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Slovo na úvod
Vážení a milí čtenáři,
čas plyne jako voda a vy opět máte možnost držet v ruce nové číslo časopisu Pianissimo. Co zajímavého na vás ve druhém čísle časopisu čeká?
Je toho poměrně dost. Za nejlákavější pro učitele ZUŠ považuji dvě dosud nepublikované drobné skladbičky našeho milého pana kolegy doc.
Františka Perglera z VŠMU v Bratislavě. Nejen
pro pedagogy konzervatoří bude jistě velmi zajímavý rozhovor s předsedkyní poroty Brněnské
klavírní soutěže 2013, s paní profesorkou Alenou
Vlasákovou. Je třeba dodat, že právě ona se zasloužila o krásný název časopisu Pianissimo, za
což jí patří velký dík.
Dále se dočtete o klavírních a tanečních akcích,
které se konají, ale také teprve budou konat,
a vy máte možnost se jich zúčastnit. Tanec sice
není přímou náplní klavírního studia, ale i klavíristům často tančí prsty po klavíru, tak proč
občas neroztančit i celé tělo? Jistě to bude mít
velmi kladný vliv také na klavírní interpretaci.
Zvědavé čtenáře určitě přitáhne i nová rubrika Zahraniční okénko, kde naše absolventka
JAMU a nedávná asistentka MC Šárka Bartošová
popisuje na pokračování své zážitky ze svého
současného působiště v Číně. Je velmi zajímavé sledovat, v čem se liší život klavíristů u nás
a v zahraničí.
Blíží se doba soutěží, a tak si dále můžete přečíst
soutěžní propozice dvou nejbližších klavírních
soutěží v Poličce a v Kamenici nad Lipou. Sama
s žáky vyhledávám soutěže jako skvělou příležitost vyjet si na „hudební výlet“ a nehrát si jen
pro sebe na území domovské ZUŠ. Výlet spojený
s dobrým obědem či návštěvou cukrárny je pro
ty nejpilnější a nejtalentovanější žáky výbornou
motivací. Naopak jiné soutěže již skončily a vy si
můžete přečíst jejich výsledky.
Druhé číslo Pianissima obsahuje mnoho dalšího,
včetně pokračování vybraných diplomových
prací absolventů JAMU a závěrečného humorného zážitku z pódia pana docenta Jana Jiraského.
Přeji všem čtenářům příjemné čtení, pobavení
i poučení a děkuji všem kolegům, kteří se na
tvorbě druhého čísla Pianissima podíleli.

30
30

Věra Chmelová

PIANISTŮV STŘÍPNÍK

Jak jsem naposledy obracel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Jan Jiraský
Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

			KKI HF JAMU

2. číslo / 0. ročník leden 2014

1

METODIK A
Sluchová představa v klavírní výuce
v souvislosti s teoretickými poznatky (2. díl)
A pomocí hádanek, např.: „která ukázka ze dvou následujících zní více jako
bouřka?“,
je můžeme dovést k výsledku,
4. VLIV IMPROVIZACE A VLASTkterý
je
pro
uši žáka příjemnější. TaNÍ PRAKTICKÁ ZKUŠENOST
kovouto prací je zároveň i motivujeme
a provokujeme k podobné práci doma.
4.1. DŮLEŽITOST IMPROVIZACE
A navíc nemusíme vůbec mluvit s dětDalší oblastí, pomocí které můžeme mi o napjatých či povolených svalech,
rozvíjet a velmi posunout sluchovou vycházíme z něčeho, co je pro ně dávno
představu dětí, je improvizace. Carola přirozené. To je základ, na který se velGrindea napsala ve své publikaci We mi pěkně navazuje.
Make Our Own Music1 zajímavou větu:
4.3. SKLOUBENÍ IMPROVIZACE
„probuzením dětské představivosti
S PROBÍRANOU LÁTKOU
a tvořivosti zmizí mnoho zábran; zmiV HODINÁCH
zí strach z nového nástroje, není napětí
v těle ani v mysli žáka, který hraje navíc Někdo by mohl namítnout, že na imrovnou celé hudební fráze a dokonce provizaci není v hodinách výuky kladohromady oběma rukama.“ Nepopírá, víru dost prostoru, pokud nejde zrovže jsou šikovnější a méně šikovní žáci, na o samostatný předmět improvizace.
ale je toho názoru, že všechny děti jsou Ale znovu je to otázka ujasnění si priorit
tvořivé. A to je základ, na kterém staví a umění pedagoga využít improvizaci
s každým svým žáčkem hned od počát- k poznání nových klavírních vědomostí, k procvičení ve všech možných směku jeho hudební výchovy.
rech, které při obyčejném hraní zrovna
4.2. ZKUŠENOST A KONKRÉTNÍ
nejdou či váznou. Pedagog si musí saPŘÍKLADY
mozřejmě takovou práci rozmyslet přeImprovizace děti naladí do dobré ná- dem, aby šikovně skloubil improvizaci
lady, motivuje je, uvolní je od fyzické- a ostatní látku, kterou chce v hodině
ho i psychického napětí, pomůže nám žáka probrat, což je samozřejmě časoučitelům se s dětmi „naladit na stejnou vě náročnější, ale výsledek je po nějaké
strunu“. To je přesně to, co potřebuje- době velmi překvapující a myslím, že
me na začátku hodiny s žákem. Děti by převáží dlouhé pedagogovy přípravy. Je
měly být učeny mluvit hned od začátku mnoho možností, jak spojit improvizasvého hraní o obsahu hraného, aby si ci s probíranou látkou. Některé z nich
zvykly, že nejde jen o konkrétní kláve- se pokusím popsat:
sy, které zahrají, ale že jde o to, jak je - Hned v prvních hodinách, kdy
zahrají, o to, zda je zvuk takový, jaký
s žákem improvizujeme na černých
si předem představily. A tomu je moklávesách, můžeme využít k orienhou učit první improvizační pokusy.
taci na klaviatuře názvů oktáv. PřeHned na prvních hodinách lze pomocí
nášíme z oktávy do oktávy jeden či
pedálu a použití černých kláves zahrát
více motivů, posloucháme barevné
různé nálady, hlasy a zvuky zvířat, déšť,
rozdíly v každé nové oktávě, přebouřku, bublající potůček a jiné podobkládáme paže přes sebe a tím docíné představy, které děti kontrolují autolíme dobré orientace na klaviatuře.
maticky, nemusíme je k tomu nabádat.
- Nejde-li žákovi nějaký složitější
takt, ať rytmicky či melodicky, „vytáhneme“ jej ze skladby a zkusíme
1
GRINDEA, Carola and her pupils. We
ho zahrát v různých oktávách němake our own Music. Londýn 1982,
kolikrát za sebou. Můžeme ho zaKahn and Averill
Zuzana Hančilová



hrát i pozpátku, zdvojit jeho tóny
a vymyslet krátkou cvičnou skladbičku. Také můžeme posouvat motiv doškálně stále jedním směrem
vícekrát za sebou. Nebo se nebudeme pohybovat v jedné tónině, ale
transponujeme model do jiných
tónin. Bude-li pedagog pohotový,
může vymýšlet k takovým improvizacím i doprovody a může hrát
se žákem čtyřručně. Nezáleží na
tom, zda se nám podaří z takového
motivku vytvořit improvizovanou
skladbu nebo si s ním jen „pohrajeme“, v každém případě se pravděpodobně nestane, že by nám takový
kousek ve skladbě pak dělal v budoucnu ještě problémy.
- Pro ujasnění podkladů a překladů
při hře stupnic s dětmi často hrajeme tříručně. Já hraji různě rytmicky zpracované kadence či postupy
akordů v určité tónině a žák v té
samé tónině hraje jednou rukou
stupnici v rychlých sledech. Má
za úkol dělat otočky do opačného
směru nejen na tónice, ale také na
jiných tónech. Především je ale důležité dodržovat správný prstoklad
dané stupnice. Toto je nápad doc.
Jaroslava Šťastného Ph.D. z jeho
improvizačních hodin v rámci studia Klavírní pedagogiky na JAMU
v Brně. Velmi se mi tento způsob
osvědčil, žáci berou takovou rozcvičku jako zábavu. Někteří nejsou
třeba schopni běhat v rychlých tempech, musím tomu přizpůsobit doprovod, ale rozhodně se pobavíme
a procvičíme ten důležitý prstoklad,
kvůli kterému jsme se do improvizace pustili.
- Při hře akordů, kdy je pro děti
největším úskalím vidět správné
intervaly na klaviatuře, je šikovné
vymýšlet různé improvizace tak, že
skáčeme v daných akordech přes
více oktáv. Žák může například
skákat tam a sem po akordických
tónech v zadaném rytmu a učitel
ho doprovází dlouhými harmonickými akordy. Nejdříve se začne
na tónice, dále na II. stupni, až se
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postupně dojde zase k tónickému
akordu o oktávu výše.
Žák
může
využít
různých
rytmických variant, které si
předem s pedagogem určí, nebo
hraje rytmus nějaké lidové písně.
Pedagog může hrát doprovod
v různých taktech (4/4, 3/4, 6/8).
Když se žák orientuje ve skocích
v akordu, může se přistoupit ke složitější variantě, kdy žák hraje v levé
ruce stupnici ve velmi pomalém
tempu a pravá ruka zahraje vždy od
stejného tónu kvintakord ve dvou
či více oktávách. Tedy přenáší pravou rukou akord z jedné oktávy do
druhé. Následuje další tón stupnice v levé ruce a pravá se též posune
a vytváří nový akord, znovu v několika oktávách. Takto se dojde až
k vrchní tónice.
Při takovéto improvizaci v doškálných akordech si žák zároveň ujasní,
přes jaké akordy se posouvá, jde-li
o durové, mollové nebo zmenšený
na citlivém tónu.
Časem se ke kvintakordům přidají
sextakordy a kvartsextakordy,
které hrajeme již jen v jedné oktávě,
tedy je nepřenášíme.
Také můžeme vyměnit úlohy pravé
a levé ruky. Pravá hraje dlouhé tóny
stupnice a levá akordy s obraty.
Další varianta tohoto procvičování
je rytmická obměna kvintakordu
a obratů. Buď žák dokáže vymýšlet
různé rytmy v určitém taktu nebo
zase použije rytmus nějaké písně. S několika žáky jsem ve chvíli, kdy jim dělal problém v pravé
ruce v sextakordu druhý prst, tento
akord zdvojila takto: kvintakord
– nota čtvrťová, sextakord dvě osminové, kvartsextakord čtvrťová
a zpět stejným způsobem. Při
soustředění se na osminky v sextakordu se již na druhý prst nezapomínalo. Takový postup by se
dal použít při výměně rukou, tedy
v levé ruce v kvartsextakordu.
Žák si může takto improvizovat
doma sám a v hodině je pak
schopen zas třeba jiné improvizace, kdy pedagog hraje výše popsaný
způsob jako základ (stupnice v jedné ruce, akordy s obraty ve druhé)



a žák k tomu improvizuje v rozložených akordech ve vyšších oktávách, přičemž se posouvá vždy ke
stejným akordům jako pedagog.
Mnohé z těchto akordových improvizačních nápadů patří profesorce Aleně
Vlasákové. Nejednou o nich přednášela
ve svých přednáškách na JAMU v Brně
i na AMU v Praze a při výuce metodické praxe na AMU. Vede studenty
a děti k tomu, aby se nedrželi a nezůstávali stále ve starých kolejích, aby
nehráli akordy stále stejně dokola, jak
jsme všichni zvyklí, ale aby si vymýšleli
i jiné zajímavé improvizační možnosti
a varianty. Děti si už varianty vymýšlí často samy dopředu nebo přijdou
s překvapením na hodinu, že je umí
jinak, jsou-li na takový způsob zvyklé.
Jsou najednou vedeny k samostatnější
práci, k přemýšlení a baví je to.
Dnes existuje již spousta materiálů
s improvizačními nápady, ze kterých
pedagog může čerpat. Mnohé jsem již
zmínila v první kapitole.
4.4. VLIV IMPROVIZACE V PRAXI
V rámci improvizace při studiu Klavírní pedagogiky na JAMU jsme se
s panem docentem Šťastným soustředili konkrétně na improvizaci s dětmi
v ZUŠ. Zkusila jsem pravidelně na každé hodině s dětmi po dobu několika
měsíců zařazovat improvizaci. Používala jsem nápady z hodin na JAMU
a buď děti improvizovaly spolu – vždy,
když přišel na hodinu další, nebo se
mnou. Zajímavé bylo, že jsem po půl
roce cítila, že se jakýmsi způsobem
změnil způsob hraní a cítění těchto
dětí. Kromě toho, že se na improvizaci většina z nich velmi těšila, se všichni velmi pěkně rozehrály i u ostatních
skladeb, na kterých jsme pracovaly.
Více je zajímalo, o čem hrají, jak jim to
zní, byly motivovanější, samy si zkoušely vyjmout ze skladby nějakou část
a na tu si improvizovaly. Mnohokrát
začaly improvizovat místo běžného
rozehrávání. Zdálo se mi, že se i méně
bály chybovat, hledaly a zkoušely, co
zní lépe a co ne. Někteří žáci se začali
lépe orientovat v harmonické stránce
právě studovaných skladeb, protože při
improvizacích jsme postupovali od základních funkcí, přes použití vedlejších,

k přechodům do tónin paralelních, dominantních, posouvali jsme se po terciových příbuznostech či v sekvencích.
Další zajímavý posun jsem viděla při
pravidelnější improvizaci v cítění rytmické stránky. Měli jsme s některými
žáky velmi zajímavý zážitek týkající
se koordinace rukou a rytmické představivosti. Stalo se tomu tak většinou
u méně nadaných žáků. Zařadila jsem
improvizační cvičení jazzového charakteru, kdy levá ruka hraje T a D na
černých a pravá ruka improvizuje v rytmech od lehčích k těžším, např. jsme
začali na půlových hodnotách proti
čtvrťovým v levé ruce, přes čtvrťové,
osminové až k jazzovému/bluesovému
tečkovanému rytmu, včetně pomlk
a synkop. Děti takové lákavé melodie
s radostí hned zkoušely, ale zjistily, že
houpavý tečkovaný rytmus není jednoduchý, zvlášť s pomlkou na těžké
době v pravé ruce, a nešlo jim sehrát
ruce tak, jak si to představovaly. Ale
do příští hodiny se ukázalo, že zvuková představa bluesových či jazzových
melodií byla silnější než neúspěšné
pokusy. Jejich představa je motivovala
ke stálému zkoušení a ke konečnému
zvládnutí i těžkých rytmů. Díky tomu
se takoví žáci posunuli dál i ve svých
studovaných skladbách, protože když
se takové podobné těžší rytmické části
objeví v nich, jsou pro ně již daleko lépe
zvládnutelné.

5. EXPERIMENT
Na závěr své práce bych ještě popsala
experiment. Zkusila jsem s několika
různě starými dětmi nacvičit tutéž
skladbu dvěma různými způsoby přístupu k nastudování skladby. Vybrala jsem skladbu I. P. Šišova: Hra se
švihadlem. Skladba je postavena vesměs na kvartách a kvintách, střední
část obsahuje celé kvintakordy a celkem jednoduchou melodii v pravé ruce.
Je potřeba i trocha praxe v nezávislosti
rukou, v rytmické koordinaci a v rychlých pohybech po klaviatuře. Skladba
je doporučená pro 3. ročník2. Rozhodla
2

GARSCIA, Janina – ŠIŠOV, Ivan P.
– EBEN, Petr – BERKOVIČ, Izák. Edice Lidových Škol Umění. Praha 1972,
Supraphon
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jsem se nacvičit skladbu s některými
žáky tak, jak jsme zvyklí, a některým
jsem zkusila dát skladbu k samostatnému nacvičení. Stáří vybraných dětí jsem
volila schválně rozdílné z toho důvodu,
že jsem chtěla dokázat, že nezáleží zas
až tolik na věku, jako na způsobu výuky,
a na tom, jak žák skladbě rozumí, jak ji
vnímá a jak je veden při jejím nácviku.
5.1. METODIKA NÁCVIKU
SKLADBY OBECNĚ

nému a hledání jakýmkoli způsobem
zajímavých a spolu souvisejících nebo
naopak odlišných míst (například:
zvětšené a zmenšené intervaly, výskyt malé septimy rozvedené do tercie,
stupnicové a chromatické běhy, sledy
akordů, přechod do paralelní či dominantní tóniny, opakování témat, posuny motivků, apod.). Nakonec je třeba se
na skladbu znovu podívat jako na celek
a porovnáním menších frází z ní vytvořit jeden pěkný „příběh“.

