké škole v Hodoníně.
Tento předmět navštěvují žáci nižších
ročníků ve skupinkách od šesti do
dvanácti dětí. Scházíme se jednou za
týden, vždy po hudební nauce. Předmět má širší zaměření, ve zkratce by se
dal popsat jako praktická hudební nauka s hudebními hrami a klavírní improvizací pro klavíristy 1. – 3. ročníku.

Naše společné hry hrajeme ve dvojicích, trojicích, nebo se dělíme na
skupinky. Často se zapojuje celá třída
současně, případně vybraný jedinec
hraje proti ostatním.
„Hra v kruhu“: Tuto hru hrajeme
na začátku každé hodiny. Hra slouží k úvodní koncentraci, zapojení se
mezi spolužáky a procvičení znalostí
a dovedností. Příklady: Hra na tělo
– žák ukáže vlastní nápad, ostatní
opakují. Rytmická ozvěna - žák vy-



tvoří rytmické cvičení a ostatní ho po
něm jednotlivě v kruhu opakují pokud možno bez zadrhnutí. Vystřídají
se všichni dokola. Každý má za úkol
vytvořit svůj rytmus, pokud možno
rozdílný od ostatních. Tuto hru lze obměňovat zrychlováním, zpomalováním, změnou dynamiky. Posuvky - je
oblíbená hra na pořadí křížků a béček,
kdy každé z dětí řekne jednu posuvku
a další naváže, případně jedno z dětí
začne pořadí křížků (béček), ale nedokončí ho a druhé z dětí ho musí doplnit. Podle znalostí dětí můžeme hru
rozšířit o intervaly, pořadí stupnic atd.
Princip je stejný, záleží na ročníku, se
kterým pracuji.

„Úkol pro kamaráda“: Žák napíše
tajně na papír název zvířete a pohádkové bytosti, kterou bude někdo jiný
hudebně ztvárňovat. Tuto hru jsme
hráli vícekrát a pokaždé je zajímavé až
překvapivé, co si děti na druhé nevymyslí. Dávají si náročné úkoly a předhánějí se, kdo vymyslí nejzajímavější.
Málokdy se zvíře či bytost opakuje.
Uvedu pár příkladů z poslední hry:
chameleon, ptakopysk, kivi, velryba,
stonožka, fenek, vážka, delfín, panda

červená, blboun nejapný… Co se týká
pohádkových bytostí, tam se děti vyřádí ještě více: Upír, Zvonilka, Cipísek,
Hejkal, Fénix, Želvy Ninja, Saxána,
dokonce Spiderman, Batman a jim
podobní. Ztvárnit takovou „bandu“
dá opravdu zabrat a pomoc učitele je
namístě.
Zpočátku si žák nemusí vědět rady
nebo se bojí projevit. Pomůže například popis ztvárňovaného, v jakém žije
prostředí, jak vypadá, jaké má vlastnosti, co dokáže, jak se pohybuje. Je dobré
vytvořit krátký příběh. Příklad zvířete:
„Chameleon“ – žák vytvoří krátký rytmicko – melodický motiv. Tento motiv
bude nejprve několikrát opakovat a pak
jej začne „barevně“ obměňovat, stejně
jako mění barvy chameleon. Příklad
pohádkové bytosti: „Upír“ – navození
noci – hluboké dlouhé tóny, otvírání
rakve – hra prsty na strunách, létání
– přes klaviaturu, kousnutí – hra dřívkem do ozvučné desky a výkřik – disonantní akord spojený s úhozem do
hlubokých strun, pak náhlé ticho. Je to
poněkud děsivé, ale děti mají upíra dost
v oblibě. Asi se rády bojí. Tuto hru hrajeme dvěma způsoby. Zadaný úkol na
papírku znají všichni a společně mohou
radit, nebo je úkol tajný a zná ho jen
předvádějící. To je oblíbenější varianta.
Někdy dojdou nápady všem, to se pak
děti chopí nejen kláves a strun, ale přidají i pantomimu a pokusí se dotvořit
hudební představu pohybem těla nebo
výrazem v obličeji. Například blboun
nejapný musel být spojen s výrazem
v obličeji a poté byl hned uhádnut.
„Běž za dveře“: Hrajeme ve dvojicích nebo trojicích. Přede všemi zadám téma, které bude dvojice (trojice)
vytvářet za dveřmi. Téma je dané, ale
může mít mnoho podob. Bude to hádanka pro ostatní. Skupinka za dveřmi musí spojit síly, sjednotit své nápady, určit, kdo a co bude hrát, a pak to
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předvést na klavíru a na vše mají poměrně krátký čas. Kromě témat zvířat
a bytostí z pohádek může být tématem
povolání, roční doby, známá pohádka, večerníček, část dne, živly (voda
– země – vzduch), lidské vlastnosti
a nálady atd.
„Intervaly“: Žák má za úkol vytvořit hudební motiv, případně skladbičku, v jejíž melodii i doprovodu se objeví jen dva intervaly. Může si vybrat,
které to budou. Mezi nejoblíbenější
patří primy, sekundy, tercie a kvinty.
Zkušenějším klavíristům lze ztížit zadání výběrem z tajných lístečků.

doby, Světadíly, Říše fantazie, Podmořský svět, Vymyšlená pohádka…
Fantazii se meze nekladou. Projekty
jsou dlouhodobé a podílí se na nich
celá třída. Začínáme výběrem tématu a všeobecným seznámením, povídáme si o něm, hledáme souvislosti
a rozdíly. V další fázi děti malují tematické obrázky, výtvarné ztvárnění
považuji za důležitý prvek. Později
děti píší vlastní nápady na ztvárnění
a společně tyto nápady konzultujeme.
Vycházíme nejprve z mimohudební
představivosti, kterou později přetváříme v hudební tvorbu. Hotový projekt můžeme předvést veřejně.

„Projekty“: Témata projektů mohou být opět různorodá - Čtyři roční

Při všech společných hrách se děti
učí vzájemně se poslouchat, tolerovat

a vnímat ostatní spolužáky. Naučí se
nejen prosadit svůj nápad, ale především vyslechnout názor svého kamaráda a vzájemně se poznat.
V článku jsem popsala pouze některé z našich hudebních her, je
jich mnohem víc. Neustále se vyvíjí
a mění, tak jak se mění a vyvíjí samotní žáci. Je to tvořivý proces, který vyžaduje kreativitu a pohotovost nejen
od dětí, ale i od samotného vyučujícího. O to větší je potěšení vidět v dětských očích nadšení pro hru a úsměv
na tváři všech zúčastněných.
BcA. Jaroslava Sečkářová

Improvizace na téma Podmořský svět (2. část)
Mořské hry s Claudem Debussym (Rytiny)
V minulém čísle Pianissima jsme se věnovali improvizaci pro žáky předškolního a mladšího školního věku. Dnes
se podíváme na improvizace pro starší žáky. I když se nejedná přímo o podmořské improvizace, spojitost s mořem
bude velká. O francouzském hudebním skladateli Claude
Debussym se dočteme, že měl velmi rád moře. Jeho otec
si přál mít ze syna mořeplavce. Naštěstí (pro hudební svět)
k tomu nedošlo a z Debussyho se stal hudební skladatel.
Přesto rád sedával u moře a pozoroval příliv a odliv a naslouchal zvukům mořských vln. Tyto jeho zážitky se otiskly
i do jeho hudební tvorby. Některé skladby mají přímo v názvu svůj inspirační zdroj (např. vybraná Preludia), v jiných
se objevují i další inspirační zdroje, které se propojují s dojmy a zážitky získanými v čase stráveném u moře.
Velmi krásnou a improvizačně inspirativní sbírku skladeb představují Debussyho „Rytiny“ (Estampes). Sbírku
autor dokončil v roce 1903 a obsahuje celkem tři skladby:
Pagody, Večer v Granadě a Zahrady v dešti. Skladby jsou
jako poslechový materiál přístupné už pro žáky ZUŠ (a velmi je v této podobě doporučuji), k improvizaci je zapotřebí
vybrat určité motivy či fráze a pro potřeby méně pokročilých žáků je trochu upravit – zjednodušit. Proto bych se
v tomto článku ráda zaměřila na způsob, jakým si každý
pedagog může vytvořit z vybraných skladeb improvizační
materiál pro své žáky, a poté bych chtěla ukázat, jak se dá
s daným materiálem pracovat.
Pro své žáky jsem si vyrobila barevné improvizační karty, které obsahují většinou upravené úryvky z jednotlivých
skladeb (Pagody = růžové karty, Večer v Granadě = zelené
karty, Zahrady v dešti = modré karty). Barevnost pomůcky



je zvlášť vítaná na ZUŠ, kde přitažlivost používaných materiálů stále hraje velkou roli při motivaci žáka. Pokud si
budete karty vyrábět sami, doporučuji k nalepení notových
ukázek použít suché lepidlo a barevné čtvrtky, nikoliv obyčejný barevný papír (velmi se krabatí po použití lepidla).
Rozstříhané karty je dobré zalaminovat, aby se předešlo
jejich opotřebení. Žáci si mohou vybrat kartu podle svého
přání – většinou si karty přehrají (u mladších žáků je vhodné, aby vybranou kartu zahrál učitel) a vyberou tu, která je
nejvíc zaujme.
Po improvizování by měl žák poznat i originální skladbu
od Debussyho, aby viděl, jak s vybraným motivem pracoval velký skladatel. Také můžeme žákům poskytnout originální noty a dát jim za úkol najít v nich hudební úryvek, na který improvizovali (a měli by si všimnout rozdílů
– zjednodušení, psaní posuvek přímo u not v pracovních
kartách, absence předznamenání a taktového označení aj.).
Můžete vybrat jednu kartu i pro více žáků a pozorovat, jak
zadaný motiv improvizačně rozvinou. Pak si mohou své
improvizace vzájemně zahrát a popovídat si o tom, jak hudební úryvek zpracovali, co si při tom představovali a proč
zvolili zrovna toto své zpracování. Možností, jak karty využít, by se určitě našlo mnoho. Při všech improvizacích bychom neměli zapomínat používat pravý pedál.
Pagody
Skladba v nás evokuje obraz východní Asie (mladším žákům doporučuji ukázat místo na mapě). Pagoda je buddhistická stavba rozličných podob a s různou výzdobou.
Pagody bývají často vícepatrové, ve tvaru čtyřhranných
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či osmihranných věží. Pagoda údajně pochází z Nepálu
a odtud se rozšířila do Číny, Japonska, Koreje a Vietnamu.
Budova často sloužila jako chrám, tedy k rozjímání a k uložení cenných předmětů.
Debussyho skladba Pagody obsahuje pentatoniku, často
napodobuje čínské a japonské lidové melodie a je patrný
i vliv javanského gamelánu – doporučuji pustit žákům hudební ukázky, např.:
• https://www.youtube.com/watch?v=HfrOSJRCsfM
• https://www.youtube.com/watch?v=l1cKRGf4n64
• https://www.youtube.com/watch?v=l1kKgTTDEP

akord, v pravé ruce vrchní hlas prvních dvou dob taktu.
Zjednodušíme rytmus a notový materiál rozprostřeme do
dvou taktů (karta č. 2). S notovou ukázkou pracujeme jako
v předchozím příkladu, navíc můžeme experimentovat
a zkoušet, jestli by bylo možné levou ruku posunovat a hrát
od různých tónů, zatímco pravá ruka zůstane na místě.
Poté necháme levou ruku beze změny a pravá ruka se zkusí
stěhovat po klaviatuře (a pokud to nebude ladit, můžeme
upozornit na dvě bílé klávesy v levé ruce („a,h“), které by
ladily ke stejným klávesám v pravé ruce…).

takty č. 4-6

Takt č. 15 jsem nechala beze změny (karta č. 3), ale
u méně pokročilých žáků na ZUŠ často volím jednodušší rytmickou variantu v levé ruce – místo triol použijeme
pouze dvojice osmin „dis-cis“. Zatímco levá ruka hraje na
místě střídající se dvojici not (či trojici v případě trioly),
v pravé ruce můžeme vymýšlet další akordy jako pokračování notové ukázky, doplňovat zvětšenou sekundu dalšími
možnými tóny nebo part levé ruky přesunout o oktávu výš
do pravé ruky a doplňovat akordy v ruce levé.
obrázek zobrazuje asijské pagody

K improvizaci je možné využít hned první takt skladby. Pro méně pokročilé studenty je možné provést úpravu
– vybrat první kvintu levé ruky, další vynechat (vyhneme
se skoku) a pokračovat hned akordem v pravé ruce (karta
č. 1). Student může kvintu a akord různě rytmizovat, rozkládat tóny souzvuku, posouvat o půltón výš či celý tón níž,
obohatit akord o další tóny, pokusit se rozvinout melodii
po černých klávesách atd. Doporučuji dodržet jemnou dynamiku a úvodní klidné tempo, které se může podle základní nálady improvizace různě vlnit. Z toho vyplývá, že
každá improvizace by měla mít nějakou náladu nebo atmosféru, něco by měla hudebně ztvárňovat či popisovat.
Inspiraci můžeme hledat ve výtvarném umění (obrazy
impresionistů) nebo na fotografiích krajiny (ideálně Čína
nebo Japonsko).

