Pianissimo

Časopis pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu
nemůže vytvořit dokonalého umělce.
Vitruvius
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Slovo na
úvod
Milí klavíristé a klavírní pedagogové,
jsem ráda, že se nám po delší době opět podařilo připravit pro vás nové číslo
časopisu Pianissimo, a doufám, že potěší všechny, kteří se zajímají o klavírní interpretaci a pedagogiku.
V pravidelných rubrikách se dočtete, co se v poslední době událo v Metodickém
centru a na Katedře klavírní interpretace.
Nechybí informace o proběhlých koncertech, přednáškách a masterclassech, či
o zajímavém poslechu na téma interpretace klavírní literatury nebo cembalové
tvorby 17. a 18. století.
Pianissimo se nevyhýbá ani letošním postupovým soutěžím, kterými opět po
třech letech žijí učitelé našich ZUŠ. Na některých školách již probíhají školní kola,
a tak, než se váš žák ocitne na soutěžním pódiu, přečtěte si články Běh za slávou…
a Soutěž je především o hudbě. Pro práci s dětmi v ZUŠ jsou určeny „klavihrátkové“
pracovní listy od BcA. Zuzany Hančilové i inspirativní podněty ze závěrečné práce
Hudební kalendář v dětské duši.
Oblast improvizace je v tomto čísle zastoupena například náměty z dílny Jany
Labašové, článkem o pravidelné improvizační přehlídce v MC JAMU a pozvánkou
na přehlídku novou s tématem Labyrint světa a ráj srdce. Notová příloha otiskuje
tři skladby vítězů skladatelské soutěže žáků ZUŠ z roku 2019.
Rubrika recenze knih je věnována osobnosti Alfreda Brendela a jeho dvěma u nás
vydaným knihám Hudba, smysl a nesmysl a Abeceda klavíristy. BcA. Štěpán Slavík
se ve své pravidelné IT rubrice zaměřuje zejména na aplikace, které pomohou
s výukou a procvičováním not, stupnic, akordů a akordových značek.
Milí přátelé klavíru a klavírní pedagogiky, časopis MC a KKI HF JAMU Pianissimo
vstupuje v letošním akademickém roce do svého 5. ročníku. Ráda bych při této
příležitosti poděkovala všem, kteří se od počátku podílejí na jeho tvorbě. Ať přispívají do časopisu odbornými články, pomáhají s korekturami nebo s organizačními záležitostmi. V neposlední řadě patří poděkování za všechny kladné ohlasy ať
písemné či osobní, které nás ubezpečují o tom, že vás, čtenáře, časopis zajímá
a naše práce má smysl.

▶ Miroslava Raková
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Katedra
klavírní
interpretace
Historie
KKI sahá až
k Janáčkovi
Obor hra na klavír má na Janáčkově akademii múzických umění
dlouhou historii, vyučuje se zde již
přes 70 let. Hra na klavír patřila vedle skladby a dirigování, operní dramaturgie, režie a herectví, hudební
teorie, houslové hry, varhanní hry
a hry na ostatní orchestrální nástroje k základním oblastem studia,
které stanovil organizační statut
nově vzniklé vysoké hudební školy
v Brně již v roce 1947.

ré prostorové zázemí. Genius loci
zdejších prostorů působí inspirativně na vnímavé mladé umělce.
Také historie Katedry klavírní interpretace (dříve Katedry klávesových
nástrojů) sahá až k samotnému Janáčkovi. Jedním z prvních pedagogů klavírní hry byl po založení JAMU
v roce 1947 Janáčkův žák a interpret
jeho skladeb prof. PhDr. Ludvík Kun-

úspěchů z poslední doby si mohou
čtenáři přečíst i v tomto čísle Pianissima.
K životu studenta klavírní hry patří
koncertování. Mladí pianisté JAMU
účinkují na sólových recitálech,
hrají na mezinárodních festivalech
i v abonentních cyklech našich orchestrů.
V tomto směru obohacují brněnský hudební život i koncerty, které
již několik let pořádá Hudební fakulta JAMU. Koncertní sezóna se
kryje s akademickým rokem a náplní jsou koncerty různě tematicky
zaměřené či koncerty posluchačů.
Na nich vystupují i studenti KKI, kteří se pravidelně představují v sólových recitálech či jako partneři
v komorní hře či klavírním doprovodu. Během sezóny probíhá celá
řada absolventských koncertů, které jsou povinnou součástí ukončení
studia každého oboru.

Je více než příznačné, že škola nese
ve svém názvu jméno Leoše Janáčka, skladatele, který se nebývalou měrou zasloužil o rozvoj brněnského hudebního života i školství.
Založení vysoké školy v Brně se
bohužel již nedožil, ale celý život
za tuto ideu bojoval. Patrona školy připomíná busta Leoše Janáčka
vytvořená významným představitelem českého moderního sochařství Janem Štursou, nacházející se
ve vstupním vestibulu budovy Hudební fakulty.
Polovinu budovy někdejšího německého gymnázia na Komenského náměstí získala škola v roce
1949 a v roce 1965 ji dostala do užívání celou. Nádherný dům je dílem
architektů vídeňské Staatsoper –
Eduarda van der Nülla a Augusta
Siccarda von Siccardsburga. A od
roku 1998 zde sídlí výhradně Hudební fakulta JAMU, která poskytuje pedagogům i studentům dob-
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dera (byl rovněž 1. rektorem JAMU
v letech 1948 - 1961). Kunderovi žáci
působí na katedře dodnes.
Studenti katedry patří v rámci školy
k těm nejúspěšnějším. Každoročně se zúčastní mnoha evropských
klavírních soutěží a dosahují na
nich významných ocenění a vítězství. Konkrétní přehled soutěžních

Tradicí se již staly Koncerty laureátů soutěží vždy na začátku akademického roku. Laureátů je zpravidla více, takže vystupují v rámci
několika koncertů. Díky svým mimořádným soutěžním úspěchům
(vítězství na tříkolové mezinárodní
soutěži L. Janáčka v oboru klavír,
vítězství na soutěži v Lonigu a Vídni, semifinalista mezinárodní sou-
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koncertů v Bostonu či všech deseti
sonát Alexandra Skrjabina. Natočil na CD komplet etud Alexandra
Skrjabina (Supraphon) a řadu dalších sólových a komorních CD.
V současné době je profesorem
klavíru na University of Michigan.
Zasedá také v porotách klavírních soutěží, např. v soutěži Teresy
Carreño v Miami či E. Gilelse v Oděse.
Na půdě JAMU se představil nejen
jako vynikající pedagog, ale také
jako pianista v recitálu, na kterém
přednesl díla J. Brahmse, F. Chopina a A. Skrjabina.

těže v Leedsu) vystoupil již druhou
sezonu na samostatném Koncertě
laureátů pianista Pavel Zemen ze
třídy prof. Aleny Vlasákové. V tomto
akademickém roce již jako student
doktorského studia svým recitálem dne 9. října 2019 zahájil celou
koncertní sezónu 2019/2020 na Hudební fakultě. Repertoár převážně
romantický (F. Chopin – Barkarola
op. 60 a Polonéza - fantazie As dur
op. 61, A. Skrjabin - Fantazie h moll
op. 28) doplnil dvouvětou Sonátou
nedávno zesnulého českého skladatele O. F. Korteho.

Hned počátkem roku navštívil
JAMU Arthur Greene, americký pianista a pedagog, který studoval
Juilliard School u Martina Canina.
Jako klavírista se mezi světovou
špičku zařadil vítězstvím ve významných soutěžích. Později zaujal
mimořádnými koncertními projekty, jako provedením klavírního díla
Johannese Brahmse v sérii šesti

V listopadu loňského roku byl hostem HF JAMU izraelský koncertní
pianista, komorní hráč (člen Izraelského klavírního tria) a pedagog
Tomer Lev. Jako klavírista vystupoval na významných mezinárodních
festivalech. Nahrával pro přední
televizní a rozhlasové stanice v USA,
Německu, Švýcarsku, Španělsku,
východní Evropě, Jižní Americe a Izraeli. Prof. Lev patřil k zakladatelům
Hudební školy Buchmann - Mehta
v Tel Avivu (škola je součástí Fakulty
umění univerzity) a v letech 2005 –
2009 byl jejím prvním ředitelem.

Kdo sleduje úspěchy Pavla Zemena, určitě zaznamenal i jeho
pozvání k účinkování na festivalu
Pražské jaro. Program jeho recitálu (26. května 2019, Sál Martinů na
pražské HAMU) se skládal z Chopinovy Barcaroly op. 60, Fantazie
h moll op. 28 A. Skrjabina, Tří intermezz op. 117 J. Brahmse a Sonáty
č. 2 b moll op. 36 S. Rachmaninova.
Důležitou součástí studia klavírní
interpretace je také konfrontace
názorů na interpretaci s významnými pedagogickými osobnostmi.
To je na Katedře klavírní interpretace umožněno pravidelným hostováním zahraničních pedagogů.
V roce 2019 měli studenti možnost
poznat v rámci Masterclassů práci
dvou významných pedagogických
osobností.
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Mimořádnou událostí pro KKI byla
možnost pořídit velké množství nových klavírů. 6. prosince 2019 byly
v aule HF JAMU slavnostně pokřtěny
nové mistrovské hudební nástroje
a jedinečné technologie, které se
škole podařilo nakoupit z evropského operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání. Z celkové částky bezmála 70 miliónů korun bylo
v ceně přes 40 miliónů korun pořízeno dvacet křídel a čtyři pianina
světových značek (např. Steinway,

Petrof, Bechstein…). Výběr nástrojů
si vyžádal velké úsilí, za klavíry se
muselo hodně cestovat do zahraničí. Od poloviny roku 2017 je vybírala tříčlenná komise v čele s prof. Jiraským (vedoucím KKI HF JAMU).
Vyzkoušelo se několik stovek klavírů.
Každý nástroj dostal slovní a bodové hodnocení, zvlášť se bodovala
zpěvnost, zvuková barevnost nebo
vlastnosti mechaniky. Formou soutěže byly vybrány ty nejlepší klavíry.

Na prosincovém komentovaném
koncertě prof. Jiraský krátkou praktickou ukázkou demonstroval rozdíl
mezi konkrétním zástupcem nástrojů, na jaké studenti hráli v předchozí éře, a mezi nástrojem novým.
Na koncertě pak vystoupil student
KKI Pavel Zemen jako reprezentant
studentů, pro které především byly,
dle slov Jana Jiraského, nové klavíry pořízeny.

▶ Miroslava Raková

Úspěchy studentů KKI HF JAMU na mezinárodních
klavírních soutěžích

Drahoslav Bango

Kateřina Potocká

3. cena - Danubia Talents
International Music Competition 2018, Vídeň

1. cena - XXVI Anemos International
Competition 2019, Řím

2. cena - Franz Liszt International Piano Competition 2019,
Budapešť
pedagogické vedení:
prof. Jan Jiraský, Ph.D.
doc. Vladimíra Sláviková
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2. cena - 9. International Competition „Young Academy Award“ 2019,
Řím
1. cena - Mezinárodní interpretační
soutěž 2019, Vídeň - Klosterneuburg,
Rakousko
pedagogické vedení:
prof. Alena Vlasáková
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Magdaléna Hrudová

Martin Nosek

3. cena - 26th International Music Competition Vittoria Righetti 2018, Cortemilia,
Itálie

2. cena - International Music Competition
„With Music Through Europe“ 2018, Vilnius,
Litva

1. cena - The „21st Century Art“ Competition 2019, Lempäälä, Finsko

pedagogické vedení:
prof. Alena Vlasáková

pedagogické vedení:
prof. Alena Vlasáková

Adam Závodský
2. cena - Mezinárodní interpretační
soutěž 2019, Vídeň - Klosterneuburg,
Rakousko
3. cena - Soutěž Nadace Bohuslava
Martinů, Praha
pedagogické vedení:
prof. Jan Jiraský, Ph.D.
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Olga Punko

Eva Sýkorová

2. cena - 10th International
Music Competition „SVIREL“
2018, Nova Gorica, Slovinsko

2. cena - Mezinárodní Novákova
klavírní soutěž 2019

pedagogické vedení:
prof. Alena Vlasáková

pedagogické vedení:
prof. Jan Jiraský, Ph.D.

Pavel Zemen
1. cena a absolutní vítězství
(Grand Prix) - International
Forum and 21st Century Art
Competition 2017, Lonigo,
Itálie
1. cena a absolutní vítězství
(Grand Prix) - International
Forum and 21st Century Art
Competition 2018, Vídeň Klosterneuburg, Rakousko
pedagogické vedení:
prof. Alena Vlasáková
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Básníci klavíru –
kurzy Univerzity
3. věku
Kurzy Univerzity třetího věku začala v roce 2012 v rámci JAMU jako
první organizovat Divadelní fakulta. Již od druhého ročníku nabízela celistvý cyklus tří kurzů. Zájem
seniorů o další vzdělávání byl od
počátku velký a ani po několika
letech neutichá. JAMU se připojila
k Asociaci univerzit třetího věku, což
je sdružení institucí, které nabízejí
a provozují vzdělávací aktivity na
úrovni vysokoškolského vzdělávání,
určené občanům České republiky
v důchodovém věku.
Hudební fakulta se připojila v letním semestru akademického roku
2014/15. První pilotní kurz s názvem
Historická hudba Unlimited připravila Katedra varhanní a historické interpretace. Od následujícího
akademického roku se rozběhly
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nášek BÁSNÍCI KLAVÍRU III a BÁSNÍCI KLAVÍRU IV, které navazují na
úspěšné kurzy se stejným názvem
z předchozích let.

kurzy různě tematicky zaměřené,
o něž je permanentně neutuchající zájem. Například v roce 70. výročí založení Janáčkovy akademie
(r. 2017) studovalo v kurzech U3V
celkem 149 seniorů.
Velkým zážitkem pro absolventy
kurzů U3V HF je možnost zakončit
své studium promocí. Od akademického roku 2018/2019 se nově
k promocím váže podmínka absolvování čtyř kurzů na Hudební fakultě.
Do organizace kurzů se od počátku
zapojila i Katedra klavírní interpretace. Na oba semestry stávajícího
akademického roku 2019/2020 připravila dva ucelené cykly před-

V ukončeném zimním semestru
přihlášení účastníci vyslechli pestrý
program dvanácti přednášek. První z nich připravil vedoucí Katedry
klavírní interpretace prof. Jan Jiraský na téma klavírních soutěží. Přiblížil v ní historii a současnost klavírního soutěžení. Druhou říjnovou
přednášku věnoval prof. Jan Jiraský
společně s MgA. Pavlem Zemenem
klavíristovi a skladateli Sergeji Rachmaninovovi a jeho Koncertu č. 2
c moll.
Suita pro jeden život (přednášející prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.,
a MgA. Viktor Vojnovič) - to byl název listopadového setkání, které
přiblížilo osobnost nejtalentovanějšího Janáčkova žáka Pavla Haase.
Na loňskou přednášku stejného
názvu - Slavní klavírní interpreti minulosti, navázala v listopadu
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Mgr. Helena Weiser. Ve stejném
měsíci proběhla ještě tři setkání
milovníků klavíru: přednáška Klavírní tvorba Jana Nováka přiblížila
tvůrčí filozofii a inspirační zdroje
moravského skladatele (přednášející MgA. Dominik Gál), přednáška
Hledá se nejlepší klavír (prof. Jan
Jiraský) přinesla porovnání klavírů
různých značek a jejich specifické zvukové barvy a Klavírní etuda
(MgA. Alice Rajnohová) se zaměřila
na jednu z nejzákladnějších hudebních forem – na etudu. Posluchači
se mohli přesvědčit, jak se tato forma proměňovala od doby svého
vzniku až do současnosti a objevovali ty nejzajímavější a nejkrásnější
z pestré řady těchto klavírních skladeb.
Prosincové přednášky Univerzity třetího věku (prof. Jan Jiraský)
měly neobvyklé názvy. První - Aby
to básnilo…a aby to „nebolelo“ se
zabývala příčinami nejčastějších
onemocnění klavíristů, jejich prevencí a léčbou. Druhá - s názvem
Básníci v base kriminalitou v pojetí
velkých hudebníků a klavíristů.
Obsahově bohatý byl i měsíc leden. MgA. Kristýna Znamenáčková připravila přednášku na téma
klavírní tvorby Bohuslava Martinů,
prof. Jan Jiraský posluchače seznámil s americkým skladatelem
Jákobem Geršovicem. Bližší obsah
poslední přednášky zimního semestru s názvem Není básník jako
básník, aneb jak se dělá třeba Chopin v podání prof. Jiraského znají
jen sami účastníci…
Přijímání přihlášek do kurzu Básníci
klavíru IV, který proběhne v letním
semestru, je již uzavřeno, přesto věřím, že bude pro čtenáře zajímavé
a inspirující seznámit se s bohatým
programem přednášek, který čeká
studenty Akademie třetího věku.
Zde ho přinášíme v přehledu, tak,
jak je uveden v propagační brožuře kurzů:
14. února 2020 - Klavírní sonáty Domenica Scarlattiho a klíče k jejich
interpretaci (doc. MgA. Daniela Velebová). Scarlatti byl jedním z průkopníků kladívkového klavíru. Jeho
„Essercizi“ patří k základům klavírní
literatury, zároveň představují při

počtu přes 600 skladeb nejrozsáhlejší sbírku vůbec. Přednáška osvětlí
genezi sonát a napoví, jak jim porozumět.

ly první a dosud vysoce ceněné
cykly skladeb pro děti. Přednáška
přiblíží jejich poetiku a inspirační
zdroje.

21. února 2020 - Jan Ladislav Dusík
(prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.). Nejslavnější český skladatel a klavírista
přelomu 18. a 19. století prožil pestrý
a dobrodružný život, který se odráží
i v jeho klavírních skladbách.

3. dubna 2020 – Skladatel interpretem I (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.).
Jak hráli na klavír slavní skladatelé?
Nad jejich interpretačním stylem,
schopností prezentovat své skladby i nad autenticitou interpretací
obecně se zamýšlí tato přednáška
s praktickými ukázkami.