Nejdříve bych popsala náš obvyklý způ5.2. METODIKA NÁCVIKU
sob nácviku skladby. Takový, na jaký
KONKRÉTNÍ SKLADBY
jsme zvyklí při běžné společné práci. Jde o komplexní propojení slucho- Podíváme-li se konkrétně na skladbu
vé, rytmické, melodické i harmonické I. P. Šišova Hra se švihadlem, navrhla
stránky skladby. Takové propojení spo- bych následující metodický postup.
čívá v proposlouchání skladby a ujas- • Nejprve je třeba skladbu žákovi
nění si představ o ní – tempo, nálada,
zahrát a popovídat si s ním, o čem
hledání stejných, podobných či jiných
tato skladba je, o čem vypráví její
částí, rozčlenění na cvičné části, přířádky. Již z názvu je pochopitelné,
padné ujasnění harmonických souvisže to nebude skladba pomalá a klidlostí. Další fáze směřuje k jednotlivým
ná, ale naopak energická, rychlá,
částem a jejich rozboru harmonickému,
živá a veselá. Požádám žáka, aby
rytmickému, melodickému i stavebs pomocí dřevěného drhla nebo jen
tleskáním velkých kruhů moji hru
doprovodil na těžkých dobách a při



opakování přidal k těžkým dobám
ještě kroky (čtvrťová nota = krok).
• Po zvládnutí metra bych přistoupila k otázce celkového schématu
skladby. Žák si jistě rychle všimne,
že první a čtvrtý řádek jsou ve stejném duchu, kdežto dva prostřední
řádky jsou trochu jiné. Střídání staccat v pravé a levé ruce si na prvním
a čtvrtém řádku můžeme připodobnit k samotným kruhům roztočeného švihadla, které musí být velmi přesné, aby neškrtlo o zem a aby
se při tom samotnému skákajícímu
dobře skákalo. V dalších řádcích
již vidíme švihadlo jen v levé ruce
a v pravé přichází zpěv malé slečny,
která skáče: „Mám pěkně dlouhé
švihadlo a nechci, aby mi na zem
spadlo“.
• Následuje rozhovor o rytmu jednotlivých řádků, o stejných částech
a částech rozdílných a následné
procvičení rytmu ťukáním na bubínek nebo na víko klaviatury. Záleží na šikovnosti žáka, zda budeme
ťukat rovnou dohromady nebo nejdříve zvlášť, zda budeme používat
rytmické slabiky tá, tyty. Ale stále
je třeba dbát na to, aby byl rytmus
čten globálně, tedy po taktech či
dvojtaktích, ne po jednotlivých notách. V celé skladbě jsou jen 4 různé
rytmické varianty taktů, proto žáka
navedu, aby je sám zjistil a zakreslil.
Celý rytmus skladby tím žákovi
zpřehledníme a zjednodušíme.
• Paralelně s procvičováním rytmu je
dobré již začít s žákem přemýšlet,
co vidí na prvním řádku, a případně ho šikovnými dotazy navést ke
správným odpovědím, jako například:
a. v pravé ruce jsou samé kvarty kromě
dvou kvint
b. v levé ruce jsou samé kvinty a dokonce
zcela stejně se opakující jak melodicky,
tak rytmicky
c. v obou rukou jsou ve staccatu pouze noty
osminové, noty čtvrťové mají naopak
menší nebo větší důraz
d. všechny intervaly v pravé ruce mají společný tón c2, kolem kterého se „točí“
e. pravá ruka je pouze na bílých klávesách,
levá oproti tomu jenom na černých.

• Dále je potřeba vzhledem k velikosti ruky žáka rozmyslet navrhovaný
prstoklad, případně ho pozměnit,
aby mu seděl v rychlém tempu a nedošlo ke zbytečnému napětí ruky.
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• Podobně pokračujeme na druhém
řádku, kde zjistíme, že rytmus levé
ruky se od prvního vůbec neliší
a její melodie se liší jen trochu.

a. Z kvint postavených na as1 jsou kvintakordy postavené na as1 a as malém. Tyto
skoky kvintakordů jsou potřeba cvičit
v různých variantách (dlouze, krátce, piano, forte, v různých oktávách přes celou
klaviaturu).
b. Pravá ruka má na tomto druhém řádku
rytmické kombinace not čtvrťových, osminových a šestnáctinových a k tomu je
třeba myslet na správnou artikulaci, aby
se ji později žák nemusel přeučovat.
c. V rámci čtení celků se zase snažíme melodii tohoto řádku zahrát na jeden dlouhý tah, můžeme si pomoci již zmíněnými
slovy, což pomůže jak rytmu, tak celému
nádechu této fráze.

• Při načítání dalších řádků je již jen
potřeba zjistit, jak se liší jejich konce od řádků již nacvičených, a začít pracovat na celkovém vyznění
skladby.
Je ale důležité, aby si na toto vše žák
postupně přišel sám. Musíme ho vést
správně volenými dotazy, protože co
si sám objeví, to zůstane v paměti déle,
bude tomu lépe rozumět a hlavně ho
učíme samostatnosti. Příště již bude
vědět, jak má při nácviku jiné skladby
postupovat.
5.3. POPIS EXPERIMENTU
5.3.1. První skupina dětí
Nyní je tedy zřejmé, v čem spočívalo
společné nacvičení skladby. S následujícími čtyřmi dětmi jsem použila tento
způsob. Šlo jak o děti zvyklé na tuto
práci, tak o děti, které pracovaly jiným
způsobem se svými předchozími pedagogy.
1) Evička: aktivní, šikovná, bystrá, pečlivá a velmi dobře slyšící 7letá
žákyně, hrající na klavír rok a půl.
Začala hrát ještě než jí bylo šest let. Je
zvyklá na nastudování skladby z globálního hlediska. Rozpozná sluchem,
vizuálně i hmatově intervaly i akordy, má výbornou akustickou i motorickou paměť. Cítí fráze, melodické
i harmonické celky, má velmi dobrou
sluchovou sebekontrolu. Je třeba říci,
že hodinu klavíru má dvakrát týdně. Skladbu jsem jí několikrát zahrála
a přemýšlely jsme o její náladě, hádaly
jsme, ve kterém místě a jak se nálada
mění, kdy se zase vrací, na jaké části by
si skladbu rozdělila. Přemýšlely jsme



i o tempu, zda jsem jej zvolila správné
k dané náladě skladby. Dívka má výbornou představivost. Během poslechu
jsme pozorovaly notový text a žákyně
již sama od sebe hledala a zakreslovala
stejné a odlišné úseky, je na to zvyklá.
Hned zjistila, že se dva a dva řádky liší
ve svých závěrech. Dále jsme hledaly
různé zajímavosti, např. jí známé kohouty (kvarty) a oslíky (kvinty), všimly
si kvintakordů, naučily se vyťukat rytmus dohromady rovnou v živém tempu
a k tomu zpívaly melodii. Vymyslely
jsme si i slova, abychom podpořily rytmus, tempo a celkovou náladu skladby.
Tím jsme si zažily i naznačené důrazy
a po pár takovýchto cvičeních jsme
se mohly pustit do samotného hraní.
Žačka čte výborně noty a celý nácvik
skladby měl hladký průběh. Hned ji
začala hrát pomalu dohromady, protože si všimla, jak se ruce střídají. Vracely jsme se i ke hře zvlášť, aby vycvičila
místa, která jsou dohromady těžší (například skoky kvintakordů v levé ruce),
ale celkově jí skladba nedělala problémy. Po 5-6 týdnech ji měla připravenou
v živém tempu na vystoupení.
2) Matouš: velmi šikovný žáček, který začal hrát na klavír ve svých pěti letech. Švihadlo hrál po roce a půl v době,
kdy měl hodiny dvakrát týdně. Má
výbornou jak akustickou, tak vizuální
a motorickou paměť. Harmonicky slyší, tonální cítění, rytmická koordinace
a představivost jsou na vysoké úrovni.
Od začátku pracujeme způsobem, kdy
propojujeme sluch se všemi ostatními
složkami. Notový záznam mu od začátku nedělá problémy, již v prvním začínajícím období, kdy jsme se zabývali
relativním čtením a poslechem vzdáleností intervalů vše rozeznával velmi
rychle a do paměti si ukládal přes pocity a sluchové vjemy.
Švihadlo nacvičil bez problémů a po
dvou měsících ho hrál již veřejně s pěknou představou a přednesem.
3) David: Středně aktivní, snaživý,
10letý žák, hrající pátým rokem. Od
začátku výuky je veden globální metodou, ale je velmi líný po sluchové stránce. Je pořádný, domácí hraní se snaží
pravidelně dodržovat, ale hraje na
elektrické piano a velmi špatně se mu
daří zapojovat sluch. Hodinu klavíru
má jedenkrát v týdnu. Jeho melodické,
harmonické i tonální cítění je podprů-

měrné a čtení not mu od počátku dělá
problémy. S rytmem má veliký problém
a jeho motorika je velmi slabá. Jeho oblíbeným stylem je přečíst si noty nově
nastudované skladby, což pro něj není
vůbec jednoduché, a ihned se skladbu
naučit zpaměti, protože noty pro něj
neznamenají pomoc. Zpaměti se neučí
podle melodie, ale má vizuální paměť,
kterou používá tak, že pozoruje vzdálenosti tónů na klaviatuře. Ale nevidí tyto
vzdálenosti tak, že by spolu měly mít
nějakou souvislost. Pro něj jsou to prostě náhodně řazené vzdálenosti. Když
nějakou zapomene, zkouší hledat přibližně stejné vzdálenosti někde v okolí
těch správných. Ovšem s narůstajícím
počtem let u klavíru, kdy jsou skladby
těžší a prodlužují se, již tento způsob
nelze použít, začíná narážet a najednou
to nejde. Davidovo vnímání jak po harmonických tak po melodických celcích
je velmi slabé. Sám si takové celky najít
nedokáže, přesto, že tak pracujeme od
začátku jeho výuky, musím mu pomoci,
navést ho a on tento myšlenkový proces
na chvíli provede, ale vypadá to, že jen
proto, že to má „za úkol“. V hodině vidí,
že se mu skladba hned lépe hraje, lépe
pamatuje, zní lépe, ale zvuk mu neříká tolik, aby si takovýto způsob doma
udržel či zopakoval a stavěl na něm
dál. Přitom je to hoch, který velmi rád
improvizuje. Také zde může hrát vliv
pomoci ze strany rodičů, tatínek, který
s ním cvičí, hrál kdysi na klavír.
Tento žák při nácviku Hry se švihadlem rozdělil při poslechu skladbu na
části podle nálad pouze s pomocí, dále
našel vizuální rozdíl mezi konci dvojic
příbuzných řádků, ale sluchově si toho
nevšiml.
První hodiny jsme pracovali pouze
na rytmické stránce skladby, protože
jsem věděla, že koordinace rukou je pro
něj velkým problémem. Hrála jsem mu
tedy skladbu a žák „drhnul“ metrum
na drhlo, aby cítil celkový pulz skladby.
Poté jsme skladbu zpívali a k tomu tleskali/drhli metrum. Dále jsme přistoupili k ťukání rytmu již podle textu, tedy
pravou i levou rukou na víku klavíru
nebo na dvou klávesách. Ťukání zvládl jen každou rukou zvlášť. V dalších
hodinách jsme začali číst a hrát intervaly na prvním řádku. Čtení šlo velmi
těžko, přestože viděl, které intervaly se
opakují, vždy je znovu hledal na klaví-
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ru. Kvůli horší koordinaci rukou jsme
skladbu hráli zatím jenom zvlášť, ale
vždy jsme k tomu zpívali nebo ťukali
rytmus či melodii té druhé ruky. Více
než po měsíci měl tímto způsobem celou skladbu pročtenou a proťukanou
a následovala hra dohromady. Museli
jsme ale stále vymýšlet a cvičit různé
rytmické varianty (ťukání oběma rukama dohromady na bubínek, nebo jedna
ruka hrála a druhá pleskala do stehna,
atd.…). Po dalších dvou týdnech zahrál
první dva řádky dohromady, ale protože noty stále „lovil“, hrál stále zatěžkaně, bez pulzace. Vedle hraní jsme tedy
stále kombinovali varianty rytmických
nácviků. Žák se sice posouval velmi
pomalu, ale pokroky byly vidět. Během
čtvrtého a pátého měsíce se skladba začala trochu vylehčovat, ale vždy jsme si
ji před zahráním museli vyťukat nebo
zazpívat a k tomu vytleskat těžké doby,
případně jiným způsobem představit
v hlavě.
4) Rutka: 9letá žákyně, hrající 3. rokem, je učena bez harmonických souvislostí, bez propojení s teorií, ale je velmi bystrá a schopná pochopit narychlo
teoretické znalosti potřebné k nastudování skladby.
Chvíli jsme si musely povídat, jak
zní kohoutí kokrhání a jak „dělá oslík“, zkusily jednoduché improvizace
na tyto dva intervaly, abychom si je
dobře proposlouchaly a transponovaly
je po půltónech nahoru i dolů. Mám
zkušenost, že je důležité, když si děti
samy vyzkouší a přijdou na to, že čisté
kvarty a kvinty jsou vždy z bílé na bílou klávesu nebo z černé na černou klávesu – kromě dvou výjimek v každém
intervalu. Hodně to dětem pomůže do
budoucna při orientaci na klaviatuře.
Vizuální orientace v notách je také jednoduchá. Kvinty jsou vidět velmi dobře,
obě noty intervalu jsou vždy v linkách
nebo v mezerách. Kvarty zase musí
být z linky do mezery či obráceně. Po
úvodním vhledu jsem skladbu žačce
hrála a ona ji poslouchala trochu „jinýma ušima“, uvědomovala si právě proposlouchané intervaly, hledala je jak
sluchem, tak v notách. Pohled do not ji
trochu zaskočil, překvapilo ji množství
béček. Ale když jsem jí vysvětlila, že
to už vlastně umí, protože před chvílí
„vozila“ kvinty i kvarty po půltónech,
strach z béček zmizel. Dál jsme postu-



povaly stejně jako s předešlými žáky,
mluvily o náladě skladby, o tempu,
o částech a jejich závěrech, našly jsme
kohouty a oslíky a mohly jsme se pustit
do samotného hraní.
Délku nastudování skladby moc nemohu odhadnout. Cvičila jsem s ní třikrát během dvou dní a první dva řádky
skladby jsme načetly během těchto tří
hodin rovnou dohromady v pomalém
tempu. Ale rozhodně se načtení skladby této žákyně dá srovnat díky její šikovnosti, inteligenci a vnímavosti, s šikovnými žáky, zvyklými na globální
čtení. Jen zvukový výsledek není tak
dokonalý. Inteligencí tedy pochytila vše,
na co jsem jí navedla – odvodila stejné
a jiné části, viděla, přečetla i zahrála
kvinty, kvarty, kvintakordy. Myslím, že
se je i naučila číst jako celky, na což nebyla před tím zvyklá. Celkem pěkně se
jí podařilo i frázování, ale není zvyklá
se poslouchat, hraje nekultivovaným
tónem a nevadí jí to, protože k tomu
není vedena.
5.3.2. Druhá skupina dětí
Nyní se podívejme na druhou skupinu
žáků, kteří nacvičovali skladbu samostatně, s minimální pomocí z mé strany.
To spočívalo v tom, že jsem jim především na prvních hodinách skladbu zahrála a během každé hodiny jsem je velmi nenápadně naváděla, co by mohli na
skladbě „vyzkoumat“ do hodiny následující, a připomínala, ať si vzpomenou,
jak cvičíme většinou ostatní skladby,
aby se jim to hrálo dobře. Ale už jsem
s nimi nehledala intervaly, jejich spojitost, nepovídala si s nimi o rytmu, o náladě skladby, nehrála jsem jim skladbu
vícekrát, jako dětem v minulé skupině.
I v tomto případě šlo o děti zvyklé jak
na nácvik skladby z globálního hlediska s podporou teorie, tak děti, které
pracovaly starým způsobem, tedy přečíst noty – hrát každou rukou zvlášť
– hrát dohromady – docvičit přednes
a dynamiku.
1) Bětuška: sedmiletá žákyně, hrající
druhým rokem, velmi šikovná a bystrá,
dobře slyší, umí se poslouchat. Na klavír chodí dvakrát týdně. Je zvyklá na
nastudování skladby z globálního hlediska a to jí pomohlo vidět ve skladbě
hned kvarty, kvinty a kvintakordy, na
to mne hned v první hodině upozornila. Do další hodiny si samostatně při-