takty č. 13-15

V 19. taktu jsem nechala beze změny oktávu v levé ruce
a triolu na první době v pravé ruce. Všechny ostatní hlasy
jsem vypustila a nechala pouze jednohlasou melodii v pravé ruce s použitím spodního hlasu původní melodie v oktávách (karta č. 4). Na notovou ukázku se dá velmi pěkně improvizovat například způsobem, kdy při zachování
partu pravé ruky posouváme oktávu v basu sekundovým
krokem níže. Při jednotlivých variacích můžeme pravou
ruku různě rytmizovat, opakovat tóny motivu, stupňovat
dynamiku apod. U méně pokročilých studentů se dá v pravé ruce hrát pouze spodní melodie z trioly.

takty č. 19-21

takty č. 1-3

V pátém taktu skladby nalezneme další zvukově zajímavý materiál. Opět ho pro potřeby improvizace můžeme
upravit. Z levé ruky vybereme kvintu od „h“ a čtyřhlasý



Takt č. 23 (karta č. 5) obsahuje po zjednodušení pouze
basové „h“ v levé ruce a vrchní melodii v pravé ruce – právě
na ni se dá výborně improvizovat. Melodii můžeme rozvíjet a rozšiřovat hrou na dalších černých klávesách (dopo-
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ručuji nepoužívat „ais“, nezní s levou rukou moc dobře)
a různě ji rytmizovat.

můžeme rozšířit i do vyšších poloh klavíru, zároveň zkusíme přidat k melodii druhý hlas, ideálně v kvartách a kvintách. Pro ještě větší zjednodušení můžeme vynechat poslední osminu „h“ v levé ruce.

takty č. 22-24

V následující notové ukázce, v taktu č. 30, jsem k improvizaci vybrala basovou notu v levé ruce a první čtyři
souzvuky v pravé ruce. Pro zjednodušení došlo i k upravení rytmu (karta č. 6). Při vytváření vlastní improvizace
můžeme basové „h“ občas prostřídat s „e“. Příjemně to pozmění harmonické vyznění improvizace. Kvarty a kvinty
v pravé ruce můžeme hrát i rozloženě a pokoušet se hledat
další kvarty a kvinty na černých klávesách, které by melodii
rozvinuly.
Následující takt č. 31 zůstal beze změny (karta č. 7). Na
kartě je naznačena i rozložená variace motivu, kterou Debussy používá o několik taktů dále. Příklad je vhodný pro
přenášení sekund v pravé ruce do různých oktávových poloh klavíru. Také je možné zkoušet posunovat motiv o půltón nahoru nebo půltón či celý tón dolů. Rovněž můžeme
transponovat motiv i do vzdálenějších tónin.

takty č. 56-58

Poslední vybranou ukázku z této skladby jsem vytvořila z taktů č. 78-80. Došlo zde k viditelnému zjednodušení (karta č. 9). Z levé ruky jsem vybrala pouze spodní
„h“, ležící původně až v taktu č. 80. Dvaatřicetinové noty
v pravé ruce jsem zjednodušila na osminy a vybrala pouze
prvních osm not z taktu č. 78. Kromě improvizací, uvedených v předchozích případech, můžeme zkusit vytvářet
protihlas k melodii v pravé ruce. Bude to vyžadovat chvíli
klidu a zkoušení. Je to ideální zadání pro domácí přípravu.
Dokonce se můžeme se žákem vsadit, kdo z nás vymyslí
hezčí protihlas (tip pro učitele: pěkně zní např. dis-fis-gisdis-h-fis-dis-fis).

takty č. 30-32

Harmonicky zajímavé zpracování hlavního motivu
skladby se nachází v taktu č. 57. Ani pro zkušeného klavíristu není jednoduché vést jednotlivé linie složitého vícehlasu, a tak pro improvizační potřeby opět došlo ke zjednodušení. V pravé ruce jsem ponechala beze změny vrchní
hlas, který je nositelem hlavní melodie. V levé ruce došlo
kromě vynechání spodní kvinty a průchodných tónů k rytmickým změnám (karta č. 8). Při improvizaci provádíme
rytmické změny v melodii umístěné v pravé ruce, melodii



takty č. 77-80

Pokračování v příštím čísle Pianissima.
Věra Chmelová
pozn. redakce: Na následující straně jsou umístěny pracovní karty
k tomuto článku. Na notografickém zpracování se podílela Petra
Machková.
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Pracovní karty k improvizaci
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Z A JÍMAV É P REKLAD Y
Pianist č. 70 (február-marec 2013)

Život umelca
David Fray opisuje hranice svojho
života siahajúce od Bacha k Boulezovi.
Pre tohto hĺbavého mladého francúzskeho klaviristu je však dôležité aj ticho.
V rozhovore s Inge Kjemtrupovou hovorí o Bachovi, Schubertovi, Mozartovi
a o schopnosti počúvať.
David Fray sa usádza do čalúneného
kresla vo vstupnej hale hotela v Londýne. Neďaleko odtiaľ sa nachádza
pompézny kozub, ktorý je elegantne
obložený drevom. Vysoký strop mie-

viedlo známeho filmára Bruna Monsaingeona k tomu, aby ho urobil námetom dokumentárneho filmu Swing,
Sing and Think? Ťažko vystihnúť podstatu Frayovej príťažlivosti, no počas
svojej krátkej kariéry tento mladý
francúzsky klavirista nepochybne po
sebe niečo zanechal.
Fray sa narodil v roku 1981 v meste Tarbes vo Francúzsku, v Pyrenejách. Prekvapujúco, Fray nepochádza
z rodiny profesionálnych hudobní-

s hudbou a mohli by ste ho skúsiť dať
na konzervatórium,“ spomína Fray.
Bol zapísaný na konzervatórium
v jeho meste a v siedmich rokoch vyhral miestnu súťaž. „Celý tento hudobný vývoj má množstvo odlišných
stupňov. Na každom stupni sa musíš
rozhodnúť, čo chceš robiť ďalej. Dokonca, aj keď prejdeš všetky tieto kroky úspešne, v určitom bode sa spýtaš
sám seba, či to chceš naozaj robiť. Keď
si dieťa, môžeš povedať, chcem sa stať
doktorom, ale nevieš, čo to skutočne
zahŕňa. Bolo to rovnaké s dieťaťom,
ktoré sa chce stať klaviristom. Čím
starší som bol, tým viac som videl, aké
je to ťažké.“
Keď prišiel na Parížske konzervatórium študovať k uznávanému učiteľovi
Jacquesovi Rouvierovi, Fray pochopil,
proti čomu stojí. „Keď si v malom
meste, nie je tam veľa talentovaných
chlapcov hrajúcich na klavír ako ty.
Keď prídeš do Paríža, nájdeš tam všetkých tých ľudí z Francúzska, ale tiež
z Japonska, Nemecka a Ruska, pre ktorých sú klavír a hudba tak isto dôležité
ako pre teba. Vtedy si uvedomíš, že nie
si sám.“

stnosti pôsobí majestátne, ale zároveň
je tu všetko pomerne hlučné. „Zvyčajne
mám rád malé hotely,“ poznamená, keď
sa nájdeme naklonení bližšie k sebe,
aby sme sa navzájom počuli.
Čo je na štíhlom sympatickom
klaviristovi s výzorom modela také
zaujímavé, že očarilo publikum a presvedčilo BBC Music Magazine, aby
ho zvolilo Nováčikom roka 2008? Je
to kontrast medzi jeho živočíšnosťou
za klavírom a očividne starostlivo
premysleným postojom k hudbe? Čo



kov. „Boli to milovníci hudby a často
sme počúvali doma klasickú hudbu.“
Predsa len existuje náznak muzikálneho génu. Je pravdepodobné, že jeden
z predkov jeho matky, ktorá je polovičnou Češkou, bol profesionálnym
hudobníkom.
Počas Frayovho detstva mali doma
klavír a od štyroch rokov ho začal vyučovať učiteľ, ktorý už učil jeho staršieho brata. „Učiteľ povedal mojim rodičom, tento (môj brat) je dobrý, ale ten
malý (to som bol ja) má naozaj niečo

Kríza bola nevyhnutná a prišla vo
Frayovom treťom roku na konzervatóriu. „Bol som čoraz viac plný pochybností a povedal som Rouvierovi, ‚Myslím, že ak prestanem hrať na
klavír, nebudem hudbe chýbať.‘ Bol
dosť inteligentný na to, aby mi povedal, ‚Samozrejme!‘ čo nebolo podľa
môjho očakávania, pretože som bol
trochu namyslený. Čakal som, ‚Ó, môj
Bože, si tak nadaný, bola by to taká
veľká škoda!‘ Nepovedal to! Namiesto
toho povedal, ‚Samozrejme, že hudba
bude existovať bez teba, ale je dôležité vedieť, či bude hudba chýbať tebe.‘
V tomto zvláštnom okamihu som po-
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chopil, že som bol na zlej ceste. Očakával som od hudby niečo, čo bolo príliš
trúfalé. Musíš byť oveľa viac pokorný.“

ako klasického skladateľa, tak akoby
som hral dielo od Bacha. Je to všetko
hudba!“

S touto dôležitou skúsenosťou sa
Fray zúčastnil dvoch veľkých súťaží,
Hamamatsu Competition v Japonsku
a Montreal International Music Competition. V oboch získal ceny. „Nie
som stvorený pre súťaže a musím priznať, že ich naozaj nemám rád,“ hovorí. „Čím skôr opustím svet súťaží, tým
lepšie to bude pre hudbu.“ Časť jeho
odporu k súťažiam súvisí s rozdielom
medzi prípravou na súťaže a prípravou na koncert. „Ak sa chystáš na
súťaž obzvlášť so zmýšľaním umelca,
zbytočne riskuješ a aj tak nebudeš vo
finále. Raz som bol v porote a je veľmi ťažké zhodnúť sa v pohľade na štýl
Bacha, Mozarta alebo Chopina. Nakoniec sa s ostatnými zhodneš na úplne nezaujímavých veciach, technike
alebo niečom takom. Mám rád výrok
od Bouleza. Povedal, že keď skúšaš
nakresliť koňa spoločne s dvanástymi
ďalšími ľudmi, na konci vznikne ťava.“

Bach vo farbe

Fray počas našej konverzácie viackrát spomenul Boulezovo meno.
Pierre Boulez, tento slávny skladateľ
a dirigent, je jeho inšpiráciou. V ich
jedinom stretnutí Fray hral Boulezove klavírne skladby Notations a Incises. „Dal mi radu a napísal želanie
hovoriac, že sa mu páčilo obzvlášť
Notations. Bol som neskutočne hrdý,
pretože Boulez je jeden z mojich idolov ako skladateľ, dirigent a mysliteľ.“
Vďaka tomuto stretnutiu obdržal špeciálnu cenu na významnom nemeckom festivale Klavier Festival Ruhr
a napokon sa dopracoval až k zmluve
s Virgin Classics. Jeho prvá nahrávka
v tomto vydavateľstve z roku 2007 obsahovala diela Bacha a Bouleza. „Bola
to pre mňa cesta, ako ukázať limity
môjho repertoáru, cesta ako povedať,
že toto je môj svet – od Bacha k Boulezovi. Okrem toho, keď si mladý, chceš
zmeniť svet. Zostarneš a uvidíš, že na
svete neznamenáš skoro nič – si len
malá bodka. Taktiež som videl, že baroková a súčasná hudba sú veľmi často
hrané špecialistami. Cítil som, že by to
bola škoda, pretože som hral Bouleza



Ako ukazuje jeho najnovšia nahrávka vydaná v januári, Fray nie je
jedným z tých, čo sa hanbia hrať Bacha na modernom klavíri. Nad touto
témou dlho rozmýšľal (nie je to prvýkrát v tomto interview, čo spomínam,
že Frayov otec je učiteľ filozofie). „Ľudia si dnes uvedomujú, že dobré štýlové hranie u Bacha neznamená automaticky používať nástroj z Bachových
čias. Nie je to však také jednoduché.
Aby som bol úprimný, dotýkanie sa
čembala mi u Bacha nepomohlo. Je
oveľa zaujímavejšie hrať napríklad na
fortepiano Beethovena, Schuberta alebo Mozarta, pretože máme k dispozícii bohatší zápis. Kvôli Beethovenovmu zápisu pedálu je veľmi zaujímave
hrať na fortepiano. Ale u Bacha nechcem byť príliš dogmatický. Bach nie
je v mojej mysli spojený s konkrétnym
nástrojom alebo zvukom, čo však nie
je prípad Scarlattiho, Rameaua alebo
Couperina; skladateľov, ktorých nemôžem hrať na modernom klavíri.“
„Vieme, že Bach hral na čembale,
organe a clavecine, čo bol jeho obľúbený nástroj, pretože bol plný farby.
Až do veku dvadsiatich rokov som si
neuvedomil, že je možné pri Bachovej
hudbe myslieť na farby. Mal som dojem, že Bach by sa dal hrať v miernom
tempe a mať iba dve farby: ‚on‘ alebo
‚off ‘, jemne alebo nahlas.“
Hoci nie je nevyhnutne fanúšikom
Gouldovej interpretácie Bacha, Fray
hovorí, že kanadský klavirista zmenil
jeho pohľad na Bacha. „Myslím si, že
jeho intuícia bola správna, pretože keď
hráme Bacha, musíme zmeniť nástroj.
Nemusí to byť rovnaký nástroj, ktorý
používame na Beethovena, Schuberta,
Mozarta alebo Prokofieva. Musíš vytvoriť nový nástroj. Podľa môjho názoru nie je zakázané používať v Bachovej
hudbe pedál. Viem, že niektorí klaviristi sa nedotknú pedálu, čo rešpektujem. Používam pedál na vytvorenie

zvukového efektu, nie na dozvuk. Ak
hrám v modernej sále s moderným
klavírom, stlačím trochu pedál kvôli
dosiahnutiu dojmu, že hrám v malom kostole. Je to ťažké, pretože musíš
použiť množstvo štvrtinových a polovičných pedálov. Nemôžeš použiť celý
pedál, pretože na modernom klavíri
dodáva zvuku priestor.“
Z jeho lásky k Bachovej vokálnej hudbe – tvrdí, že vedel naspamäť
takmer celé Matúšove pašie, keď mal
jedenásť rokov – sa tiež dozvedáme
o jeho zmýšľaní. „Výsledkom môjho
hľadania ako hrať Bachovu hudbu,
bolo nájsť inšpiráciu nie v organe, ale
v ľudskom hlase. Čím viac som vedel
o Bachových pašiách a kantátach, tým
viac mi to pomohlo nájsť možné riešenie pre Bachovu hudbu. Začal som
si myslieť, že keď sú farby dobré pre
vokálnu hudbu, prečo by nemohli byť
akceptovateľné pre klavírnu?“