28. února 2020 - URTEXT a jeho význam (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.,
MgA. Viktor Vojnovič). Interpretův
úkol tlumočit věrně autorův hudební text může narážet na nečekané překážky. Pravdivý přepis
autorova notového zápisu do tištěné podoby totiž není a nikdy nebyl samozřejmostí, stejně jako není
samozřejmostí umět hudební zápis
správně přečíst a dešifrovat. Přednáška přibližuje smysl a význam
urtextových vydání a mapuje zásadní problémy běžných edic klavírních děl.
6. března 2020 - Slavní interpreti
minulosti IV (Mgr. Helena Weiser).
Zlatá éra klavírního umění zasáhla
až do doby rozvoje záznamu zvuku
a obrazu. Díky tomu máme možnost i dnes posoudit umění dávno
zapomenutých osobností klavírní
interpretace a porovnat je s jejich
mladšími kolegy. Další díl navazuje
na loňskou přednášku stejného názvu.
13. března 2020 - Kouzlo písní beze
slov Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (doc. MgA. Daniela Velebová).
Rozsáhlý klavírní cyklus Písně beze
slov patří k tomu nejcennějšímu
z klenotnice romantismu, nejbásnivější éry klavíru.
20. března 2020 - Mozartovy klavírní
koncerty – projev génia (MgA. Alice
Rajnohová, Ph.D.). W. A. Mozart ve
svých klavírních koncertech vytvořil mistrovská díla, která předběhla
svou dobu a stala se nepostradatelným stálým repertoárem koncertních pódií. Jejich obdivuhodnou pestrost, invenci a výrazovou
hloubku představí tato přednáška.
27. března 2020 - Skladatelé romantismu dětem a o dětech (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.,
MgA. Dominik Gál). V 19. století vznik-
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17. dubna 2020 - Skladatel interpretem II (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.,
Adam Závodský). Pokračování minulé přednášky, tentokrát v živém
kontaktu s tvorbou a interpretací
zástupce nastupující umělecké generace.
24. dubna 2020 - Mít všech pět
pohromadě (prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., MgA. Pavel Zemen).
Že dobří klavíristé nemívají všech
pět pohromadě? S jistotou lze tvrdit
jen to, že mívají pohromadě všech
pět báječných Beethovenových
klavírních koncertů. O nich a jejich
interpretaci pojednává přednáška
s ukázkami.
Na HF JAMU probíhají v rámci Akademie třetího věku i další kurzy. I na
těch se částečně podílejí pedagogové KKI. V rámci kurzu PRO KAŽDÉHO NĚCO připravil v tomto akademickém roce prof. Jan Jiraský
přednášku Z ulice dne 1. října 1905
věnované Janáčkově klavírní sonátě, kterou dnes řadí celý svět
mezi nejhodnotnější klavírní skladby hudební historie. Doc. Mgr. Daniela Velebová představila ve své
přednášce frekventantům kurzu
americkou klavírní hudbu 20. století
z pohledu Charlese Ivese, tradicionalisty i bořitele starých pořádků,
geniálního skladatele, autora nejslavnější americké klavírní sonáty
i orchestrálních skladeb se dvěma
dirigenty.
Další kurz má název PANÍ HUDBA
NA MORAVĚ a tématem dubnové přednášky MgA. Dominika Gála
v rámci tohoto kurzu bude brněnský pedagog, skladatel a pianista
Vlastimil Lejsek, který byl významnou osobností moravského hudebního teritoria.
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Co napsat na závěr. Dovolila jsem
si vypůjčit část článku jedné z absolventek kurzů U3V JAMU paní Jany
Vrabcové (jedné z dvaceti prvních
absolventů Univerzity třetího věku
na Hudební fakultě JAMU v Brně),
uveřejněného v Občasníku JAMU.
Její autentická slova nejlépe vystihují pocity těch, pro něž jsou kurzy
určeny: „Známý filozof L. A. Seneca
se k otázkám moudrosti a umění
žít vyjádřil slovy: „Neměli bychom
se starat o to, abychom dlouho žili,

ale abychom žili plně.“ Senecovou
myšlenkou se řídí především senioři, kteří studují Univerzitu třetího
věku (U3V) na brněnských univerzitách, veřejných vysokých školách,
případně v rámci vzdělávacích
programů kulturně společenských
institucí, zapojených do celoživotního vzdělávání občanů důchodového věku. Studující senioři si velmi
dobře uvědomují, že U3V jim nabízí
nejen aktuální poznatky nejvyšší kvality z různých vědních oborů,

rozšiřující dovednosti a vědomosti,
ale přispívá i k jejich sebezdokonalování, seberealizaci, udržování duševní kondice, odbourávání
mentálních bariér a zažitých stereotypů, procvičování koncentrace a paměti, zvýšení zdravého sebevědomí a sebekritičnosti. Velmi
důležitý je pro seniory sociální kontakt s okolím, což pozitivně ovlivňuje
mezigenerační vztahy.“

▶ Miroslava Raková

Mimoškolní aktivity pedagogů KKI HF JAMU
Leden 2019
22. 1. 2019 Komorní koncerty Konzervatoře Kroměříž
Helena Weiser
29. 1. 2019 Abonentní koncert pro Spolek přátel hudby s houslistou Ivanem Ženatým – Besední dům
Brno
Igor Ardašev

12. 3. 2019 Klavírní recitál – Besední dům Brno
Jan Jiraský
17. 3. 2019 Festival Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč
Igor Ardašev spolu s Renatou Ardaševovou (koncert
pro dva klavíry) a Filharmonií Bohuslava Martinů
27. 3. 2019 Konzervatoř Pardubice
prof. Jan Jiraský, Ph.D. - přednáška a masterclass

únor 2019

27. 3. 2019 Klavírní recitál - Konzervatoř Pardubice
Jan Jiraský

3. 2. 2019 Komorní koncert – Brusel
Alice Rajnohová (spoluúčinkující Šárka Trompé Čurdová – flétna)

28. 3. – 29. 3. 2019 Soutěžní přehlídka Pianoforte per
tutti
prof. Jan Jiraský, Ph.D. – předseda poroty

12. 2. 2019 Spolek přátel hudby Brno
prof. Jan Jiraský, Ph.D. - přednáška – Händel, Brahms,
Janáček a Slavický

duben 2019

14. 2. 2019 ZUŠ Campanella Olomouc
prof. Alena Vlasáková – přednáška „Současné trendy elementární klavírní výuky“
16. 2. 2019 Moravské divadlo Olomouc
Alice Rajnohová – klavírní part v baletním představení Dáma s kaméliemi
17. 2. 2019 Sukův hudební Štiřín – Zámek Štiřín
Igor Ardašev – klavírní recitál
26. 2. 2019 Festival Graduss ad Parnassum –
Ostravská Univerzita – Fakulta umění
MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. – přednáška „O klavírním
díle Vítězslavy Kaprálové“

4. 4. 2019 Gotická síň jihlavské radnice
Igor Ardašev spolu s Renatou Ardaševovou (Duo
Ardašev) – čtyřruční klavírní recitál
6. 4. – 7. 4. 2019 Pro Bohemia 2019
prof. Alena Vlasáková – předsedkyně poroty
prof. Jan Jiraský, Ph.D. – člen poroty
9. 4. 2019 Sál Konventu Milosrdných bratří Brno
Alice Rajnohová s Ensemble Opera Diversa
11. 4. – 14. 4. 2019 Mezinárodní klavírní soutěž Petera
Toperczera Košice
prof. Alena Vlasáková – předsedkyně poroty
prof. Jan Jiraský, Ph.D. – člen poroty

březen 2019

12. 4. – 13. 4. 2019 Klavírní soutěž Středočeské
PIANOFORTE
MgA. Helena Weiser – člen poroty

9. 3. – 10. 3. 2019 Klavírní soutěž Beethovenovy
Teplice
prof. Alena Vlasáková – předsedkyně poroty

16. 4. 2019 Klavírní recitál – Vrchlického divadlo
Louny
Jan Jiraský
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25. 4. 2019 Abonentní koncert Filharmonie Bohuslava Martinů – Kongresové centrum Zlín
Igor Ardašev - sólista

květen 2019
11. 5. 2019 Okouzleni klavírem, nesoutěžní festival
ZUŠ Ústeckého kraje – ZUŠ Jirkov
prof. Jan Jiraský – workshop pro účastníky festivalu
11. 5. 2019 Klavírní sobota – Konzervatoř Brno
„Jeden den s prof. Alenou Vlasákovou“
14. 5. 2019 Slezskoostravská radnice, Ostrava
Igor Ardašev – klavírní recitál

červen 2019

září 2019
25. 9. 2019 – Konzervatoř Brno
prof. Alena Vlasáková – přednáška „Klavírní skladby
J. S. Bacha“

říjen 2019
5. 10. 2019 Klavírní sobota – Konzervatoř Brno
prof. Jan Jiraský, Ph.D. – „Janáček známý a neznámý:
Klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku“
6. 10. 2019 Víkendový klavírní seminář – ZUŠ Litvínov
prof. Alena Vlasáková – přednáška „Elementární klavírní vyučování včera, dnes a zítra. Praktické příklady
soudobého pohledu na rozvoj hudebnosti, technických dovedností a práce s notovým textem.“

14. 6. – 16. 6. 2019 PRAGUE JUNIOR NOTE 2019
MgA. Helena Weiser – člen poroty

10. 10. 2019 Svatovavřinecká koncertní sezóna,
Kostel sv. Vavřince pod Petřínem, Praha
Igor Ardašev - klavírní recitál

červenec 2019

22. 10. 2019 Komorní koncerty Konzervatoře Kroměříž – kino Nadsklepí
Alice Rajnohová – recitál

1. 7. – 10. 7. 2019 Mezinárodní interpretační kurzy
Turnov
MgA. Igor Ardašev – výuka a klavírní recitál
15. 7. – 21. 7. 2019 Olomoucké mistrovské Interpretační kurzy - Konzervatoř Evangelické akademie,
Olomouc
MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. – lektorka

22. 10. 2019 Masterclass – Konzervatoř Kroměříž
MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.
26. 10. 2019 Festival – České kulturní dny – Drážďany
Jan Jiraský - recitál
27. 10. 2019 Festival – České kulturní dny – Radeberg
Jan Jiraský - recitál

srpen 2019

28. 10. 2019 Klavírní recitál – Zámek Velké Březno
Jan Jiraský

16. 8. – 23. 8. 2019 Klavírní kurzy Mikulov
MgA. Helena Weiser – lektorka

listopad 2019

17. 8. 2019 Klavírní kurzy Mikulov
prof. Alena Vlasáková – přednáška a výukový seminář
27. 8. 2019 EPTA Bratislava
prof. Alena Vlasáková – přednáška „Elementární
klavírní výuka v současnosti, její proměny a nové
inspirace“
prof. Jan Jiraský, Ph.D. - přednáška „Snadné“klavírní
skladby W. A. Mozarta“
27. 8. – 31. 8. 2019 Natáčení CD s houslistou Františkem Novotným, studio Českého rozhlasu v Praze
Igor Ardašev
29. 8. 2019 „Prázdninové rozehrávání“ – Konzervatoř
Brno
prof. Alena Vlasáková - výukový seminář a beseda
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8. 11. 2019 AMADEUS 2019
prof. Jan Jiraský, Ph.D. – člen poroty
8. 11. 2019 Slavnostní koncert ke 100. výročí založení
Konzervatoře Brno – Janáčkovo divadlo Brno
Igor Ardašev spolu s houslistou Františkem Novotným
12. 11. 2019 – Topolčany
Jan Jiraský - recitál
12. 11. 2019 – Konzervatoř Topolčany
prof. Jan Jiraský, Ph.D. - přednáška „Řeč v hudbě“
16. 11. 2019 Klavírní masterclass – Konzervatoř
Teplice
prof. Jan Jiraský, Ph.D.
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21. 11. 2019 Slavnostní klavírní recitál – Památník
Leoše Janáčka Brno
Jan Jiraský
21. 11. 2019 Abonentní koncert s Plzeňskou filharmonií, Měšťanská beseda Plzeň
Igor Ardašev
22. 11. – 24. 11. 2019 – Soutěžní přehlídka konzervatoří
a hudebních gymnázií ČR – obor klavír – Konzervatoř Pardubice
prof. Alena Vlasáková – členka poroty
prof. Jan Jiraský, Ph.D. – člen poroty

prosinec 2019
5. 12. 2019 – Koncert v Grünbach am Schneeberg
(Rakousko)
Igor Ardašev spolu s Janáčkovým a Graffovým kvartetem a pěvkyní Michio Keiko
6. 12. 2019 – Slavnostní koncert - křest nových
nástrojů HF JAMU
Komentáře a klavírní ukázky Jana Jiraského, vystoupení Pavla Zemena

29. 11. – 1. 12. 2019 – Interpretační soutěž Nadace
Bohuslava Martinů – Praha
prof. Jan Jiraský, Ph.D. – člen poroty

Metodické
centrum
27. ročník Metodického centra
HF JAMU
V Metodickém centru HF JAMU studují klavírní pedagogové všech
stupňů škol. Centrum nabízí posluchačům MŠMT akreditované kurzy
DVPP v rámci celoživotního vzdělávání. Ve čtyřech čtyřsemestrálních
a jednom dvousemestrálním kurzu,
tematicky zahrnujících širokou oblast klavírní pedagogiky a metodiky, se pohybuje počet studujících
posluchačů mezi 130 až 150 klavírními pedagogy.
Jak velký je rozsah a kvalita vzdělávacích aktivit, nejlépe přiblíží malá
„ochutnávka“ náplně vzdělávání
uplynulého akademického roku.
Podívejme se, jak probíhá jeden rok
v MC. Vzhledem k rozsahu článku se
omezíme jen na program takzvaného „velkého“ centra. Konzultační dny probíhají v prostorách HF
JAMU jedenkrát měsíčně v sobotu
a jsou určeny pro studenty kurzů
č. 2 – 5 (pozn. redakce: další informace o náplni jednotlivých kurzů
se může zájemce dočíst na webových stránkách
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http://pianissimo.cz/metodicke-centrum/prehled-kurzu-mc/).
V průběhu akademického roku
2018/2019 měli studenti MC možnost vyslechnout celou řadu
přednášek, a to jak domácích pedagogů, tak i hostů. Prof. Alena
Vlasáková (vedoucí Metodického

centra) připravila pro posluchače
celkem šest přednášek - Základní
aspekty současné klavírní pedagogiky, Rozvíjení smyslu pro přesvědčivost a hloubku interpretace, Hra
v klavírním duu, Klavírista na pódiu,
Klavíristovy prsty v pojetí pedagogických trendů minulosti i současnosti a Umělecký a pedagogický
odkaz Alfreda Cortota. Jednotlivá
témata přinesla hlubší pohled do
klavírní interpretace a pedagogiky
i praktické návody práce se žáky
a studenty.
Prof. Jiraský, vedoucí Katedry klavírní interpretace, měl v MC celkem
tři přednášky. První z nich byla zaměřena na rozbor a interpretaci
Mozartových Vídeňských sonatin
a Alba pro mládež P. I. Čajkovského. Dvě přednášky věnoval analýze zahraničních dětských soutěží
(např. Mezinárodní klavírní soutěž
v Almaty v Kazachstánu, soutěž
Merci, maestro! v Brusselu atd.).
Úvodní setkání akademického
roku v MC patřilo Mgr. Cyrilu Kubišovi, Ph.D., který působí jako houslový interpret, muzikolog, dirigent,
pedagog, skladatel a organizátor
hudebního života. V září navázal
na svou červnovou přednášku, ve
které se zabýval rozličnými metodami, jak s dětmi pojmout hru na
nástroj jako dobrodružství, tvoření
a formu sebevyjádření. V zářijovém
setkání se více věnoval konkrétním
praktickým hrám a cvičením, která
vycházejí z různých technik a zahrnují oblasti jako například domácí
cvičení na nástroj, tréma či im-
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provizace. Studenti MC měli možnost prakticky si vyzkoušet, jak tato
cvičení provádět, aby je pak sami
mohli zařadit do výuky. 89 takových
kreativních cvičeních je možno nalézt v knize Cyrila Kubiše Hudební
hry I (rok vydání 2016).
„Skládat a improvizovat je velmi
jednoduché. Stačí nenápadný impulz a pak už můžeme jen žasnout
a sledovat, co se bude dít…“ To je
úryvek z úvodu publikace Skladačky (rok vydání 2016) autora Tomáše
Boroše. Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD.
et ArtD., hudební skladatel, pedagog Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a redaktor Slovenského rozhlasu byl
hostem listopadového MC. Posluchačům prakticky předvedl práci
s vybranými modely pro elementární improvizaci a kompozici ze
svých Skladaček. Samotná kniha,
určená pro pedagogy, obsahuje
11 modelů pro improvizaci, zásady
pro práci s modely a metodické inspirace. Pro žáky je určena příloha
s obrázky.

gogickým vedením prof. E. Tkač.
Představila se v programu složeném z devíti Sonát Domenica Scarlattiho a 24 preludií op. 11 Alexandra
Skrjabina.
Hostem únorového MC byla klavíristka a pedagožka MgA. Hana
Vlasáková - Berger, která žije v Německu, kde působí jako pianistka,
a zároveň vyučuje hru na klavír na
Hochschule für Musik „Carl Maria
von Weber“ a na Landesgymnasium für Musik a Konservatorium
„Heinrich Schütz“ v Drážďanech.
Posluchači MC mají určitě ještě
v paměti její poslední přednášku
věnovanou systému německého
hudebního školství, na které také
představila mnoho zajímavých
notových materiálů. Tentokrát se
věnovala zásadnímu, byť mnohdy ve výuce začátečníků opomíjeného tématu – zvuku. Již z názvu
přednášky – Objevujme s dětmi
zvukovou krásu klavíru – vyplývá,
jak je důležité od počátku v dětech
pěstovat smysl pro krásu klavírního
tónu. U přednášející se vyváženě
střídala teorie s ukázkami konkrétních cvičení, například, jak žáky učit
vnímat zvukovou vlnu.