pravila ťukání rytmu do víka klavíru
oběma rukama dohromady, protože ví,
že je to její slabá stránka. Nedělá jí problém rytmus jako takový, ale koordinace obou rukou. A v této skladbě hraje
levá ruka vždy po pomlce na druhou
půlku každé doby, tedy lehké doby a to
není jednoduché. Skladbu měla z domova rozdělenou na části, samozřejmě
jen vizuálně, protože skladbu jsem jí
zahrála jen jedenkrát. Měla také přehled o odlišných koncích sudých řádků.
Po měsíci zahrála celou skladbu dohromady. Měla problém s tím, že nezvládala odlišit zvukově obě ruce, cvičily
jsme proto skladbu v různých variantách (například: melodii v PR a k ní LR,
alt v PR a k němu LR, soprán PR a alt
LR, PR již dvouhlasně s rozdílem mezi
hlasy). Další měsíc a půl jsme na tomto
problému pracovaly, až jsme dosáhly
celkem pěkného výsledku k veřejnému
vystoupení.
2) Matyáš: devítiletý žák, který
hraje již čtvrtým rokem a hodinu má
jedenkrát týdně. Je velmi chytrý, ale
velice líný po sluchové stránce, špatně zapojuje sluch, špatně čte noty, ale
logicky přemýšlí a snaží si pomoci jinak. S rytmickou koordinací je na tom
špatně, rytmus cvičíme vždy nejvíce. Je
zvyklý na nastudování skladby z globálního hlediska. Samostatné nastudování skladby u něj probíhalo tak, že po
prvním týdnu zapomněl, že má Hru se
švihadlem cvičit! Chyběla tedy v první
řadě motivace, která je nutná, aby si žák
z hodiny zapamatoval, že má nějakou
novou zajímavou skladbu, která ho má
lákat. Bylo mi tedy jasné, že mu musím
skladbu trochu přiblížit, a tak jsem se
začala vyptávat, co ve skladbě vidí, jak
by ji začal cvičit, a znovu jsem mu ji
zahrála. Všiml si celkem rychle kvart
i kvint v prvním řádku, ale už ne toho,
že tyto intervaly mají společné noty.
Druhý týden přišel na hodinu s tím, že
se rozhodl skladbu nehrát. Jen ji zatím
pozoroval v notách a zkoumal notový text. Z toho je vidět jeho neaktivní
přístup, neláká ho zkusit více než musí
a když se může rozhodnout sám, nastaví si nejnižší laťku. Všiml si tedy, že
levá ruka je celou dobu v G klíči a měl
zakroužkovaná všechna béčka. Na moji
otázku, která „b“ ve skladbě jsou, nevěděl. Své přemýšlení o skladbě bral tedy
jenom vizuálně, vůbec ho nezajímala
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melodie, rytmus ani nic dalšího. Protože jsem mu minule poradila, ať se dívá
do not a zkoumá, co vidí, jak to děláme
vždycky, díval se doma na text a uplatňoval systém: „najdi deset rozdílů…“
Všiml si i stejných částí, tedy podobnosti 1. a 4. řádku a 2. se 3. řádkem a jejich
jiných konců. Ale opravdu nic nečetl,
jen se díval na obrázky. V hodině jsem
tedy pokračovala dál a chtěla jsem zjistit, která „b“ ve skladbě jsou. Žák četl
postupně každé „b“ zvlášť, nespojil si,
že ty „obrázky kvint“ už jednou vypozoroval, a musel tedy zjistit, že jsou
stejné. Z toho je patrné, že se dívá na
jednotlivé noty a nevidí celky, nicméně když jsem ho na to upozornila, začal tuto již starou znalost používat a ve
čtení intervalů mu to velmi pomohlo.
Na další hodinu jsem ho požádala, aby
začal pracovat na skladbě po rytmické
stránce a dále aby si vybral nějaké části,
které by již hrál. Navedla jsem ho těmito body: než začne hrát, ať pozoruje intervaly, jak spolu souvisejí, a po rytmické stránce, ať si zapíše rytmus na papír,
ze kterého se mu bude lépe ťukat.
Po třetím týdnu hrál první řádek
pravou rukou celý zpaměti v kvintách
se společnými „c“ a vůbec mu nevadilo,
že to nezní ani trochu pěkně a že na některých místech jsou i kvarty. Využil totiž své logické paměti, pamatoval si, že
intervaly v 1. řádku mají společný tón,
ale sluchem již nekontroloval, jak tato
část zní, a zřejmě ani noty si znovu nepřečetl. U rytmu se ukázalo, že nevěděl,
jak na něj. Napsali jsme si tedy rytmus
prvních dvou taktů z prvního a druhého řádku, vyznačili těžké doby a ťukali
v různých variantách – pouze metrum
+ zpěv, žák metrum + já rytmus a obráceně. Jakmile jsem po něm ale chtěla
ťukat oba rytmické celky dohromady,
šlo to velmi špatně. Zavedli jsme tedy
cvičení, že chodí a tleská k poslechu lidových písní, kdy dělá kroky na každou
dobu a k tomu tleská metrum. Na poprvé se neudržel dlouho, jen pár taktů
a pak musel zastavit a přidat se znovu.
V žádném případě jsme ale nemohli
přidat osminky, to ho ihned popletlo.
Toto cvičení se po dvou týdnech velmi
změnilo, udržel se déle a byl si jistější.
Když jsem mu skladbu hrála a on k ní
měl použít drhlo na těžké době, byl najednou přesný, ale když jsme se vrátili
k ťukání skladby dohromady, zase jsme



zápasili s koordinací rukou. Po dalších
dvou týdnech se rytmicky zorientoval
a byl schopen hrát jednu ruku na klavír
a druhou pleskal do kolene.
Tento stav trval další dva až tři týdny.
Až po dvou a půl měsících jsme mohli
skladbu začít dohromady oběma rukama a u toho jsme setrvali ještě další dva
měsíce, abychom mohli o skladbě říci,
že ji máme zvládnutou na úrovni tohoto žáka.
3) Štěpán: Neaktivní, klidný, velmi
chytrý 9letý žák, začínající druhý rok
hry na klavír. Velmi dobře slyší, ale
nebyl zvyklý sluch používat ke kvalitnější interpretaci. Na tom již rok velmi
usilovně pracujeme. Klavír totiž není
jeho první nástroj, začal hrát nejprve
na zobcovou flétnu a po roce teprve
přibyla hra na klavír. V době, kdy hrál
pouze na flétnu, jsem při četné spolupráci při společných korepeticích zaznamenala jeho nezájem o doposlouchání frází – nedopočítával a utíkal.
Často si ani nevšiml, že se naše nástroje rozešly a on skončil dříve. Nejevil
známky, že by se mu zdálo něco špatně.
Naopak, byl překvapen, když jsme mu
s kolegou řekli, že jsme každý skončili
jinde. Vůbec ho nelákalo hlídat si zvukový výsledek. S hrou na zobcovou flétnu souvisí i nynější problém se čtením
not. Z flétnové výuky uměl dobře noty
v houslovém klíči od c1 do c2, které potřeboval. Když jsem hned v začátcích
klavírní výuky zařadila „beznotovou
metodu“, tedy relativní čtení not bez
klíčů s porozuměním intervalových
vzdáleností, šlo to velmi těžce, nechtěl
se již vzdávat ve své představě houslového klíče a spolehnout se na pohyb not
v širším prostoru a jejich vzdálenosti.
A protože je chytrý, stále si noty v basovém klíči, který jsme vzápětí přidali,
odečítá podle abecedy pozpátku od c1
dolů. Zná sice způsob zrcadlového čtení not od c1 oběma směry, ale odečítání
je pro něj jednodušší.
Bezprostředně po poslechu skladby
Hra se švihadlem mi ji rozdělil na větší
části, všiml si i opakujících se intervalů. Hned je zkusil zahrát a protože noty
v houslovém klíči čte dobře, zvládl zahrát první řádek hned na první hodině,
protože se řídil sluchem. Jen prstoklad
nesledoval, zvuk byl pro něj důležitější. Měl ale trochu problém s koordinací
rukou. Nebyl schopen skladbu vyťukat

a pak samozřejmě ani zahrát dohromady. Hodně jsem ho musela navádět na
těžké a lehké doby, aby cítil metrum,
a cvičili jsme v různých rytmických variantách.
Skladbu měl přečtenou každou rukou zvlášť celkem rychle, ale cvičení
dohromady, včetně rytmických variant,
trvalo další tři měsíce.
4) David: chlapec, kterému jsem dala
nacvičit skladbu nejdříve samostatně,
ale natolik ho tento úkol trápil, že jsem
mu nemohla nepomoci, a proto jsem ho
přeřadila do skupiny dětí, se kterými
jsem Hru se švihadlem cvičila společně. Šlo o snaživého desetiletého chlapce,
hrajícího pátým rokem. Jeho melodické, harmonické i tonální cítění je podprůměrné a čtení not mu od počátku
dělá problémy. Nemá ale vlastní invenci, jen poslouchá a plní návrhy druhých.
Jeho pořádnost a pečlivost při domácí
přípravě pak vůbec nešla využít, protože nevěděl, jak se má do skladby pustit.
Jeho nešťastný výraz po týdnu pokusů
mne přemluvil, že ho nemohu zařadit
do samostatně pracujících dětí.
5) Lenka: osmiletá žákyně, která ke
mně přišla od jiného pedagoga po roce
hraní. A protože byla již starší, zkusila
jsem, jak by reagovala na nacvičení takovéto skladby. Ale zjistila jsem, že neví nic
o harmonických intervalech, jejich velikostech a názvech, že hraje způsobem,
kdy tlačí do kláves, bojí se béček a velkých oktávových skoků v kvintakordech,
a tak jsem jí skladbu slíbila na později.
6) Lenka: po dalším roce a půl hraní, kdy byla vedena k aktivnějšímu
poslouchání se, k práci na všech složkách a v mnohém se posunula o velký
kus dál. Nyní je její sluchová kontrola
na daleko vyšší úrovni, rozumí harmonickým souvislostem, používá globální
a pojmové čtení. Přirozeně se vkládá
do hry. Hru se švihadlem prostudovala velmi rychle, zorientovala se v jejích
částech, ve stejných a opakujících se
místech, doprovodila mne levou rukou,
když jsem jí hrála pravou, po týdnu to
zvládla i obráceně a pak zahrála skladbu rovnou dohromady. Díky předešlému společnému hraní vycítila fráze
a hravost celé skladby a po měsíci a půl
jsme skladbu opustily jako hotovou.
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5.4. ROZBOR PŘÍPADŮ
Z HLEDISKA JEDNOTLIVÝCH
FAKTORŮ
Jsem si vědoma, že pro vyvození podstatných důsledků z experimentu není
tento počet dětí dostatečně veliký. Spíš
se jedná o mé postřehy a pozorování
během pokusu nacvičit různými způsoby stejnou skladbu.
Věk žáků: ukázalo se, že děti, které
začaly hrát na klavír v nízkém věku,
zvládly zahrát skladbu velmi pěkně
a nepotřebovaly k tomu tak dlouhý čas,
jako děti ve starším věku začínající. Ale
daleko větší roli hrál způsob nacvičení
skladby. Zda děti již cvičily způsobem,
kdy věděly, co hrály.
Počet odehraných let: zdá se, že počet
let nehraje příliš velkou roli. Závisí spíše
na způsobu nácviku a vedení žáka. To
dokazuje, že některé zdánlivě těžší skladby mohou děti, které jsou správně vedeny,
hrát dříve, než děti vedeny postaru.
Četnost hodin: hrála velkou roli. Tito
žáci nacvičili skladbu bez problémů,
poměrně rychle, čerpali zkušenosti získané z ostatních skladeb, protože toho
celkově přehrají daleko více než ostatní
žáci a tím pádem mají i větší přehled
v repertoáru.
Aktivní používání sluchu, zvuk a sebekontrola: jsou bezesporu velkými
pomocníky při nacvičení skladeb, porovnáme-li šikovnější žáky v obou skupinách, kteří neměli s nacvičením problémy, a žáky méně šikovné, kterým
nebyl sluch ku pomoci.
Rytmické cítění a koordinace: zrovna
u této skladby hraje koordinace rukou
velkou roli. Děti, které mají jenom trochu problém s tímto jevem, se zarazily
právě u rytmické souhry. S žáky, se kterými jsem skladbu cvičila, nám velmi
pomohla slova, která jsme si vymysleli,
a tím pádem jsme nemuseli řešit rytmus, ani kde bude hezčí veselé skákání
a kde by se zase hodilo zvukově zjemnit. Pomohlo nám to tedy i po stránce frázování a dynamické. Žáci, kteří
pracovali na skladbě sami a patří mezi
šikovnější, rytmickou stránku skladby
zvládli, ale ti, kteří nepatří mezi šikovnější, se právě na rytmu zarazili.
Pojmové čtení: Tím, že děti vidí ve
skladbě již známé a proposlouchané intervaly, dokáží si je představit i zvukově.
Vědí, jak je „vzít“ a jak mají znít. Navíc
nečtou jednotlivé noty, ale celek, který



má nějakou kvalitu. Každý žák, který
ví, že takových kvalit je mnoho, může
pak ovlivnit zaznění daného intervalu
nebo akordu podle své představy. Dětem, které jsou na takové rozpoznání
intervalů či akordů zvyklé, toto velmi
pomůže jak při čtení skladby, tak při
interpretaci po zvukové stránce. Děti,
které tak nejsou učeny nebo kterým
dělá problém vidět a myslet tímto způsobem, jdou ve čtení a v porozumění
celé skladbě pomaleji. Dělá jim i daleko větší problém začít hrát odkudkoliv
uprostřed skladby.
Čtení not: špatné čtení not jen
prodlouží
nácvik
celé
skladby
a u takovýchto dětí je těžké je udržet
motivované. Je třeba jim skladbu stále
přibližovat různými způsoby, aby překonaly ten prvotní, pro ně těžký, krok,
kdy chceme skladbu načíst.
Vypořádání se s množstvím béček:
velmi souvisí s již zmíněným proposloucháním intervalů předem a jejich
transpozicí. Pokud jsou děti zvyklé
si umět najít každý interval kdekoli
na klaviatuře, tedy umí je posouvat
i po půltónech nahoru či dolů, nemají
problém s budoucími béčky a křížky.
Skladba Hra se Švihadlem má poměrně
vysoký počet béček, na pohled to nezkušené žáky odradí, ale ti zkušení je
čtou spíše jako obrázky, které mají nějaká pravidla.
Délka nácviku skladby: Děti vedené přemýšlivým způsobem měly před
ostatními zřetelný časový náskok.
Skladbu nacvičily rychle, měly z toho
radost. U ostatních dětí se nácvik
skladby táhl velmi dlouho a často už to
ani děti nebavilo.
5.5. VÝSLEDEK EXPERIMENTU
Porovnejme, s jakou námahou děti
v těchto dvou skupinách skladbu nacvičily. Dětem, které skladbu cvičily
s pomocí, se podařilo skladbu nacvičit
velmi jednoduše, bez námahy, s radostí a bez problémů. Dětem, které cvičily
skladbu samy, chyběla inspirace a motivace, jak se do nácviku skladby pustit,
což už samo o sobě přináší těžké chvilky pro žáka, pokud není již zvyklý na
samostatnou práci, jako třeba Barča.
Děti pak hrají skladbu bez nadšení, bez
radosti a někdy ji ani nedohrají, protože na to nemají ani ony, ani pedagog
sílu. Často to způsobí, že děti postupně

přestanou mít o hru na klavír zájem
a odejdou z hudební školy. Přitom by
stačilo jen trochu více si s dětmi popovídat o zajímavých místech ve skladbě
- harmonických, rytmických či melodických, o celkovém vyznění skladby, aby
si vytvořily představy, o čem skladba
vypráví nebo jakou má náladu. Hned by
se jim hrálo daleko lépe, hrály by s větší
radostí a práce by pro ně byla zábavnější.
Načtení skladby po globální stránce
způsobí, že žák skladbě rozumí, pamětně si je jistější, protože vidí harmonické
souvislosti, má se stále čeho chytat, slyší akordy či intervaly, o kterých předem
přemýšlel a proposlouchal je. Tento
způsob načtení skladby souvisí neméně i s dynamickou stránkou. Tu nedělá
jen podle zápisu, pokud nějaký v textu
skladby je, bez souvislosti s harmonickou stavbou nebo případně podle pokynu pedagoga, ale podle cítění frází, důležitých not a harmonické stavby. Tento
způsob nácviku tedy ovlivňuje pozitivně výslednou interpretaci, ale také, a to
především, přístup malých hudebníků
k hudbě, k jejich aktivitě, k jejich motivaci a k práci na skladbě.