Dojatý Schubertom
Okrem Bacha a Bouleza nahral
Fray niekoľko CD pre Virgin Records,
najmä z nemeckého repertoáru, zahŕňajúc zopár Bachových nahrávok,
Schubertove Moments Musicaux
a Impromptus a Mozartove koncerty.
„Nedávno som diskutoval s kamarátom a povedal som, že skladateľ môjho srdca nie je Bach. Myslím, že je to
Schubert,“ hovorí Fray. „Je to skladateľ, pri ktorom sa cítim najpohodlnejšie a skladateľ, ktorý ma dojíma vari
najviac. Bach je niekto, koho nemôžem takto porovnávať, pretože Bach je
pre mňa niečo úplne osobitné.“
Okrem Boulezovej hudby nestrávil
Fray veľa času s francúzskym repertoárom (i keď hráva Ravelov klavírny koncert G-dur) a takisto prejavil
malý záujem o ruský repertoár a hudbu Liszta (hoci nahral jeho sonátu).
„V mojej rodine bola nemecká kultúra
hlavnou témou. Moja mama je učiteľka nemčiny a môj otec učiteľ filozofie,
takže pre oboch je nemecká kultúra
veľmi dôležitá. Domnievam sa, že som
bol týmto ovplyvnený. Odhliadnuc od
toho som sa rozhodol, že by mala byť
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moja povinnosť hrávať Bacha, Mozarta, Haydna, Brahmsa aj Schönberga.
V mojom živote nemám dostatok času
hrať to, čo by som chcel!“
Spýtala som sa Fraya na vytváranie
zvukového obrazu v Schubertovi a Bachovi. „So Schubertom je to tak, ako
keď ideš do najintímnejších ľudských
myšlienok. S Bachom je to iné. Za
každou notou v Bachovi máš duchovné zanietenie – všetky symboly náboženskej histórie. So Schubertom máš
históriu s malým „h“, históriu každého
človeka.“
Na koncerte hrá nádherne, ale vyzerá zvláštne; ohnutý dopredu a úplne pohrúžený do klávesov pod jeho
prstami. Inokedy sa zdá, že počas hrania diriguje, takže si nemôžem odoprieť otázku, či sa zaujíma o dirigovanie. „Myslím, že dobrý klavirista by
mal byť ako spevák, dirigent, huslista
a hráč na hoboj – mal by byť všetkým.
Táto práca je fascinujúca, zaujímavá
a je to výzva. Môj učiteľ v Paríži hovorieval, ‚Neznášam klavír!‘ Myslel
tým, že nemá rád spôsob niektorých
ľudí, špeciálne študentov, ktorí používajú svoj nástroj ako cestu na dokázanie ich schopností. Toto je obmedzený pohľad na klavír. Klavír by mohol



slúžiť k otvoreniu sa pre svet speváka,
dirigenta, a tak ďalej.“
Podľa Fraya môžu dobré frázovanie
a štýl pomôcť klaviristovi prekročiť
limity nástroja. „Dobré frázovanie je,
keď počas každej noty existuje už ďalšia. Pri Mozartovi je to veľmi dôležité.
Ak chceš mať spevné legato v Mozartovi, nemôžeš hrať každú notu jednotlivo a zostávať na každej note počas
jej trvania. Je to ťažké, pretože máme
len kladivká a struny, ale viem, že sa to
dá, pretože môj obľúbený klavirista to
robí. Najkrajšie, úplne znejúce legato
má Richter. On robí legato naozaj cez
prsty. Okrem toho môžeš robiť legato
len s tvojimi ušami. Môžeš mať pocit
legata, pretože legato je kúzelná vec.“
Po viac ako hodine vo Frayovej spoločnosti som začínala rozumieť, čo je
na ňom ako hudobníkovi a umelcovi
atraktívne. „Myslím, že čím viac robím túto prácu, tým viac zisťujem, ako
ďaleko som od toho, kde by som mohol byť,“ hovorí. „Naozaj odporúčam
túto myšlienku ostatným ľuďom. Nie
je to skľučujúce. Ak to prijmeš, si oveľa slobodnejší. Tvoja vlastná osobnosť
a tvoja pýcha je pri práci na hudbe veľkou prekážkou. Naozaj! Ak sa od toho
oslobodíš, dostaneš sa oveľa ľahšie na

úroveň, kde len rozmýšľaš, čo máš dať
hudbe a čo máš robiť, aby si jej čo najlepšie slúžil.“

Zvuky ticha
Keď som sa opýtala Davida Fraya,
akú hudbu okrem klasickej počúval,
odpovedal, že rád počúval ticho. Bola
to nezvyčajná odpoveď a inšpirovalo
nás to k rozsiahlej diskusii o hudobníkoch, tichu a počúvaní. „Ak sa chceš
stať dobrým hudobníkom, musíš mať
rád aj ticho,“ hovorí Fray. „Musíš rešpektovať ticho. Ako dobrý poslucháč
musíš mať rád ticho. Hudba by bez ticha neexistovala.“
Znamená to, že by prestal hrať
počas koncertu, keď zazvoní nahlas
mobil? „V niektorých miestach sa to
dá akceptovať, ale telefón zvoniaci
počas ticha alebo počas pianissima
môže zničiť všetko. V Lisztovej sonáte h-moll je pred fúgou (v tretej časti) miesto napísané v ppp. Pre mňa
osobne ide o najviac hýbajúcu sa časť
celého diela a najnižší bod dynamiky,
čo je veľmi dôležité pre štruktúru. Ak
vtedy niekto zakašle alebo zazvoní telefón, môže to narušiť celé dielo. Ak
hrám tak dobre, ako by som chcel,
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Technické problémy, s ktorými bojuješ?
Všetky! Obzvlášť mi nejdú dvojhmaty. Musím mať ruku v polohe, ktorá nie je pre mňa prirodzená. Rozmýšľať o technických problémoch je vždy
zložité. Ak myslíš v spojení s hudbou,
ide to ľahšie.
Akú radu by si dal amatérskemu
klaviristovi?
Pozorne počúvať, čo robíš. Pracovať na rozdiele medzi tým, čo počuješ
v tvojej mysli a tým, čo znie reálne
v tvojom hraní.
Keby si sa nestal klaviristom, čím
by si bol?
Možno filmovým režisérom. Práca
na filme má v sebe niečo hudobné.
Ak by si mal na výber, komu by si
chcel zahrať (žijúci alebo nežijúci)?
v miestach ako toto by mohli ľudia na
dve sekundy prestať dýchať.“
„Niekedy môže byť zvuk tak jemný, že musíš prestať dýchať, aby si ho
počul. Nemôžeš to však robiť často,
pretože by to bolo absurdné. Kúzlom
hudby je, že občas sa taká vec stane.
Pri nej cítiš, že ľudia sú na tvojej strane
a vnímaš ten jedinečný pocit. Je krásne cítiť ticho, keď ľudia počúvajú hudbu. Nemyslím mlčanie človeka, ktorý
nič nerobí! Ticho niekoho, kto počúva
hudbu.“
„Ak ti niečo hovorím a mám ti povedať niečo naozaj dôležité, obvykle
by som to nezakričal nahlas. Budem to
šepkať a priblížiš sa ku mne, aby si to
počul. Rovnako je to v hudbe. Myslím
si, že ľudia, ktorí chcú na pódiu stále
kričať a venujú každej note pozornosť,
to preháňajú.



Interview „zblízka“
Ak by si mohol hrať iba jedného
skladateľa, kto by to bol?
Bach je jediný, kto by ma úplne naplnil. Existuje v ňom také množstvo
svetov, že v nich môžeš nájsť všetko.
Existuje klavirista (žijúci alebo nežijúci), za ktorým by si dlho cestoval, aby si ho počul?
Wilhelm Kempff.
Ak by si si musel vybrať jednu koncertnú sálu na svete, ktorá by to
bola?

Hocikomu, kto je fascinovaný hudbou a má záujem. Chcem vnímavé uši
a chápavé srdce. Každý, kto vyhovuje
tejto definícii, je vítaný.
Čo počúvaš okrem klasickej hudby?
Rád načúvam tichu. Relaxujem pri
tom, čo ponúka príroda. Ak počúvam
hudbu, vyberiem si klasickú, ktorú
mám rád. S obľúbeným hudobníkom.
Přeložil Marián Kubačka
Pozn. redakce: článek vznikl jako seminární práce, která byla podkladem k diskusi
v předmětu Teorie klavírní interpretace na
KKI HF JAMU, pedagog prof. Alena Vlasáková

Concertgebouw v Amsterdame.
Mám rád jej akustiku a pozíciu ľudí vo
vzťahu k pódiu.
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Z AHRANICNÍ OKÉNKO
Zkušenosti ze zahraniční stáže v Londýně (2. část)
V první části článku, která byla publikována v minulém
vydání Pianissima, jsem se zaměřila na postřehy ze zahraniční stáže spíše v obecném slova smyslu. V druhé části,
která je psána formou otázek a odpovědí, se vyjadřuji konkrétněji k jednotlivým aspektům studia Na Trinity Conservatoire of Music and Dance. Abych se co nejvíce přiblížila
přání ze stran čtenářů, ponechala jsem otázky přesně tak,
jak mi byly položeny.

Jaká byla náplň studia, jaké jsme měli předměty?
Jak už jsem naznačila v předchozím čísle, základ tamního edukačního systému tkví v praxi, což poměrně výrazně
odlišuje jejich náplň studia od té naší. Děti jsou od útlého věku vedeny k samostatné práci se záměrem využít co
nejvíce dostupných informačních zdrojů. Předměty nejsou
vedeny ve smyslu přednášek, ze kterých si děláme poznám-

Večerní pohled na Londýn

ky, jejichž znalost pak prokážeme při ústní nebo písemné
zkoušce. Hodiny probíhají spíše formou diskusí vycházejících ze zkušeností všech zúčastněných. Mám-li být více
konkrétní, např. Dějiny hudby probíhají v podstatě formou
seminářů, zaměřených v každém ročníku na jedno určité
historické období. Studenti si nosí jednotlivé skladby odpovídající časovému zaměření a přímo na nich se učí rozpoznávat charakteristické hudební prvky, probírá se geneze
díla i ve spojitosti se skladatelovým životem. Tento způsob
výuky mi připadá na první pohled úžasný, na ten druhý si
uvědomíte, jak moc je zapotřebí vaší vlastní uvědomělosti
a vůle se něco naučit a ne všichni jsme v osmnácti nebo
dvaceti letech na tuto formu volnosti připraveni.
Patrný rozdíl náplně studia si uvědomíte už jen při seznamu povinných předmětů, které musíte absolvovat. Nejenom, že výčet předmětů je podstatně útlejší, ale také na-



prosto odlišný. Základem je samozřejmě výuka hlavního
oboru, která probíhá formou individuálních hodin (90 minut týdně), což naprosto koresponduje i s našimi podmínkami. Interpretační semináře probíhají formou výukového semináře, kdy studenti předvedou připravené skladby,
a poté sledujete práci přítomného pedagoga, který se snaží
zapojit i ostatní studenty do veřejné výuky. V podstatě se
více méně jedná o formu masterclassu, kdy se profesor snaží zapojit i názory od ostatních studentů.
Dalším povinným předmětem je způsob komunikace
umělce s publikem a prezentace sebe sama – cílem je nejen
naučit studenty mluvit před obecenstvem, ale také umět
nabízet sebe sama ve smyslu vytvoření vlastních webových stránek, vizitek, uměleckých životopisů v závislosti na
vaší cílové skupině a v neposlední řadě vytvoření vašeho
promo CD, kterým se můžete prezentovat. Náplň tohoto
speciálního předmětu je typická spíše pro postgraduální
studium. Jeho zjednodušená verze se však objevuje už i ve
studiu magisterském. Posledním povinným předmětem je
tzv. CoLab, který vás má přimět k experimentování - snažit
se vytvořit originální hudební projekty, které vás zformují
do netradičních hudebních uskupení, zahrajete si na hudební nástroje, které jste ani nevěděli, že existují, snažíte se
hudbu uchopit z jiného úhlu pohledu. Cílem je zapojit co
nejvíce uměleckých sfér – tanec, poezii, herectví, filosofii…
Kromě povinných předmětů máte samozřejmě možnost
navštěvovat řadu nepovinných tzv. „doporučených výukových hodin“, jejichž obsah už bude znít více povědomě
i pro nás – např. komorní hra, improvizace, pedagogika
nebo praktická harmonie a umění doprovodu. To už však
záleží na samotné volbě každého studenta, jestli se zapojí.