Slovenští hosté se v MC představili
také jako klavírní duo, a to cyklem
skladeb od Jeana Françaixe 15 Portraits d’Enfants d’Auguste Renoir
(15 portrétů dětí od Auguste Renoira). Cyklus mistrovských hudebních miniatur na našich pódiích
stále neznámého francouzského
autora 20. století je inspirován portréty dětí od velkého francouzského impresionisty Augusta Renoira.
Aby mohl pedagog klavírní hry odvádět kvalitní práci, je důležité, aby
v rámci zdravého životního stylu
pečoval o svou osobní a fyzickou
pohodu. Jak pečovat o zdraví pohybového systému, o to se se zájemci podělila na dubnovém MC
fyzioterapeutka Mgr. Jitka Medová.
Problematiku shrnula v přednášce,
v následném praktickém semináři klavírní pedagogy seznámila se
způsoby, jak správně zacházet se
svým tělem a ukázala konkrétní
cviky. Přítomným doporučila knihu
Autorehabilitační sestava, jejíž stěžejní část se věnuje páteři a technikám k udržení její mobility a zdraví.

Velký ohlas mají vždy také přednášky pedagogů z VŠMU v Bratislavě –
prof. Idy Černecké a doc. F. Perglera,
kteří přijíždějí do MC JAMU pravidelně již několik let.

Příležitost vyslechnout přednášky
prof. Eleonory Tkač měli posluchači MC již v lednu 2018. Součástí lednové přednášky byl masterclass,
na kterém prof. Tkač pracovala
s modelovými žáky a studenty. Při
druhém prosincovém setkání zazněly přednášky na téma rozvíjení
emocí v klavírní hře. Na ně navazoval koncert klavíristky Iryny Lemekh,
laureátky mnoha mezinárodních
soutěží, která pracuje pod peda-

Prof. Ida Černecká je vysokoškolská pedagožka a klavíristka. Jako
sólistka vystoupila na koncertních
pódiích v Evropě i zámoří, jako komorní hráčka pravidelně účinkovala s mezzosopranistkou Martou Beňačkovou a od roku 1998 se
věnuje čtyřruční hře s Františkem
Perglerem. Vede interpretační semináře doma i v zahraničí, působí
v porotách soutěží. Březnový konzultační den v MC obohatila přednáškou Prameny chopinovského
klavírního stylu.
Doc. František Pergler, ArtD. se věnuje sólové klavírní interpretaci,
v komorní hře spolupracuje s Idou
Černeckou a Moyzesovým kvartetem. Je zvaný jako lektor na mistrovské interpretační kurzy, přednášky a odborné semináře pro
učitele v rámci EPTA. Do programu
MC si vybral přednášku Hudební
svět levé ruky.
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V rámci přednášek MC mají studující možnost seznamovat se se
systémy výuky klavírní hry v různých zemích. Například v říjnu 2017
byla na programu MC přednáška
o současné klavírní výuce ve Francii (MgA. Vendula Urbanová). Na
stránkách Pianissima jsme již psali
o výukovém systému v Německu
(přednáška MgA. Hany Vlasákové –
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Berger), či o bulharském vzdělávání klavíristů (přednáška MgA. Vanesy Ignatovy – Graboń).

diu na NSU. Na této univerzitě
v současné době studuje hudbu již
čtvrtý student z České republiky.

V květnu 2019 byla hostem MC
prof. Marcela Faflak, která žije a působí v USA v Jižní Dakotě. Marcela
Faflak je absolventkou Pražské konzervatoře a Akademie múzických
umění v Praze. Celý svůj profesní život se věnuje jak pedagogické, tak
koncertní činnosti. Od roku 1996 učí
na Northern State University (NSU)
v Aberdeenu v Jižní Dakotě hlavní
obor klavír, pedagogiku a klavírní literaturu a každoročně pořádá
mistrovské kurzy pro středoškoláky.
Je zvána k účasti na konferencích
a seminářích, kde přednáší na témata klavírní pedagogiky a české
klavírní literatury. Průběžně se věnuje i koncertní činnosti, její klavírní
repertoár zahrnuje především díla
českých skladatelů – B. Smetany,
L. Janáčka, V. Nováka a B. Martinů.

Přednášku Americká klavírní pedagogika a systém hudebního
vzdělávání v USA vyslechli v květnu loňského roku i posluchači MC.
Prof. Faflak formou prezentace seznámila přítomné se systémem
amerického hudebního vzdělávání od předškolního věku až po
univerzitní vzdělávání. S klavírními
pedagogy se rovněž podělila o své
zkušenosti s používáním různých
klavírních metodik a notových materiálů.

Marcela Faflak často působí v porotách soutěží, každoročně je také
členkou poroty Prague Junior Note
v České republice. V ČR pořádá semináře pro studenty o americké
klavírní pedagogice a o systému
hudebního vzdělávání v USA. Poskytuje informace o studiu na vysokých školách v Americe a o stu-

Je zřejmé, že rozsah článku neumožňuje podrobně zachytit obsah činnosti MC byť jen v jednom
akademickém roce. Nejsou to jen
přednášky, které tvoří náplň jednotlivých konzultačních dnů. Dlouhý je i výčet dalších aktivit: koncerty
významných interpretů a absolventů KKI, koncerty žáků a studentů
všech stupňů škol spojené s následným rozborem výkonů, pedagogické a interpretační semináře,
stylová klavírní interpretace, dějiny a literatura klavíru, didaktika
klavírního umění, otevřené hodiny,
improvizační přehlídky, individuální nástrojová výuka, pedagogické
konzultace…

Metodika
a odborné
studie
Úvod
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V letošním akademickém roce
vstoupilo MC HF JAMU do svého
28. ročníku, tak ať je stejně úspěšný
jako všechny ty předchozí!

▶ Miroslava Raková

pro nové zajímavé věci, potřebují
však harmonické prostředí a lásku
kolem sebe.

Hudební kalendář v dětské duši
Dětská duše je krásná a čistá, jako
nádherná skladba. Baví mě objevovat tento svět plný emocí, bezprostřednosti a jednoduchosti.

V neposlední řadě je Metodické
centrum místem setkávání lidí, kteří
mají hlubší zájem o klavírní pedagogiku a interpretaci, chtějí se soustavně vzdělávat ve svém oboru
a své nadšení a lásku k hudbě dále
přenášejí na své žáky.

Malé děti jsou upřímné a pravdivé.
Vše kolem sebe vnímají opravdově. Hudbu, lásku, přírodu, legraci
i smutek. Dokážou se nadchnout

Každé dítě je jiné, má svůj pohled
na hudbu, svoji představu, nádhernou fantazii. Roční období i čas je
neměnný. Udává nám řád a jistotu, kterou všichni potřebujeme ke
svému životu. Celý rok má mnoho
zákoutí a krásných období, na která se těšíme a směřujeme k nim
naše úsilí. Náš život je protkán neopakovatelnými zážitky. My učitelé
vnímáme své žáky ze svého dospělého pohledu, vychováváme
je, máme je rádi, vidíme, jak rostou
a dospívají. Děti nás také vnímají
svým pohledem a máme velikou
radost, když se naše společné hudební cesty setkají a můžeme si
o nich povídat a společně je prohlubovat a dotvářet.
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Než začínám s dětmi na začátku hodiny pracovat, často se jich
ptám, pokud nezačnou samy, co
dělaly doma, jaké mají zážitky a na
co se těší. Čas a roční období vnímají svým způsobem. Nejkrásnější
je těšení, určitá představa o okamžiku, který bude.

ré máme rádi a děti se na ně vždy
těší. Jsou zde také překvapení v podobě malých úkolů, které mohou
děti dotvářet samy, se svými učiteli
nebo s rodiči. Hudební kalendář je
pak ještě obohacen o instruktivní
skladbičky a obrázky, které se hodí
k daným obdobím a svátkům.

zážitků, které měsíce přinášejí. Na
PODZIM na sbírání kaštanů, barevné listí, skákání v kalužích, v ZIMĚ na
Ježíška, první sníh a stavění sněhuláků, na JAŘE objevují nové vůně
jarních kytiček a těší se na pomlázku a v LÉTĚ na prázdniny, krása
sama o sobě.

Svoji práci jsem pojala jako hudební kalendář rozdělený na roční období, měsíce a některé svátky, kte-

Každý měsíc má svůj charakter,
svoji vůni a kouzlo. Děti vnímají tyto
změny a těší se na spoustu nových

My si budeme s těmito měsíci hrát
a těšit se ze společné práce.

Únor
Únor byl v kalendáři čas karnevalů
a užívání si všeho dosyta před příchodem postní doby, která začíná
letos 6. března popeleční středou.
Tyto hezké svátky a tradice vnímá
většina lidí v dnešní době už jen
jako určitou kulisu, ale v některých
koutech naší krásné republiky má
Masopust své dané místo. V každém kraji se slaví trochu jinak, ale
myšlenka pobavit se, dobře najíst,
napít a zazpívat si je všude stejná.
U nás v Nových Hradech má tento
svátek svoji tradici. Dokonce i malé
děti tancují své „kolečko“ a vždy
se těší, jak si zazpívají a zatancují.
Mají krásné, pestrobarevné klobouky plné růžiček a vše má svůj řád
a rytmus.
Téma na měsíc únor bude tedy
karneval, tanec a masky. Děti milují karnevaly, rády se převlékají do
svých oblíbených postav a zvířá-

tek. Ty, které jsou stydlivější, za svou
maskou se zbaví ostychu a dovádí
spolu se svými kamarády. Odvážnější děti zase vymýšlejí různé taneční kreace a jsou rády středem
pozornosti. Vše toto platí i u klavíru.
Každé dítě je jiné a my učitelé reagujeme podle jejich povah a také
nálad, které můžeme ovlivnit svou
trpělivostí a dovedností vcítit se do
jejich dětské duše.
V tomto měsíci si vyrobíme masku, kterou mohou děti použít na
svém „hudebním karnevalu“, který můžeme uspořádat na hodině
kolektivní výuky a zopakovat si přitom látku za první pololetí. Pro malé
klavíristy jsem připravila skladbičku s názvem Karnevalové masky,
kde máme krátké téma skladbičky
a mezi tímto tématem je vždy nové,
které symbolizuje určitou masku,
kterou děti jistě poznají.

▶ Autorka uvedeného textu (jedná se o závěrečnou práci Kurzu 1 v MC)
Jana Šulistová je absolventkou Konzervatoře v Českých Budějovicích. Po
absolutoriu působila v ZUŠ v Českém Krumlově, v současné době vyučuje hru na akordeon a klavír v ZUŠ F. Pišingera v Trhových Svinech. Zabývá
se rovněž korepeticí v pěveckém a tanečním oddělení. V Metodickém
centru JAMU ukončila studium Kurzu č. 1, nyní dále pokračuje ve studiu
v Kurzu č. 2.
▶ Poznámka redakce: Kompletní práci je možné vyhledat na webové

stránce Pianissima:
http://pianissimo.cz/wp-content/uploads/2015/09/J.-Šulistová-Hudební-kalendář-v-dětské-duši-závěrečná-práce-MC.pdf
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Koncerty

dynamických kontrastů a romantického rubata, které by v podání
méně vyzrálých klavíristů mohlo
způsobit nesoudržnost tak rozsáhlého díla. Alice Rajnohová dokázala
s velkým nadhledem vynést všechny zajímavé harmonie, nálady a jejich změny, udržet tah a skladbu
rytmicky i dynamicky vystavět. Je
vidět, že Schumann patří do jejího
světa a má pro něj cit.

Nadšený aplaus pro Alici
Rajnohovou
Nevšední umělecký zážitek si odnášeli návštěvníci klavírního recitálu
HF JAMU, který se konal ve středu
30. října 2019. V aule HF JAMU vystoupila klavíristka a pedagožka
klavírní hry KKI odb. as. MgA. Alice
Rajnohová, Ph.D. Na programu byla
díla Fryderyka Chopina a Roberta
Schumanna.
Na úvod koncertu zazněla Chopinova Berceuse op. 57. Lyrická
skladba intimního charakteru začala vznikat v roce 1843 v Nohantu,
kde Chopin pobýval se spisovatelkou George Sandovou. Inspirací pro vznik skladby mu byla Louisette – malá dcerka zpěvačky
Pauline Viardotové, která zde také
strávila léto. Téma ukolébavky pochází z polské písně, kterou Chopin slyšel ve svém dětství (překlad
textu: Již Měsíc vyšel a psi usnuli…).
V podání Alice Rajnohové zněla
Berceuse jemně, intimně, kolébavě
a navodila v sále velmi příjemnou
atmosféru klidu a soustředěného
zaposlouchání se. Po ní následoval
Grande Valse op. 42 od stejného
autora. Posluchači se tak přenesli
do francouzského salónu 19. století
a mohli obdivovat nejen výbornou
techniku, ale především polyfonní
vedení hlasů a nakažlivou tanečnost. Velmi příjemná byla volba dynamiky, která vycházela z poučené
interpretace na dobové nástroje
a přitom vkusně využívala možností moderního nástroje.
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Chopina vystřídala poměrně málo
hraná skladba Roberta Schumanna, Humoreska op. 20. Schumann ji
zkomponoval v roce 1839 a věnoval
ji tehdy 26ti-leté, dnes už téměř neznámé německo-rakouské hudební skladatelce Julii von Webenau.
Při jejím komponování psal své
milované Claře Wieckové z Vídně:
„Celý týden sedím u klavíru a komponuji a píšu a směju se a pláču,
vše najednou ve stejnou chvíli.“

Po přestávce zaznělo další Schumannovo dílo, tentokrát známý
a oblíbený Karneval op. 9. Autor ho
zkomponoval v letech 1834/1835
v době, kdy byl zasnouben s Ernestine vo Fricken – adoptivní dcerou
českého barona. Zasnoubení sice
během komponování zrušil, ale
do skladby zakomponoval kryptogram A-Es-C-H nebo As-C-H, což
je název českého města Aš, ze kterého pocházela jeho snoubenka.
Skladba má 21 částí (jedna z nich se
však nehraje) a každá z nich charakterizuje určitou postavu převážně z hudebního či literárního světa.
Alice Rajnohová se interpretace
zhostila s jistotou, přesvědčivostí
a nadhledem. Preciznost v pedalizaci a artikulaci, výrazové změny
často se střídajících nálad, technickou jistotu a čistotu, zvukovou
barevnost, tah a gradace i celkové pojetí skladeb ocenilo publikum
nadšeným a dlouhým potleskem.
Interpretka odměnila publikum
ještě třemi přídavky, a to posledním preludiem z op. 28 F. Chopina,
etudou Ges-dur op. 10 č. 5 stejného
autora a částí Estrella z Karnevalu
op. 9 R. Schumanna.

▶ Věra Chmelová

Humoreska patří mezi vrcholné
a náročné skladby romantismu.
Má sedm částí, jež se tempově i výrazově proměňují. Je plná fantazie,
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Recenze
Knih
Alfred Brendel – Hudba, smysl
a nesmysl
Fenomenální rakousko - britský klavírista českého původu Alfred Brendel (narozen 5. ledna 1931 v Loučné
nad Desnou v okrese Šumperk) je
osobností vskutku renesanční. Bývá
považován za jednoho z největších pianistů všech dob a jednoho z nejvýznamnějších světových
umělců současnosti.
Kromě klavíru miluje již od dětství
film, maluje obrazy, sbírá karikatury,
píše knihy a básně. Obzvláště miluje humor, spatřuje v něm větší sílu,
než se může na první pohled zdát.
Brendela zařadila firma Philips Records do prestižní edice Velcí klavíristé 20. století a nahrála s ním
kompletní Beethovenovo a Schubertovo klavírní dílo. Jako historicky první pianista na světě nahrál
kompletní klavírní dílo Ludwiga van
Beethovena. Kromě něj se věnoval
ve své interpretaci především tvorbě Wolfganga Amadea Mozarta
(kompletní nahrávka jeho klavírních koncertů), Roberta Schumanna, Josepha Haydna či Franze Liszta. Zcela výsostné postavení však
pro něj měl Franz Schubert. V roce
2016 vydala firma Decca komplet
všech Brendelových vydaných nahrávek, čítající 114 CD. Alfred Brendel
je držitelem čestných doktorátů
z univerzit v Oxfordu a Yale a mnoha významných ocenění za celoživotní přínos.
Objemný svazek esejí a přednášek Hudba, smysl a nesmysl (Music, Sense and Nonsense, 2015,
v českém překladu Tomáše Jajtnera a Martina Lauera, 2016) shrnuje Brendelovu esejistickou tvorbu, původně vydanou v knihách
Thoughts and Afterthoughts (1976),

Music Sounded Out (1990) a Alfred
Brendel on Music (2007) a doplněnou dalšími texty z posledních let.
České vydání doplňuje předmluva
klavíristy Jana Bartoše a fotografická příloha.
Alfred Brendel se esejistické tvorbě
věnuje již zhruba padesát let. Jeho
většinou anglicky psané eseje nepostrádají vytříbený literární styl
ani smysl pro humor. Říká: „Humor,
komedie a groteska mi nebyla nikdy cizí, ale tato zkušenost mi ukazovala, že je v mém nitru cosi, co
mě chce povzbudit a potěšit.“
Brendel vnímá hudbu v širokých
historicko - kulturních souvislostech a dokáže zaujmout odbornou
i laickou veřejnost. V textech se
soustředí převážně na skladatele,
jejichž interpretací proslul nejví-
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ce (Mozart, Beethoven, Schubert,
Schumann, Liszt). Jedna kapitola
knihy je věnována skladateli a klavíristovi Ferrucciu Busonimu, dva
samostatné texty problematice
variací a v jiném se Brendel zamýšlí
nad jedním z mála děl 20. století, jež
hrál, totiž nad klavírním koncertem
Arnolda Schönberga.
Další oddíl knihy má název Představení, programy, nahrávání. V jednotlivých esejích autor vzpomíná
na dirigenta Wilhelma Furtwänglera, na svého učitele Edwina Fischera, na klavíristku Katju Andy, dále
se věnuje praktickým problémům
s koncertováním, sestavováním
koncertních programů… Ve dvou
textech se zabývá svou oblíbenou
komorní hudbou. Konkrétně Schubertovým Smyčcovým kvartetem
G dur a Beethovenovým Smyčcovým kvartetem op. 130.
Poslední kapitola knihy přináší vybrané rozhovory s Brendelem,
k nimž autor občas po letech přidal dovětek, když změnil názor na
problémy v rozhovoru probírané.
V této části knihy najdeme i esej
O humoru, smyslu a nesmyslu, který dal název celé knize. Autor se
zamýšlí nad humorem v hudbě,
ale i obecně. Na tomto místě píše:
„Humor ukazuje, že svět je absurdní
a že s touto absurditou je snazší se
vyrovnat, když se soustředíme na
její legrační stránku.“ Závěr eseje
přináší Brendelovo osobní, krásné
vyznání: „Nejúžasnější požehnání, jež jsem na této planetě dokázal objevit vedle lásky, byly pro mě
hudba a humor. Naplňují život smyslem (a nesmyslem).“

▶ Miroslava Raková

▶ Autorka článku Mgr. BcA. Mirosla-

va Raková vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Teplicích, magisterské studium Učitelství pro ZUŠ
na Pedagogické fakultě v Českých
Budějovicích a bakalářské studium Klavírní pedagogiky na HF JAMU
v Brně ve třídě prof. Aleny Vlasákové. V roce 1991 založila a do roku
1999 vedla Soukromou ZUŠ v Litvínově. Nyní pedagogicky působí na
ZUŠ v Jirkově. Od roku 2016 je šéfredaktorkou časopisu Pianissimo.