6. ZÁVĚR
Mým cílem v této práci bylo ukázat vliv
Klavihrátek na klavírní výuku a zároveň na rozdíly mezi dětmi, které byly
vedeny podle těchto sešitů, a mezi těmi,
které tak vedeny nebyly. Myslím, že
z experimentu je jasné, že děti vedeny
globální metodou mají velikou výhodu,
jsou samostatnější, mají názor na způsob provedení skladeb, jsou motivovanější, je s nimi snadnější a veselejší práce. Další výhodou je, že takovýto způsob práce dětem odhaluje určitý systém,
strukturu a vhled do skladby, který jim
umožňuje hrát dílo, na které by bez porozumění ještě neměly.
Cíl každého hudebního pedagoga,
ke kterému by měl se svým žákem dojít nebo o který by měl neustále během
společné práce s žákem usilovat, vidím
ve vybudování přirozené a stále dokonalejší sluchové představy ve spojení
s myšlením v hudbě.
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M AT ER I Á LY DO V Ý U K Y
Poznání hrou
Náhodou jsem u přátel v Mikulově narazil na stolní hru
o klasické hudbě s 99 ukázkami na CD a 990 otázkami na
198 kartičkách (na zadní straně je pak řešení). Neodolal
jsem a poslední krabici (už z výlohy) pak zakoupil pro žáky
naší školy. Ti jsou totiž notně „pobláznění“ sbíráním hracích
karet s portréty skladatelů, které pro ně vytváří kolegyně
Eva Petrášová.
No, pak jsem s překvapením zjistil, že s řadou otázek mohou mít potíže i maturanti na konzervatoři. Nejsou vůbec
jednoduché. Ale i tak si myslím, že po jisté „cenzuře“ nejobtížnějších karet se dá s tímto produktem vtipně pracovat.

Nebo si třeba vytvořit na podobném schématu vlastní hru
s jinými otázkami. Sbírat žetony s obrázkem harfy může najednou šest hráčů (nebo skupin) s figurkami Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopina, Smetany a Dvořáka.
Jistým zklamáním jsou pro mne zbytečné překladové
chyby v seznamu nahrávek, i když na hracích kartách je to
všechno dobře a tištěný přehled se dětem do ruky při samotné hře vlastně ani nedostane. Jedná se tedy spíše o kosmetickou vadu. Nicméně komicky působí, když je třeba
tónina skladby uváděna s předložkou v (koncert v h moll),
opusové číslo je psáno s velkým O (Opus 104), místo Preludium se skladba najednou jmenuje Předehra (Předehra
v c moll F. Chopina), u Beethovenovy bagately zase nepochopitelně chybí vžitý název Pro Elišku, Bachův slavný
Air je překládán jako Vítr, u některých ukázek chybí, z jaké
jsou skladby (Adagio od Albinoniho) nebo je to zkomoleno
(Thaїs z díla Meditace).
I když se kratičké ukázky (kolem 30 vteřin) občas míjí účinkem (klavírní koncert s částí bez sólisty) a jejich identifikace
pak je obtížnější i pro školené hudebníky, je jejich výběr od
renesance až po „klasiky“ 20. století docela reprezentativní.
Je proto třeba firmě Albi za převzetí licence od nizozemských autorů poděkovat. Učitelé nauky tak mají další důvod
k tomu, aby nemuseli čekat na nové školní osnovy, v nichž
se hravost a legrace může stát důležitým elementem výuky.
Když jsem již prozradil na kolegyni, že pro své žáky tvoří hrací karty, dávám k dobrému i část jejího závěrečného
testu z hudební „nanuky“ (úspěšný řešitel dostane nanuk).
Tak třeba: Balet P. I. Čajkovského se jmenuje a) Louskáček,
b) Klusáček, c) Otvírák. Nebo: Hudební nástroj je a) fagot, b)
hergot, c) karelgot. A do třetice: Repetice je a) ženské křestní
jméno, b) jiný název pro čarodějnici, c) opakování. Tož, veselý nový rok vám všem.
Petr Hanousek

a Chromatická stupnice, které nabízejí
široký výběr etud různé obtížnosti.
Velmi praktické je barevné orámoKlavírní ETUDY
vání stránek, které napomáhá rychlejší orientaci v publikaci. Zeleně jsou
pro žáky ZUŠ se zaměřením na
Poměrně rozsáhlá sbírka, ve které
označeny stránky se snadnými etudatechniku hry stupnic
chtěl autor nabídnout etudy pro větmi určenými k získání základních došinu stupňů vyspělosti žáků na ZUŠ,
vedností v dané oblasti. Nejjednodušší
je rozčleněna do čtyř oddílů. První
z nich mohou hrát i začátečníci, kteří
V roce 2013 vydalo brněnské naklada- se zabývá problematikou zvukové
ještě neumějí kompletně číst notový
telství Lynx sbírku Klavírních etud pro přípravy hry stupnic (takto podaný
text. Tyto skladbičky doplňují obrázky
žáky ZUŠ se zaměřením na techniku způsob práce se zvukovou stránkou
výseče klaviatury se zachycením tónohry stupnic. Autorem notového mate- stupnic v jiných českých sbírkách nevého rozsahu použitého v dané skladriálu je Matej Olejár, učitel ZUŠ a stu- najdeme), druhý řeší nácvik podklábě. Jako motivace malému klavíristovi
dent oboru Klavírní pedagogika na dání palce. Značně rozsáhlejší jsou
určitě poslouží krásné ilustrace paní
Hudební fakultě JAMU v Brně.
oddíly třetí a čtvrtý s názvy Stupnice
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Lenky Novotné i názvy skladeb z pera
dětských autorů (ukázka č. 1).
Stupnice – zvuková příprava

Ba1

4

1

levá

pravá

Kdo to Ņuká na chaloupku
Moderato

M. O.

kladů, dynamiky, technického frázování, s informací o skladateli apod.
Sám autor poukazuje na to, že návrhy
prstokladů, dynamiky apod. je nutno
přizpůsobovat konkrétním potřebám
jednotlivých žáků.
To, jak je důležité věnovat se studiu
stupnicové techniky, která prostupuje
celou klavírní literaturu, je demonstrováno na několika notových příkladech
z klavírního repertoáru připojených
k oddílům C a D (ukázka č. 3).
Bc

Stupnice

Bc31
Etuda

(op. 61 č. 5)

Allegro risoluto
H. Berens

Stupnice – notové ukázky

Presto
(3. věta z „Italského koncertu“, BWV 971)
J. S. Bach

76

Stupnice

Bc31

8

Autorkou názvu skladby je Kateřina Škárová, 5 let

Vaším úkolem je vypracovat zjednodušenou podobu etudy – schéma skladby. Je nutné
vybrat pouze určité důležité tóny a zapsat je. Některé takty, nebo části taktů, jsou již
vypracované a poslouží vám jako vodítko, jakým způsobem dále postupovat.

Allegro risoluto

Náročnější etudy jsou označeny barvou modrou. Tyto etudy zahrnují nácvik daných prvků v rychlejším tempu.
Konkrétní technický prvek je použit na
kratších motivech, aby nedocházelo
k nežádoucímu přetěžování ruky žáka
(ukázka č. 2).
Stupnice

Bc8

94

Etuda
Allegro non troppo

M. O.

Johann Sebastian Bach

78

(1685–1750)
Autorem nejznámějšího skladatelova portrétu je Elias
Gottlob Haussmann. Malba vznikla roku 1746 a zachycuje Bacha ve věku 61 let. Malíř později vytvořil ještě
jednu verzi tohoto portrétu. J. S. Bach pocházel z rodu
s dlouhou hudebnickou tradicí. Spolu s G. F. Händelem je
považován za nejvýznamnějšího představitele hudebního
baroka. Ovládal hru na klávesové, dechové a smyčcové
nástroje. Se svou první ženou Marií Barbarou měl 7 dětí.
Po její náhlé smrti se znovu oženil s vynikající
sopranistkou Annou Magdalenou Wilcke, která mu
porodila dalších 13 dětí. Johann Sebastian zřídil pro svojí
manželku dvě alba, do kterých vpisoval skladby různých
autorů, aby se mohla zdokonalovat ve hře na klavír. Tato
alba vstoupila do dějin jako Knížky pro Annu Magdalenu
Bachovou. I dnes se mnoho začínajících klavíristů obeznamuje s hudbou té doby na menuetech, pochodech či
polonézách z těchto sbírek. Některé skladbičky zkomponovali hudebně nadaní Bachovi synové.

stupnic a stupnicové techniky a může
zajímavě doplnit a rozšířit stávající
sbírky etud. Je dokladem toho, že nácvik techniky může u žáka probíhat na
zajímavém hudebním materiálu a ne
se stát jen nezáživným technickým výcvikem odtrženým od hudby.
Dle mého názoru se Klavírní etudy
se zaměřením na hru stupnic mohou
stát vhodným materiálem pro začínajícího učitele, který zde najde od95
povědi na všechny otázky týkající se
stupnicové techniky a výběr široké
Mladé klavíristy jistě potěší povídání škály etud pro mladší i starší žáky.
o skladatelích s připojenými portréty. Sbírka jistě osloví i zkušenějšího pedaZajímavým prvkem k rozvoji hudební- goga například nabídkou k obohacení
ho myšlení je u některých etud připo- repertoáru žáků o etudy méně známé
jený návod a pracovní list, jak si udělat či díla samotného autora.
zjednodušenou podobu etudy – schéma (ukázka č. 4).
Miroslava Raková
Sbírka Mateje Olejára komplexně
zpracovává problematiku nácviku
Skladatelův podpis.

Lipsko v 18. století. Na rytině dominuje chrám
Sv. Tomáše. Nalevo od chrámu je škola Sv. Tomáše, kde
skladatel vyučoval a také bydlel. Bach získal v Lipsku
místo městského hudebního ředitele. Byl zodpovědný za
hudební život ve městě, především v jeho čtyřech
kostelích. Nezanedbatelná byla jeho pedagogická činnost.
Klavíristé se seznamují s Bachovou hudbou prostřednictvím Malých preludií, Dvojhlasých invencí a Tříhlasých
sinfonií. O něco náročnější jsou Francouzské a Anglické
suity. Asi nejdůležitějším Bachovým dílem je pro pianisty
dvoudílný Dobře temperovaný klavír obsahující 48 preludií a fug ve všech durových a mollových tóninách.
Na rozdíl od dnešní doby, kdy jsou klavíry vyráběny
sériově v továrnách, v době baroka vznikala cembala po
jednotlivých kusech v dílnách. Jakým způsobem byl
každý nástroj vyzdoben určoval vkus a finanční možnosti
zákazníka. Každý nástroj byl originálem.

35

Pokud je žák připraven, přechází k etudám na rozvoj výdrže, označených
barvou oranžovou, kde je stupnicová
technika aplikována již na delších úsecích.
Každý z oddílů (A – D) autor opatřil
metodickými poznámkami ke hře jednotlivých etud s doporučením prsto-
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ROZ HOVOR
Soutěž je vždy jen součástí cesty k umění
Dne 2. a 3. listopadu 2013 přivítala
brněnská konzervatoř mladé klavíristy z České republiky a Slovenska na
3. ročníku Brněnské klavírní soutěže.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, přičemž první kategorie byla
určena pro soutěžící do šestnácti let,
druhá kategorie pro klavíristy do devatenácti let. Tato vyšší kategorie byla
dvoukolová. V porotě zasedli přední
umělecké a pedagogické osobnosti
současné doby – profesoři JAMU, AMU
a VŠMU – Igor Ardašev, František Malý,
Jan Jiraský a František Pergler. Porotě
předsedala prof. Alena Vlasáková, kterou jsme požádali o rozhovor.
1. Jak hodnotíte úroveň 3. ročníku
Brněnské klavírní soutěže a jaké
jste si z ní odnesla pocity?
Měla jsem to štěstí, že jsem se zúčastnila rovněž obou předchozích ročníků
této soutěže. Soutěžící se mění, ale vysoká úroveň výkonů zůstává. Podobně
jako ostatní klavírní soutěže určené
věkovou hranicí pro pokročilé žáky
ZUŠ a posluchače konzervatoří, byla
ta letošní vizitkou výborné úrovně
studia a potvrzením toho, že stále přicházejí na soutěžní pódium další mladí talentovaní a perspektivní klavíristé.
Absolutní vítězkou se stala tentokrát
studentka konzervatoře v Bratislavě
Júlia Novosedlíková. Výsledková listina
přináší řadu jmen laureátů z konzervatoře v Brně, ZUŠ V. Kaprálové a J. Kvapila v Brně, ZUŠ Třebíč a ZUŠ Oslavany. Zasloužená gratulace k soutěžním
výkonům však patří všem účastníkům
a jejich pedagogům.

Brněnskou klavírní soutěž se mohou
přihlásit klavíristé individuálně, pokud
dodrží podmínky soutěže, bez početního omezení. Zúčastnili se jí také
slovenští soutěžící. Rozdíl je i ve věkovém rozvržení kategorií a ve skladbě
repertoáru. Některá jména laureátů
se objevila na výsledkových listinách
obou zmíněných soutěží. Malý časový
rozestup termínů jejich konání v témže měsíci možná ovlivnil poněkud nižší počet českých soutěžících na letošní
Brněnské klavírní soutěži.
3. Brněnské klavírní soutěže se kromě účastníků z České republiky
zúčastnili i studenti konzervatoří
z Bratislavy. Shledáváte nějaký rozdíl mezi pedagogickým vedením
a interpretačním uměním studentů
z obou zemí?
Slovenští soutěžící na Brněnskou klavírní soutěž přijeli nejen z Bratislavy, ale hojně byla zastoupená také
konzervatoř v Košicích. Rozdíly mezi
soutěžícími podle mého názoru nebyly dány národnostně ani regionální
příslušností. Studenti obou zemí se lišili navzájem spíše mírou talentu i momentálním výkonem, obecné rozdíly
by nebylo snadné stanovit.