Kolik studentů klavíru je v ročníku a jaká je vybavenost a kvalita nástrojů?
Celkový počet studentů na klavírním oddělení je podstatně vyšší než u nás – cca 100. Trinity ale nabízí daleko
více studijních programů, takže ve výsledku se dostanete
k 8 – 12 studentům na ročník, což vychází téměř stejně
jako u nás. Faktem však zůstává, že škola má celkově více
než 100 klavírních studentů a všichni potřebují cvičit a to
už si pak uvědomíte, že je vás přece jen o něco více než
u nás. Musím však říci, že i přes občasný stres z nedostatku cvičných hodin má Trinity velmi dobře vypracovaný
rezervační systém, nemluvě o kvalitě hudebních nástrojů,
kde převládají značky Stainway, Kawai a Yamaha. Pokud
zrovna neprobíhaly přijímací zkoušky nebo ročníkové či
absolventské koncerty, nebyl problém si najít i osm cvič-
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ných hodin denně. Základem byl počítačový systém, kde
jsme měli možnost zarezervovat si každý den dvě cvičné
hodiny. Všechny dveře ve škole byly napojeny na centrální
počítač. Abychom se dostali do třídy, museli jsme přiložit svoji čipovou kartu, která nás na základě rezervačních
údajů vpustila dovnitř. Pokud jsme se do 15 minut nedostavili do třídy, automaticky se místnost uvolnila pro další
studenty a už jsme na ni neměli právo. Další cvičné hodiny
jsme si mohli zamluvit až přímo v ten den, kdy byl spuštěn
rezervační systém vždy 15 minut po celé hodině. V podstatě záleželo na naší vůli a trpělivosti, kolik cvičných hodin
si najdeme.

vodem druhého klavíru. Průběh této zkoušky je rozdělen
postupně do celého akademického roku. Sami studenti
si volí procentuální váhu známky jednotlivých částí tak,
aby ve výsledku mohla vzniknout jedna výsledná známka
představující 100%. Na výběr jsou celkem tři procentuální modely - např. známka dosažená za sólový recitál může

Jak probíhala výuka a jak často?
O tom, jakou formou probíhala výuka, jsem se rozepsala
již o pár odstavců výše. Časový rozvrh výuky se v podstatě
nijak výrazně nelišil od toho našeho. Někdy se vám stalo,
že jste měli dvě hodiny dopoledne a pak například až v šest
večer. Škola však poskytovala hned několik možností, jak
využít vzniklý volný čas. V první řadě to byla samozřejmě možnost cvičení. Dále obrovská knihovna, která byla
součástí areálu, kde bylo i nemalé množství počítačů, takže jsme mohli pracovat na svých projektech. Společenská
místnost, která byla určena pro odpočinek nebo relaxování
u televize, součástí byl i kulečníkový stůl či fotbálek. A samozřejmě kantýna, kde jsme si v průběhu celého dne mohli zakoupit drobné i větší občerstvení. Trinity se také pyšní
svou úžasnou lokací při pobřeží řeky Temže, hned vedle
Greenwich parku, takže pokud bylo jen trochu hezky, stovky studentů mířily za odpočinkem ven do přírody.

U koho jsem studovala?
V Londýně jsem byla dva roky. Za tu dobu jsem měla
možnost se učit nejen od svých profesorů hlavního oboru - Eugena Astiho a Martina Tirima, ale také mnoha dalších. Bylo velice přínosné mít možnost si zahrát i u jiných
profesorů ať už v rámci povinných či nepovinných předmětů nebo vypsaných interních masterclassů. Londýn je
nesmírně kosmopolitní město, což platí dvojnásobně pro
studenty a profesory vysokých škol. Trinity tuto myšlenku velice podporuje. Já osobně jsem stihla vyzkoušet jak
anglickou a americkou školu, tak i italskou, francouzskou
a ruskou školu.

Trinity Conservatoire of Music and Dance

představovat 60% vašeho celkového hodnocení, komorní
hra 20% a klavírní koncert také 20%. Pokud si myslíte, že
vaší doménou je spíše komorní hra, vyberete si jiný procentuální model, kdy známka z komorní hry bude mít větší
váhu, přičemž sólový recitál může mít minimální hodnotu
40%. Hodnotící komise je dvou až tříčlenná – vedoucí katedry, zástupce z jakékoliv jiné hudební katedry (smyčce,
zpěv, dechy, dirigování) a hostující profesor (klavírista)
z jiné hudební akademie. Součástí známky sólového recitálu je i tištěný program, kde se posluchači mají dočíst
více o vaší koncepci recitálu i jednotlivých skladbách. Po
koncertě probíhá ještě krátký pohovor, který má prověřit
vaši odbornou znalost ve spojitosti s repertoárem, jež jste
si vybrali pro svůj koncert.
Ostatní zkoušky probíhají formou projektů, psaných
esejí či praktických prezentací, jejichž cílem není prokázat
všeobecnou znalost a přehled, ale dojít k vlastnímu názoru
na základě získaných informací v rámci dlouhodobějšího
průzkumu.

Jak probíhají zkoušky?

Na jaké koncerty jsem mohla chodit a kde se konaly?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že akademický rok
v Anglii není členěn na semestry jako u nás, ale na trimestry. Výuka začíná začátkem září a končí v červenci. Každý trimestr trvá 13 týdnů, po kterých následují vánoční,
velikonoční nebo letní prázdniny. Každý trimestr je ještě
v polovině přerušen týdnem volna tzv. „halfterm“. První
dva trimestry jsou výukové, třetí je zkouškový. Výjimku
tvoří známka z hlavního oboru, která se skládá za tří částí: sólový recitál, komorní hra a klavírní koncert s dopro-

Asi není potřeba zdůrazňovat, že Londýn je kulturně
nesmírně bohatým městem. Nemine ani den, kdy byste
neměli možnost zažít nějaký mimořádný hudební zážitek.
Významná hudební centra jako South Bank, kde najdete nejprestižnější koncertní síně jako Queen’s Hall, Royal
Festival Hall nebo Barbican Centre, Wigmore Hall, Albert Hall a další, hostí ročně stovky zvučných uměleckých
jmen. Ačkoliv cenová relace těchto koncertních pódií je
poměrně vysoká, a to i se studentskou slevou, návštěvnost
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je také vysoká a publikum rozmanité. V Londýně jsou kromě tradičních večerních koncertů velice rozšířené odpolední koncerty a zejména tzv. „Lunch Time Recitals“, což
jsou koncerty v době oběda. Takových koncertů se konají desítky denně po celém Londýně. Jejich kvalita se sice
může různit, ale rozhodně stojí za pozornost si nabídku
pečlivě hlídat. Vstupné je nesrovnatelně levnější (mnohdy
i zdarma) než do vyhlášených koncertních síní a kdo dává
přednost komornějším prostorám, ten si rozhodně přijde

na své. I samotná Trinity se snaží vytvořit velice rozmanitý
koncertní program, stejně tak jako ostatní hudební akademie – Royal Academy, Royal College a Guildhall. Výčet
koncertních síní bych mohla ještě více rozšířit, ale asi už
si každý domyslí, že kulturní život v Londýně je nesmírně
bohatý a v podstatě vám dokáže nabídnout vše, na co si jen
vzpomenete.
Lucie Czajkowská

Z A JÍMAV Ý POSLECH
Moje děťátko - klasická hudba pro matku a dítě
Ráda bych Vám představila nově
objevený poslechový materiál – CD
s názvem Mein Baby – klasická hudba pro matku a dítě. Je zajímavé, že
v německy mluvících zemích existuje pro děti od 0 let poměrně mnoho
CD s klasickou hudbou (např. Baby
-Klassik, Klassik für Baby, Träum Süβ
– Klassik für Mein Baby aj.). Česká
hudební vydavatelství mají v této oblasti ještě mnoho co dohánět.
CD „Mein Baby – Klassik für Mutter
& Kind“ vyšlo u vydavatelství Deutsche
Grammophon a obsahuje 70 minut příjemné klasické hudby spíše klidnějšího
charakteru. V překrásných skladbách
se objevují sólové melodie pro příčnou flétnu, housle, violoncello nebo
klavír s doprovodem smyčců, harfy
nebo celého orchestru. Výběr skladeb
je hodnotný – CD začíná orchestrální
Ukolébavkou od B. Godarda, následuje
2. věta z Mozartova klavírního koncert
č. 21 C dur KV 467, z dalších klavírních
skladeb je to Adagio z Klavírního koncertu č. 5 Es dur op. 73 od L. v. Beethovena, Snění ze Schumannových Dětských scén op. 15 nebo Akvárium
z Karnevalu zvířat od C. Saint-Saënse.
Zastoupena jsou období od baroka
(Vivaldi) přes klasicismus (Mozart,
Beethoven, Gluck, Boccherini), ro-



a kreativitu. Klidná a melodická klasika působí už i na nenarozené děti.
Nevznikne díky hudbě z dítěte génius,
ale jsou studie o tzv. mozartovském
efektu, z nichž jednoznačně vyplývá,
že hudba dělá matce i dítěti dobře.
Ale myslete i na to, nevystavovat dítě
trvalé nebo příliš hlasité hudbě. Dítě
jednak potřebuje i klid a břišní stěna
matky není příliš silná.

mantismus (Schubert, Schumann,
Brahms, Fauré, Saint-Saëns, Godard)
až po 20. století (R. P. Williams).
Interpretace skladeb je na velmi vysoké úrovni – mezi sólisty jsou např.
Gidon Kremer (housle), Mischa Maisky (violoncello), Martha Argerich,
Christoph Eschenbach, Friedrich
Gulda (klavír), z dirigentů Claudio
Abbado, Nikolaus Harnoncourt aj. Hru
sólistů doprovází pět světově známých
filharmonií (např. Vídeňská filharmonie nebo Londýnský symfonický orchestr). I kvalita nahrávek je vysoká.

Od 20. týdně těhotenství může dítě
v břiše matky slyšet hlasy, rytmy i melodie, může to vše i rozlišovat a po
narození znovu poznávat. Jeho oblíbenou melodií se dá dítě také později
snadno utišit. Co se dítěti líbí, pozná
matka jednoduše podle toho, zda se
dítě spokojeně usmívá nebo neklidně
vrtí. Dalším důležitým faktorem je samozřejmě i to, co se líbí matce.“
Vybraná hudba je velmi příjemná
i pro posluchače všech věkových skupin. Pokud máte za sebou náročný den
a těžko se usíná, pomůže vám hudba
navodit klidné myšlenky a pokojné
spaní nebo naopak příjemné probuzení do nového dne.