23

Alfred Brendel - Abeceda
klavíristy
V malé, útlé knížce z nakladatelství
Volvox Globator (vyšla v českém
překladu Martina Lauera v roce
2018) najdete abecední seznam
autorem vybraných hudebních
hesel, jako jsou například Beethoven, Cantabile, Kašel, Fuj… Alfred
Brendel v předmluvě uvádí: „Nejde
mi o úplnost – mé literární sympatie se přiklánějí k fragmentu
a k aforismu.“ Čtenář si pak s chutí
přečte Brendelovy výstižné glosy,
zamyšlení nad danými hesly.
Knížku můžete rychle „zhltnout“,
vracet se k ní, přečíst si třebas jen
jedno heslo, popřemýšlet o něm…
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Například to, které se týká ticha:
„Ticho je základ hudby. Nacházíme
ho před, po, uvnitř, pod i za zvukem.
Některá díla vycházejí z ticha, jiná
do něj směřují. Ticho by ale rovněž
mělo být jádrem každého koncertu. V angličtině existuje přesmyčka
SILENT = LISTEN, která staví poslouchání a ticho na stejnou rovinu.“

▶ Radka Hajšelová
▶

Autorka článku BcA. Radka
Hajšelová vystudovala hru na klavír na brněnské konzervatoři. Je též
absolventkou bakalářského studia
Klavírní pedagogika na HF JAMU
v Brně. Pedagogicky působí na ZUŠ
Náměšť nad Oslavou a ZUŠ Třebíč.
Aktivně spolupracuje s časopisem
Pianissimo, zabývá se oblastí soutěží a propagace.
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Materiály do výuky
Jízda vlakem čtvrťovým
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JÍZDA
VLAKEM OSMINOVÝM
Jízda vlakem
osminovým
Projeď jen přes 3/8 vagónky.
Začni u žlutého a každý další 3/8 vybarvi také žlutě včetně cestičky, po které projedeš.
Pokud pojedeš správně, dojedeš zase ke žlutému vagónku.





V každém
3/8 taktu
(vagónku)
vyznač
těžkou
dobu
obtažením
nožiček
not.


   



  

  

  














 
 





  





  

Na konci každé žluté cestičky nakresli šipku ve správném směru, aby se ti lépe cestovalo.
Celou cestičku vytleskej s přesnou pulzací těžkých a lehkých dob.
Nesmíš se ale zastavit, jinak tleskáš znova od začátku! Začni proto v rozumném tempu!
To samé udělej ve vlaku 6/8, který začíná a končí
modrým vagónkem: vybarvi, obtáhni těžké doby,
dokresli šipky a vytleskej s přesnou pulzací.

Zkus zaimprovizovat
v jedné z cestiček
svoji vlastní melodii.

www.klavihratky.cz
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Notové materiály slovenských skladatelů
v knihovně MC
Pedagogové a studenti Katedry klavírní interpretace i studenti
všech kurzů Metodického centra
JAMU mohou využívat materiály
z rozsáhlé knihovny Metodického
centra. Čtenáře Pianissima jsme
již v minulosti informovali o odborných publikacích slovenských
autorů z vydavatelství VŠMU v Bratislavě. Také tentokrát zůstáváme
u slovenských autorů. Rádi bychom
čtenáře upozornili na zajímavé notové materiály, které obohatily notový archív knihovny MC koncem
roku 2019.

Štefan Németh –
Šamorínsky:
Klavírne skladby I

Sbírku Malý začiatočník (1952) tvoří
14 drobných skladbiček, například:
Uspávanka, Člnkovanie, Vo vlaku,
Žiaľ nad rozbitou bábikou, Na poli,
Valčík, Kolo, Dobrú noc.

Ján Zimmer:
Klavírne skladby pre
deti

Prvním dvěma skladbám ve sbírce
Tri skladby pre klavír (1958) dal skladatel název podle církevních stupnic konkrétně: Dórská tónina, Lydická tónina. Cyklus uzavírá skladba
s názvem Dialóg.
Sbírka Pre mládež (1950) je souborem 20 slovenských lidových písní
pro klavír, například: Dievča, dievča,
biely krištáľ, Keď som bola pri mamičke, Keď ja zomriem, Tancovala
a neznala, Keď vojaček narukoval,
Anča čierna, Hej Poľana, Poľana,
Zaleť sokol, biely vták, Poniže mlyna.

Štefan-Németh
Šamorínsky:
Klavírne skladby II
Souborné vydání instruktivních
skladeb slovenského klavíristy, skladatele a pedagoga Jána Zimmera
(1926 – 1993) obsahuje tři cykly.
První z nich Obrázkovou knižku
op. 13 tvoří 10 krátkých kompozic
s programními názvy: Na prechadzke, Tanec bábiky, Koníček, Medveď,
Bábika plače, Gašparko, Do školy,
Pesnička, Obrazková knižka, Pochod cínových vojačikov.

Titul obsahuje tři sbírky instruktivních skladbiček pro děti (Malý
začiatočník, Tri skladby pre klavír
a Pre mládež) slovenského klavíristy, varhaníka, komorního hráče,
hudebního skladatele, dirigenta
a pedagoga Štefana Németha –
Šamorínskeho (1896 – 1975). Dětem
věnoval velkou část své tvorby. Inspirovala ho zejména slovenská
a maďarská lidová píseň.

Pokračování souborného vydání
děl autora, které obsahuje jeho klavírní skladby určené pro koncertní
provedení: Capriccio, Meditácia
na tému Niccola Paganiniho, Intermezzo, Slovanská rapsódia, Sonáta
pre klavír, Improvizácia na slovenskú ľudovú pieseň, Epitaf na tému
Kamilkinej nénie.
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Ve druhé sbírce Klavírne drobnosti op. 99 můžeme dětem vybírat
z 20 krátkých skladbiček opět s programními názvy. Jedná se o autorské úpravy slovenských lidových
písní, například: Počúvaj, dievčina,
Neplačte, mamička, Stojí hruška
v hájku, Šípková ružička, Boleráz,
Boleráz, Za našimi humnami, Vandrovali ševci, V tom ľupčianskom
cintoríne, Ej, pod horami, Oženil
som sa, Znám ja jednu zahrádečku,
Mať moja.
Z 10 zajímavých skladeb pro
čtyřruční hru lze vybírat z cyklu
Dvaja pri klavíri op. 74.
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Ján Zimmer: Etudy
pre mladých
klavíristov op. 59
vydal Slovenský hudobný fond,
Bratislava, 2019

Tibor Frešo:
V detskej izbičke
Cyklus šesti instruktivních skladbiček slovenského skladatele a dirigenta Tibora Freša (1918 – 1987).
Obsahuje skladby: Koníček, Zajačik,
Bábika, Medvedík, Hracie hodiny
a Drevený vojačik.

Ján Zimmer: Dve
romantické skladby
pre klavír op. 81
(Elégia a Allegretto
scherzando)
vydal Slovenský hudobný fond,
Bratislava, 2019

▶ Viktor Vojnovič
▶ Autor článku MgA. Viktor Vojnovič je absolventem Konzervatoře v Českých Budějovicích a magisterského
studia oboru Hra na klavír na HF JAMU. V současné době je studentem doktorského studia HF JAMU v oboru
Interpretace a teorie interpretace. Na JAMU vyučuje mezifakultní volitelný klavír, v rámci MC hru na klavír
a klavírní improvizaci. Zároveň působí jako učitel a korepetitor na Základní umělecké škole Orchidea v Brně.

Improvizace
Výuka elementární improvizace na ZUŠ
První přednáška akademického
roku 2019/2020 v MC JAMU byla věnována výuce elementární improvizace na ZUŠ. Bylo mi potěšením
seznámit kolegy s mým přístupem
k této oblasti. Přednášku jsem rozdělila na dvě části.
Úvodní část byla zaměřena na
skupinovou práci s dětmi, případně s dětmi a jejich rodiči. Tuto for-
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mu výuky je možné uplatnit v hodinách hudební nauky, v přípravném
studiu a také v rámci studijního
zaměření hra na klavír - při výuce
komorní hry, improvizace, tvůrčích
dílen apod.
Práci jsme zahájili společným posloucháním ticha, kdy jsme minutu naslouchali a posléze jsme si
vzájemně sdělovali, co jsme slyšeli.

S dětmi tomu říkáme, že si „ladíme
ouška“. Potom přišly na řadu zvonkohry Koshi. Pokud mám ve třídě
prostor, děti si lehnou na záda na
zem, zavřou oči a já mezi nimi chodím se dvěma zvonkohrami a užíváme si nádherné harmonizující
rezonance.
https://www.lecive-nastroje.cz/cs/
eshop/zvonkohra-koshi-ohen.html
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le, jak dokáže žákům hraní lidových
písní zpestřit a ozvláštnit. Při těchto
vytvořených základech se můžeme posléze věnovat akordickým
značkám, vysvětlení systému jejich
tvoření, užívaných zkratek a jejich
správnému zápisu a hře. Materiálů k procvičování je dnes už také
spousta. K nejznámějším patří Hrajeme na klavír podle akordových
značek E. Hradeckého nebo Klavír
a akordické značky V. Petrova.

V takto jemném rozpoložení si zkusíme „pomalý pohyb“, kdy se snažíme co nejpomaleji dostat z bodu
A do bodu B. Pohyb musí být plynulý, nesmí se zastavovat a samozřejmě bez mluvení, za zvuku
a procítění hudby. Já používám
např. 2. větu Ravelova Klavírního
koncertu G dur. Živější pohybovou
aktivitou je hra na motýlky. Dětem
jsem vyrobila motýlky - prstýnky,
které mají na prstíkách a v rámci
hudby se svobodně vyjadřují pohybem s lehkostí motýlků. Zde může
učitel využít techniku „zrcadlení“,
kdy předvádí určitý pohyb a děti
se jej snaží opakovat. Např. skladba Iana Clarkea: Maya pro 2 flétny a klavír nádherně doplňuje tuto
pohybově taneční improvizaci.
V další části přišel na řadu Orffův hudební instrumentář, který
jsme využili při skladbách klasických i moderních - např. J. Galway:
Le Basque, Ph. Williams: Happy,
The Archies: Sugar, Sugar. Jednotlivým nástrojovým skupinkám byl
přiřazen rytmický model a důraz
byl kladen na přesné rytmické provedení spolu s dynamikou a hudebním podkladem.

Do společné části jsem ještě zařadila hru na BOOMWHACKERS
(ozvučné tyče), kdy jsme si prakticky vyzkoušeli možnosti využití tohoto nástroje. Ať již se jednalo o malé
rytmicko - melodické rozcvičky
anebo hraní lidových písní a skladeb vážné či populární hudby. Notový materiál lze čerpat z klavírních transkripcí světových děl. Pro
nejmenší žáky je velmi příjemná
hra z barevných partitur, kdy nota
odpovídá barvě tyče. Žáci se zde
zábavnou formou naučí používat
transpozice, zvládnout výtah partu z partitury, precizní provedení
rytmické složky a samozřejmě zažijí radost ze společného muzicírování. Velkou zábavou bývá výměna trubic (not) mezi dětmi v dané
skladbě.
Druhá část přednášky byla zaměřena na výuku klavírní improvizace,
kde za výchozí považuji Základy
klavírního doprovodu k lidovým
písním podle Z. Janžurové - Z. Průšové: S písničkou u klavíru. Zde je
vše metodicky přesně popsáno
a dostatečně rozebráno tak, aby
se od 5. roč. ZUŠ dalo bez obav přistupovat k hraní populární hudby.
Záleží jen na invenci každého učite-
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V přednášce jsem předvedla krátkou ukázku nácviku hry akordických
značek a doprovodů jednotlivých
klavírních stylů. Nejprve ze zpěvníků Já písnička 1, Já písnička 2, posléze u současných populárních
písní, které by ovšem zasloužily
hlubší analýzu, neboť tam již musí
docházet k většímu pochopení
stylu a aranžmá té dané skladby.
Závěr patřil improvizaci na základě
harmonických vět a bluesové 12 sólové i čtyřruční, kdy učitelé dostali notový materiál pro své žáky
k jednoduchému procvičování.
Improvizace není těžká disciplína,
musí se ovšem trénovat, jako každá jiná činnost. Naši žáci poslouchají populární hudbu, ať se nám
to líbí nebo ne. Děti jsou obklopeny převážně tímto druhem hudby,
kterou si dříve či později chtějí zahrát samy. A my bychom měli být
odbornými průvodci a pomoci jim
tuto hudbu hrát kvalitně.

▶ Jana Labašová
▶ Autorka článku Jana Labašová

absolvovala hru na klavír na konzervatoři v Brně. Od roku 1991 působí na ZUŠ Hranice, kde s žáky
vytváří improvizační a hudebně
- výchovné projekty. Napsala dva
pohádkové muzikály pro děti, dále
se věnuje skladbě a aranžování
hudby. Na MC JAMU absolvovala
čtyřsemestrální kurz „Současné
trendy klavírní pedagogiky a hra
instruktivní literatury“. Od roku
2016 vede improvizaci na letních
klavírních kurzech v Mikulově.
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Improvizační přehlídka na téma
Život v oblacích

hudby třeba i zcela odlišným způsobem. Vliv na to vše má žákova zkušenost s klavírní literaturou,
hráčské dovednosti a nemalou
měrou přispívá talent žáka i rodinné zázemí. Zjednodušeně řečeno,
žák interpretuje svou vlastní hudební představu.
Druhá součást improvizační přehlídky měla dynamičtější podobu.
V dopoledních hodinách v den konání přehlídky byli žáci seznámeni
s úkolem připravit si další improvizaci na místě. K dispozici měli mnoho podkladů pro inspiraci: malované obrázky zachycující noční
oblohu, květiny a pohádkové bytosti, ptačí motivy stupnic, nakreslená
letící hejna ptáků, na která stačilo
přiložit notovou osnovu, a ta umožnila spatřit obrys melodie. Mladí
improvizátoři mohli použít lapače
snů, papírky s rytmickými motivy. Ty
bylo možné uplatnit ve vlastní improvizaci. Pokud na přípravu první
improvizace byl čas měsíc až dva,
na druhou improvizaci měli žáci
něco kolem jedné hodiny. I zde byli
pedagogové částečně k dispozici
v roli poradce, aby podpořili podstatné - dostatečný kontrast, případně délku.

Již samotný název improvizační
přehlídky, která proběhla v únoru
2019 na půdě Metodického centra JAMU, byl předzvěstí, že budou
posluchači v sále svědky něčeho
velmi tajemného, romantického,
inspirativního, nevšedního. A že
opravdu byli, by jistě přítomní diváci potvrdili. Poděkování za přípravu a organizaci přehlídky patří
Mgr. Věře Chmelové, Ph.D., která
s nadšením sobě vlastním připravuje improvizační přehlídky v MC již
několik let.
Jedním z pedagogů, kteří přihlásili
do přehlídky své žáky, byla BcA. Štěpánka Hrubecká. Oslovila jsem ji,
zda by se se čtenáři Pianissima nepodělila o své dojmy a zkušenosti z přípravy na přehlídku i z jejího
průběhu.
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Zde přináším její odpověď:
„Odrazovým můstkem pro improvizaci pro nás bylo zadané téma.
K tématu je možné se přiblížit různým způsobem, některé děti zvolí
výtvarný projev, který je výsledkem
jejich vlastní fantazie, jiné si připraví báseň, povídku nebo příběh,
které poté chtějí hudebně vyjádřit.
Pedagog své žáky po celou dobu
motivuje, nabízí více možností práce s motivem, a harmonií. Žák má
pak dostatek času, aby do dalších
hodin postupně myšlenku rozvíjel
a hledal další hudební pokračování. Tento způsob naučí děti vnímat
jiným způsobem harmonii, tóninu, hudební formu. Vytváří se také
hlubší pouto mezi pedagogem
a žákem. Důvěra v pedagoga vede
k odvaze vydat se sám do krajiny

Všechny improvizace, které zazněly na přehlídce, byly krásné, pestré
a jakoby samozřejmé. Časoprostor
v hudbě nás dospělé vrátil zpět do
dětství. Můj obdiv patří všem zúčastněným.“

▶ Miroslava Raková
a Štěpánka Hrubecká
▶ Autorka článku BcA. Štěpánka

Hrubecká je absolventkou oboru
hra na klavír na pardubické konzervatoři a absolventkou skladby
ve třídě MgA. Jiřího Gemrota na
pražské konzervatoři. V roce 2017
ukončila bakalářské studium Klavírní pedagogiky na HF JAMU.
V současné době navštěvuje v MC
JAMU Kurz č. 3. Pedagogicky působí na ZUŠ v Trutnově, Hostinném
a Vrchlabí.
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Hrajeme si pro radost

března 2020.
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Improvizační odpoledne s Marcelou Slanou
Poté následovala improvizace u klavíru. Děti chodily ve dvojicích, trojicích nebo i čtveřicích ke klavíru
a společně s paní učitelkou Marcelou Slanou improvizovaly. Dokázaly vymyslet podle zadání improvizaci
třeba i jen na jednom tónu v různých oktávách. Vše
bylo podloženo dětskými básněmi. Velmi pěkná byla
hra se „zapínáním“ hráčů, kdy stáli u klavíru čtyři žáci
a hrál vždy ten, koho se paní učitelka jemně dotkla.
Další pěknou improvizací bylo schovávání písniček do
černých kláves, kdy se zachoval rytmus písní, ale změnila se melodie. Na těchto cvičeních si děti vyzkoušely,
že improvizovat zvládne opravdu každý a ani to v hodině nezabere moc času.
Po převážně skupinových improvizacích u klavíru následovala individuální práce. Děti si vybraly básničku,
k tomu si vzaly tužku a notový papír, zmizely na chvíli do tříd k volným klavírům a samy nebo s pomocí
svých rodičů a učitelů si k básničce vymyslely vlastní
melodii (u mladších žáků pomohl se zápisem melodie
učitel). Tu pak paní Marcele Slané přinesly do sálu, zahrály a dostalo se jim dalších rad, jak s písničkou dál
pracovat – vymyslet doprovod pro klavír, ale i pro další dětský hudební nástroj, předehru, dohru aj.