4. Myslíte si, že by se soutěž do
budoucna mohla otevřít i dalším
zahraničním studentům? (všimla
jsem si, že organizátor neposkytuje
soutěžícím ubytování, to je asi taky
překážka, aby přijeli účinkující ze
vzdálenějších míst…)
Domnívám se, že nic nebrání účasti dalších zahraničních soutěžících.
2. Pokud porovnáte tuto soutěž se V současnosti je velmi mnoho klavírsoutěží konzervatoří v oboru klavír, ních soutěží, na kterých není účastkterá se letos konala tři týdny po níkům poskytováno ubytování a pro
Brněnské klavírní soutěži, je mezi zájem o ně to není rozhodující. Přednimi nějaký rozdíl?
pokládám proto, že je zahraniční účast
Rozdílů je hned několik. Soutěže kon- spíše závislá na informovanosti zahrazervatoří se letos zúčastnily téměř ničních zájemců, tedy na propagaci,
všechny konzervatoře z České repub- a na soutěžním repertoáru.
liky, které nominovaly své reprezentanty v předem určeném počtu. Na



5. Návštěvnost letošního ročníku
nebyla příliš vysoká ze strany soutěžících, ale ani ze strany posluchačů. Čím to mohlo být způsobeno?
Návštěvnost v průběhu soutěže nebyla vysoká, ale to je bohužel dost obvyklé. Na druhé straně na této soutěži
nemůžeme pominout zcela zaplněný
sál a vřelou atmosféru i přijetí výkonů
na koncertě vítězů. Naštěstí věnoval
Český rozhlas na stanici Vltava poměrně značnou pozornost soutěži v pořadu, kde byly odvysílány pozoruhodné
výkony laureátů i rozhovory s nimi
a porotci. Tím se nepochybně povědomí o této soutěži významně rozšířilo
u odborné i hudbymilovné veřejnosti.
6. Pokud soutěž porovnáte s jinými
soutěžemi, kde kromě diplomů mohou soutěžící získat nemalé finanční či hmotné dary a koncertní možnosti, myslíte si, že nemůže i tato
skutečnost hrát určitou roli?
Jako porotce i pedagog v jedné osobě
se nedomnívám, na rozdíl od mnohých pořadatelů, že by v této věkové
úrovni hrály rozhodující úlohu finanční či hmotné záležitosti. Bývám překvapena tím, že často organizátoři
soutěže vysvětlují porotě, že nelze
udělit větší počet ocenění, neboť na to
nemají prostředky. Pro soutěžící však
bývá hlavní výsledek, tedy diplom, vyjádřené uznání za jejich výkon. Materiální ocenění je nepochybně třešničkou
na dortu, která je sladká, ale kdybyste
dala soutěžícím vybrat, můžete si být
jista, že to, co je pro ně rozhodující, je
vyjádřená pochvala a potvrzení úspěchu. Hmotný dárek jim často zevšední, ale ocenění poroty jim dává křídla
k rozletu a příležitosti k dalšímu růstu
a získání zkušeností na pódiích.
7. Soutěžní repertoár v obou kategoriích se velmi podobá programům k přijímacím zkouškám na
konzervatoř a na VŠ typu akademie.
Co vás ve výběru skladeb soutěžících zaujalo nebo potěšilo?
Organizátorky soutěže jsou zkušenými odborníky a volily program moudře. Obě kategorie předvedly s úspě-
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chem své schopnosti pro interpretaci
skladeb J. S. Bacha i českých autorů.
Program druhé kategorie obsahoval
koncertní etudy i klasickou sonátu,
úskalím se mohlo stát i povinné dílo
J. Brahmse. V rámci programu byla
také dána volnost pro zařazení skladeb, které volili soutěžící dle vlastního
výběru. Potěšilo mě, že se vyrovnali
soutěžící se ctí se skladbami J. Brahmse, což je nepochybně náročný hudební úkol. Nesetkali jsme se také s nadsazeným repertoárem, kdy takový výběr
limituje soutěžícího v možnosti projevit plně technické i hudební zvládnutí
díla.
8. Porota byla pětičlenná a byla složena z významných a již zkušených
pedagogů vysokých uměleckých
škol. Byli si členové poroty názorově blízcí v rozhodování o umístění
jednotlivých soutěžících nebo se
vyskytovala i rozdílnost názorů na
interpretaci?
Soutěžní porota rozhodovala ve vzácné shodě. Neznamená to však, že mají
jednotliví umělci zcela totožné postoje. Důležité je, že nedocházelo k jednostranným preferencím buď technického zvládnutí bez hudebního obsahu,
nebo velmi hudebně zajímavého projevu bez ovládání nástrojové techniky.
Porota hledala především interpretační
schopnosti. V tom byla ve vzácné shodě.
Musím přiznat, že pro mne byla práce
v této porotě nejen ctí, ale i potěšením.
9. Byl nějaký rozdíl v hodnocení nižší a vyšší kategorie?
Ne. Každý z porotců je pianistou i pedagogem. Ohled na věk a možnosti
soutěžících vzhledem k pokročilosti
ve studiu vyplynul automaticky z jejich profesionální zkušenosti.
10. Kdybyste měla nějak shrnout,
v čem se vítězové soutěže odlišovali od ostatních soutěžících, co byste
jmenovala?
Nepochybně to byla schopnost komunikace s obecenstvem prostřednictvím klavíru, zaujetí hudbou, dobrá schopnost koncentrace na pódiu
a živá hudební energie prostupující
jejich hru.



11. V čem je podle vás tato soutěž jedinečná oproti jiným soutěžím?
Každé umělecké vystoupení, nejen
soutěžní, je jedinečné. Každý ročník
každé soutěže je jedinečný v celku
i v detailech.

dvou podobných soutěží v tak krátké době?
Nemyslím, že je pro každého vhodná
stejná odpověď. Rozhodovala bych se
vzhledem k individuální situaci studenta.

12. Může nějakou roli ve výkonu
a jeho hodnocení sehrát vylosované pořadí účastníka?
U zkušené poroty vůbec nezáleží na
tom, zda hraje soutěžící jako první
nebo poslední. Z tohoto hlediska není
třeba mít z vylosovaného pořadí obavu. Z hlediska biorytmu by mohlo být
výhodnější hrát v době vzestupů aktivity, ale sám fakt, že jdeme na pódium,
navodí většinou takové „probuzení“
celé osobnosti pianisty, že k zásadním
rozdílům v jeho výkonu vzhledem
k času nedojde. Další hlediska jsou
individuální, např. rostoucí únava při
dlouhém očekávání doby výkonu
u některých soutěžících. Ve stručnosti
nelze odpovědět, ale nemělo by ani
smysl rozebírat podrobně tyto otázky.
Je třeba se připravit na to, že tady a teď
je potřeba podat patřičný výkon. To se
lehce říká, ale život je mnohotvárný.
Jistě udělá dobře pedagog i student,
když nepřikládá vylosování nepřiměřeně velký význam. Většinou nikdo nechce hrát jako první, ale často se stane,
že právě vítěz si vylosoval jedničku.
A vytoužené vylosování posledního
čísla naopak mnohým přineslo únavu.

15. Máte jako pedagog klavírní hry
ráda soutěže?
Ano, mnohé ze soutěží považuji za přínos pro mladého hudebníka. Hodně
už bylo napsáno o jejich kladech a záporech. Rozhodně mohou motivovat,
vést ke schopnosti přijmout úspěch
i neúspěch, otevřít cestu k dalším vystoupením a rozšířit celkově obzor studentů i pedagogů...
Záleží na reakcích okolí na výsledek
soutěže, na odolnosti psychiky i mnoha dalších okolnostech i na vlastnostech soutěžícího, zda se předpokládané klady a očekávaný přínos neobrátí naopak v zápory. Je obtížné se
vyrovnat s úspěchem i neúspěchem,
ale nejtěžší je vyrovnat se s pocitem
křivdy, byť by byla jen domnělá. Tento bolestný pocit vzniká někdy z toho,
že soutěžící nehledají příčiny menšího
úspěchu v sobě, ale v druhých. Vítězem bývá zpravidla jeden. Ostatním
je třeba vyjádřit patřičnou úctu a povzbudit je. Každý z účastníků přece dokázal víc než ten, kdo se ani nezúčastnil. Bývá smutné vidět nešťastného
držitele druhé ceny. To se však na této
soutěži nestalo. Svědčí to o dalším faktoru podmiňujícím zvyšování pozitiv13. Často se po skončení soutěží ko- ních momentů při účasti v soutěžích
nají i setkání s porotou, kde mohou a kvalitě působení pedagogů.
soutěžící diskutovat s porotci. Je Na tomto místě však musím vyjádřit
tomu tak i v případě Brněnské kla- i svůj dlouhodobý pocit, že všeho moc
vírní soutěže?
škodí. Zejména v případě mimořádnéDomnívám se, že možnost takové dis- ho talentu je dobře zvažovat zbytečné
kuse sice není v organizačním řádu přetěžování studenta přemírou soutěží.
soutěže přímo zakotvena, ale musím
konstatovat, že ve všech třech roční- 16. Zmínila jste se, že sedíte v porocích byly dotazy k výkonům soutěží- tě této soutěže už od prvního ročcích zcela přirozenou součástí komu- níku jejího konání. Můžete tedy ponikace soutěžících a jejich pedagogů soudit i její organizační stránku. Jak
i rodičů s porotci. Každý, kdo měl zá- soutěž z tohoto pohledu hodnotíte?
jem, se mohl na porotu obrátit a mno- Už potřetí jsem obdivovala skutečnost,
zí toho využili. Bylo tak možné si ze že za náročnou organizací celé soutěsoutěže odnést více zkušeností.
že stojí jen tři dámy, které se skrývají
za občanským sdružením ARETE. Je
14. Jak už bylo zmíněno, tři týdny to Eva Horáková, Dagmar Pančochová
po této soutěži probíhala soutěž a Iva Adámková – všechny ověnčené
konzervatoří v oboru hra na klavír. tituly a obě prvně jmenované klavírMyslíte si, že je dobré zúčastnit se ní pedagožky konzervatoře zároveň
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fandění, prožívání radosti z hezkých
výkonů a mnoho dalšího je přípravou
na soutěž. U mnoha zkušených porotců pomůže i dobrá znalost repertoáru,
umění rozpoznat podstatné od nahodilých omylů, tolerance k různým
přijatelným řešením interpretačních
úkolů a schopnost porovnávání. Vydalo by to na celý spis o kvalifikaci
porotce. A i když člověk projde vším
17. Brzy proběhne celostátní soutěž tím výše řečeným, nevyhne se občas
ZUŠ v oboru klavír. Řada pedagogů nějaké pochybnosti o svých výrocích,
zasedne i v porotách. Je nutné se neboť absolutní pravdy v umění je
jako porotce na soutěž nějak při- asi těžké dosáhnout. Pomůže vžívat
se do role těch, kteří hrají, kteří prapravovat?
Na roli porotce nás připravuje celý covali s žákem na přípravě, kteří např.
profesní život. Vlastní zkušenost jako rodiče a přátelé drží palce tomu
soutěžícího, koncertujícího pianisty, statečnému člověku na pódiu, kteučitele soutěžících žáků, zkušenost rý jde sloužit hudbě a dělá, co může.
z ostatních porot i vůle k nestrannos- Nesmíme se nechat unést nějakou
ti, koncentraci, pravdivosti, soucítění, dílčí chybou, která nás natolik rozladí,
úspěšné vyučující laureátů soutěží. Na
své konzervatoři dokázaly za pomoci
dalších kolegů a podpory ředitelství
vytvořit krásné prostředí a zajistit bezchybně připravený průběh soutěže.
Jejich práce je tak trochu neviditelná,
ale bez ní by nejen soutěž nebyla, ale
nebyla by ani v dosavadní kvalitě. Patří
jim dík a uznání.



že by mohly uniknout nějaké kladné
rysy výkonu. Naštěstí nerozhodujeme
nikdy sami. Vedle nás hodnotí soutěž
řada zkušených kolegů a výsledek je
dán součtem všech názorů.
Ráda bych se v této souvislosti podělila o svou pedagogickou zkušenost
z mnohaleté práce se studenty akademií, kteří se připravují na roli porotců
v době studia. Hodnotí buď zápočtové
koncerty svých modelových žáků, bodují si jejich výkony navzájem, případně hodnotí záznamy soutěží. Výsledková tabulka jejich hodnocení vykazuje určité rozdíly. Všichni jsou si jistí, že
bodovali podle svého nejlepšího svědomí, ale i tak jsou mezi nimi poněkud
rozdílná hodnocení téhož. V následné
diskusi vždy padne v nějaké variantě
názor, kterým studenti vyjádří právě získanou zkušenost v tom smyslu,
že se budou od této doby dívat jinak
i na hodnocení vlastních výsledků
soutěží. Dosud se jim občas zdálo, že
rozdíly v hodnocení vyplývaly možná
z nějakých postranních okolností, ale
teď vědí, že je to v praxi jinak. Vidí, že
i když hodnotili naprosto nezaujatě,
došlo k rozdílům.
Ale vraťme se k Brněnské klavírní soutěži. Porota se loučila s přesvědčením,
že „nám to vyšlo spravedlivě a odnášíme si z ní dobrý pocit“. Ten dobrý pocit
mi zůstal dosud.
18. Co byste na závěr poradila těm,
kteří soutěž nevyhráli, ale i těm,
kteří se umístili na předních místech?
Aby měli hudbu hodně rádi a pracovali
dál na svém umění i lidské kvalitě. Aby
byli vděční těm, kteří je přivedli až na
soutěžní pódium a podporují je ve snaze dosáhnout dobrých výsledků, tedy
pedagogům, rodičům, přátelům. Aby
se radovali z dosaženého výsledku, ale
nehnali se jen za prvními cenami jako
za cílem, tím je rozvíjení vlastního hudebního umění, ne soutěžní klání. Je
jistě legitimním úspěchem patřit mezi
dobré pianisty, ale zároveň je naivní
propadnout představě, že jsme teď
tím prvním nebo posledním, kdo je
prvním či posledním mezi tisíci vítězů
nespočetných soutěží. Soutěž je vždy
jen součástí cesty k umění, jejím cílem
však musí zůstat hudba sama.
Ptala se Věra Chmelová
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METODIK A

Metodické a psychologické přístupy klavírního
pedagoga podmiňující zdravý vývoj žáka (2. díl)
Taťána Zemenová

3. I. stupeň základní umělecké školy

jsou společné zážitky, jako například
soustředění, výlety, třídní přehrávky.
Velmi dobré zkušenosti mám s malými semináři – skupinovými hodinami.
Rozdělila jsem děti do skupin mladších
žáků (1.–3. ročník), starších žáků (4.–6.
ročník) a studentů ze 7. ročníku až
II. stupně a pravidelně jsme se scházeli
jednou za týden či za 14 dní a společně
si hráli skladbičky, které právě žáci studovali, povídali si o jejich interpretaci.
Děti sami přemýšlely o nejrůznějších
problémech a navrhovaly řešení, jak je
zvládnout, případně si poslechly nahrávky nejrůznější interpretů a srovnávaly na nich rozdílná či obdobná řešení
apod. Vznikl tady i prostor na hovory
o trémě, o způsobu přípravy na vystoupení, o chování se na pódiu, soustředění se, apod.
Společně jsme hledali řešení obtíží někoho, komu se zrovna nedařilo. A tady myslím stoprocentně platí
myšlenka již zmíněného spisovatele
Laurenta Gounella: „Když se naučíte
obracet se na druhé a říkat si o to, co
potřebujete, celý svět vám bude ležet
u nohou. V životě je důležité otevřít se
ostatním, a ne uzavírat se sám do sebe.
Vše, co vám pomůže navázat spojení
s ostatními, je dobré.“1
Pro některé děti není jednoduché 2
začlenit se do kolektivu, důvěřovat mu
natolik, že se dokáže uvolnit a spontánně a otevřeně komunikovat s ostatními.
O to větší je přínos těchto společných
setkání, zjistí-li dítě, že existuje většinou jednoduché řešení jeho problémů,
že případně není samo, kdo takové
problémy řeší. Nutné je, abychom my
učitelé dokázali na skupinových hodinách děti přesvědčit, že se neztrapní
v okamžiku, kdy se jim něco ne zcela
podaří, že nebudou káráni za nezdar,
ale že budeme všichni společně hledat