V úvodu CD se dočteme: „Hudba
je nejen krásná, ale jsou ji přisuzovány i schopnosti zlepšit inteligenci
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Klavírní dílo L. Janáčka v podání Rudolfa Firkušného
úmrtí uplynulo v loňském roce 20 let.
Těšit se z jeho hry můžeme i nadále,
např. poslechem CD.
Nedávno jsem navštívila Bontonland a během hledání objevila komplet
2 CD s klavírním dílem Leoše Janáčka
v podání Rudolfa Firkušného. Velikost
interpreta, kvalitní hudební vydavatelství (Deutsche Grammophon) a velmi
příznivá cena (méně než 300 Kč) mě
vedly k zakoupení CD a musím říct, že
to bylo dobré rozhodnutí.
V prvním čísle Pianissima jsme se
mohli dočíst o dvou festivalech Rudolfa Firkušného, světoznámého českého klavíristy 20. století, od jehož

CD nosiče obsahují: Téma s variacemi, kompletní cyklus Po zarostlém
chodníčku, Vzpomínku, Klavírní

sonátu 1. X. 1905, cyklus V mlhách,
Concertino pro klavír a komorní ansámbl a Capriccio pro klavír levou
rukou a soubor dechových nástrojů.
Symfonický orchestr bavorského rádia diriguje Rafael Kubelík.
Myslím, že toto CD by nemělo chybět v diskografii profesionálního klavíristy a určitě potěší i mnoho neprofesionálních milovníků klavírní hry.
CD je možné dohledat na stránkách:
www.deutschegrammophon.com
Věra Chmelová

KUR Z Y, SEMINÁRE A MASTERCLASS Y
Skladatelská dílna Petra Bazaly
Lidskost, otevřenost a velké muzikantské mistrovství - těmito slovy bych charakterizovala setkání se
skladatelem, pedagogem a koncertním umělcem Petrem Bazalou, které
se uskutečnilo dne 14. 2. 2015 v aule
JAMU v Brně. Po přátelském přivítání
mezi posluchači Metodického centra
prof. Alenou Vlasákovou se pan Bazala ujal slova. Hned v úvodu nám na
sebe prozradil, že má absolutní hudební sluch. Vyznal se také, že hudbu
cítí jako modlitbu a život bez ní si vůbec neumí představit.
Seznámení s jeho dílem proběhlo
formou malého koncertu, který připravili mladí klavíristé a jejich pedagogové ze základních uměleckých
škol. Nejprve zazněla Malá etuda
v podání Adama Dřímala. Jeho spolužačka Klára Bojceňuková (pedagog
Halina Heinzová, ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná) zahrála hned tři skladbičky v tomto pořadí: Krůček po krůčku, Toccatina a Swing pro děti. Ivana
Bakešová (pedagog Silvie Sommrová,
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno)



přednesla lyrickou skladbu Dáreček
z lásky. Na závěr zahrála Klára Ondrůšková (pedagog Jindra Jakabová,
ZUŠ Hodonín) velmi přesvědčivě
technicky náročnou skladbu Kamzík. Autor projevil upřímnou radost
z toho, že se jeho skladby hrají, a vyjádřil spokojenost s hudební i technickou úrovní provedených děl. U některých skladeb (Malá etuda, Krůček po

krůčku) doporučil větší dynamickou
škálu a její rozložení po celé ploše.
Průběh crescenda si představuje „od
šepotu až po křik“. U skladby Dáreček z lásky předvedl různé možnosti
interpretace (tempo, agogika). Melodii v pravé ruce připodobnil ke zpěvu
nebo k hlasu houslí. Zdůraznil důležitost obsahu hudebního sdělení interpreta směrem k posluchači. Vtipně
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k tomu poznamenal, že svým žákům
občas říká: „Hrej tak, abych se tady
nenudil.“
Ve druhé části programu se Petr
Bazala rázem proměnil ze skladatele
v interpreta a s naprostou suverenitou a brilantností nám přednesl téměř
celé své klavírní dílo shrnuté ve třech
dílech jeho Skladeb pro klavír (nakladatelství Lynx). Z prvního dílu to
byla nejdříve tři Preludia. Každé Preludium má odlišný charakter. První
je smutnější, druhé jazzové a třetí považuje autor za nejtěžší kvůli zrcadlově obrácenému rytmu v pravé ruce.
Preludia lze nastudovat i jako cyklus
např. na absolventský koncert. Skoro
všechny Bazalovy skladby snesou větší
pedalizaci, některé to přímo vyžadují. Ve skladbách Romance pro klavír
nebo Preludium pro levou ruku není
nutné volit příliš rychlá tempa. Jsou
komponovány v rachmaninovském
stylu a žáci s menším rozpětím mohou u akordů v pravé ruce vynechat
spodní notu.
Druhý díl obsahuje skladbičky všech
pokročilostí od snadných etud až po
opravdové koncertní kusy. Starý příběh

dává velký prostor dětské fantazii. Pojetí autora je velmi kontrastní a ve své
představě má obraz opuštěného, rozbořeného chrámu. Petr Bazala vnímá
jako hudbu všechno kolem nás. Dokáže
zhudebnit i věci zdánlivě nevyzařující žádnou poetiku či inspiraci, jakými
jsou kupříkladu industriální stroje.
Ke skladbám Bagr a Toccata/Zbíječka
s humorem dodává: „Hrejte to nahlas,
ale klavír by to měl přežít.“
Ze třetího dílu jsme vyslechli zejména virtuózní skladbu Vlny. Autor
se nechal inspirovat koncertní etudou
Bedřicha Smetany Na břehu mořském.
Skladba je věnována prof. Ivanu Klánskému. Ostatní kusy mají velmi rozmanitý ráz (Vlak InterCity, Včelka,
Sedmikráska aj.) i stupeň náročnosti.
Drobnou skladbičku Žabka je možné
zadávat již velmi malým dětem a učit
ji formou náslechu. U Elegie je třeba
velmi citlivě pracovat s melodií, jež je
překrývána levou rukou. Interpretační
část setkání uzavřela skladba Padající
ostinato, předvedená v obdivuhodném
tempu.

krásné improvizace v romantickém
a chopinovském stylu. Improvizuje
velmi rád. Ve svých improvizacích dokáže vyjádřit svoje nejniternější, často
melancholické pocity. Jako prostředek
k vyjádření těchto pocitů mu nejlépe
vyhovují jeho oblíbené tóniny b moll
a es moll.
Setkání s Petrem Bazalou bylo pro
všechny zúčastněné velkou inspirací
a povzbuzením do další práce. Petr
Bazala je autorem velmi originálních
nápadů. Komponuje pocitově a intuitivně. Někdy píše skladby přímo
pro svoje žáky „na tělo“. Líbí se mi
univerzálnost všech tří dílů Skladeb
pro klavír. Můžete zalistovat a vybírat
technická cvičení, skladbičky na koncerty, soutěže nebo jen tak pro radost.
Ze svých zkušeností mohu potvrdit, že
děti hrají jeho skladby opravdu rády,
neboť je vždy něčím zaujmou. Nejlépe
to asi vyjadřují slova mé žákyně Ivanky: „Pan Bazala má úplně stejné názory na hudbu jako já. Kdybych měla
takový talent, dělala bych to stejně.“
Silvie Sommrová

Samotné finále pak patřilo autorově improvizaci. Předvedl nám dvě

Seminář s doc. Janem Jiraským na Konzervatoři Pardubice
Vedoucí katedry klávesových nástrojů JAMU v Brně doc. Jan Jiraský je pravidelným lektorem na seminářích Konzervatoře v Pardubicích. Dne 4. 3. 2015
zde uvedl přednášku na téma „Hudba
v řeči a řeč v hudbě“, po níž následoval
koncert, kde pianista přednesl své nejoblíbenější Preludium a fugu cis moll
z I. dílu Dobře temperovaného klavíru
J. S. Bacha a dvě díla F. Chopina – Baladu g moll op. 23 a Polonézu-fantazii
As dur op. 61. Interpretace vedla posluchače doslova „duševní krajinou hudby“ – obdivovali jsme zvukové barvy,
myšlenky, způsob vyjádření, brilanci.
Jan Jiraský je vzácným typem umělce, který je schopen v rámci jednoho
semináře přednášet, koncertovat i předávat pedagogické poznatky. V odpo-



rativní byla práce na zvukové kultuře
a stylovosti výkonů.
Na závěr semináře jsme byli pozváni
na koncert Jana Jiraského 21. 4. 2015
do Besedního domu v Brně, kde bude
uveden kompletní I. díl Bachova Dobře temperovaného klavíru. Pedagogové
Konzervatoře Pardubice požádali interpreta, zda by v budoucnu vydal na CD
tento komplet. Doufáme, že se umělecký projekt zrealizuje a nová nahrávka
obohatí všechny zájemce o Bachovo
dílo.
ledních hodinách následoval mistrovský kurz, kde se představili zejména
studenti připravující se na soutěž Pro
Bohemia v Ostravě a Mezinárodní
Schubertovu soutěž v Jeseníku. Inspi-

Mgr. Pavlína Klokočníková
Konzervatoř Pardubice
Metodické centrum KKI HF JAMU,
Brno
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KONCERT Y A P REHLÍDKY

Vítězslava Kaprálová – koncerty k jubileu
Vítězslava Kaprálová (24. 1. 1915 Brno – 16. 6. 1940 Montpellier), brněnská rodačka, dcera skladatele Václava Kaprála,
absolvovala roku 1935 brněnskou konzervatoř v oborech
kompozice (Vilém Petrželka) a dirigování (Zdeněk Chalabala), Mistrovskou třídu Pražské konzervatoře (Vítězslav
Novák a Václav Talich) a získala stipendium na École Normale de Musique v Paříži. Patří mezi výrazné české hudební
osobnosti třicátých let 20. století. Její vývoj a tvorbu však
přetrhlo předčasné úmrtí.
Ke stému výročí jejího narození se v Brně uskutečnily
čtyři koncerty se souhrnným názvem Vitulka, na kterých
byl proveden reprezentativní výběr z jejího díla. Pořadateli
byly brněnské instituce, které buď souvisely s jejím studiem
a tvorbou – Konzervatoř Brno a Klub moravských skladatelů
(19. ledna), nebo které soustavně uvádějí její dílo – Společnost Bohuslava Martinů a ZUŠ Vítězslavy Kaprálové (9. února), koncert Spolku přátel hudby při Filharmonii Brno uvedl její rozsáhlejší kompozice písňové a klavírní (17. února)
a Filharmonie Brno provedením všech pěti orchestrálních
skladeb projekt uzavřela (19. a 20. února). Záštitu nad koncerty přijali Dagmar Havlová, čestná předsedkyně Společnosti Vítězslavy Kaprálové a Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna.
V programech se promítlo celé klavírní dílo Vítězslavy
Kaprálové. Osm dětských skladbiček, které napsala mezi
svým devátým až dvanáctým rokem (1924 – 1927), miniatury programního charakteru, které jsou svědectvím jejích
zážitků i četby a jež později nazvala „Z mojich nejranějších
skladeb“. (Nedávno vyšly tiskem pod názvem Skladby z dětství.) Kompozice Písnička vyšla roku 1936 v albu klavírních
skladeb Moravští skladatelé mládeži, které vydal Klub moravských skladatelů a jehož byla Vítězslava členkou. Uvedené skladbičky zahráli žáci ZUŠ V. Kaprálové na koncertu
9. února v sále školy.
Kompozice pro klavír, které složila v době svého studia
na brněnské konzervatoři pod vedením Viléma Petrželky,
Pět klavírních skladeb op. 1 (hrál Ladislav Doležel), Sonáta
appassionata op. 6 (hrála Alice Rajnohová), a v Praze pod
vedením Vítězslava Nováka Tři kusy pro klavír op. 9 (hrála
Renata Bialasová), zazněly v sále konzervatoře 19. ledna.
Nejrozsáhlejší skladby pro klavír – Dubnová preludia
op. 13 a Variace na zvonkovou hru kostela St. Étienne v Paříži op. 16, jsme mohli vyslechnout v podání Igora Ardaševa na koncertu Spolku přátel hudby v Besedním domě
17. února.



Alice Rajnohová, 19. ledna 2015, Konzervatoř Brno

Dvě kompozice, ve kterých Vítězslava Kaprálová uplatnila
klavír jako sólový nástroj ve skladbách orchestrálních, Koncert pro klavír a orchestr d moll op. 7 (tím jako dirigentka
a skladatelka absolvovala roku 1935 brněnskou konzervatoř) a Partita pro klavír a smyčcový orchestr op. 20, zazněly na koncertech Filharmonie Brno v Janáčkově divadle
19. a 20. února. Sólistkami byly Alice Rajnohová a Lucie
Czajkowská.
Zájem o všechny koncerty byl velký a rovněž ohlas u obecenstva potvrdil, že je dobré nejen mít povědomí o legendách – jakou Vítězslava Kaprálová je – ale i uvádět ve známost jejich dílo. Tím projekt zcela naplnil svůj cíl.
Jarmila Mráčková
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Brněnské klavírní mládí 2015

Již poosmé se sálem Besedního
domu v Brně rozezněla hudba malých
i mladých adeptů klavírního umění
při společném koncertu žáků brněnských ZUŠ a Konzervatoře Brno. Tradiční slavnostní koncert, který každoročně pořádá brněnská konzervatoř
za podpory a spolupráce základních
uměleckých škol, se uskutečnil ve
středu 11. března a zúčastnilo se jej
13 vybraných žáků z osmi základních
uměleckých škol. Společně s nimi vystoupily dvě posluchačky brněnské
konzervatoře. Zakladatelka těchto
koncertů a současná vedoucí klavírního oddělení Konzervatoře Brno
Eva Horáková projevila velkou radost
z účasti všech dětí, i těch, které se na
Mládí letos objevily poprvé. O nevšedním zájmu o tuto událost svědčí
fantasticky zaplněný koncertní sál, což



lze též přičíst aktivitě škol a jejich vedení. Milovníci klavírní hry, přátelé,
rodinní příslušníci, učitelé i představitelé vedení zúčastněných škol vytvořili nebývale početné publikum, které
spontánně reagovalo na výkony všech
klavíristů.
V první polovině večera nás potěšily skvěle připravené výkony malých
dětí. Poté hráli vyspělejší žáci, jejichž
pokročilé interpretační dovednosti
dovolují působivě provést i náročné
repertoárové skladby, např. Toccatu
od Klementa Slavického (hrála Bohuslava Jelínková). Do druhé poloviny
nás uvedly tři části z druhé řady Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku
v podání Tamary Bláhové, posluchačky 3. ročníku brněnské konzervatoře
ze třídy Mgr. Renaty Bialasové. Pře-

hlídka dále pokračovala třemi velmi
mladými klavíristy, jejichž suverénní
výkony dokázaly nadchnout publikum. Celý koncert završilo bravurní
vystoupení studentky 5. ročníku konzervatoře, Veroniky Baslové, ze třídy
Mgr. Evy Horákové. V jejím provedení jsme vyslechli Scherzo E dur op. 54
od Fryderyka Chopina.
Všem účinkujícím patří velké poděkování za jejich píli, snahu a za radost,
kterou nám svými výkony poskytují.
Jejich učitelům vřele poděkujme za
úžasnou schopnost děti ke krásným
výkonům motivovat. Již nyní se těšíme na uskutečnění dalšího ročníku
tohoto projektu - slavnostního koncertu Brněnské klavírní mládí 2016.
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POZ VÁNKY

48. MEZINÁRODNÍ MISTROVSKÉ INTERPRETAČNÍ KURZY
Janáčkova akademie múzických umění, Brno
2. - 12. července 2015
V tradičním termínu počátkem letních prázdnin Vás
rádi přivítáme na Mezinárodních interpretačních kurzech
v Brně. Výuka probíhá v moderně vybavené budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
pod odborným vedením zkušených pedagogů a uznávaných
umělců.
Kurzy jsou zaměřeny nejen na interpretaci skladeb českých autorů a na díla světové literatury, ale i na metodiku hry na nástroj. Kurzy jsou otevřeny pro obory klavír,
flétna, hoboj, housle, komorní hra, kontrabas, pikola
a zpěv.
Lektoři klavírní hry:



• prof. Alena Vlasáková
• doc. Jan Jiraský, Ph.D.