Ve středu 23. října 2019 se v Brně uskutečnil improvizační workshop paní Marcely Slané. Akce se konala na
ZUŠ Orchidea, a přestože byla určena především pro
žáky klavírní hry, úspěšně se zapojilo i několik dětí hrajících na jiné hudební nástroje.
Marcela Slaná si pro děti připravila několik zajímavých her s použitím Orffových nástrojů, pomůcek Evy
Jenčkové, ale i dětských hudebních nástrojů vlastní
výroby. V první části workshopu si děti rozdělily zmíněné hudební nástroje, vytvořily velký kruh a společně
se věnovaly rytmické improvizaci. Prakticky procvičily nejen vnímání a propojení metra, pulzace a rytmu,
pohotovost a dynamiku, ale i různá tempa a následně vše propojily se zopakováním italského hudebního
názvosloví.

Poslední a nejočekávanější částí workshopu byla improvizační pohádka. Na její nácvik už bohužel nezbylo
příliš času, ale děti opět dostaly materiály a spoustu
rad, jak na pohádce v hodině pracovat. Pohádku si
společně prošly a popovídaly si o ní. Na její realizaci se
bude dál pracovat v hodinách klavírní hry a nejpovedenější části určitě zazní i v rámci školních koncertů.
Po odchodu dětí ještě čekala pedagogy ZUŠ Orchidea
společná beseda s paní Marcelou Slanou. Shrnula nejdůležitější body odpolední improvizace a připomněla,
že každý improvizuje úplně jinak, každý má improvizovat podle sebe, důležité však je se improvizaci v hodinách klavírní hry věnovat. Zmínila i své pedagogické
začátky, kdy jí k improvizaci „dostrkali“ její žáci. A tak kéž
bychom měli co nejvíc takových žáků i my a měli odvahu to s nimi zkusit tak, jak se o to úspěšně pokusila
lektorka našeho workshopu a bývalá kolegyně na ZUŠ
paní Marcela Slaná.

▶ Věra Chmelová
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Z Nakladatelství JAMU

Zajímavý
poslech
CD cembalové tvorby
17. a 18. století
V roce 2018 vyšlo ve vydavatelství ArcoDiva debutové CD Martina Hrocha – cembalisty, klavíristy
a pedagoga Metodického centra
HF JAMU a Katedry varhanní a historické interpretace HF JAMU.
Nahrávka obsahuje cembalové sólové skladby od francouzských, italských a českých autorů
17. a 18. století. Pro klavíristy je přínosné si poslechnout, jak se může
hrát např. Prélude non mesuré
in C (tj. preludium bez taktových
čar) od Louise Couperina, jak řešit zdobení a práci s časem v díle
francouzských clavecinistů zde reprezentovaných např. Francoisem
Couperinem a jeho skladbou

La Misterieuse (tj. Tajemství nebo
Záhada), nebo dílem Nouvelles
suites de pieces de clavecin, jehož
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autorem je Jean-Philippe Rameau.
Martin Hroch zařazuje i skladby
méně známých a hraných autorů, jako je např. Joseph-Nicolas-Pancrace Royer, z jehož díla se
zachovalo jen málo. Na CD je nahrána výbušná a efektní skladba
Le Vertigo. Z tvorby italských autorů
vybral Toccatu Sestu od Girolama
Frescobaldiho a Ciacconu od Bernarda Storaceho. Zástupcem české hudby je Leopold Koželuh a jeho
Sonáta D dur.
Martin Hroch zvolil skladby navzájem kontrastní a melodicky i harmonicky bohaté. Velmi zdařilá
nahrávka je pořízena na moderní
nástroj Františka Vyhnálka z roku
1995, který je postavený podle principů dobového cembala z roku
1769.

▶ Věra Chmelová
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Interpretace klavírní literatury
Inspirativní
rozhlasový pořad
Na stanici Vltava v pořadu Akademie bylo možné vyslechnout
začátkem dubna 2019 rozhovor Simony Kostrhunové s profesorem
Janem Jiraským, klavíristou a vedoucím Katedry klavírní interpretace Hudební fakulty JAMU, věnovaný
historii klavírní hry a interpretačním
problémům, které čekaly na klavíristy v minulosti i dnes. Rozhovor
probíhal v klavírní učebně na JAMU,
mluvené slovo je obohaceno o hudební ukázky v interpretaci Jana Jiraského na současný klavír i o nahrávky jiných klavíristů na dobové
nástroje nebo jejich kopie.
Jan Jiraský ve svých klavírních interpretacích uplatňuje hluboké
teoretické znalosti z oblasti klavírní
tvorby. V odborném světě i u publika je známé jeho obdivuhodné kompletní koncertní provedení Dobře temperovaného klavíru
J. S. Bacha, dále 18 klavírních sonát
Wolfganga Amadea Mozarta, nebo
koncertních etud Fryderyka Chopina. V roce 2004 vznikla nahrávka
klavírní tvorby Leoše Janáčka na
originální Janáčkův klavír značky
Ehrbar z roku 1876.
V průběhu celého rozhlasového
pořadu získává posluchač informace od vzniku nejstarších klavírů
až po současné nástroje, s upozorněním na různé souvislosti – díky
nimž nabývá interpretace nové
kvality.
O klavírní interpretaci můžeme hovořit přibližně od roku 1700, kdy italský nástrojař Bartolomeo Cristofori
postavil první kladívkový klavír. Tento nástroj zněl úplně jinak než klavír dnešní, neměl litinový rám, měl
slabší a jemnější zvuk, byl postaven
do cembalové skříně. V pořadu Jiraský zmiňuje též starší klávesové
nástroje – klavichord a cembalo,
jejich přednosti i nedostatky. Klavichord zněl příliš slabě (nelze použít
pro koncert), cembalo nemělo dynamické možnosti. Cristofori spojil
výhody obou nástrojů. Mnoho lidí si
myslí, že dnešní klavíry jsou doko34

nalejší a lepší, ale nemusí mít úplně pravdu, i staré nástroje mají své
kouzlo. Zvláště v posledním desetiletí opět vzkvétá interpretace na
dobové nástroje.
Už barokní skladatelé znali kladívkový klavír a hráli na něj - například J. S. Bach i D. Scarlatti. Mnoho
lidí se domnívá, že stará hudba
by se měla hrát úplně bez pedálu.

Ale už J. S. Bach měl k dispozici nástroj, u kterého mohl pákou zvednout dusítka od strun. Naproti tomu
D. Scarlatti nikdy neměl k dispozici nástroj bez dusítek – provedení
jeho skladeb by mělo být sušší (někteří interpreti nadměrně využívají
pedál).
Pedalizace byla běžnou součástí
hry i pro J. L. Dusíka, který byl mistrem pedalizace a měl své speciální značky, např. pro synkopický
pedál. Bezpochyby zajímavé je též
porovnání hudby Hummela a Chopina a jejich názor na pedalizaci.
„Pedál je takovou duší klavíru, protože obarvuje nádherným způsobem klavírní zvuk, ale to neznamená, že klavír bez pedálu je klavír bez
duše“, říká Jan Jiraský a doplňuje:
„To bychom si mohli myslet o Cristoforiho klavíru, který nedisponuje
pedálem a přesto má krásný zvuk“.
To je slyšet z v pořadu uvedené hudební nahrávky 6. Sonáty Lodovica

Giustiniho provedené na Cristoforiho klavír ze sbírky nástrojů v Metropolitním muzeu umění v New
Yorku.
Pedál původně v podobě ruční páky
byl později nahrazen pod klaviaturou umístěnou kolenní pákou, která
poskytovala interpretům mnohem
zajímavější možnosti (s takovými
nástroji se setkával i Mozart). Nástroj se nadále vyvíjel, pedály se
přestěhovaly na lyru. V minulosti
existovaly i nástroje až se 6 pedály,

jež měly velmi sofistikované využití (dolce pedály, loutnový rejstřík,
fagotový rejstřík, turecká hudba).
Perkusivní efekt pedálu „turecká
hudba“ můžeme v pořadu slyšet
v nahrávce Tureckého pochodu
W. A. Mozarta na dobový nástroj.
Návod k dobové interpretaci s užitečnými informacemi najdeme též
v dobových školách. Houslová škola Leopolda Mozarta (otce W. A. Mozarta) není jen o hře na housle, ale
i o správném přednesu, hře ozdob,
o rytmických zákonitostech, frázování, artikulaci. Je to báječný návod
pro interpreta a inspirativní čtení.
Další inspirace přinášejí flétnová
škola Johanna Joachima Quantze
a Úvaha o správném způsobu hry
na klavír Carla Philippa Emanuela
Bacha. Výše uvedené školy z dobových tisků do češtiny přeložil Vratislav Bělský, vynikající brněnský hudebník, varhaník a cembalista. Díky
němu je dnes máme k dispozici.
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Estetika doby, místa, kde skladba
vznikla, rodná řeč skladatele nebo
řeč, kterou používá, nás vedou ke
správnému uchopení skladeb,
vystižení odpovídajícího charakteru. Například ve Scartlattiho Sonátě h moll zní po italském úvodu
španělská kytara. Při interpretaci
Mozartovy Sonáty B dur je důležité
počítat s italskými vlivy – akcent na
předposlední slabice (průtah); jiná
situace je při hře Sonáty a moll –
Mozart ji napsal v Paříži, když mu
zemřela maminka, použití akordu
maj skoro připomíná francouzskou Marseillaisu, slyšíme zde i typický francouzský tečkovaný rytmus. Zajímavé příklady s národním
charakterem a temperamentem
v pořadu ilustrují i vybrané ukázky
Beethovenových skladeb.
V moderní době máme mnohdy
k dispozici nahrávky vlastní interpretace skladatele, které by nám

měly interpretaci usnadnit. Nedávno firma Bösendorfer postavila
speciální nástroj a vyvinula přístroj
k dešifrování papírových nahrávek.
Určitě stojí za poslech interpretace
raných děl S. Rachmaninova (nahrávky jeho děl z přelomu 19. a 20.
století zaznamenané na papírové
pásky), která získala díky novému
nástroji jinou kvalitu – autor hraje
své skladby vynikajícím způsobem.

Celý obsah rozhovoru je obsáhlejší,
než lze vyjádřit v písemné podobě,
proto doporučuji jeho poslech. Téměř dvouhodinový pořad je k dispozici na stránce:

V obrovském klavírním repertoáru
je stále co objevovat, každý skladatel má svůj rukopis, například
určitou tónovou řadu (v pořadu
zazněly krátké ukázky z vybraných
skladeb Leoše Janáčka a Roberta
Schumanna).

ková je absolventkou Konzervatoře v Pardubicích a bakalářského
oboru Klavírní pedagogika na HF
JAMU v Brně. V současné době
studuje v MC HF JAMU Kurz č. 4 Didaktika profesionální přípravy
klavíristů do umělecké a pedagogické praxe. Pedagogicky působí
na ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře,
kde vyučuje klavírní hru.

Pro kvalitní interpretaci je kromě
cvičení na nástroj důležité přemýšlení o skladbách, schopnost dešifrovat správně zápis skladatelů.
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https://vltava.rozhlas.cz/interpretace-klavirni-literatury-7802334

▶ Petra Zíková
▶ Autorka článku BcA. Petra Zí-
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Notová
příloha

Skladby vítězů
skladatelské soutěže žáků
ZUŠ (rok 2019)
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Honička
(2018)

Tereza Neužilová (* 2008)
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Valčík
Jan Dlabáček (* 2007)
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Přednášky
a masterclassy
Legendární Alfred Brendel v Brně
XXIV. ročník festivalu

téma

CONCENTUS MORAVIAE

Koncert
národů

1—25/6 2019

pá 7/6
Brno
Hudební fakulta

JAMU, Koncertní sál
1800

Alfred
Brendel
Přednáška
Můj hudební život
Fenomenální klavírista, jedna z nejpozoruhodnějších postav
hudebního světa 2. poloviny 20. a počátku 21. století, čestný
doktor několika univerzit včetně Oxfordu či Yale, držitel
medaile H. von Bülowa Berlínských ﬁlharmoniků, čestný
člen Vídeňské ﬁlharmonie, autor řady knih esejů a svazků
poezie… Alfred Brendel se s posluchači dělí o své umění
i moudrost, velkým lákadlem je však také jeho ostrovtip
a proslulý nadhled, díky kterým se z jeho přednášek stávají
nezapomenutelná představení. „Ptáte se, co pro mě znamená
hudba. Co pro mě znamená vzduch, který dýchám? Nebo
voda, již piji? Hudba je můj život, ale tím je i literatura a můj
zájem o vizuální umění, architekturu, divadlo a ﬁlm. Jak říká
Nietzsche: Jediné ospravedlnění naší existence na tomto
světě je estetika.“

cena vstupenek 200 Kč / 100 Kč
předprodej vstupenek:
Brno – TIC, Radnická 2
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

festivalcm.cz
za ﬁnanční podpory

mecenáš

ve spolupráci

mediální partneři

Statutární město Brno ﬁnančně
podporuje TIC BRNO

Ti, co měli příležitost a byli u toho,
asi ještě dlouho nezapomenou na
loňské červnové setkání s Alfredem
Brendelem na půdě JAMU v Brně.
Legendární fenomenální klavírista
svoji koncertní kariéru ukončil koncertem ve Vídni roku 2008. Od té
doby se věnuje pořádání přednášek a mistrovských kurzů, ale také
psaní knih, poezii, kompozici i dalším uměleckým oborům.
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V předmluvě ke své knize Hudba,
smysl a nesmysl (pozn. redakce:
kniha Music, Sense and Nonsense, vyd. r. 2015, český překlad vyšel
r. 2016) shrnující jeho esejistickou
tvorbu píše: „Vedle své hudební
existence jsem vždy rád pracoval
se slovy. V některých svých esejích
a přednáškách jsem se snažil pročistit si hlavu, vysvětlit leccos sám
sobě, poradit sám sobě a poskytnout odpovědi na otázky, na něž
jsem nedokázal nalézt uspokojující odpovědi v literatuře, která mně
byla dostupná v době, kdy jsem je
psal. Zároveň jsem v sobě choval
naději, že z toho, co jsem se touto cestou naučil, budou moci těžit
i ostatní.“

a komponování. S obdivem mluvil
o svém učiteli Edwinu Fischerovi,
který vychoval dvě generace klavíristů.

Přednášku na téma „Můj hudební život“, pořádanou v rámci festivalu CONCENTUS MORAVIAE 2019,
mohli brněnští posluchači vyslechnout v aule Hudební fakulty JAMU
7. června 2019.

Během přednášky zaznělo několik
nahrávek. Tou první byla Uherská
rapsodie č. 15 pro klavír F. Liszta.
A. Brendel vyjádřil svůj obdiv ke geniálnímu skladateli, který je podle
něj neprávem upozaďován. Principy interpretace skladeb J. S. Bacha
Brendel vysvětlil na Largu z Koncertu f moll. Jako třetí zazněla nahrávka Schubertovy písně Nacht
und Träume (v pěveckém partu
Dietrich Fischer-Dieskau). Pianista
poukázal na skladatelovo umění
vzájemně propojeného a rovnocenného pěveckého a klavírního
partu. A zabýval se rovněž otázkou,
zda má či nemá být otevřené víko
klavíru při písních. Uvedením ukázek interpretace Alfreda Cortota,
Brendel vyjádřil svůj obdiv k jednomu z nejvýznamnějších klavíristů
20. století. Alfred Brendel ho považuje za jeden ze svých interpretačních vzorů.

V březnu loňského roku se rakouský klavírista českého původu představil i v pražském Rudolfinu v rámci třídenního festivalu Hommage
à Alfred Brendel, na kterém uvedl
své knihy, přednášel o interpretaci
Wolfganga Amadea Mozarta a pořádal mistrovský kurz.

Velký podíl na úspěšném průběhu večera měli organizátoři akce
(tlumočení přednášky z anglického jazyka) a především rezidenční
umělkyně festivalu v roli garanta
Barbara Maria Willi. Ta se také ujala
tlumočení v rámci závěrečné neformální besedy s umělcem.

Účastníci
červnové
brněnské
přednášky ho mohli poznat nejen jako nezapomenutelného klavíristu a všestranného umělce, ale
také jako poutavého vypravěče se
smyslem pro humor. V přednášce
vzpomínal na své dětství, těžké začátky v době války, kdy neměl klavír
a tak se věnoval psaní, malování

To, že brněnská přednáška Alfreda
Brendela byla pro přítomné posluchače nezapomenutelným zážitkem, potvrdil dlouhý „standing
ovation“ naplněné auly Hudební
fakulty JAMU.