V této kapitole bych se ráda dotkla aspoň některých, z mého pohledu důležitých metodických, ale hlavně psychologických problémů. Společně s dětmi
řešíme během jejich základního studia
nepřeberné množství úkolů profesních,
tedy otázky klavírní techniky, stylové
interpretace, vnitřního slyšení, hudební představivosti, schopnosti improvizace, schopnosti rychlé orientace
v notovém zápisu, zvládnutí hry z listu,
korepetování či hry v nejrůznějších komorních uskupeních, a tedy schopnosti
spolupráce s ostatními hráči či zpěváky,
otázky znalostí z oblasti hudební teorie
a jejich využití v praxi, ale i množství
úkolů psychologických. Tady bych poukázala na nejrůznější otázky týkající se
rozvoje osobnosti žáka, ať už jde o pocit sebedůvěry, vnitřního klidu, pocitu
štěstí nebo o schopnost vnímat druhé
a být k nim tolerantní, schopnost spolupráce v určitém kolektivu, vhodnou
komunikaci s dospělými, rodiči, učiteli,
ale i spolužáky, zvládání určitých zátěžových situací jako jsou zkoušky, soutěže, koncertní vystoupení. Neméně
důležité je i umění naučit žáka pomoci
sobě i druhým a být schopen a ochoten
zapojit se do kolektivní činnosti.
Ponejvíce pracujeme se žákem individuálně, rozvíjíme jeho osobnost. Je
ale třeba posilovat i pocit sounáležitosti do určitého kolektivu lidí, kteří mají
stejné nebo podobné zájmy, starosti,
problémy, ale i radosti, očekávání apod.
Daleko snáz se nám pak pracuje s tím
kterým konkrétním žákem. Pokud se
nám podaří vytvořit pozitivní atmosféru v kolektivu naší třídy, vytvoří se
kladné vztahy mezi jednotlivými dětmi,
náš vliv na ně bude daleko silnější, trvalejší a podaří se snadněji vyřešit pro- 1
blémy jednotlivých dětí. Neocenitelné



určitá řešení, že se všichni budeme těšit
z úspěchu toho druhého. V tom okamžiku nenápadně, nenásilně odstraníme mnoho zbytečných stresových
stavů dítěte, pocitu vnitřního napětí,
nespokojenosti, nervozity, trémy a naopak mu pomůžeme prožít pocit radosti, štěstí a vyrovnanosti.
Je třeba mít na mysli, že každé dítě
potřebuje zažít úspěch a pocit své důležitosti. A právě na těchto společných
hodinách si můžeme připravit situaci
tak, aby každý dostal prostor pro své
vyjádření, pro uplatnění toho, co již
zvládl. Přesvědčila jsem se, jak mnoho
pro dítě znamená, když v něčem může
(dokáže) poradit svému kamarádovi,
případně mu i předvede, jak by on sám
postupoval, jak by daný problém řešil.
Každé takové situace musíme my učitelé využít k veřejné pochvale dítěte. Tím
velmi posílíme jeho sebedůvěru a odvahu k veřejnému projevu a jeho chování
při koncertním vystoupení bude působit vyrovnaněji, sebejistěji, ale i soustředěněji.
Náplní těchto seminářů byly i nejrůznější hry, prostřednictvím nichž
jsem se snažila upevňovat smysl žáků
pro metrum, rytmus, frázi, vedla je
k intenzivnějšímu prožívání, soustředění, schopnosti sluchové analýzy apod.
Velkou inspirací mi v tom byla naše setkání v rámci studia na MC, tzv. kurzů
3 K, kde jsme byli seznámeni s projektem „Slyšet jinak“ a měli jsme možnost pod vedením zkušených lektorů
pracovat s vlastním tělem, se zvukem
a tichem zároveň, s dechem, kdy jsme
se učili zklidnit mysl a soustředit se na
sebe a posléze i na své okolí.2

GOUNELLE, Laurent. Muž, který chtěl
být šťastný, Praha: Rybka Publishers,
2008, s. 100

Iniciátorem vzniku programu Slyšet jinak je Doc. MgA., Mgr. Vít ZOUHAR,
Ph.D., který tento program až doposud
vede. Jak se můžeme dočíst na uvedených internetových stránkách , „vznikl
v roce 2001 ze snah o proměnu hudební
výchovy v obor, v němž kreativita má
stejně významnou roli jako reprodukce,
vytváření hudby jako její provozování,
význam tvořivosti přesahuje hranice hudebního pragmatismu a hudba a hudebnost nejsou chápány pouze jako procvičování a zachování evropského hudebního
multikódu, nýbrž každý v ní má šanci
rozvíjet své vlohy a dovednosti bez ohledu na dosavadní hudební a sociokulturní
zkušenosti. Východiskem programu Slyšet
jinak je hra, která volně vychází z improvizace se zvukem, z pokynových skladeb
a kompozic žáků. Kompoziční principy
se stávají prostředkem, nikoli cílem, ne-
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V dnešním hektickém světě děti žijí
v neustálém hluku, spěchu, vypětí. Jejich život se odehrává v poklusu, jaksi
za pochodu. Jsou bohužel ve velkém
tempu zahlcováni nesčetnými informacemi, které vlastně ani nepotřebují
a ani nestíhají zpracovávat. Svými rodiči, ale i učiteli jsou vedeni a povzbuzováni k maximálním výkonům ve
všech oblastech své činnosti. Jsou na
nich vyžadovány perfektní výsledky.
Nikdo se ale nezamýšlí nad tím, zda
dětem, které vydávají tolik energie na
své studium, své zájmové aktivity, ať už
intelektuální či jiné, poskytují i vzdělání a poučení v tom, jak vydanou energii
opětovně načerpávat. Jsem přesvědčena, že v dnešní době se s dětmi o tomto
problému vůbec nemluví, že se neučí,
jak se sebou zacházet. Neřeší se určitá
hygiena duše, umění zastavit se, zklidnit se, ztišit se, meditovat, načerpat tak
novou sílu, srovnat si myšlenky a žít
v harmonii.
S tím souvisí i následující zamyšlení.
„Je normální, že lidé velmi lpí na tom,
čemu věří. Nehledají pravdu, chtějí jen
dosáhnout určité rovnováhy. Vybudují
si proto svět založený na představách,
který jakžtakž dává smysl a ke kterému
se podvědomě upnou.3 Všichni jsme
si vytvořili představy o sobě, o ostatních, o našich vztazích s ostatními,
o světě, který nás obklopuje, vlastně
téměř o všem.“4 Pokud děti žijí v harmonii, jsou jejich představy vyvážené,
ale ne vždy tomu tak je. A pak je na nás,
abychom svoji mysl naladili pozitivně
a snažili se v každém hledat to dobré,
abychom nešetřili úsměvy a laskavým
slovem, nešetřili ani přímým kontaktem, jako je pohlazení či letmý dotek.
To je podle mého jediná možná cesta,
jak negativně naladěným lidem v našem okolí pomoci začít přemýšlet jinak,
dát jim možnost, aby i oni postupně
získali laskavější tvář a byli spokojenější s úsměvem na rtech. Jde to pomalu,
ale daří se to. Samozřejmě, že se nám

3
4

to bude dařit i opačně. Proč ale v sobě
navzájem podněcovat to nedobré!
Právě na našich setkáních v rámci
seminářů byl prostor vést především
starší děti i pomocí zmíněných her
k intenzivnějšímu vnitřnímu prožitku,
k relaxaci, uvolnění. Občas jsme chodili i do přírody. Pozorovali ryby v řece,
poslouchali hučení vody, šumění lesa,
vnímali ticho a klid. Naše město leží
v krásné přírodě. Jsme branou Orlických hor. Přímo ve městě je příjemný
park, v blízkém okolí jsou krásné lesy,
nedaleko bývalé lázně Studánka. S údivem a smutkem zároveň zjišťuji, že děti
vlastně okolí města neznají. Neznají
okolní přírodu. Neznají společné procházky s rodiči (ne všichni, samozřejmě). Jsem si jista, že pobyt v klidné
přírodě je pro všechny zdrojem velké
inspirace, a aniž by si to děti uvědomovaly, i zdrojem vnitřní rovnováhy.
Na tyto aktivity není v rozvrhu prostor, takže vždy jde o práci přesčas.
Navíc ale pracujeme všichni, já i děti,
a musím říci, že jsme nikdy takto stráveného času nelitovali. Zažili jsme při
nich mnoho legrace, povzbuzení i nového poznání. Důležité byly jak pro děti,
tak i pro mne. Vždy jsme načerpali novou inspiraci pro další práci a také chuť
do domácí přípravy.
Za velmi přínosné (a velmi oblíbené)
považuji i organizování víkendových
nebo prázdninových soustředění.
Všem je mohu jen doporučit. Opět platí,
že váš volný čas darovaný dětem se vám
při výuce mnohokrát vrátí zpět. Jednak
jsme během intenzivní práce zvládli
daleko více, než by se nám podařilo během normální pravidelné výuky, jednak jsme prožili krásné, humorné, ale
někdy i svým způsobem vážné chvíle,
kdy děti přemýšlely nad nějakým problémem (třeba i nedobrým psychickým
stavem kamaráda) a snažily se jej společně vyřešit, jednak začal fungovat
kolektiv klavírní třídy jako perfektní
organismus, kde pokud něco ne úplně
správně funguje, je okamžitě dost ruboť primární důraz je kladen na zážitek kou a hlav, které jsou ochotné pomoci
z tvorby a práce se zvukem.“ Dostupné překonat kamarádovi jeho určité potíz www: 17. ledna 2013.
že, kde se děti navzájem úžasně inspirují, společně vymýšlejí různé aktivity
GOUNELLE, Laurent. Muž, který chtěl
být šťastný, Praha: Rybka Publishers, a ony jsou těmi, kteří vás prosí, abyste
se zase v jejich volném čase sešli a pra2008, s. 41
GOUNELLE, Laurent. Muž, který chtěl covali, abyste jeli na koncert, výstavu
být šťastný, Praha: Rybka Publishers, apod., připravili pro rodiče vystoupení,



2008, s. 47

prostě abyste byli spolu a něco spoluprožívali.
Úžasná byla setkávání se v rámci
programů Hudební mládeže.5 Šťastní
ti, co je zažili. Bohužel nová doba takovýmto druhům práce s mládeží již nepřeje, ale já si v sobě , stejně jako mnoho
mých dřívějších žáků, nesu velmi nádherné vzpomínky z víkendových programů Hudební mládeže, jejímž ředitelem byl pan profesor František Kovaříček a nezištnou, obětavou pomocnicí
mu byla jeho žena paní Jana Klimtová.
Tato setkávání mládeže se konala dvakrát ročně, a sice na jaře v Praze a na
podzim v Litomyšli. Přijížděli jsme
v pátek a hned večer nás čekalo buď baletní nebo operní představení, večerní
(tedy spíše noční) koncerty (v Litomyšli
v nezapomenutelném prostředí zámku,
včetně úžasného divadélka). Od sobotního rána střídala jedna akce druhou
(beseda s hudebními skladateli, interprety či jinými důležitými osobnostmi,
varhanní koncert, koncert orchestru
hudební mládeže apod.). Sobotní den
jsme končili společenským plesem, kde
se naši studenti učili jednak společenskému chování, ale kde měli zároveň
možnost slyšet velmi kvalitní hudbu
jiného žánru (k tanci i poslechu nám
hrál např. orchestr Ondřeje Havelky apod.). V neděli nás pak ještě před
naším odjezdem domů čekal poslední
koncert víkendového setkání, a sice dopolední koncertní vystoupení některého z profesionálních orchestrů. Domů
jsme se vraceli sice unavení, ale plni
nádherných zážitků, nové inspirace
a také hlubších vztahů mezi námi navzájem. Děti vycítily, že mají moji plnou důvěru v tom, že se budou vhodně
5

Hudební mládež ČR je nestátní nezisková organizace, uznaná MŠMT pro oblast
práce s dětmi a mládeží. Je partnerem 51
organizací Hudební mládeže sdružených
v Jeunesses Musicales International se
sídlem v Bruselu. 1940 - Založení Jeunesses Musicales v Belgii Marcelem Cuvelierem 1945 - Vytvoření mezinárodní federace Jeunesses Musicales International
(Belgie a Francie) 1948 - Václav Talich
a Ivan Medek organizují cyklus koncertů pro Hudební mládež, pod politickým
nátlakem oficiální zákaz činnosti 1971
- Povolení činnosti, zřízení sekretariátu
Hudební mládeže, vedení se ujal hudební skladatel František Kovaříček, započata organizace festivalů a letních táborů, činnost klubů HM. Dostupné z www
http://www.hudebnimladez.cz/kdojsme/
ze dne 21. ledna 2013.
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chovat, že ač je nebudu hlídat na každém kroku a organizovat jim každou
minutu, vše zvládnou v klidu, budou
vždy včas na námi společně dohodnutém místě apod. Nikdy jsem nemusela
řešit jakékoli kázeňské problémy, jednoduše proto, že děti neměly potřebu
zlobit, věděly, že jim věřím a ony že
mohou věřit mně. Po těchto víkendových programech se můj vztah s dětmi
vždy prohloubil, upevnil. Více jsme se
mohli poznat navzájem, což na hodinách ne zcela jde. I mezi dětmi navzájem vznikaly daleko vřelejší vztahy
a kolektiv fungoval ještě kompaktněji.
Ač tato možnost, aspoň v takovém
rozměru jako dříve, není, snažím se
svým žákům zprostředkovávat co možná nejvíce obdobných zážitků. Jezdíme
společně na koncerty případně generální zkoušky České Filharmonie do
Prahy do Rudolfina, do Filharmonie
Hradec Králové, do Filharmonie Pardubice na jejich programy pro malé děti,
připravované M. Ivanovičem ve spolupráci s M. Kadlecem, na operní a baletní představení do Národního divadla
v Praze, Stavovského divadla v Praze,
ale také Janáčkova divadla v Brně, navštívili jsme Muzeum hudby v Praze,
různé výstavy výtvarného umění atd.
Snažím se prostě umožňovat dětem co
nejvíce kvalitních zážitků, rozšiřovat
tak jejich všeobecný rozhled a „provokovat“ všechny jejich smysly.
Důležitá jsou podle mne i přímá setkání s významnými osobnostmi hudebního světa. Z toho důvodu jsme již
na škole zorganizovali několik autorských večerů, kdy po koncertě složeném
ze skladbiček daného autora nastudovaných našimi žáky, následuje vždy
velmi zajímavý a srdečný rozhovor dětí
s konkrétním skladatelem. Tak se nám
podařilo zažít krásné chvíle s panem
Lubošem Slukou, Emilem Hradeckým,
Klementem Slavickým a naším rodákem Zbyňkem Matějů.6
Při přípravě těchto vždy velmi krásných koncertů jsem si uvědomila ještě
jednu důležitou věc. Ať pracuji s malými nebo již staršími dětmi, vždy se při
práci na skladbě snažím příliš nespěchat, dát jim čas a příležitost, přijít si
na určité věci samostatně, nevnucovat
jim svoji představu, řešení, ale pouze je inspirovat, navést a pak nechat
6



Příloha C - foto třídy v textu

na nich, aby se daného úkolu zhostily
samy. „Nelze srovnat, když vám někdo informace podá zprostředkovaně,
s tím, když si je najdete sám přímo
u zdroje. Posloucháním ostatních ještě
nikdo nikam nedospěl. Je třeba jednat,
zkusit si věci na vlastní kůži.“7 To je
myšlenka, které bychom měli ve větší
míře využívat i my učitelé. Nechat žáky
hledat si samostatně určité informace, např. o skladatelích, o konkrétních
skladbách, či o určité epoše v dějinách.
Možností je mnoho. Měli bychom umět
děti navést správným směrem, dát jim
náměty, materiály a podobně, ale pak
už je nechat, aby samostatně řešily daný
problém. Vždy se to vyplatí.
Stejně důležité je i nabídnout žákům
možnosti jejich seberealizace a dalšího
vývoje. „Věřím, že každého během života potká mnoho všemožných příležitostí a že si jich někteří dokážou všimnout a využít je, a jiní nikoli.“ 8Možná
právě naše představy jsou někdy příčinou, proč nějakou příležitost nevyužijeme nebo si ji prostě nevšimneme. Je
velké štěstí každého z nás, když máme
vedle sebe někoho, kdo nás postrčí, nasměruje, nebo nám prostě jen dodá potřebnou sebedůvěru. Tuto roli bychom
se my učitelé měli snažit plnit s velkou
zodpovědností a být právě těmi, kdo
určité podněty a příležitosti dětem poskytnou. Ať už jde o správnou motivaci
k soutěžím, umožnění navázání kontaktů s učiteli vyšších stupňů například
formou nabídnutí možnosti zúčastnit
se určitých prázdninových klavírních
kurzů, a pracovat tak se zajímavými
lidmi z oboru, vyzkoušet si jiné postupy, slyšet nové informace apod., zařídit
svým žákům konzultaci na konzervatoři atd.
Platí tady ale jedna velmi důležitá
skutečnost, kterou bychom si měli uvědomit. „Pokud někoho milujete, jen
když se chová v souladu s vašimi ideály,
pak to není láska… I v milující rodině
musí mít každý možnost žít tak, jak
chce. Je pěkné brát v potaz důsledky
našeho jednání pro ostatní, abychom
7

8

jim neublížili, na druhou stranu však
nemůžete vždy brát ohled na jejich
přání a tím méně na to, co na vaše jednání řeknou. Každý musí své jednání
zhodnotit sám za sebe. Za to, co si myslí ostatní, zodpovědný nejste.“9 To platí
určitě i ve vztahu učitel – žák. V určité
chvíli musí učitel umět nechat svému
žákovi svobodu, nechat jej samotného
rozhodovat o jeho cestě a nevnucovat
mu za každou cenu svůj názor. Nepodmiňovat svůj zájem o něj vyžadováním
bezpodmínečné poslušnosti a podřízenosti.