Alena Vlasáková
• vyučuje na HAMU v Praze a JAMU v Brně vedle klavírní hry také teorii klavírní interpretace, didaktiku
klavírního umění a další odborné předměty
• je autorkou knihy Klavírní pedagogika (HAMU),
založila a 21 let vedla Metodické centrum (JAMU),
v němž se vzdělávají a setkávají učitelé ZUŠ, konzervatoří i vysokých škol
• za dobu 30 let trvající koncertní činnosti sólové
i v klavírním duu s Evou Krámskou vystoupila v ČR,
na Slovensku, v Itálii, Polsku, Velké Británii, Rakousku, Maďarsku a Německu, spolupracovala s rozhlasem
a televizí
• zasedá v porotách mezinárodních klavírních soutěží (Kyjev, Drážďany, Vídeň, Vicenza, Lonigo, Košice,
Brno, Praha, Ostrava, Pardubice, Glubczyce ad.)
• vyučuje na mistrovských kurzech a přednáší na mezinárodních konferencích (MIK Brno, EPTA Bratislava, Košice, Žilina, Prague Summer Academy, Audaces
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fortuna iuvat Mikulov, 21st Century Art - Lonigo, Vídeň, Funchal, Weinberg, Katowice ad.)
• na všech třech stupních uměleckého školství vychovala řadu úspěšných absolventů, laureátů mezinárodních soutěží, kteří vystupují na prestižních pódiích,
věnují se nahrávací činnosti, vyučují na konzervatořích a akademiích v ČR i v zahraničí (Jan Jiraský, Helena Suchárová-Weiser, Jan Král, Maroš Klátik, Jarmila
Češková-Mrazíková, Pavlína Klokočníková, Martina
Merunková-Schulmeisterová, Ondřej Hubáček, Mariko Ono, Jana Tůmová-Chaudhuri, Lucie Czajkowská
a další).
Jan Jiraský
• docent klavírní hry a vedoucí Katedry klavírní interpretace na HF JAMU v Brně
• laureát Beethovenova Hradce a Smetanovy soutěže,
absolutní vítěz soutěží v Novim Sadu, Noyers a Kyjevě, zvláštní cena v Darmstadtu, finalista soutěže EBU/
Unesco v Lisabonu, laureát ceny Classic Českého hudebního fondu v kategoriích Interpretační výkon a Talent
• od svého debutu v r. 1994 (smetanovské CD, Musica
Vídeň) natočil řadu sólových CD (labely Radioservis,
ArcoDiva, Antiphona, RTS) s ohlasem evropské a japonské kritiky, dále mnoho snímků pro rozhlas a televizi

• hostem mnoha mezinárodních festivalů (Mladá Praha, Moravský podzim, Pražské jaro…), recitálově
vystupoval např. v cyklech Filharmonie Brno, České
filharmonie, FOK a na zahraničních pódiích (Vídeň,
Graz, Saarbrücken, Vicenza, Lisabon, Funchal, Apeldoorn, Lublin, Katowice, Drážďany…), pod taktovkou
významných dirigentů (Arming, Bostock, Bělohlávek,
Ceccato, Emilsson, Hrůša…) provedl repertoár dvaceti klavírních koncertů
• provádí souborně velké repertoárové komplety, např.
Bachův Dobře temperovaný klavír (Rudolfinum, cyklus Světová klavírní tvorba), Mozartových 18 sonát
(Mozartův sál NDB)
• porotce klavírních soutěží (Beethovenův Hradec,
Smetanova soutěž, Janáčkova soutěž, Soutěže konzervatoří, Pro Bohemia, Amadeus, Prague Junior Note,
Gorizia, Funchal, Vídeň, Peking)
• autor publikace Klavírní dílo Leoše Janáčka (JAMU,
2005)
Kurzy jsou určeny zejména studentům konzervatoří
(příprava na soutěže a ke studiu na akademii) a studentům
vysokých škol. Vzhledem k neustálému růstu úrovně nadprůměrně talentovaných žáků ZUŠ jsou i tito mladí pianisté vítáni. Každý aktivní účastník pracuje v lekcích na svém
repertoáru za přítomnosti ostatních aktivních účastníků
a účastníků pasivních (studenti, pedagogové, partneři,
rodiče), případně bez účasti ostatních posluchačů, pokud
předem projeví toto přání.
Kurzy slouží k rozšíření obzorů, načerpání inspirace
a poznání nových způsobů jak o hudbě uvažovat, jak na
sobě pracovat, jak cvičit.
Bližší informace a přihlášky naleznete na internetovém odkazu:
http://www.masterclass.jamu.cz/
redakce pp

Výhodné nabídky publikací partnerských
vydavatelství MC KKI HF JAMU
Studium v Metodickém centru HF
JAMU probíhá ve dvou termínech –
v termínech tzv. malého Metodického
centra se koná výuka Kurzu č. 1, „velké“ Metodické centrum je pak určené
pro Kurz č. 2, 3 a 4. Právě v termínech
„velkého“ MC přijíždí na HF JAMU
vydavatelé, kteří nabízejí posluchačům MC zajímavé hudební studijní



materiály. Jmenujme např. pana Jindřicha Pachtu a jeho nakladatelství
LYNX. Z klavírních materiálů asi největší pozornost klavíristů vzbudí sbírky skladeb Petra Bazaly, Klavírní etudy od Mateje Olejára, klavírní sbírky
Petra Fialy, Klavírní kartičky Milady
Petrášové nebo dvě vynikající knihy
o výuce předškolních dětí „U klavíru
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bez slz aneb jsem pedagog dětí“ od Judoviny Galperiny a „Kdo si hraje, ten
je zdravý…“ od Marcely Slané. Všechny publikace z nakladatelství LYNX

kinova klavírna škola patří i na VŠMU
k bezkonkurenčně nejprodávanějším
titulům za rok 2014. Tyto a další knihy
přivezl v září 2014 na KKI HF JAMU

má během termínů „velkého“ Metodického centra na chodbě HF JAMU svůj
stoleček s učebními materiály. V nabídce má např. klavírní sbírky Juraje Hatríka, Rozhovory o problémov klaviristu
– interpreta a klaviristu – pedagóga od
Evy Fischerové – Martvoňové a další
noty a materiály pro výuku hudební
teorie. Celkovou nabídku vydavatelství
H plus naleznete na stránkách:
http://www.hplus.sk/
Kromě dlouhodobé spolupráce
jsou na MC nárazově zváni jednotliví autoři publikací, notových sbírek,
hudebních pomůcek a dalších hudebních materiálů.

Jindřich Pachta na MC

jsou uvedeny na stránkách nakladatelství: http://mujweb.cz/nakladatellynx/
Úzká spolupráce probíhá již řadu
let i se slovenskými kolegy. V tomto
školním roce obdržela katedra KKI
HF JAMU zásilku knih z VŠMU. Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry od Miloslava
Starosty a komplet knih a DVD Tima-

osobně pan rektor VŠMU a po desítkách odborných knih se jen zaprášilo.
Kompletní nabídka knih, CD, DVD
a skript VŠMU je k dispozici na stránkách: http://www.edicie.vsmu.sk/

Pokud posluchači MC chtějí do
knih jen nahlédnout, poslouží jim
k tomu rozsáhlá knihovna Metodického centra. Obsahuje desítky světových
klavírních škol, české i zahraniční
knihy, notový materiál a kvalitní závěrečné práce absolventů Metodického
centra. Ale o tom zase v příštím čísle.

MC KKI HF JAMU už dlouhodobě
spolupracuje s vydavatelstvím H plus,
jehož zakladatelkou je PaedDr. Eva
Čunderlíková, PhD. I toto vydavatelství

Věra Chmelová

27. ročník Mezinárodní letní školy staré hudby Valtice
4. – 12. července 2015

Jihomoravské Valtice jsou proslulé nejen vinařskou
turistikou, ale i Mezinárodní letní školou staré hudby.
Každoročně se sem sjíždí lektoři a účastníci z mnoha koutů
světa, aby během svých setkání hráli, diskutovali a vzájemně
si vyměňovali názory na způsob hry a uplatnění historicky
poučené interpretace u vybraných skladeb.
Letošní ročník po několika letech opět otevírá třídu hry
na kladívkový klavír. Pod pedagogickým vedením Petry
Matějové můžete studovat klavírní literaturu z let cca 17601830. Na aktivní účast v kurzu se doporučuje připravit repertoár v trvání 30-40 minut, ideálně jednu kompletní sonátu a několik jednovětých, případně drobnějších skladeb.
Kurz je určen pro studenty nebo absolventy konzervatoře, VŠ s hudebním zaměřením nebo pro výborné žáky
II. cyklu ZUŠ. Maximální počet účastníků ve třídě je osm.
Petra Matějová po absolutoriu pražské konzervatoře
a AMU pokračovala ve studiích v Paříži, kde se specializovala na hru na kladívkový klavír. Následně na HF JAMU



v Brně vystudovala doktorský studijní program, v němž se
zaměřila na klavírní dílo J. V. H. Voříška. Více informací
o lektorce a dalších třídách Mezinárodní letní školy staré
hudby naleznete na stránkách: http://www.early-music.cz/
redakce pp
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VI. MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY

ANTONIO CARANGELO | zpěv | Itálie
LEA VÍTKOVÁ | zpěv | ČR
HANA VLASÁKOVÁ | klavír | Německo
VANDA JANDOVÁ | klavír | ČR
MARTINA SCHULMEISTEROVÁ | klavír | ČR
ONDŘEJ HUBÁČEK | klavír | ČR
MARTIN HROCH | cembalo | komorní hudba | ČR
JAN SCHULMEISTER | housle | komorní hudba | Anglie
ANDREAS WILLWOHL | viola | Německo
KAMIL ŽVAK | violoncello | ČR

19|7 – 25|7|2015

ZÁBŘEH
WWW.KURZYZABREH.CZ

Interpretační kurzy – Litomyšl 2015
Již 42. ročník Setkání přátel komorní hudby a interpretačních seminářů se uskuteční v Litomyšli od pondělí
6. července do pátku 17. července 2015.
Individuální výuka probíhá ve všech smyčcových nástrojích, klavíru a příčné flétně. Každoročně zde vzniká i komorní orchestr. Každý hudebník se rozhodne, jestli chce
navštěvovat individuální hodiny svého nástroje, komorní
hru nebo hrát v orchestru, zda si vybere raději aktivní nebo
pasivní účast, případně si oblíbí zpívání ve sboru; lze využít
i kombinaci vícero možností. Vítáni jsou hudebníci všech
věkových kategorií – amatéři – studenti – učitelé...
Hru na klavír zde vyučují profesoři František Malý a Jiří
Holeňa.

Velmi se těším na setkání s přáteli, hodiny klavíru i komorní hry, večerní koncerty a další pestrý program. Začátek prázdnin si bez této oblíbené aktivity již nedokážu
představit.
Podrobnější informace lze vyhledat na nových webových
stránkách: www.kurzylitomysl.cz
(Přihlášku k online vyplnění nebo ke stažení zde naleznete
od 16. 3. 2015.)
Organizaci kurzů zajišťuje Eva Štrausová – kontaktní e-mail:
estrausova@seznam.cz
Petra Zíková

Kurzy přinášejí mnoho užitečných rad i inspirací nejen
studentům konzervatoří a vysokých škol, ale i žákům ZUŠ
a jejich pedagogům, zlepšují též úroveň hry amatérům.
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Klavírní ateliéry v Karviné podeváté
Ve dnech 4. – 6. září 2015 se na ZUŠ
Bedřicha Smetany v Karviné uskuteční již devátý ročník celostátních metodických seminářů s názvem Klavírní
ateliéry v Karviné.
Pro účastníky je připraven cyklus
metodických přednášek, seminářů,
koncertů a ukázkových hodin. Celý
program budou doplňovat večerní
diskusní kluby a společenská setkání
s lektory u malého pohoštění. Jako

vždy bude pódium otevřeno mladým
klavíristům, kteří zde dostanou možnost pracovat pod vedením renomovaných klavíristů a pedagogů.
Lektorský tým: prof. Ivan Klánský,
MgA. Martin Ballý, prof. Marina Primachenko, Michal Šupák
Bližší informace k organizaci akce
včetně závazné přihlášky lze získat
u paní Evy Šafarčíkové, KVIC Nový

Jičín, odloučené pracoviště Ostrava,
e-mail: eva.safarcikova@kvic.cz. Sem
rovněž zasílejte co nejdříve své přihlášky, nejpozději však do 15. května
2015. Bližší informace k obsahu semináře získáte rovněž u paní Anny
Schwarzové, ZUŠ B. Smetany v Karviné, tel. 595 390 139, e-mail:
annaschwarzova@email.cz.