▶ Miroslava Raková
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Janáček známý i neznámý
Přestože bylo o Leoši Janáčkovi napsáno již mnoho
knih a proběhla řada přednášek, neustále je co objevovat, ale i připomínat fakta, která by mohl s postupující dobou odvát čas. Říjnová klavírní sobota brněnské
konzervatoře byla věnována životu a dílu Leoše Janáčka.
V dopoledním přednáškovém bloku představil
prof. Jan Jiraský, Ph.D. Leoše Janáčka z pohledu klavíristy. V rámci své přednášky s názvem „Janáček známý
i neznámý“ zmínil jeho učitele klavírní hry a úroveň jeho
hry, která byla poměrně vysoko, ale i časté předělávání klavírní techniky po změně pedagogů, což pravděpodobně bylo jedním z více důvodů, proč se Janáček
začal věnovat především kompoziční činnosti.
Z Janáčkových studijních skladeb vynikly Zdenčiny variace – těm prof. Jan Jiraský věnoval více pozornosti,
neboť motivicky souvisí i s jeho další klavírní tvorbou.
Zmínil charakter jednotlivých variací a jejich inspirace.
Poté se dostal k rozboru cyklu Po zarostlém chodníčku.
Promluvil o historii obou cyklů i jednotlivých částí. Bylo
zajímavé sledovat, v jakém pořadí se jednotlivé skladby objevovaly jako součást dobového tisku (např. Lidových novin). Řeč přišla i na jednotlivá vydání a jejich
klady a nedostatky.
Následoval rozbor jednotlivých částí cyklu Po zarostlém chodníčku se zaměřením na obsah, melodii a harmonii, frázování, tektoniku, polyfonii, modulace, na takt
jednotlivých částí, rytmickou strukturu, ale i jejich obtížnost. Prof. Jiraský upozornil na časté chyby studentů a uvedl doporučení, jak jim předcházet nebo je eliminovat. V části Naše večery se to týkalo správného
frázování: pět taktů + tři takty + tři takty, v části Lístek
odvanutý častého nesprávného prodlužovaní 5/8 taktů. U Frýdecké Panny Marie studenti často nedodržují
přesné počty not ve figurách, v části Nelze domluvit
upozornil na porušování notového zápisu, kdy Janáček napsal do notového textu „dé“ a studenti často
hrají „des“ atd. Prof. Jiraský zmínil i některé nenásledováníhodné nahrávky např. některých zahraničních interpretů, které jsou dostupné na youtube. Přednášku
prokládal názornými ukázkami u klavíru a notový text
byl promítán na stěnu nového Janáčkova koncertního
sálu. V jeho podání působila přednáška nejen odborně, ale i srozumitelně, a snad byla pro pedagogy klavírní hry impulzem k tomu, aby se Janáčkovo dílo hrálo
s větším potěšením a porozuměním.
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Na přednášku prof. Jiraského navázal v odpoledním
bloku doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. přednáškou o Janáčkově trnité cestě k založení a postátnění konzervatoře v Brně. Doc. Zahrádka je specialistou na Janáčkův
život a dílo v oblasti muzikologie, o čemž posluchače
přesvědčil znalostí i těch nejmenších detailů z Janáčkovy korespondence, ale i dobových událostí spjatých
s Janáčkem. Dokázal Leoše Janáčka přiblížit nejen jako
skladatele, ale i jako člověka, který měl své zvyky, přání,
slabosti a osobitý smysl pro humor.
Ani posluchači navštěvující Metodické centrum
o přednášku prof. Jana Jiraského nepřišli – 19. října 2019 zazněla přednáška s podobným obsahem
v aule HF JAMU v rámci odpoledního přednáškového
bloku tzv. velkého MC.

▶ Věra Chmelová
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Soutěž je především o hudbě
Těmito slovy uvedl svůj klavírní
masterclass spojený s přednáškou na téma soutěží prof. MgA. Jan
Jiraský, Ph.D. Na půdě teplické
konzervatoře ho přivítala vedoucí oddělení klávesových nástrojů
Mgr. Hana Tölgová.
Zájemci o tuto problematiku, v letošním školním roce aktuální jak
pro základní umělecké školy, tak
i konzervatoře, se sešli v sále teplické konzervatoře v sobotu 16. listopadu 2019. Praktická část byla
zaměřena na práci se studenty
klavírního oddělení teplické konzervatoře, kteří se aktuálně připravovali na soutěže.
V úvodu přednášky se Jan Jiraský
zabýval historií soutěží. První soutěže měly podobu jakýchsi hudebních „soubojů“ mezi významnými
hudebníky, náplní byla převážně
improvizace na zadané téma. Byly
společenskou událostí a zábavou
především pro vyšší společenské
třídy a provázelo je velké nadšení. Z historických pramenů víme,
že takovéto soupeření proběhlo
například mezi Händelem a Scarlattim, Mozartem a Clementim či
Beethovenem a Steibeltem. Některé tyto souboje byly zpracovány
i do filmové podoby, dokonce existují i CD s nahrávkami repertoáru
soubojů.
Se soutěžemi v dnešní podobě se
setkáváme až ve 20. století. Jedná
se o interpretační soutěže univerzální nebo zaměřené repertoárem
na jednoho skladatele a konají se
v různých časových intervalech.
Jednou z nejstarších je legendární
Chopinova soutěž ve Varšavě, založená roku 1927, která se od roku
1955 koná každých pět let. Mezi vítězi jsou jména jako Lev Oborin (1927),
Maurizio Pollini (1960), Martha Argerich (1965), Garrick Ohlsson (1970) či
Krystian Zimerman (1975).
Čajkovského soutěž v Moskvě probíhá vždy po čtyřech letech, v prvním ročníku v roce 1958 se soutěžilo
ve dvou oborech – housle a klavír.
Vítězem 1. ročníku se stal Američan
Van Cliburn, který později založil
Mezinárodní klavírní soutěž Van Cli-
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burn (Van Cliburn International Piano Competition) v texaském Fort
Worthu. Z českých pianistů v moskevské soutěži uspěl Igor Ardašev,
který získal v roce 1987 5. cenu.
Za jednu z největších a nejtěžších
je považována Soutěž královny
Alžběty v Bruselu (od roku 1938),
jejímž prvním vítězem byl Emil Gi-

lels. V roce 1991 se stal laureátem
6. ceny soutěže Igor Ardašev, dnes
pedagog KKI HF JAMU. Příjemným
překvapením bylo v roce 2016 vítězství Lukáše Vondráčka. K dalším
prestižním klavírním soutěžím patří Rubinsteinova soutěž v Tel Avivu
(koná se jednou za tři roky), u jejíhož
zrodu stál sám umělec, jehož jméno soutěž nese. První ročník v roce
1974 vyhrál Emanuel Ax.
V roce 1961 byla založena klavírní
soutěž The Leeds International Piano Competition. Na tuto náročnou
soutěž si musí soutěžící připravit
šesti hodinový repertoár, z něhož
si poté porota vybírá. Nejlepšího
výsledku z dosavadních českých
účastníků dosáhl v roce 2018 klavírista Pavel Zemen, žák prof. Aleny
Vlasákové (dnes student doktorského studia na KKI HF JAMU). Z více
než dvou set přihlášených mladých
klavíristů z celého světa se probo-

joval až do třetího kola, mezi deset
nejlepších (pozn. redakce: o soutěži
v Leedsu jsme psali ve 2. čísle 4. roč.
Pianissima).
Tolik o soutěžích. Na mysl mi přichází známý výrok maďarského
hudebního skladatele a klavíristy
Bély Bartóka: „Závody jsou dobré
pro koně, ne pro muzikanty“. Berme

ho však s mírnou nadsázkou. Tak, jak
mluvil o soutěžích ve své přednášce Jan Jiraský, asi platí, že na jedné
straně jsou pro některé interprety
soutěže velkou motivací, posunou
je dopředu v jejich hudebním vývoji a otevřou cestu na koncertní
pódia, pro jiné mohou být nevhodné či dokonce ublížit. K tomu, aby se
klavírista stal dobrým koncertním
pianistou, není bezpodmínečně
nutné vítězství v soutěži.
V poslední části přednášky mluvil
prof. Jiraský o tom, jak je možné na
soutěž nahlížet z různých úhlů pohledu – očima účastníka, pedagoga či porotce.
Vzpomeňme na citaci, kterou jsem
použila do názvu článku, v soutěži
by mělo jít především o hudbu. A to
u všech zúčastněných.
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Dle Jiraského by se měl interpret
před soutěží, stejně jako před jiným
koncertním vystoupením, zamýšlet
nad tím, proč vůbec hraje. Potlačování vlastního ega a podpora
myšlenky, že na pódium jde především tvořit a svým vystoupením
oblažit lidi, pomáhá s psychickými
problémy. Je zapotřebí podporovat pozitivní myšlení. Jiraský doporučuje problémy s trémou eliminovat orientací na celek skladby, její
formu, vnímání harmonie, práce
s dechem apod. Důležitá je volba
tempa, vnímání charakteru jednotlivých částí skladby.

deb na soutěž je důležité nepodcenit už první fázi studia skladby –
věrné první čtení, kvalitní nahrávky.

s prof. Jiraským dále pracovat na
skladbách, které připravují na soutěž či koncertní vystoupení.

Do porot dětských soutěží doporučuje Jiraský jmenovat zejména
pedagogy, kteří mají zkušenost
s výukou mladších žáků a dosáhli úspěchů v dětské pedagogice. V hodnocení poroty zdůraznil
význam stylovosti hry. Výsledky
soutěže by měl pedagog vnímat
pozitivně a se žákem se těšit z dosaženého výsledku a nevytvářet
u něj pocit špatného či nespravedlivého rozhodnutí poroty.

V tvůrčí atmosféře získali zajímavé podněty ke své práci u klavíru
z oblasti stylovosti hry, artikulace,
hudební tektoniky, technického frázování, imaginární instrumentace…
apod. Určitě jim to usnadní nejen
cvičení, ale třeba si na některé užitečné rady vzpomenou, až budou
příště vstupovat na koncertní pódium.

U pedagoga by měl být při rozhodování, zda se s žákem či studentem zúčastnit soutěže, na prvním
místě student a jeho vývoj. Soutěž
není pro každého. Při zadávání skla-

Po úvodní přednášce na soutěžní téma přišel na řadu očekávaný
masterclass. U klavíru v koncertním sále teplické konzervatoře se
postupně vystřídalo šest studentů 2. a 3. ročníku, kteří měli zájem
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V závěru se vracím opět na začátek. Soutěž je především o hudbě…
Mějme to na mysli, ať už se ocitneme na soutěži v roli soutěžícího, pedagoga či porotce.

▶ Miroslava Raková
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Kurzy
52. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
JAMU

52.

Mezinárodní
mistrovské
interpretační
kurzy
cembalo flétna
hoboj housle klarinet
klavír komorní hra
kontrabas pikola viola
zpěv

3.— 12. 7. 2019

uzávěrka přihlášek 31. 5. 2019

Kurzů se zúčastnili především studenti konzervatoří a vysokých
hudebních škol, dále zahraniční
účastníci a pedagogové ZUŠ, a to
buď aktivně nebo pasivně. Studenti
chodili na lekce rádi a rady pedagogů jim přinesly tvůrčí podněty do
další práce. Na kurzech se pracuje
formou masterclassu. To znamená,
že účastníci přicházejí na lekce se
skladbami v pokročilém stadiu studia, aby výuka byla zajímavá i pro
náslechy. Profesoři rozebírají se
studenty charakter interpretované
skladby, tempo, ornamentiku, pedalizaci, práci na technice a doporučují výběr notových edicí.

V první polovině července, od 3. 7.
do 12. 7. 2019, pořádala HF JAMU
52. ročník Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů. Obor
klavír lektorovala prof. Alena Vlasáková a prof. Jan Jiraský, Ph.D.

Nástrojové vybavení klavírních
tříd HF JAMU je na špičkové úrovni
a rovněž aula, kde byly pořádány
každý večer koncerty účastníků,
nabízí vynikající křídla značky Shigeru Kawai a Steinway. Za zmínku
stojí, že stejné značky klavírů letos
poskytla účastníkům i Čajkovského
soutěž v Moskvě.

V den zahájení kurzů se uskutečnil v aule JAMU koncert pedagogů,
který se těšil velkému zájmu publika. Program byl pestrý a výkony byly odměněny zaslouženým
aplausem.

Přestože Mezinárodní mistrovské
interpretační kurzy téměř navazují na školní rok, je o ně každoročně
velký zájem. Studenti mají k dispozici dostatek cvičných tříd, o jednu
učebnu se zpravidla dělí tři stu-

www.masterclass.jamu.cz

Dvacáté narozeniny klavírních
kurzů v Mikulově
„Audaces fortuna iuvat“
Na začátku to byl jen nápad… Klavírní kurzy v Mikulově a rok 2000.
Základní umělecká škola, jedna
z nejkrásnějších v republice, v centru malebného Mikulova, s dominantou zámku nad sebou, lákavým
výhledem před sebou a tak trochu tajemnou atmosférou historie
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uvnitř. A také s množstvím tříd, jejich vybavením, vstřícným vedením
a spoustou zájemců o uskutečnění
různých hudebních aktivit v době,
kdy chodby školy o prázdninách
osiří.

denti. Za bezproblémový chod kurzů a milé jednání patří poděkování
koncertnímu oddělení HF JAMU.
Kdo měl zájem poznat Brno
a účastnit se některého z výletů, i v tomto ohledu mu kurzy vyšly vstříc. Nově byl letos pořádán
koncert v ZUŠ Mikulov s následnou
návštěvou vinného sklípku a poslechem cimbálové hudby.
Kurzy přinesly mnoho nového, proběhly ve vstřícné atmosféře a již
teď se těším na další ročník.

▶ Anna – Adéla Ludvíčková
▶ Autorka článku BcA. Anna –
Adéla Ludvíčková vystudovala hru
na klavír na Konzervatoři v Praze
a je absolventkou bakalářského
studia Klavírní pedagogika na HF
JAMU v Brně. Pedagogicky působí
na ZUŠ Praha – Zbraslav. MC HF
JAMU navštěvuje od roku 2009
a v současné době studuje Kurz
č. 3 – Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní
hry.

A tak to před dvaceti lety začalo.
Díky tehdejšímu řediteli ZUŠ Karolu
Porubskému a Sdružení hudebníků
Města Mikulova ve spolupráci se
Základní uměleckou školou Mikulov. A také díky samotnému Městu
Mikulov, které převzalo nad kurzy
záštitu, jež nebyla pouze formální
záležitostí, ale také po celých 20 let
i podstatnou finanční pomocí, bez
níž by klavírní kurzy v Mikulově zůstaly pouhým nápadem.
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A byl to dobrý nápad. Tehdy ve
funkci zástupce ředitele a navíc
jako klavírní pedagog jsem se ujala
praktické realizace projektu. Mým
organizačním týmem se tak nějak
přirozeně staly mé dcery Kristina
a Lucie, a žákyně Lenka a Michaela
Lipoldovy a Hana a Kateřina Ondruškovy. Proč zmiňuji zdánlivě nepodstatné? Tehdy tato ještě děvčátka mezi třinácti až sedmnácti
roky odvedla neuvěřitelný kus práce a zhostila se zodpovědnosti s tak
obrovskou energií, nadšením a nápady, že si troufám říct, že v historii
kurzů mají své nezapomenutelné
místo (ostatně o 17 let později se
stává Lucie ředitelkou kurzů a Kateřina si pravidelně bere dovolenou, aby si mohla po ten „kurzovní“
týden v organizaci nohy uběhat).
A možná právě ten svůj entuziasmus a vstřícnost pevně zabudovaly do základního kamene kurzů.
V průběhu let se organizační tým
samozřejmě proměňoval, ale ten
svěží vzduch navátý mladistvým
elánem zůstává dodnes.
ZUŠ Mikulov jako spolupořadatel
je nedílnou součástí kurzů od samého počátku. S nástupem nové
ředitelky ZUŠ Hany Steskalové
(2000 – 2007) ještě před realizací
1. ročníku a dalšími personálními
proměnami nejen ve vedení školy,
vznikla spousta otazníků i v souvislosti s kurzy, odpovědí byla tichá
vzájemná tolerance. Rok 2007 přinesl další změnu ve vedení, ředitelem školy se stává Ing. Jiří Vrbka. Jeho podpora a aktivní přístup
k pořádání kurzů znamenal podstatný obrat vpřed… Koncerty se
postupně přesunuly z přeplněného
koncertního sálu ZUŠ (kapacita nestačila) do zámeckého sálu právě
díky spolupráci ZUŠ a Regionálního
muzea. A pak to byla spousta dalších „maličkostí“, které organizace
kurzů vstřebala jako žíznivá houba.
A tak ZUŠ Mikulov konečně našla
své právoplatné místo jako spolupořadatel na mapě kurzů a za
všechny účastníky kurzů vyslovuji
přání, abychom za ten jeden konec
provazu táhli dál.
Vybrat a oslovit jednotlivé lektory,
tedy pedagogy, kteří budou s dětmi pracovat, je milníkem jakýchkoli