4. II. stupeň základní umělecké školy

Na tomto stupni již pracujeme s víceméně dospělými mladými lidmi. Ze
žáků se postupně stávají naši partneři
v pravém slova smyslu. K pokračování
ve studiu na druhém stupni v naší třídě
je vede různá motivace. Někteří například docházejí na gymnázium a pilně
se připravují ke studiu na vysoké škole
pedagogické v oboru hudební výchova
a nějaký jiný obor, či přímo specializace hudební výchova a nástroj, jiní se
chtějí věnovat v budoucnu malým dětem, a tak se chystají na střední či vysoké pedagogické školy se zaměřením na
mateřské školy, každopádně máme ve
třídě skupinu lidí, kteří se studiu na základní umělecké škole věnují s představou dalšího profesního využití. Tady je
na místě velká náročnost z naší strany,
která je svým způsobem řízena i znalostí požadavků k dalšímu studiu.
Jiní pokračují proto, že ač se nechtějí
v budoucnu hudbou zabývat profesně,
je pro ně nezbytnou součástí jejich života a většinou si zatím neumí představit svůj život bez našich pravidelných
setkávání. Velkou roli v tom hraje určitě i potřeba mít někoho, o kom vědí,
že se na něho mohou vždy obrátit i se
svými osobními problémy, mít někoho,
kdo s nimi sdílí jejich radosti i starosti,
kdo je podporuje v jejich muzicírování,
i když úroveň jejich studia již nebude
tak vysoká.
Důležité je zapojení těchto žáků do
GOUNELLE, Laurent. Muž, který nejrůznějších komorních uskupení, vychtěl být šťastný, Praha: Rybka Pub- tvoření možností jejich spolupráce coby
lishers, 2008, s. 49
GOUNELLE, Laurent. Muž, který 9
chtěl být šťastný, Praha: Rybka Publishers, 2008, s. 77

GOUNELLE, Laurent. Muž, který
chtěl být šťastný, Praha: Rybka Publishers, 2008, s.101
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korepetitorů s ostatními odděleními na
škole, využití jejich kreativity a samostatnosti při organizování společných
mimoškolních aktivit, jako jsou třídní
přehrávky, víkendová soustředění, zájezdy, výlety apod.
Tito velcí studenti, prožívají často
nelehké životní situace. Řeší zásadní
problémy své budoucnosti a na nás je
být jim dobrým přítelem, rádcem, ale
někdy i trošku usměrňovatelem jejich
představ.
„Úspěšný život je život prožitý v souladu s tím, co si sami přejeme, ve kterém jsme vždy jednali v duchu svých
hodnot a vydali ze sebe v tom, čemu
jsme se věnovali, to nejlepší, aniž bychom porušili harmonii s tím, čím
jsme. A snad je to také život, který nám
nabídl příležitost překonat sama sebe,
věnovat se něčemu jinému než jen sobě
samým a udělat něco přínosného pro
lidstvo, jakkoli je náš přínos skromný
a nepatrný. Ptačí pírko poslané po větru. Úsměv věnovaný ostatním.10
Snadná řešení jsou pro člověka pohodlná, ale skutečného naplnění dosáhneme pouze tehdy, jsme-li na sebe
nároční. Když se budeme soustřeďovat
na to, co děláme, abychom tak co nejlépe využili své schopnosti, skutečně se
budeme cítit šťastni. Platí to pro všechny, nezávisle na profesi a míře našich
schopností. A budeme ještě šťastnější,
pokud naše práce přinese něco ostatním, i kdyby to mělo být nepřímo a ve
skromném měřítku.11 Jak se člověk
v průběhu života vyvíjí, postupně se
oprošťuje od názorů a představ, které
jej omezují, a tím více má na výběr.
Mít na výběr znamená být svobodný.“12
To jsou hlavní myšlenky, které mne
vedou při organizování studia žáků na
druhém stupni. Práce s těmito mladými lidmi je většinou velmi příjemná
a obohacující pro obě strany. Často se
z nás stávají přátelé na celý život.

5. Studium pro dospělé
Zcela samostatnou kapitolu tvoří skutečně dospělí zájemci o studium hry
na klavír. Buď jde opět o přípravu ke
studiu na vysokých pedagogických
školách, ať už se zaměřením na školy
mateřské, první stupeň základních škol,
či druhý a třetí stupeň. Často se mi stává, že přicházejí lidé s velmi naivními
představami o studiu v mé třídě a teprve časem pochopí, jak nelehká je čeká
práce. Jsou to lidé, kteří třeba ani neprošli základním studiem a pak je naše
výchozí pozice opravdu velmi složitá.
Naopak velmi příjemné jsou pro mě
zážitky z výuky lidí, kteří prostě jen ze
zájmu chtějí absolvovat určité školení. Buď jim rodiče neumožnili hru na
klavír z nejrůznějších příčin studovat
v dětství nebo měli tu smůlu, že ve chvíli, kdy prožívali určitou krizi (ostatně
ta potká každého) a svoji docházku na
hodiny klavíru v hudební škole ukončili, nebyl v jejich okolí nikdo, komu by
stálo za námahu je u cvičení udržet.
Výuka dospělých má svá specifika
a je velmi důležité si uvědomit, proč
a s jakým záměrem ke mně tito lidé
přicházejí požádat o pomoc. Vždy je
ale nutné přistupovat ke společné práci
s velkým taktem a citlivostí.
Úžasné je, když se na mě obrátí rodič
některého z mých žáčků a všichni společně pak pracujeme.

6. Rodiče

Samostatnou kapitolu si zaslouží rodičovská veřejnost. Právě rodiče jsou těmi
hybateli postupného rozvoje svých dětí.
Je jasné, že největší díl práce spočívá právě na jejich bedrech a my jsme
jen jakýmisi prostředníky, kteří svojí
radou, vzorem a laskavostí budou nápomocni při rozvíjení malé dětské dušičky. To, že jsou maminka či tatínek
přítomni na hodině, je v počátcích
výuky naprosto nutný fakt. Nejen, že
přítomný rodič (přesně) ví, jak má s dí10 GOUNELLE, Laurent. Muž, který chtěl
tětem
doma postupovat a jak jej má
být šťastný, Praha: Rybka Publishers,
motivovat,
ale zároveň tady vzniká pro2008, s.119
stor pro nás učitele, abychom působili
11 GOUNELLE, Laurent. Muž, který chtěl nejen na děti, ale vlastně si v tuto chvíli
být šťastný, Praha: Rybka Publishers, svým způsobem vychovávali a připra2008, s.120
vovali i rodiče na naši další spolupráci,
12 GOUNELLE, Laurent. Muž, který chtěl bez které se neobejdeme. Mám vesměs
být šťastný, Praha: Rybka Publishers, dobré zkušenosti s reakcemi rodičů.



2008, s.125

I oni jsou totiž takovými malými dětmi a docela rádi se nechají vtáhnout
do vyučovacího procesu. V úplných
počátcích, pokud jsou dítěti čtyři či pět
let, nejde ani tak o samotné hraní na
nástroj, ale o radost ze společného prožívání, zpívání, poslouchání, tancování,
malování, povídání si neobyčejných
příběhů, prostě jen a jen o rozvíjení
představivosti, rozvíjení dětské fantazie
a v neposlední řadě i zvídavosti, přání
zažít, poznat cosi nového. Pokud se
nám podaří s dítětem navázat kontakt,
je to pro nás samozřejmě výborné východisko, ale pokud si získáme i rodiče,
máme vyhráno. Určitě se nám společně
podaří zažehnout v dítěti lásku k hudbě
a vzbudit jeho zájem, vůli zmocnit se co
nejdříve nástroje a dokázat na něj hrát
a naše spolupráce se bude vyvíjet správným směrem.
Někdy se stává, že vzhledem k pracovnímu vytížení obou rodičů, nemohou být oni sami přítomni na hodinách.
Pak vůbec není na závadu, převezmouli jejich roli prarodiče či starší sourozenci. Vždy to ale musí být ten, kdo následně bude pracovat s dítětem doma.
Je ideální, řekněme spíše nutné, když
někdo z okolí dítěte je ochoten udělat si
na něj každý den čas a věnovat se mu
s nadšením a láskou. Svojí horlivostí,
zvídavostí a radostí z provozování hudby pak určitě nakazí i malého hudebníka.
V počáteční fázi vyučování zastávají rodiče nezastupitelnou roli. Ze
svých zkušeností vím, že i dítě, které
nemá až takový talent, ale jeho maminka (ten, kdo s ním doma pracuje) se
mu maximálně věnuje (podotýkám poučeně), dokáže neuvěřitelně rychle postupovat a za rok se nám podaří učinit
skutečně velký pokrok. V budoucnu, ve
chvíli, kdy je na něm vyžadována větší
samostatnost, nastává někdy problém.
Postupně by totiž měly děti za svou práci převzít zodpovědnost, a to většinou
moc nechtějí. Poznají totiž, že je pro ně
výhodnější, pokud s nimi doma pracuje
ještě někdo jiný a oni sami se nemusí až
tolik snažit myslet. Nějakou dobu jim
trvá, než se s tím vyrovnají. Je nutné
včas nechat odpovědnost za jejich práci jim samotným a hlavně od počátku
učit děti u nástroje samostatně myslet
a postupně jim nechávat v domácí přípravě větší prostor. Toho lze dosáh-
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nout například formou společného
povídání si nad skladbičkou, kdy jim
řekneme asi toto: „Tak teď už víš, jak
na to, zkus ji sám procvičit a pak mi
uděláš malý koncert. Už se moc těším.“
V nejútlejším věku, ve 4–5 letech, je
ale potřebují cele. Samozřejmě by je
rodiče měli povzbuzovat v tom, aby
ony samy vymýšlely příběhy, malovaly obrázky, případně se vyjadřovaly
pohybem apod., ale i když si zdánlivě
„jen hrají“, musí je brát v jejich činnostech vždy velmi vážně, do hry se ponořit s nimi a zároveň je jakoby z dálky
pozorovat. Nejen pro pedagoga, ale
i rodiče je důležité vědět, jakým způsobem jejich dítě reaguje, co upřednostňuje, co jej nejvíce zajímá apod. Tak si
nejlépe udělá, a my učitelé samozřejmě také, představu, jak dále s dítětem
pracovat, na co se zaměřit, které jeho
vlastnosti podporovat, a které pokud
možno potlačit. Měli bychom tady být
rodičům nápomocni a společně s nimi
zjistit, jakou cestou se právě s tím jedním konkrétním dítětem vydat, a společně o tom s rodiči přemýšlet.
Časem je budou jejich děti při výuce potřebovat čím dál méně, o to více
ale budou chtít řešit jiné otázky, lépe
řečeno nebudou chtít, ale rodiče samozřejmě ano. Krizovou dobou ve
vztazích rodič – dítě je určitě období
puberty. Rukama mi prošlo již mnoho
dětí a vím, že tato doba je pro obě strany velmi těžká. Naše role v tomto období žákova vývoje je být mu k dispozici,



otevřeně, pokud nám dá určité signály,
Mám štěstí, že jsem si mohla třís ním o mnohých věcech hovořit a na- du vybavit vším, co bylo třeba. Řadu
pomáhat mu najít ztracenou rovnová- pomůcek a nástrojového vybavení mi
hu. V této době se vždy spíše svěří nám poskytla škola, mnoho dalších nezbytnež rodičům a není na tom nic zlého. ností jsem si pořídila sama či mi je daMy v tu chvíli nesmíme zradit ani jed- rovaly samy děti nebo jejich rodiče.
nu stranu. Někdy si rodiče s nastalou
K dispozici máme křídlo a pianino,
situací v jejich vzájemných vztazích ne- spinet nebo clavinovu, zobcovou flétnu,
vědí rady, jsou nešťastní, a pak je na nás, hi-fi věž, kde je magnetofonový přehráabychom je uklidnili a i jim poskytli vač, přehrávač CD a rádio, počítač s cepomocnou ruku (samozřejmě, pokud lodenní možností připojení na internet,
budou oni sami chtít).
a tím tedy možnost poslechu nahrávek
Pomoc od nás potřebují i při rozho- na YouTube či shlédnutí nejrůznějších
dování se o dalším studiu jejich dítěte. DVD, Orffovy nástroje, na linoleu vyMěli bychom si s nimi v klidu popoví- robenou velkou klaviaturu s notovou
dat o představách jejich dítěte, jak je osnovou, po které děti mohou chodit
vnímáme my a případně je nasměrovat a zpívat, magnetickou tabulku rovna vhodnou formu dalšího studia.
něž s klaviaturou a notovou osnovou,
Stále bychom si měli uvědomovat, na kterou se dá psát, případně použít
že ač se náš žák stává vlastně dalším barevné magnetky nebo magnetické
našim dítětem, nesmíme překročit ur- notičky, spoustu CD, DVD, odbornou
čitou hranici a svým způsobem si jej literaturu, obrázkové knihy, pohádky,
přivlastňovat. Vždy musíme plně re- jak v knižní podobě, tak i na CD, passpektovat pozici rodičů a jejich odpo- telky, dřevěné korálky se šňůrkou na
vědnost za vývoj jejich dítěte a maxi- navlečení…
málně posilovat jejich vzájemný dobrý
Ve třídě mi samozřejmě nechybí
vztah.
nejrůznější hračky, panenka, plyšové
zvířátko, ale také spousta květin a malých drobností podněcujících fantazii,
7. Vybavení třídy
jako např. krásné figurky z keramiky
Jednou ze základních starostí každého a malované obrázky, které mi děti samy
pedagoga by mělo být vybavit si třídu věnovaly a nebo mi je darovali mí synovším, co bude ke své práci potřebovat, vé v době, kdy pracovali ve výtvarném
připravit dětem takové prostředí, ve oboru u nás ve škole, společné fotograkterém se budou cítit dobře a které je fie dětí z nejrůznějších akcí i nástěnku
bude motivovat v jejich práci.
s důležitými informacemi jak pro děti,
tak pro rodiče a v neposlední řadě arch
se seznamem žáků, kam nalepujeme
za odměnu hvězdičky za individuální
koncert, čtyřruční hru, komorní hru,
soutěže, ale třeba i návštěvu (jako posluchač) nějakého koncertu, divadla,
výstavy apod. Musím říci, že je to velmi bedlivě pozorované a probádávané
místo ve třídě. Děti si totiž velmi pečlivě hlídají svoji pozici ve vztahu ke svým
spolužákům v početnosti určitých
hvězdiček a možnosti získání velké pochvaly a uznání.
Snažím se, aby i prostředí samotné
třídy děti inspirovalo a bylo jim zde
dobře. Nechybí nám tedy ani výzdoba podle aktuálního ročního období
či sdělení o právě probíhající důležité
činnosti samotných dětí (soustředění,
soutěže, komponované programy školy
apod.).
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nictvím sbírají první zkušenosti. Je na
nás, v jakém duchu se ponese budoucí
vývoj našich mladých svěřenců, jaké
základy jim dáme, jak je dokážeme
nadchnout a učinit šťastnými.
Je důležité, jakým způsobem komunikujeme se svým okolím, jaké signály vysíláme, jak působíme na své žáky,
studenty, kolegy a samozřejmě i rodiče
a celou veřejnost. Ovlivňujeme tak své
Závěr
okolí a zpětně i sami sebe.
Naše úloha je bezesporu velmi zodMám za to, že je i na nás, klavírních
povědná, náročná, ale zároveň úžasná pedagozích, abychom pomohli svým
a naplňující. Častokrát jsme prvními žákům uvědomovat si zcela triviální,
učiteli v životě dětí! Našim prostřed- zjevné skutečnosti, o kterých ale často
Mám takovou zkušenost, že zpěváčci, ale i jiní malí muzikanti, kteří k nám
chodí na korepetice, sami prosí své učitele, aby k nám mohli zajít, protože se
u nás cítí dobře. A to je velmi důležité.
Prostředí třídy by mělo navozovat klid,
teplo, bezpečí, ale také radost či povznesenou slavnostní náladu.

nepřemýšlíme anebo přemýšlet nechceme, nebo nás prostě ani nenapadnou.
Vždyť vlastně jen a jen na každém z nás
samotných záleží, pro jaký život se rozhodneme a jak s ním naložíme.
Všichni potřebujeme umět se obrátit sami k sobě, naslouchat si, smířit se
sami se sebou, a tím i s celým světem.
Je na nás ukázat dětem, že je třeba umět
nastavovat okolí takovou tvář, jakou by
si samy přály vidět, a naučit je těšit se ze
všeho, co je potkává.
Vše má totiž svůj smysl!!!