10. dílna pro nejmladší skladatele
Termín konání: 18. - 21. 6. 2015
Místo konání: Hradec nad Moravicí, Červený zámek
Skladatelské kurzy jsou určeny pro děti a mládež ve věkovém rozmezí od šesti do dvaceti let, zabývající se soukromě nebo na ZUŠ komponováním hudby a improvizací. Vzhledem k povaze cílové skupiny a nutnosti rodičů
absolvovat (a platit) pobyt dětí i svůj, nevybírá pořadatel
kurzovné.
Mladí skladatelé jsou vyzváni k zaslání alespoň jedné
své skladby, se kterou bude pracováno v rámci workshopů
a která bude provedena lektory kurzů na závěrečném koncertě. Skladba by měla být pro tyto nástroje: flétna, kvinton
(pětistrunné housle) či viola, violoncello, kontrabas, klavír
a zpěv (ženský hlas) a jejich libovolnou kombinaci. Také
můžete zaslat skladbu pro nástroj, na který hrajete, a sami
si ji na koncertě zahrát. Délka skladby: max. 8 minut.
Pro účastníky Dílny zároveň vyhlašujeme 8. ročník soutěže s názvem „Malý vynálezce“. Úkolem je vymyslet a sestavit (slepit, svázat, či jinak dát dohromady) nějaký „hudební“ nástroj. Jedinou podmínkou je, aby nástroj vydával
nějaký zvuk (nemusí to být laděný tón, stačí zvuk). Může
to být nástroj drnkací, foukací, chřestící, bicí, plastový, kovový nebo kombinovaný… Nástroj přivezte, bude využit
při společných improvizacích. Nejzajímavější nástroj bude
vyhodnocen a jeho vynálezce čeká sladká odměna!

ba), Ivo Medek (skladba), Peter Graham (skladba), Vít
Zouhar (skladba), Jana Pavlíčková (flétna, zpěv), Gabriela
Vermelho (zpěv, viola, kvinton), Jan Dvořák (kontrabas),
Gabriela Coufalová (boomwhackers), Gabriela Všetičková
(Slyšet jinak), Jaromír Synek (výroba nástrojů), Matouš Synek (počítačová hudba)
Výuka zahrnuje:
1. kolektivní workshopy nad vlastními skladbičkami
dětí (interpreti i skladatelé)
2. individuální konzultace skladeb dětí s lektory – skladateli (min. 45 minut na účastníka)
3. Different Hearing (Slyšet jinak) – aplikace projektu
zaměřeného na podporu vlastní hudební kreativity s využitím prvků sociálních her a improvizace. Na základě této
průpravy děti rozdělené do menších skupin vytvoří přímo
na místě vlastní kompozice – improvizace, které budou
prezentovat na závěrečném koncertě.	
Program dílny, koncertů a další informace žádejte
u MgA. Markéty Dvořákové, Ph.D. (viz odkaz níže)
Přihlášku spolu se skladbou zasílejte do 30. dubna
2015 na emailovou adresu: marketacomposer@email.cz
(tel. 732 758 730). O přijetí na kurzy budete vyrozuměni
e-mailem do konce května 2015. Kurzovné je zdarma, ubytování a stravu si hradí účastníci sami.

Pozvaní lektoři: Sára Medková (klavír, zpěv, skladba), Jan
Kavan (violoncello, skladba), Markéta Dvořáková (sklad-



Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

					

MC KKI HF JAMU

3. číslo / 1. ročník březen 2015

52

P ROPOZ ICE A V ÝSLEDKY KLAV ÍR NÍCH SOUTEZ Í
PRAGUE JUNIOR NOTE 2015

XXIV. ročník, 12. – 14. června 2015, Praha
Jednokolová soutěž pro mladé sólisty do 15 let v oboru hra
na klavír.
Rozdělení účastníků do pěti kategorií / celkový čas výkonu
• kategorie nejmladších – narozeni 2008 a mladší /
3 – 6 min.
• 1. kategorie - narozeni 2007, 2006 / 5 – 8 min.
• 2. kategorie - narozeni 2005, 2004 / 7 – 11 min.
• 3. kategorie - narozeni 2003, 2002 / 10 – 13 min.
• 4. kategorie - narozeni 2001, 2000 / 12 – 15 min.

Ve svém soutěžním programu soutěžící uvede skladby
nejméně dvou hudebních stylů. Soutěžní přihlášky se zasílají do 24. května 2015, a to pouze elektronickou cestou.
Povinné zápisné do soutěže činí 700Kč.
Další informace naleznete na www.soutezpjn.cz

Klavírna Orava 2015

19. května 2015, Dolný Kubín, Slovensko
Tato jednokolová soutěž ve hře na klavír sólo a ve čtyřruční
hře je součástí Hudebního festivalu Ivana Ballu. V tomto
roce proběhne již 20. ročník festivalu. Do tohoto festivalu
spadají i soutěže Mladí gitaristi a Huslové talenty, doplněn
je dalšími doprovodnými akcemi.

vlastního výběru / do 10 min.
• 4. kat. – skladba období baroka, skladba dle vlastního
výběru / do 12 min.
Hra zpaměti je podmínkou.

Propozice soutěže v sólové hře na klavír:

Propozice soutěže ve čtyřruční hře:
• 1. kategorie - nar.: 2004, 2003 / dvě skladby, celková
délka do 5 minut
• 2. kategorie - nar.: 2002, 2001, 2000 / dvě skladby,
celková délka do 8 minut
• 3. kategorie - nar.: 1999 a později / dvě skladby, celková délka do 10 minut

Věkové kategorie:
•
•
•
•

1. kategorie: nar. 2005 a později
2. kategorie: nar. 2004, 2003
3. kategorie: nar. 2002, 2001, 2000
4. kategorie: nar. 1999 a dříve
Repertoár / minutáž:

• 1. kat. - dvě skladby dle vlastního výběru charakterově odlišné / do 5 min.
• 2. kat. – skladba z období klasicismu, skladba dle
vlastního výběru / do 7 min.
• 3. kat. – skladba období romantismu, skladba dle

Broumovská klávesa
8. – 10. května 2015,
Broumov, klášter

5. ročník mezinárodní klavírní soutěže pro mladé klavíristy.
Jednokolová soutěž pro klavíristy do
18 let.



Účastníci soutěží se dvěma skladbami různého stylového
období a charakteru.
Uzávěrka přihlášek je do 31. března 2015.
Další informace a přihlášky naleznete na www.zus-iballu.sk

Soutěžní kategorie:
• Do 11 let (včetně): časový limit
5 – 10 min.
• 12 – 13 let: časový limit 10 – 15
min.
• 14 – 15 let: časový limit 15 – 20
min.
• 16 – 17 let: časový limit 20 – 25
min.

Soutěžní repertoár zahrnuje alespoň
jednu skladbu z období baroka nebo
klasicismu, dále nejméně jednu skladbu z období romantismu nebo skladbu komponovanou po roce 1900.
Uzávěrka přihlášek 30. dubna 2015.
Výše účastnického poplatku se liší dle
data platby.
Další doplňující údaje včetně elektronické přihlášky naleznete na stránkách: www.broumovskaklavesa.cz
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Mozart opět v Olomouci

10. – 11. listopadu 2015, Olomouc, ZUŠ „Žerotín“
IV. ročník soutěžní přehlídky ve hře na klavír
Jednokolová soutěžní přehlídka pro žáky ZUŠ, soutěžící
jsou řazeni do jednotlivých kategorií podle ročníků v ZUŠ,
nikoliv podle věku.
Kategorie / celkový limit výkonu:
•
•
•
•
•
•

0. kat.: 0. – 1. ročník ZUŠ / 3 – 6 min.
1. kat.: 2. – 3. ročník ZUŠ / 4 – 7 min.
2. kat.: 4. – 5. ročník ZUŠ / 5 – 8 min.
3. kat.: 6. – 7. ročník ZUŠ / 6 – 10 min.
4. kat.: 1. – 2. ročník II. stupně ZUŠ / 9 – 12 min.
5. kat.: 3. – 4. ročník II. stupně ZUŠ (+ SPD) / 		
10 – 13 min.

Soutěžní program musí obsahovat skladbu W. A. Mozarta
nebo skladbu J. V. H. Voříška, doplněn by měl být o skladby českých (slovenských) autorů kteréhokoliv stylového
období. Hra zpaměti je podmínkou.
Účastnický poplatek činí 350,-Kč, přihlášky spolu s kopií
o zaplacení se přijímají do 2. 10. 2015.
Organizátor ZUŠ „Žerotín“, Olomouc, kontakt:
zus-zerotin@zus-zerotin.cz

XV. Celostátní soutěž pro klavírní dua, Polsko
22. – 23. května 2015

XV. Ogólnopolski konkurs duetów fortepianowych
Jelenia Góra
Jednokolová soutěž pro žáky hudebních škol je vyhlašována ve třech kategoriích. Soutěžící se do jednotlivých kategorií zařazují podle ročníku (třídy). Je vhodné připomenout, že žáci v Polsku jsou přijímáni do hudebních škol do
dvou stupňů, jež zhruba odpovídají I. a II. stupni našich
ZŠ. Do prvního šestiletého stupně jsou přijímáni žáci ve
věku 5 – 8 let, do druhého čtyřletého stupně žáci starší 9 let.
Soutěž je sice celonárodní, ale od roku 2014 se rozšiřuje
a umožňuje účast soutěžícím z euroregionu Nisa. Již v loňském roce se jí zúčastnili účastníci z České republiky.
• 1. kategorie - žáci 1. a 2. třídy šestiletého cyklu hudebních škol

• 2. kategorie - 3. a 4. třída šestiletého cyklu + 1. a 2.
třída čtyřletého cyklu
• 3. kategorie - 5. a 6. třída šestiletého cyklu + 3. a 4.
třída čtyřletého cyklu
Soutěžní repertoár a minutáž
Ve všech kategoriích je povinná skladba 20. století / současná, další skladby dle libovolného výběru. Mohou být
vybrána díla čtyřruční i pro dva klavíry. Je povolena hra
z not. Délka soutěžního programu do 10 minut.
Soutěžní poplatek činí 100 PLN za duo.
Uzávěrka přihlášek včetně platby do 30. dubna 2015.
Další informace o soutěži a možnosti ubytování naleznete
zde: www.psm.jgora.pl

XVII. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ FREDERYKA CHOPINA, Polsko
V letošním roce přichází velký svátek pianistů a milovníků Chopinovy
hudby. Po pěti letech je tu opět velké
klání v podobě světově proslulé klavírní soutěže zasvěcené odkazu F. Chopina. Zájem o tuto soutěž je obrovský,
přihlášeno bylo rekordních 450 klavíristů ze 45 zemí světa. Nejvíce přihlášených pianistů bylo z Japonska
(88), Číny (77), Ruska (35), USA (34)
a Polska (56). V současnosti je první
kvalifikační etapa soutěže, v rámci



které se posuzoval videozáznam výkonu přihlášených, ukončena.

Harmonogram XVII. Mezinárodní
soutěže F. Chopina 2015

Do druhé etapy veřejné vyřazovací
soutěže porota vybrala 160 účastníků.
Nás může těšit, že o účast na XVII.
soutěži budou bojovat i zástupci Česka, a to Natálie Schwamová a Marek
Kozák. Tato veřejná kvalifikace na
účast v hlavní soutěži proběhne 13. až
24. 4. 2015 v komorním sále Národní
filharmonie ve Varšavě.