kurzů. V té přípravné fázi nemohu
pominout dvě jména a jejich zkušenosti a cenné rady - prof. Alenu
Vlasákovou a prof. Jiřího Skovajsu
(†2006): „Ti lidé spolu budou týden
žít, nevybírej jen jména, mysli na
chemii porozumění.“ A tak vznikl
první lektorský tým – prof. Alena
Vlasáková (JAMU Brno), Mgr. Eva
Horáková
(Konzervatoř
Brno),
prof. Jiří Doležel (JAMU Brno),
prof. Jiří Skovajsa (JAMU Brno),
Mgr. Petr Hanousek (ZUŠ Háj ve
Slezsku). Dovolím si citovat alespoň
výňatky z rozhovoru v Hlasu Pálavy
z úst prof. Jiřího Skovajsy:
„Mám bohaté zkušenosti s prázdninovými kurzy. Sám dělám ředitele
brněnských mezinárodních kurzů, kde proběhlo již 33 ročníků. To,
co jsme zažili tady, jsme naprosto
nečekali. První rok bývá vždycky rizikový a tady počínaje ohromnou
účastí (přes 50 aktivních účastníků - to je na hranici kapacity školy
i pedagogů) po kvalitu zajištění tu
není jediná chyba. Chtěl bych vyjádřit obrovský obdiv pořadatelům,
těm, kteří to vymysleli, ale především těm, kteří to podporují. Důležitost celé akce spatřuji v tvůrčí
a pozitivní atmosféře. Tím se mnohé kurzy od sebe liší. Existují například kurzy se špičkovým pedagogickým obsazením v kombinaci
s neschopnou organizací. Kdyby
existovala nějaká vyšší známka pro
Mikulov, budu organizaci známkovat jí. Po těchto zkušenostech je
to přímo povinnost Mikulova, aby
se o podobné kurzy příště postaral už i proto, že kurzů je v republice
spousta. Řada z nich hyne na úbytě
a tady je start naprosto raketový.“
Život občas míchá karty po svém.
A tak v průběhu let přibyli i další
pedagogické osobnosti. (doc. Ivan
Gajan (JAMU Brno, VŠMU Bratislava), Mgr. Josefa Hloušková (JAMU
Brno), doc. Eva Fischerová (VŠMU
Bratislava), prof. Jan Jiraský, Ph.D.
(JAMU Brno), doc. Libuše Tichá, Ph.D.
(Gymnázium a Hudební škola
hl. m. Prahy, Pedagogická fakulta
UK), Mgr. Inna Aslamas (Konzervatoř Brno, ZUŠ J. Kvapila Brno, ZUŠ
F. Jílka Brno, Vídeňská). Od roku 2014
se lektorský tým ustálil na jménech:
MgA. Ivo Kahánek (HAMU Praha,
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FU Ostravská universita), MgA. Helena Suchárová-Weiser (JAMU
Brno), Mgr. Karel Košárek (Konzervatoř Kroměříž), Mgr. Peter Toperczer ml. (Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy), BcA. Monika
Czajkowská (ZUŠ J. Kvapila Brno,
Konzervatoř Brno). Chemie porozumění i po 20 letech stále funguje…
Nabídka kurzů byla od počátku
směrována především k žákům
ZUŠ s eventuální perspektivou
dalšího studia na středních a vysokých uměleckých školách, ale
i k dětem, které se intenzivně zajímají o hru na klavír na amatérské
úrovni. Cílem projektu je poskytnout také pedagogům možnost
dalšího sebevzdělávání formou
náslechů v hodinách a účastí na
seminářích a přednáškách tematicky zaměřených na metodiku
klavírní hry (v loňském roce kurzy
získaly akreditaci MŠMT pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků). Postupně se nabídka kurzů pro účastníky rozšiřovala o další související aktivity – improvizaci
(Petr Hanousek, Jana Labašová),
pohybovou výchovu a relaxaci
(Růžena Skřivánková, Lucie Halíček
Czajkowská, Kateřina Ondrušková),
sborový zpěv (Vladimír Halíček).
Nedílnou součástí kurzů jsou samozřejmě také koncerty přístupné
veřejnosti. Koncerty samotných
účastníků jako výmluvná a jedinečná prezentace talentů a příslibů do budoucna, ať už na profesionální či amatérské úrovni. Koncerty
pianistů zvučných jmen, které plní
koncertní sály napříč republikou
i v zahraničí a také koncerty mladých, možná budoucích stálic na
pianistickém piedestalu. Za těch
20 let je těžké říct - ten to a ten
ono… Před 20 lety někteří z nich byli
ještě dětmi a dnes stojí na pódiu
a ohromují svou pianistickou zralostí. I v tom existuje kontinuita kurzů: jak se z malých umělců stávají
velcí. Nejen na pódiu, ale i v pedagogické sféře. Do koncertní historie
kurzů se zapsala jména interpretů,
která nepotřebují další komentář,
např.: Jiří Skovajsa, Karel Košárek,
Jan Jiraský, Igor Ardašev, Renata
Ardaševová, Ivo Kahánek, Martin
Kasík, Lukáš Klánský, Marek Kozák,
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ale i mnoho dalších, kteří, ač nejmenováni, byli a jsou obrovskou
inspirací a motivací pro všechny
zúčastněné (stalo se již pravidlem,
že po koncertech se večer škola
znovu rozeznívá naplno ve cvičných třídách).
20 let je v životě kurzů dlouhá doba.
Přesto se najdou mezi účastníky
tací, kteří „nechyběli“ ani jednou.
Klavírní učednické mládí reprezentuje dnes již takřka třetí generace
talentovaných pianistů. Koloběh
života ve vedení a organizaci kurzů prošel rovněž omlazovací kúrou.
Štafetu organizačního zaštítění
převzalo k tomu účelu vzniklé sdružení Klavírní kurzy Mikulov, o. s. a ředitelkou kurzů se v roce 2016 stává
Lucie Halíček Czajkowská. Stálicemi
zůstávají ZUŠ Mikulov jako spolupořadatel, Město Mikulov (záštita
a finanční podpora), Regionální
muzeum v Mikulově a posledních
8 let i Jihomoravský kraj (finanční
podpora).
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Kurzy dostaly do vínku podtitul „Audaces fortuna iuvat“ - Odvážným
štěstí přeje. I proto byl jejich termín,
na rozdíl od jiných podobně zaměřených aktivit napříč republikou,
stanoven na závěr prázdnin, tedy
na dobu očekávání a přípravy na
další školní rok. Zpočátku nesměle,
ale postupně se stále větší odvahou si frekventanti kurzů přiváželi
čerstvý „rozpracovaný“ program.
Bylo neuvěřitelné sledovat, co dokáže jeden týden intenzivní práce u nástroje s hlavou otevřenou
a pracovním zápalem síly lva. Vypůjčím si teď slova otce jednoho
z nejmladších účastníků letošního ročníku (autor je hudebníkem,
pedagogem, hudebním kritikem
a publicistou):

telná aura. Všichni účastníci táhli
za jeden provaz, starší motivovali
a pomáhali těm nejmladším, během vystoupení žáků absentovala rivalita, ale nechyběla podpora
a motivace dosáhnout těch nejlepších výsledků. To je, myslím, nejpodstatnějším objevem naší mikulovské mise, která je dokladem
toho, že zdejší klavírní kurzy nevedou k technické ekvilibristice, nýbrž
k pochopení hudby a všeho, co s ní
souvisí, jako absolutnímu fenoménu a zázraku, jenž má jedinečný
dar zasáhnout a ovlivnit pozitivním
způsobem naše životy“.

„Patrně největším přínosem vedle pestrosti hudebních aktivit byla
atmosféra pospolitosti, sounáležitosti a přátelství, jež od počátku
do konce provázela klavírní kurzy
jako neviditelná, avšak postřehnu-

Jubilejní 20. ročník Klavírních kurzů
v Mikulově se nesl v duchu vzpomínek na ročníky minulé, stejně jako
příslibů do roků příštích. Proto si
dovolím připojit odkaz na článek již

(Milan Bátor, „Když je hudba radostí
a zábavou aneb Klavírní kurzy Mikulov“, Opera plus)
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né ZUŠ. Pravidelně ti zklamaní, na
které se nedostalo, netrpělivě čekají na zprávu, že se pro ně místo
uvolnilo. Pravidelně se plní kronika
kurzů zážitky, příběhy a vzkazy typu
„za rok se vrátím“. To je pro organizaci ta nejúčinnější motivace aby bylo proč se vracet. A tak přeji
Klavírním kurzům Mikulov i nadále
hlubokou a nevysychající studnu
inspirace. Bohužel, jen ta nestačí.
Takže k tomu štědré podporovatele a pro všechny tu „chemii porozumění a dorozumění“.

▶ Autorka článku BcA. Monika

Brněnské klavírní kurzy 2019 „Prázdninové
rozehrávání“

a Moravských tanců) a Bedřicha
Smetany (výběr z cyklu Sny). Pro
mladé posluchače v nabitém sálku to byl nevšední zážitek.

citovaného Milana Bátora, který je
autentickým dokumentem jednoho z přímých účastníků:
https://operaplus.cz/kdyz-je-hudba-radosti-a-zabavou-aneb-klavirni-kurzy-mikulov
Mikulovské klavírní kurzy drží primát
ještě v jedné oblasti. Jsou nejpočetněji navštěvovanými klavírními kurzy v republice. Pravidelně se
schází na sklonku prázdnin přibližně
140 zájemců z řad žáků, studentů,
pedagogů a rodičů doprovázejících ty nejmladší. Pravidelně zájem
převyšuje kapacitu lektorů i samot-

V srpnovém termínu v posledním
týdnu před začátkem školního roku
proběhl pátý ročník Brněnských
klavírních kurzů, které pořádá Konzervatoř Brno společně s obdobnými kurzy pro smyčcové nástroje.

▶ Monika Czajkowská

ce ZUŠ varhanická na Smetanově
ulici v Brně, která nám zásadně pomohla poskytnutím jejich pěkného
koncertního sálku pro dva večerní
koncerty festivalu.

Czajkowská je absolventkou klavírní hry na brněnské konzervatoři
a bakalářského studia Klavírní pedagogika na JAMU v Brně. V současné době pedagogicky působí
na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně
a na Konzervatoři Brno (metodika a pedagogická praxe). Je spoluzakladatelkou Klavírních kurzů
Mikulov, v jejichž čele stála 16 ročníků (2000 - 2015), dva roky se podílela na vedení Metodického centra JAMU Brno (akademický rok
2013/2014 – 2014/2015).

Druhým večerním koncertem bylo
vystoupení Corazon Quartetu,
souboru čtyř brněnských violoncellistek, který interpretuje aranž-

Na půdě školy se letos sjeli zájemci
z celé republiky, Slovenska a Velké
Británie, aby se jim dostalo nových
odborných impulzů a co nejlépe
se připravili na nadcházející školní
rok. Kurzy navštěvují děti a studenti přibližně od deseti do dvaceti let,
zájemci ze základních uměleckých
škol, konzervatoří i nadšení amatéři.
Za dobu trvání se ustálil programový model kurzů, kdy individuální
klavírní lekce pod odborným vedením pedagogů konzervatoře doplnila každodenní práce v pěveckém
sboru, který si v prvním ročníku kurzů sami účastníci nazvali „Brněnská
notička“. Další součástí programu
bývá odpolední výlet po kulturních
nebo historických zajímavostech
města, letos to byla prohlídka Janáčkova divadla, a dále nově zavedená doplňková rekreační disciplína, jóga pro hudebníky.
Souběžně s kurzy probíhá vždy malý
festival pro účastníky i veřejnost,
letos nazvaný „Čtyři setkání s hudbou 2019“, který podpořila Nadace
Leoše Janáčka. Poněvadž ještě nebyla dokončena rekonstrukce koncertního sálu na konzervatoři, jsme
velice vděčni paní Syrkové, ředitel-

Jednalo se o klavírní koncert „Česká klavírní hudba“, na kterém vystoupili Kristýna Znamenáčková
(doktorandka JAMU) s technicky
i stavebně svrchovanou interpretací Smetanova Macbetha a Tří
českých tanců Bohuslava Martinů,
dále Ladislav Doležel, který nadchl
oduševnělou a citlivou interpretací skladeb Leoše Janáčka (výběr
z cyklu Po zarostlém chodníčku
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má skladeb od renesance po současnost a své výkony obohacuje
o zásadní užití lidského hlasu a nevyhýbá se ani jiným neobvyklým
a barevně zajímavým nástrojům.
Však také podtitul koncertu „Hudba
trochu jinak“ byl výstižným pojmenováním nevšedního programu
zabíhajícího do řady jiných žánrů,
kdy vše působilo svěže, s energií
a radostí z muzicírování.
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Významnou součástí festivalu
bylo odpolední setkání s prof. Alenou Vlasákovou. Interpretační kurz
s modely z řad kurzistů byl veden
vrcholně odborně, ale citlivě k věku
a úrovni hráčů, a též jako poučení
pro ostatní mladé interprety v publiku. Následná krátká beseda se
zodpovězením několika dotazů týkajících se pedagogických zkušeností lektorky byla příjemně lidským
povídáním. Kdo paní profesorku
zná, předem nepochyboval o vynikající úrovni akce a skutečně musel
být navýsost spokojen.
A konečně poslední festivalovou
akcí byl závěrečný koncert účastníků. Po slavnostním zakončení
a předávání diplomů před kolegy
kurzisty, příznivci a hojnými rodinnými příslušníky vystoupili vybraní
klavírní sólisté – účastníci kurzů - se
svým nejlepším programem. Závěrečnou tečkou bylo jako vždy netrpělivě očekávané vystoupení sboru. Přes konání v poměrně malém

prostoru se nevytratila slavnostnost akce a značné nadšení, které
přítomné publikum dávalo bohatě
najevo.
Brněnské klavírní kurzy si za pět let
nalezly své příznivce a pravidelné
účastníky, z nichž někteří uvažují
o studiu na konzervatoři. Ale kurzy mají širší ideu – zprostředkovat
odbornou uměleckou výuku, kvalitní koncerty i doplňkový program
všem zájemcům, i těm, kteří budou hudbu provozovat amatérsky
nebo navštěvovat koncerty jako
vzdělaní posluchači.
Děkujeme lektorům za jejich odbornou výuku, koncertujícím za jejich umělecké výkony. Zjevná spokojenost účastníků kurzů je pozitivní
devizou do budoucna.

▶ Mgr. Eva Horáková
oddělení klávesových nástrojů
Konzervatoře Brno
organizátorka Brněnských
klavírních kurzů
▶ Autorka článku Mgr. Eva Horá-

ková je absolventkou klavírní hry
na brněnské konzervatoři ve třídě
prof. Jiřího Doležela a AMU v Praze
ve třídě doc. Dagmar Baloghové.
Od roku 1976 pedagogicky působí
na Konzervatoři Brno, v letech 1994
až 2016 ve funkci vedoucí oddělení
klávesových nástrojů.
Pracovala v porotách klavírních
soutěží i jako lektorka klavírních
kurzů. Léta se věnuje řadě organizačních aktivit – Klavírní soboty,
Brněnské klavírní mládí, Brněnská
klavírní soutěž, Brněnské klavírní
kurzy.

Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR 2019

Soutěže

A jak si vedli studenti brněnské konzervatoře? V 1. kategorii získal Čestné uznání 1. stupně Matej Šabík a Čestné uznání 2. stupně Marek Peňáz. V kategorii druhé pak
Čestné uznání 1. stupně Veronika Angelovičová a Aneta Horáková. Ve 3. kategorii získala 1. cenu Kamila Ozerová.
Již 42. ročník této soutěžní přehlídky se konal
22. – 24. 11. 2019 na Konzervatoři Pardubice. Soutěž probíhala ve třech kategoriích, kdy v 1. kategorii soutěžili
studenti 1. a 2. ročníků, ve 2. kategorii studenti 3. a 4. ročníků, ve 3. kategorii studenti 5. a 6. ročníků. Že je o tuto
soutěž trvalý zájem, značí fakt, že jen do třetí kategorie
se přihlásilo 18 soutěžících!

Absolutním vítězem soutěže se stal Pavol Praženica
z Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy.
Podrobné výsledky celé přehlídky naleznete na webových stránkách Konzervatoře Pardubice: http://www.
konzervatorpardubice.eu/souteze/soutez-konzervatori-2019