• 1. 10. - 1. zahajovací koncert
M. Argerich
• 2. 10. - 2. zahajovací koncert
G. Ohlssona
• 3. – 7. 10. - První kolo soutěže
• 9. – 12. 10. - Druhé kolo soutěže
• 14. – 16.10. - Třetí kolo soutěže
• 18. – 20. 10. - Finale
• 21., 22., 23. 10. Koncerty vítězů
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V hlavní soutěži bude hodnotit účastníky 17 členů poroty, z nichž mnozí
jsou sami vítězové této soutěže. V porotě zasedne Martha Argerich (1965),
Adam Harasiewicz (1955), Garrick
Ohlsson (1970), Dang Thai Son
(1980), Yundi Li (2000) a další. Předsedkyní je jmenována pianistka a pedagožka Katarzyna Popowa – Zydroń.
Soutěži je v Polsku věnována velká
pozornost, opět se dočkáme i zajímavých přenosů. Bohužel vstupenky na
hlavní říjnovou soutěž jsou již vypro-

dané, zbývají poslední vstupenky na
dubnovou kvalifikaci. Chceme-li soutěž osobně navštívit, je nutné počkat
dalších pět let a zarezervovat si vstupenky již v prosinci 2019.
Samozřejmostí je také web soutěže,
kde budou uvedeny jak informace
z průběhu soutěže, tak zde naleznete
i další odkazy a zajímavosti.
www.konkurs.chopin.pl
Radka Hajšelová

KLAV ÍR NICKÁ PORADNA DANIELA KIKT Y
V předchozím čísle Pianissima jsme
„naťukli“ otázku čištění a stěhování
klavíru. Pro velký zájem čtenářů o tato
témata jsme požádali pana ladiče Daniela Kiktu o detailnější odpověď na
konkrétnější otázky čtenářů.
Jak by mělo probíhat stěhování klavíru, když ho potřebujeme
v rámci domu přestěhovat do jiné
místnosti nebo jiného patra? A jak
se správně postupuje při stěhování, když se například klavír půjčuje na koncert? Kdy je lepší nechat
mechaniku uvnitř a kdy ji vyndat?
Stěhování klavíru do jiné místnosti ve stejném patře bych neviděl jako
problematické. Je důležité rozmyslet si, kam nástroj umístíme, aby byl
v co nejlepších podmínkách a dobře
nám sloužil. Stěhování samotné může
provést několik průměrně šikovných
a silných mužů. Stěhování do jiného
patra bych už asi svěřil profesionálům.
Na schodech už je třeba větší síly i šikovnosti a také vybavení.
Říkáte, že stěhování do jiného
patra byste svěřil profesionálům.
Co když někdo bydlí 100 km od
nejbližší půjčovny klavírů, kde na
stěhování klavírů mají odborně
vzdělanou firmu? Nebo máte na
mysli stěhovací firmu obecně? Umí
běžný pan stěhovák posoudit, jak
se profesionálně stěhuje klavír?



Ve svých odpovědích se obvykle
snažím nabízet tu nejlepší možnost.
Jsem si ale vědom, že někdy jsou možnosti omezené. Nevím u nás o firmě,
která by se specializovala jenom na
stěhování pian, ale jsou firmy, které
m. j. stěhují také klavíry a mají s tím
zkušenosti. Dobré je taky vědět, že
dobrá stěhovací firma mívá svou činnost pojištěnou, takže kdyby došlo
k poškození nástroje, firma jej nechá
opravit. Může se ale stát, že řešení
s firmou by bylo příliš drahé a v tom
případě si musíme pomoct sami. Chce
to ale maximální opatrnost.
Po stěhování je dobré nástroj nechat
několik dní aklimatizovat a potom teprve naladit. Při stěhování klavíru na
koncerty je lepší dopravit nástroj na
místo už den předem a ladit co nejtěsněji před koncertem, jinak nemá
dost času na ustálení. Některé nástroje
snáší stěhování celkem dobře, ale jiné
dokážou ladiče dost potrápit. Obzvlášť
citlivá jsou cembala. Pozor na sluneční
žár nebo reflektory. Dbejte na to, aby
se klavír ladil pokud možno za stejných podmínek, za jakých proběhne
akce. Noční můrou všech ladičů jsou
letní koncerty venku. Odpolední žár
postupně přechází ve večerní chládek
a klavír je v podstatě nenaladitelný. Po
vrácení klavíru na původní místo mu
dopřejte dostatek času na uklidnění
a znovu jej nalaďte.

U pianina se při stěhování vymontovává mechanika ze dvou důvodů.
Když je nástroj příliš těžký a my jej
chceme co nejvíce odlehčit. Dále pak
při stěhování „na zádech“. Pokud nástroj stěhujeme autem a nemáme
možnost jej zajistit proti převrácení, je
lepší jej položit do horizontální polohy. U klavírního křídla je dobré vytáhnout mechaniku, pokud nástroj bude
nějakou dobu uskladněn v poloze na
boku. Ve vertikální poloze mechaniky jsou namáhaná kašmírová ložiska
a může to přispět k opotřebení. Během stěhování by měla být kladívka
zajištěna speciální lištou.
Čím můžeme čistit klaviaturu klavíru v době chřipkové epidemie,
abychom ji nezničili, ale zároveň
účinně zlikvidovali nežádoucí
bakterie a viry?
K čištění kláves já používám Okenu. Nevím, jestli tento prostředek vyhovuje hygienickým předpisům, ale je
to přípravek na bázi lihu a tak si myslím, že bakterie ničí. Klaviaturu nepoškozuje. Jistě existují i jiné přípravky,
ale dejte pozor, aby nebyly příliš agresivní.
U starších klavírů máme po generální opravě často pocit, že se jejich zvukové kouzlo ztratilo. Mají
to na svědomí nové struny, nová
kladívka, nebo snad něco jiného,
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například povrchová úprava rezonanční desky či korpusu nástroje?
Klavír se po generální opravě stává do jisté míry novým nástrojem
a ten se vždy musí „vyhrát“. Myslím,
že nové struny nemají na barvu zvuku nějak zásadní vliv. Podstatně víc je

slyšet nový lak na rezonanční desce.
Klavír na nějaký čas ztrácí barevnost.
To je normální jev, lak se vyhraje a pak
je vše v pořádku. O kladívkách by se
toho dalo napsat hodně. Je hodně
výrobců a každý z nich dělá několik
druhů kladívek. Jestliže při generálce

měníme kladívka, jen těžko najdeme
tu správnou sadu, aby se barva vůbec
nezměnila. Částečně se to dá ovlivnit
intonací, ale nějaké velké zásahy do
kladívek považuji za nešťastné. Intonace je po výměně kladívek nutná, ale
čím je šetrnější, tím lépe.

Z veselých příhod Daniela Kikty
Když je ticho jako v kostele…
V továrně PETROF pracovalo
mnoho muzikantů, to asi nikoho nepřekvapí, a speciální skupinu mezi
nimi tvořili varhaníci. Bylo nás tam
několik a svoji hrou jsme obohacovali bohoslužby v hradeckých kostelích. Jednoho studeného lednového
dne mne požádal kolega, abych jej
zastoupil při večerní mši svaté. Slíbil
jsem mu to, a tak jsem se večer vydal
za touto milou povinností. Na notovém pultíku varhan jsem našel vzkaz:
„Jestli ti bude zima, obejdi hauptwerk
a za ním je stolek. Na něm je trumpeta a slivovice. Dej si.“ Hauptwerk
je krásný „český“ výraz pro tu obrovskou skříň, kde jsou měchy, vzdušnice
a píšťaly varhan. Informaci o poloze
občerstvení jsem s potěšením kvitoval, ale nejdřív práce. Mše svatá proběhla bez zádrhelů a já zmrzlými prsty
zahrál poslední akord. Věřící se ještě
modlili za kněze a já několika skoky
dospěl k vytoužené lahvi. Napadlo

dil jsem se k poslednímu zoufalému
pokusu a zabral. Lidi dole se akorát
domodlili a v chrámu zůstalo chvíli
naprosté ticho. Tedy zůstalo, než zátka
povolila a klenbou chrámu se rozlehlo charakteristické: „Krrrr pum.“ Lidé
soustředili pohledy na kůr, kde jsem
stál s nešťastnou lahví, a krev mi stoupala do hlavy. Slivovici jsem zazátkoval a odložil na místo. Už jsem ji nepotřeboval. Když jsem šel vrátit klíče od
kůru, bylo v sakristii veselo. Pan farář
i ministranti se mne jízlivě vyptávali,
jak mi chutnalo a já radši rychle utekl.

mne, že hudební nástroj ležící vedle ní
je tam k tomu, abych si mohl dát do
trumpety, kolega si na podobné vtípky
potrpěl, ale já chtěl zůstat u klasické
aplikace. Popadl jsem korkovou zátku
do zmrzlých prstů a... ouha. Ona ne
a ne povolit. Nepovedlo se to ani po
několika dalších pokusech. Soustře-

Stejně je nespravedlivé, že pan farář
při každé mši svaté pije víno, a když si
chce jednou chudák varhaník dát loka
slivovice, je hned ostuda. „Quod licet
iovi non licet bovi,“ praví klasik… Tak
vy jste v latině nedávali pozor? Inu
dobrá: „Co je dovoleno bohu, není dovoleno volovi.“
Daniel Kikta

AKT UALIT Y PO UZ ÁV ERCE
Azra Medić opět v Brně
Přední bosenská pianistka mladší generace, začínající
pedagožka a doktorandka sarajevské akademie Azra Medić hostovala v minulém roce na KKI HF JAMU v Brně
v rámci mezinárodního projektu, kterým JAMU pomáhá
rozvíjet podmínky uměleckého vzdělávání balkánských
zemí. Projekt předpokládá náslechy ve výuce českých pedagogů, avšak umožňuje též aktivní zapojení hostů, čehož
KKI v případě Azry Medić využila. Pianistka projevila



přání se na půdu JAMU brzy vrátit. Na KKI bude působit
11. - 16. května 2015. Program je v jednání, předpokládáme koncert a workshop otevřený studentům konzervatoří (možnost aktivní účasti) a klavírním pedagogům všech
stupňů.
V případě zájmu o účast kontaktujte vedoucího katedry
KKI doc. Jana Jiraského – jirasky@jamu.cz
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Spolek International Cultural Life
vyhlašuje novou soutěž – I. Mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska
pro klavírní dua v termínu 12.-14.
11. 2015 v Brně, je určena dětem a
mládeži od 6 do 21 let a svým obsahem chce odkazovat na významné
české, moravské a slovenské skladatele. Na 1. ročník připadá pocta skladateli Vlastimilu Lejskovi k jeho 5-ti
letům od úmrtí (1927-2010). Zároveň
slaví spolupořadatelská firma Petrof
100 let od úmrtí zakladatele Antonína Petrofa a jeho manželky Marie Petrofové. Soutěž se koná v prostorách
Konzervatoře Brno a vily Tugendhat,
bude zahájena slavnostním recitálem
známých klavírních duí. Mezinárodní porotu zastupují osobnosti: Inna
Aslamas (Česká republika), Katarzyna
Borowiak (Velká Británie), Ida Černecká (Slovensko), Simon Gourari

(Německo),Vít Gregor (Česká republika), Gert Hecher (Rakousko) a Helena Weiser (Česká republika). Všechny
ceny poskytuje firma Petrof.
Soutěž je vyhlášena ve dvou základních skupinách A (5 kategorií) a B
(dvě kategorie). Kategorie A1 do 11 let
(k datu 30. 9. 2015), výběr z povinných skladeb – Duettina, Zahrajem
si, Čtverlístek. Kategorie A2 do 13 let
(k datu 30. 9. 2015), výběr z povinných skladeb – Duettina, Zahrajem
si, Třikrát pro dva. Kategorie A3 do
15 let (k datu 30. 9. 2015), výběr z povinných skladeb – Sonatina, Duetta,
Tanec-Serenáda, Variace. Kategorie
A4/B1 do 18 let (k datu 30. 9. 2015),
výběr z povinných skladeb – Tanec,
Serenáda, Variace, Stříbrný pochod,
Lozíbecký pochod, Invence, Svita
pro Lipník, Brazilské tance. Kategorie

A5/B2 do 21 let (k datu 30. 9. 2015),
výběr z povinných skladeb – Quattuor ludibria, Balady z Moravy, Tanečky mistrů, Toccata. Mimo povinné
skladby je uveden další repertoár, 1 či
více skladeb z období baroka, klasicismu a 1 nebo více skladeb z období
romantismu nebo 20. století světového repertoáru dle vlastního výběru,
přičemž je doporučeno hrát skladby
z vlastních zemí. Soutěžící se mohou
těšit na zajímavé ceny v podobě klavírní stoličky beethovenky, ochranných potahů na klaviaturu, věcných
darů z e-shopu www.hudebnikum.
cz a mnoho dalšího. Další informace
o soutěži, propozicích, organizačních
pravidlech a notové materiály k povinným skladbám jsou dostupné na
www.iclejsek.com.

Na tvorbě 3. čísla 1. ročníku časopisu Pianissimo se podíleli: autoři článků: Lucie Czajkowská, Monika Czajkowská,
Ladislav Doležel, Martin Fišl, Zuzana Hančilová, Věra Chmelová, Jan Jiraský, Daniel Kikta, Pavlína Klokočníková, Marián
Kubačka, Jaroslava Kynclová, Jarmila Mráčková, Miroslava Raková, Jaroslava Sečkářová, Martina Schulmeisterová,
Marcela Slaná, Silvie Sommrová, Alena Vlasáková, Petra Zíková; grafická úprava: David Rak; korektury textů: Jana Lišková Kvochová, Zuzana Hančilová, Miroslava Raková, Emília Psotová, Anna Šimková; soutěže a propagace pp: Radka
Hajšelová, hlavní poradce a odborná pomoc: prof. Alena Vlasáková.
Fotografie na titulní straně zobrazuje MgA. Martinu Schulmeisterovou, Ph.D.
Internetová verze časopisu je k dispozici na stránkách: http://www.zusklavir.jamu.cz
Uzávěrka 4. čísla 1. ročníku časopisu Pianissimo je 5. června 2015



Kontaktní emailová adresa do redakce pp: verachmela@centrum.cz
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