▶ Radka Hajšelová

Soutěžní výkony posuzovala porota ve složení:
doc. František Malý - předseda poroty, prof. Alena
Vlasáková, MgA. Lukáš Michel, prof. Jan Jiraský, Ph.D.
a doc. Boris Krajný.
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Běh za slávou čili O soutěžích aneb Co s tím
Nedá mi to, vážení přátelé klavírní
hudby, nepoužít v nadpisu název
útlé knížky Václava Holzknechta
z roku 1971. Jako malá jsem ji jednou
našla pod vánočním stromečkem
a s chutí se do ní začetla. Objevilo
se mi zákulisí světa velkých mezinárodních klavírních soutěží, významná jména světových klavíristů, kterým vavříny z těchto klání
otevřely cestu na pódia po celém
světě. Musím říci, že mne - tehdy
žačku lidové školy umění - četba
motivovala k pilnějšímu cvičení,
protože každý člověk má své sny.
Na své cestě za klavírním uměním
jsem potkala ty správné lidi, kteří mi
pomohli splnit můj sen i bez prvních míst na prestižních soutěžích:
stát se tím, čím jsem, a čím jsem
celý svůj život ráda - pedagogem
klavírní hry a korepetitorem hudebního oboru na elementárním stupni, což je v našich končinách práce
na základní umělecké škole.
V době, kdy pan Václav Holzknecht
vydal zmiňovanou knížku, vyskytovaly se zde dvě soutěže pro malé
a mladé klavíristy, které přetrvaly dodnes - Virtuosi per musica
di Pianoforte v Ústí nad Labem
a soutěž pro všechny obory, které se vyučovaly na tehdejších LŠU.
Národ klavírní je však veliký a velmi soutěživý, a tak občasná klání
s omezeným počtem cen vyvolala
potřebu vzniku dalších. Posledních
třicet let se nese ve znamení velkého rozkvětu různých národních
i mezinárodních přehlídek a soutěží v sólové, čtyřruční i víceruční
hře. Všechny vznikly z velkého nadšení svých autorů, provází je mravenčí práce kolektivu organizátorů
a vstřícnost pořádající instituce.
Mnohé si vydobyly velké renomé.
Staly se nejen přehlídkami umění
klavírní hry, ale i místem setkávání
pedagogické klavírní obce.
Vraťme se k soutěži ZUŠ, která svým
vícekolovým uspořádáním patří dle mého soudu - časově, interpretačně, a často i pro osobnost pedagoga k nejtěžším. Jednou za tři
roky vypukne na školách v září lehoučké předsoutěžní chvění. Soutěž je oficiálně vyhlášena, pedagogové zvažují, koho připraví, školy
přemýšlí, jak vyjdou s omezenou

finanční dotací na organizaci jednotlivých kol, volení zástupci sekcí
uměleckých rad dostávají možnost
navrhovat členy porot. Zejména
v roce, kdy soutěží klavíristé, je velkým organizačním oříškem rozplánovat jednotlivá kola v okresech
a krajích tak, aby zátěž zvládli i ti pedagogové, kteří jsou zároveň korepetitory, bez vidiny odvozu do ústavů pro duševně nemocné. Ke konci
října jsou již organizační záležitosti
vyřešeny, čeká se na příděl peněz
od zřizovatele. Pedagogové se dostávají do fáze první krize - zdaleka ne všem nominovaným se daří
studovat zvolený repertoár podle
představ. V dalších měsících mají
krizi pořadatelé: v okamžiku, kdy se
ustálí rozpočet dotací a zvýší počet
vyplňovaných formulářů, proklínají okamžik, kdy svolili, že dané kolo
uspořádají. Těžký život nastane pedagogům - korepetitorům: noty,
které často dostali na poslední
chvíli, už nějak přečetli a začíná se
hlava nehlava zkoušet, přehrávat,
koncertovat. Vlastní žáci program
stále neumí! A do toho přijdou vánoční prázdniny. Obrovská výhoda
v podobě elektronické organizace
soutěží (EOS) již několik let umožňuje zmenšovat časové rozpětí mezi
jednotlivými koly na minimum. Tento systém ulehčil práci i pořadatelům. A pomohl zejména nejmladším dětem, které nemusí soutěžní
program udržovat v dokonalosti až
čtyři měsíce, jako tomu bylo mno-
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ho dlouhých let. Okresní a krajská
kola se mohou vejít do dvou až čtyř
týdnů (podle uzávěrky a vstřícnosti
organizátora vyššího kola). Přichází den soutěže, děti se těší, rodiče
mají v rukou libovolná nahrávací
zařízení, porota poslouchá, snaží se objektivně hodnotit a ocenit
všechny účastníky. V publiku sedí
ředitelé i pedagogové. Poslouchají, očekávají výsledky. Po vyhlášení
opadne ze všech napětí, které se
celý den v zákulisí dalo krájet. Většina účastníků je spokojena. Ti, co
jsou spokojeni méně, mají možnost
prohlédnout si výsledkové listiny
a vznášet dotazy, které zobrazují
povahy tazatelů. Pokud dané kolo
proběhne bez stížností, všichni si
oddechnou, dokončí veškeré “papírování”, pošlou je na příslušná
místa a je čas pro radost z dobře
odvedené práce až do příštího kola
nebo příštího ročníku soutěže. Ti,
kteří se probojují postupovými koly
až do kola ústředního, udržují program ještě do poloviny jara, aby
se poměřili s nejlepšími z ostatních
krajů. Na plénu pedagogické rady
zúčastněných škol jsou pochváleni
úspěšní pedagogové. Mají radost
z jakéhokoli úspěchu a jsou šťastní, že je soutěžní maraton za nimi.
Mnozí si říkají, že už to bylo opravdu,
ale opravdu naposledy… a za další
tři roky podstupují účast v soutěži
se svými žáky opět.
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V letošním školním roce se do rodiny těchto soutěží po téměř čtyřiceti letech vrátila i hra v klavírním duu.
Klavírní sekce ÚUR se rozhodla přidat čtyři soutěžní kategorie. Ty by
měly umožnit účast i dětem, které
milují společné prožívání hudby
s kamarádem nebo sourozencem.
Dětem, které mají rády jistotu notového partu na pultě. V neposlední
řadě je to příležitost navýšit počet
účastníků soutěže až o padesát
šest soutěžních dvojic v ústředním
kole a umožnit tak pocit prožitého
úspěchu mnohem většímu počtu
dětí. Reakce na nově vyhlášené
kategorie jsou napříč republikou
pozitivní. Udělali jsme radost učitelům, kteří sami rádi hráli čtyřručně
nebo v klavírním duu například za
studií a vědí, jak krásné je to dobrodružství. Občasné nářky, že se nedá
dvojice za tak krátkou dobu sehrát,
vedou k otázce, komu jde o to, aby

si děti užily hudbu a komu o to, aby
si přidal na svou zeď slávy další diplom.
Milé kolegyně a kolegové, věřím, že
se s mnohými z vás setkáme nejen
v ústředním kole, kde se budeme
společně radovat ze všech úspěchů žáků, které vedeme s pravidly nejlepšího vědomí a svědomí
k jejich úspěchu a lásce ke klavíru
a hudbě vůbec. Ten, kdo se dokáže
oprostit od běhu za vlastní slávou,
tomu se dostane daru nejkrásnějšího: rozzářených očí dítěte, které
získá nejen diplom na soutěži, ale
i pocit, že dokázalo něco dobrého,
co jej posune kupředu. Přeji vám
všem hodně zdaru!

▶ BcA. Martina Vlčková
předsedkyně klavírní sekce ÚUR

▶ Autorka článku BcA. Martina
Vlčková vystudovala Konzervatoř
v Pardubicích obor hra na klavír ve
třídě prof. Aleny Vlasákové. Po studiích na konzervatoři se vzdělávala v Metodickém centru HF JAMU
Brno. V roce 2013 se stala jedním
z prvních absolventů bakalářského oboru Klavírní pedagogika na
HF JAMU Brno, kde studovala s vyznamenáním ve třídě prof. Aleny
Vlasákové.
Je mj. autorkou překladů metodických materiálů pro výuku začátečníků (A. Ljochina: „Cesta do
země intervalů“) a překladu ruské
klavírní školy „Puť k muzicírovaniju“ D. Barenbojma, kterou doplnila o pracovní listy. Své metodické
i praktické zkušenosti předává klavírním pedagogům formou přednášek i seminářů.

Propozice
klavírních
soutěží
Broumovská klávesa 2020

10. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé
klavíristy
24. – 26. 4. 2020 Broumov (prostory broumovského kláštera)
Soutěž je jednokolová, určená pro klavíristy do 17 let (včetně). Soutěží se
ve čtyřech kategoriích.
Soutěžní repertoár:
Alespoň 1 skladba z období baroka nebo klasicismu, alespoň 1 skladba
z období romantismu nebo skladba komponovaná po roce 1900.
Uzávěrka přihlášek je 17. 4. 2020. Soutěžní poplatek činí 990 Kč do
27. 3. 2020, do 17. 4. 2020 – 1290 Kč.
Informace, kontakty naleznete na: https://www.broumovskaklavesa.cz/
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MLADÍ PIANISTÉ HRAJÍ NA KLAVÍR
STEINWAY & SONS

IX. ročník celostátní soutěže v oboru hra na klavír
pro interprety do 11 let
15. - 16. května 2020, Praha, Koncertní sál GMHS
Soutěž je věnována památce prof. Zdeny Janžurové, významné klavírní pedagožky, spoluautorky Klavírní
školy pro začátečníky a Klavírní školičky. Patronem soutěže je prof. Ivan Klánský.
Soutěž je jednokolová.
Rozdělení do věkových kategorií / minutáž:
Kategorie nejmladších – narozeni v roce 2013 a mladší / 2-4 min.
• I. kategorie - narozeni 2012 / 3-5 min.
• II. kategorie - narozeni 2011 / 4-6 min.
• III. kategorie - narozeni 2010 / 5-7 min.
• IV. kategorie - narozeni 2009 / 6-8 min.
Výběr soutěžního repertoáru je volný s doporučením zařadit skladbu z období baroka nebo klasicismu.
Hra zpaměti je podmínkou.
Elektronické přihlášky budou aktivní od 1. 3. 2020. Účastnický poplatek činí 600 Kč a je nevratný. Uzávěrka přihlášek je 21. dubna 2020.
Formulář přihlášky a další informace naleznete na webových stránkách soutěže:
http://www.gmhs.cz/souteze/mladi-pianiste-na-klaviru-steinway/

Karlovarská růžička

XXIII. ročník klavírní soutěže
22. - 23. května 2020, ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary
Rozdělení do kategorií, minutáž:
•
•
•

1. kategorie - narozeni 2012 a mladší, 2 – 4 min.
2. kategorie - narozeni 2011 a 2010, 3 – 6 min.
3. kategorie - narozeni 2009 a 2008, 4 – 8 min.

Porota doporučuje zařadit skladby z období baroka a klasicismu.
Repertoár je volný, hra zpaměti je podmínkou. Soutěžní poplatek činí
400 Kč, přihlášku je třeba zaslat do 10. 3. 2020 zároveň s dokladem o zaplacení.
Informace dostanete u ředitelky soutěže Jaromíry Jakubcové:
tel. + 602 659 512, mail: j.j.jakubcovi@seznam.cz
Pozvánka a přihláška je ke stažení na webu:
http://www.zusad.cz/index.php/ke-stazeni/karlovarska-ruzicka-2020
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Mezinárodní Schubertova soutěž
Dortmund
14. ročník, 21. – 30. září 2020, Dortmund,
Německo
Mezinárodní klavírní čtyřkolová soutěž.
Účastnit se mohou soutěžící narození po 21. září 1987.
Soutěži předchází výběrové kolo, ve kterém se posuzují neupravené videonahrávky uchazečů.
Minutáž videonahrávky činí 15 – 20 minut, záznam nesmí být starší než
jeden rok.
Repertoár:
•
•
•

1 Impromptu nebo věta ze sonáty Franze Schuberta
virtuózní etuda Fryderyka Chopina
1 etuda od Debussyho, Skrjabina, Stravinského nebo Czerného

Skladby z předběžného výběru - videonahrávky mohou, ale nemusí být
součástí dalšího soutěžního programu.
Uzávěrka registrace je 17. května 2020.
Tato klavírní soutěž má být kompletně vysílána prostřednictvím přímého přenosu na facebookové stránce soutěže.
Soutěžní program jednotlivých kol a další informace (přihlášky, zápisné, ubytování atd.) naleznete na webové stránce soutěže:
https://schubert-wettbewerb.de/xiv-klavierwettbewerb-2020/
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MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ
SOUTĚŽ
11. ročník

Kamenice nad Lipou, 22. až 24. května 2020.
Jednokolová klavírní soutěž je určena pro pianisty do 26 let.
•
•
•
•

1. kategorie – do 12 let (nar. po 24. 5. 2007)
2. kategorie – od 13 do 15 let (nar. po 24. 5. 2004)
3. kategorie – od 16 do 18 let (nar. po 24. 5. 2001)
4. kategorie – od 19 do 26 let (nar. po 24. 5. 1993)

Program:
•

1. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 6 – 10 minut.
Musí v něm být zastoupena alespoň 1 skladba V. Nováka.

•

2. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 11 – 15 minut.
Musí v něm být zastoupena alespoň 1 skladba V. Nováka.

•

3. kategorie:
A: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 16 – 20 minut.
Musí zahrnovat skladbu (skladby) V. Nováka v trvání minimálně 5 minut.
B: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 13 – 17 minut.
Musí zahrnovat skladbu (skladby) V. Nováka v trvání minimálně 5 minut.

•

4. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 25 – 35 minut.
Musí zahrnovat skladbu (skladby) V. Nováka v trvání alespoň 10 minut.

3. kategorie je rozdělena na skupinu A a skupinu B
A: studenti konzervatoří (hudebního gymnázia)
B: žáci základních uměleckých škol
Předpokládaný harmonogram:
I. kat.: pátek dopoledne; II. kat.: pátek odpoledne;
III. kat.: sobota dopoledne a odpoledne; IV. kat.: neděle dopoledne a odpoledne.
Hra zpaměti je podmínkou. Uzávěrka přihlášek je 19. 4. 2020.
Další informace o soutěži, repertoáru, naleznete na webu:
http://www.vitezslavnovak.cz/11-rocnik-mnks-2020/d-1118
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IT rubrika pro
klavíristy a klavírní
pedagogy
Krásné dny všem čtenářům Pianissima. Jsem velice rád, že vás
mohu opět informovat o dalších
aplikacích a programech, které
vám usnadní a zpříjemní vaši práci.
Tentokrát bych se zaměřil na aplikace, které pomohou s výukou
a procvičováním not, stupnic,
akordů, akordových značek a jako
bonus zmíním aplikaci, která vám
umožní přehrát jakékoliv noty v tištěném formátu.
Aplikace v tabletech s operačním
systémem iOS (Apple) je možné
stáhnout v obchodě App Store
a aplikace v tabletech s operačním systémem Android (Samsung,
Lenovo, Asus…) stahujte v obchodě
Google Play.

Music Tutor (pro iOS
i Android)

sovém (Bass) či altovém klíči (Alto),
nebo chcete rovnou třeba houslový a basový klíč současně. V podsložce „Set Range” nastavíte rozsah
tónů, které chcete procvičovat - od
jednoho tónu až po celou klaviaturu.
V dalším nastavení je možné vybrat, jak dlouho chcete procvičovat. Podle toho se vám na konci
zobrazí hodnocení a dokonce, pokud aplikaci používáte dlouhodobě, ukazuje v grafu, zda se zlepšujete atp. V „Note Names” lze vybrat
stupnici s hudební abecedou českou, anglickou nebo opatřenou
solmizačními slabikami, v „Other
Options” je možné nastavit, jestli se
chcete učit též noty s posuvkami křížky (Sharp) a béčky (Flat).
Až si vše nastavíte, potvrdíte „Done”,
stisknete „Start” a můžete začít. Je
možné se ještě rozhodnout, jestli
zvolit „Piano Keys” - hrajete přímo
na klaviatuře v tabletu nebo „Music
Notes” - volíte tóny hudební abecedy.
Alternativou pro tuto aplikaci je aplikace Note Brainer (pro iOS).

Výborná aplikace, která umožňuje
procvičovat čtení not v houslovém,
basovém a případně i altovém
klíči. Mám s ní výborné zkušenosti. Velice pomáhá mým žákům,
kteří neumějí rychle a bezchybně číst noty. Učí se noty s radostí
a po krátkém čase s touto aplikací
je vidět velké zlepšení. Po spuštění
aplikace si v nastavení „Options”
nastavíte, zda chcete procvičovat
noty jen v houslovém (Treble), ba54

na klaviatuře v tabletu. Měří se čas
a počet správných a špatně zahraných not.

Note Trainer (pro
iOS)

V této aplikaci můžete dokonce
melodie a akordy hrát rovnou na
svém nástroji. Výborné na hru z listu, zlepšuje čtení not.

Aural Wiz (pro iOS
i Android)

Learn Score (pro
iOS)
Aplikace, která umožňuje hrát rovnou dlouhé melodie v houslovém
i basovém klíči v různých tóninách
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Skvělá aplikace na procvičování intervalů (Intervals), stupnic (Scales),
církevních modů (Modes), akordů
(Chords) a kadencí (Cadences).

Chordify (pro iOS
i Android)

Po rozkliknutí jednotlivých skupin
máte možnost výuky (Learn) a pak
též procvičování (Practice).

ScalesNChords (pro
iOS i Android)

Slouží k výuce a procvičování stupnic (dur, moll, pentatonické, bluesové, chromatické, perské a mnoha dalších) a akordů (dur, moll, D7,
D6, Aug, Dim, atd.) od všech tónů
hudební abecedy. Alternativou je
aplikace PianoCompanion - když
v notách narazíte na akordovou
značku a nejste si jisti, jak ji zahrát,
máte jistotu, že zde ji najdete. Nebo
si chcete např. ověřit, jak zahrát
bluesovou moll stupnici, atd.

Tato aplikace je propojená se
serverem youtube a umožňuje
zobrazit akordové značky ke každé
skladbě či písni, kterou si vyberete.
Můžete si tak zahrát se svou oblíbenou zpěvačkou, kapelou, atd.
Já ji používám se svými žáky, když
potřebuji procvičovat akordové
značky, rozvíjíme na ni improvizaci - zkoušíme různé styly doprovodů, atd.

Přehraj noty (pro
iOS, Mobile Sheets
Trial čtečka not - alternativa pro Android)
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Naprosto senzační aplikace, která
vám umožní přehrát jakékoliv noty
v tištěném formátu. Tištěné noty
(neumí číst ručně psané) si můžete
přímo v aplikaci naskenovat nebo
použít noty, které už máte uložené.
Můžete pak měnit výšku tónu 380 Hz - 480 Hz, tempo, zda chcete přehrát všechny hlasy nebo jen
např. levou ruku, můžete měnit nástroje, transponovat, následně exportovat v MP3, WAV, MIDI, AAC, PDF.
Tak to je pro dnešek vše, přeji vám
hodně štěstí s novými aplikacemi
a budu se těšit zase příště na shledanou.

▶ Štěpán Slavík
▶ Autor pravidelné IT rubriky
BcA. Štěpán Slavík studoval hru
na klavír na plzeňské konzervatoři a na JAMU v Brně ve třídě
prof. Jana Jiraského. Působí jako
klavírista, korepetitor a učitel hudby na ZUŠ Bedřicha Smetany
v Plzni a na ZUŠ Holýšov.
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Zpráva na
závěr
Pavel Zemen obdržel
Cenu ministra školství
Student doktorského studijního programu KKI HF JAMU
MgA. Pavel Zemen obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019.
Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, se udělují vynikajícím studentům a studentkám nebo absolventům
a absolventkám bakalářského, magisterského nebo
doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.
V kalendářním roce může být uděleno maximálně deset těchto ocenění, a to nejvýše tři ceny v jednotlivých
typech studijních programů (bakalářském, magisterském nebo doktorském) a jedna za mimořádný čin
prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo
obětavost. Poradním orgánem ministra pro posuzování návrhů na udělení ceny je devítičlenná komise.

Podle statutu návrh na udělení ceny Pavlu Zemenovi
podal rektor JAMU prof. Mgr. Petr Oslzlý. Cenu osobně
předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. na slavnostním předávání cen 27. listopadu 2019 v Senátu parlamentu České republiky
v Praze.
Pavlu Zemenovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

▶ redakce pp
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