NO TOVÁ PŘ Í LOH A
Dvě skladbičky pana docenta
Františka Perglera
Je mým potěšením, že mohu čtenářům Pianissima představit dvě zatím nepublikované skladbičky našeho pana
kolegy, předního slovenského vysokoškolského pedagoga,
pana docenta Františka Perglera. Od roku 1998 působí na
katedře HTF VŠMU v Bratislavě, avšak v minulosti pedagogicky působil i na ZUŠ v Trenčíně (1992-1996) a na ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislavě (1996-2005). A v té době vznikly
i dvě drobné skladby pro levou ruku, určené žákům ZUŠ.
Tyto skladbičky autor napsal pro své žáky v době, kdy
nemohli při hře z důvodu úrazu používat pravou ruku. „Gašparko s brmbolcom“ je osmitaktová skladbička pro levou
ruku, určená pro začátečníky. Českého klavírního žáčka
(ale i učitele) určitě velmi zaujme název skladby. Kašpárka
pozná každý, ale brmbolec? Přiznávám se, že jsem musela
k překladu použít slovník, avšak ani internetové online slovníky si s názvem nevěděly rady, a tak musel napovědět sám
autor. Český název tedy zní „Kašpárek s bambulí“.
Jedná se o rozvernou vtipnou skladbičku v tónině F-dur,
ke které autor vymyslel a napsal i text, aby se dětem lépe
hrála a pamatovala. Skladba je opatřena i vhodným prstokladem. Zatímco žák hraje melodii umístěnou v levé ruce,
učitel nad ním hraje akordický doprovod, většinou zkomponovaný na způsob přiznávek. Hudebně je moc pěkný
závěr, kdy učitel končí skladbu glissandem ve tří až čtyř-čárkované poloze klavíru.



Tato skladbička má i svůj příběh. Autor ji napsal pro svého žáka Mirka a dodává: „Vtedy mal 5 rokov, dnes je už študentom 5. ročníka na Konzervatóriu v Bratislave. Pamätám
sa, že ho na prvýkrát nezobrali do ZUŠ, pretože na talentových skúškach sa tak zľakol komisie, že nevydal zo seba ani
hlások... Keďže som sa poznal s jeho rodičmi, dohodli som
sa, že ho budem učiť aj tak. Celý rok dochádzal za mnou
na VŠMU - bol veľmi bystrý a muzikálny. Keď opäť nadišiel
čas talentových skúšok na ZUŠ, povedal si, že sa naučí 10
skladbičiek-pesničiek, aby presvedčil komisiu, že má talent.
Skladbičky zvládol hravo, no mesiac pred skúškami nešťastne spadol a zlomil si pravú ruku. Bol z toho úplne zronený,
pretože si myslel, že na „talentovkách“ opäť neuspeje. Prišli
sme preto najskôr s nápadom, že všetky pesničky sa naučí
ľavou rukou. Neuspokojovalo ho to však, pretože zvuk druhej ruky mu stále chýbal. A tak vznikol Gašparko - skladba
špeciálne pre ľavú ruku. Hrala sa doteraz len dvakrát – na
Mirkových talentových skúškach na ZUŠ, ktoré úspešne
zvládol a potom v Brne na konzervatóriu počas mojej prednášky o ľavej ruke.“
„Preludium pro levou ruku“ je už určeno pro pokročilejší
žáky ZUŠ, než byla předchozí skladbička. Hlavním stavebním prvkem jsou akordy. Autor zde v jedné ruce šikovně
propojil harmonické akordy, jež jsou nositeli melodie ve
vrchním hlase, a rozložené akordy, které tvoří doprovod.
Preludium je v e-moll, avšak v jeho průběhu se dostáváme
i do a-moll a G-dur. Preludium je harmonicky tak krásné, že
jistě přiláká nejen klavíristy s bolavou pravou rukou. Určitě
si ho rádi zahrají i zdraví žáci.
Věra Chmelová
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Z AHR ANIČNÍ OKÉNKO
Úvod do hudební Číny
Následování životního partnera může
mít velmi neobvyklou podobu. A tak
jsem se ocitla rok po ukončení studií
na JAMU v jižní Číně v Putianu, na
místní podmínky malém městě, ve
kterém žijí pouze 3 milióny obyvatel.
Zde bydlím již šest měsíců a uvědomuji si, že hudba je tu všudypřítomná.
V každém taxíku a dokonce v městské hromadné dopravě je slyšet rá-



dio naladěné na oblíbený čínský pop
nebo klasickou hudbu, často jen sólový klavír. Zdá se to neobvyklé, ale je to
tak. V Číně vám pustí do reproduktorů v MHD klidně F. Chopina. Ostatně to je jeden z jejich nejoblíbenějších
skladatelů. V televizi vysílají na mnoha programech od rána do večera hudební show, což milují. A nejen proto
si Číňané neustále zpívají. Vždyť ka-

raoke je jedna z jejich nejoblíbenějších
zábav. Na druhé straně jsem zjistila,
na jak málo koncertů klasické hudby si může člověk zajít do tradičních
míst jako je divadlo či koncertní sál.
Za dobu mého pobytu zde byl uspořádán jeden koncert komorní hudby,
několik tradičních oper v národním
divadle a v místní umělecké škole proběhl také pouze jeden koncert žáků.
Ovšem každý večer si člověk může jít
poslechnout tradiční čínský orchestr,
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který hraje a cvičí na malém plácku za
mrakodrapem, a okolo nějž vždy stojí
nejméně 20 nadšeně poslouchajících
lidí. Na zcela jiné úrovni je jen o hodinu vzdálenější větší pobřežní město
Xiamen, kde kultura dosahuje mezinárodních standardů. Sjíždějí se zde
umělci z celého světa a například jejich universita patří k deseti nejlepším
v celé Číně. Tato země je prostě plná
extrémů a neuvěřitelných protikladů.
Teprve po měsíci poznávání „mého“

čínské nástroje, z nichž největší zastoupení mají Er-Hu (čínské „housle“
s dlouhým krkem a dvěma strunami)
a Ku-Čeng (stará citera). Zajímavé je,
jak a co rádi cvičí. Protože jsou jako
národ velmi soutěživí, tak se již malé
děti rády předhánějí, kdo z nich umí
zahrát skladbu, etudu či technické
cvičení rychleji. Navzájem si hrají,
pomáhají si a ukazují různé „finty“.
A pravdou je, že technická zdatnost
je jim od přírody dána. Příkladem

města a praktického života jsem se
dostala do hudební školy. Okamžitě
se zde člověk cítí doma, a i když téměř
žádný učitel ani žák neumí pořádně
anglicky, pochopila jsem tu do hloubky citát Henryho Wadswortha Longfelowa „Hudba je univerzální řeč lidstva“. A tak v každodenním setkávání
pozoruji zvyklosti a poměry této školy
zastupující hudební vzdělání základní a středoškolské. Žáci mívají vyučování o víkendech, přes týden někdy
ve večerních hodinách, po celou dobu
letních prázdnin a ve všech volných
dnech během roku. V základních
školách a kroužcích bývají totiž dlouho do odpoledne a do hudební školy
chodí přes týden hlavně cvičit. Nejvíce je samozřejmě klavíristů, poté
zpěváků a žáků hrajících na tradiční

může být student, který po třech letech studia hraje Etudu a moll op. 25
No. 11 od F. Chopina (začal hrát ve
12 letech), a to zde není zvláštností.
V každém případě repertoár se skládá
z baroka, klasicismu, romantismu, 20.
století a čínských tradičních či moderních skladeb. Číňané jsou mistři
v oborech, jako je matematika, fyzika,
chemie a další, protože je k tomu potřeba stále stejný racionální a logický
postup. Podobný přístup uplatňují žel
někdy i při hře na hudební nástroj.
Pokud se totiž člověk začne ptát na
charakter skladby, představu, vlastní
pocity, začne přirovnávat, říkat metafory, probouzet fantazii, je pro ně tento způsob myšlení natolik abstraktní,
že mu vůbec nerozumí a netuší, co je
po nich žádáno a jak to vůbec uplat-



nit. Na straně druhé jako hudebníci
jsou velmi houževnatí a cílevědomí,
protože dokážou celé hodiny trpělivě
procvičovat stejné místo a spokojí se
až s dokonalostí a precizností. Žáci
pracují velmi rychle, začínají na první hodině solmizačními slabikami,
zpívají tradiční čínské písně a dobře
si osvojují hudební teorii a intonaci.
Často jsou malé 10-11tileté děti v teoretických a praktických znalostech
na úrovni 2. ročníku konzervatoře.
Jedním z důvodů, proč je tomu tak,
je odlišný způsob tradiční čínské notace, který vyžaduje logické myšlení,
učí rychleji transponovat, využívá
intervaly a mnoho speciálních znaků.
Pokud se podíváme z širšího hlediska,
je svým způsobem jiný druh myšlení
patrný již v jejich tradičním písmu.
Znaky, které píší, mají přesně definované postupy, kde začít, kam má která
čára směřovat a kde má skončit. Vše
musí být přesné a pisatel se nesmí odchýlit, jinak by to bylo považováno za
hrubou chybu.
Hudební vzdělání v každém případě nezadržitelně postupuje k mezinárodní úrovni. Zatím je však v obsahu,
metodice a stylu výuky možné stále
spatřovat velké nedostatky a značné
rozdíly v kontrastu se západní kulturou. Světově uznávaný Lang Lang
věnuje velké úsilí rozvoji pedagogiky
a říká, že Čína má spoustu talentovaných studentů, ale málo kvalifikovaných učitelů. Lidé jsou zde tak
rozdílní, jako je rozdílná jejich rychle se rozvíjející země. Zcela běžně se
potkávám s kontrasty v podobě nejvyššího luxusu a naprosté chudoby, či
vzdělání z prestižních světových škol
a úplné negramotnosti. A stejně tak
i v hudbě. V Číně narazíte na jedné
straně na přílišné zdůrazňování techniky na úkor hudebního obsahu a na
straně druhé pak potkáte studenty se
skutečnou uměleckou představivostí
a „živou“ hrou, až srdce nad tím zaplesá. V každém případě je Čína podle mého názoru hudební národ a má
pro ni obrovskou vášeň. A klavír? Ten
přímo milují.

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

			KKI HF JAMU

2. číslo / 0. ročník leden 2014

Šárka Bartošová

23

Z A JÍ M AVÝ PO SLECH
Poklady z archivu Českého rozhlasu

na Juilliard School i o jeho snech stát se opět součástí českého hudebního života. Vzpomínají na něj jako na člověka
něžného, laskavého, ohleduplného a říkají: „jeho životním
Dne 11. února roku 2012 uplynulo 100 let od narození
krédem bylo dívat se dopředu. On byl velmi společenský,
světoznámého českého klavíristy Rudolfa Firkušného. K tootevřený, nekomplikovaný a uměl se radovat na 100 promuto výročí připravil Český rozhlas 3 – Vltava pětidílný cykcent. Dělil se s námi o vše, co měl rád, co ho zajímalo.“
lus Osudy Rudolfa Firkušného, který byl vysílán od 8. do
Celý pětidílný cyklus (každý díl trvá třicet minut) si může12. října roku 2012. V něm na svého otce vzpomínají dcera
te vyslechnout na adrese
Veronique a syn Igor.
http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/1120235
Vyprávějí o hlavních osobnostech, které pro otce mnoho
znamenaly, o okolnostech jeho životních rozhodnutí, o rodinném životě v New Yorku a na venkovském sídle ve Staatsburgu, o otcových libůstkách a slabůstkách, o vyučování
Zora Gogelová

K U R Z Y A SE M INÁŘ E
Naše výlety za hudbou
Koho hudba zajímá, chce o ní vědět co
nejvíce. A tak je často mladému adeptu
hudebního umění prostor školy příliš
malý a touží se porozhlédnout za jeho
hranice. Nehledí na víkendy a prázdniny, nadšeně vyhledává různé seminá-

ře a kurzy a vyráží za dalšími zajímavými hudebními podněty. Podobné smýšlení mají i mnozí vyučující. A nejinak
je tomu u učitelů klavíru naší jirkovské
ZUŠ. Žáci i my učitelé vítáme příležitosti vypravit se za hudbou za hranice
naší školy či města.
Proto jsme také s radostí uvítali aktivitu teplické konzervatoře, která v mi-



nulém školním roce zavedla Metodicko – konzultační soboty. Profesoři výše
zmíněné umělecké školy jsou jednu
sobotu měsíčně k dispozici zájemcům
z řad učitelů a žáků základních uměleckých škol. Učitel může přijet na konzultační hodinu se svým
žákem či se zúčastnit
hodin jiných žáků
formou náslechu.
Našemu klavírnímu oddělení se tato
forma spolupráce líbí.
Na konzervatoř zdaleka nejezdí jen děti mimořádně talentované,
které se v budoucnu
budou chtít hudbě věnovat profesionálně,
ale každý, kdo se potřebuje poradit o nějakém problému nebo se jen ujistit, že jde
po té správné cestě.
Přesto, že z Jirkova je to do Teplic poměrně blízko, děti tyto soboty prožívají
jako hezký výlet, na kterém si ještě navíc zahrají na klavír a dozvědí se něco
zajímavého o svých klavírních skladbičkách. Starší žáci, z nichž někteří
mají již zkušenosti z každoročních pře-

hlídek talentovaných žáků konajících
se na půdě konzervatoře, vnímají tyto
hodiny velmi zodpovědně a někdy se
u nich projeví i tréma při práci s jiným
pedagogem. Tvůrčí atmosféra práce
s hudbou je však většinou brzy pohltí
a rozpaky a tréma zmizí. Každopádně
plánovaná návštěva na konzervatoři
mladé klavíristy motivuje k intenzívnější domácí přípravě, těší se, že si zahrají v jiném prostředí a na kvalitním
nástroji.
Pro všechny zúčastněné je tato spolupráce velkým přínosem. Učí se vzájemné spolupráci, ale i respektu a toleranci k názoru druhého. Také tomu,
že v nástrojové výuce může být i více
různých cest, které vedou k cíli. Učitelé
a profesoři vnímají specifické problémy
jednotlivých typů škol. Ale v popředí
zájmu všech vždy stojí hudba. A radost
z ní by neměla vyprchat, i když je výuka
vedena na vysoké profesionální úrovni.
A tak doufám, že pro mladé klavíristy zůstanou i v budoucnu metodicko
– konzultační soboty především hezkými výlety za hudbou a budou se i nadále
těšit z toho, že si mohou zahrát ve škole,
kde se učí jejich starší kamarádi, kteří
si hudbu zvolili jako své budoucí povolání.
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Interpretační seminář jazzového klavíristy a skladatele Milana Dvořáka
V pátek 15. listopadu 2013 se konal jako již v předešlém roce
v ZUŠ Taussigova interpretační seminář a křest klavírního
alba Před písničkou smekni II, za účasti jazzového klavíristy Karla Růžičky, který byl garantem tohoto alba. A albu
opět požehnal evangelický farář Miloš Rejchrt. Celou akci
pak pořádalo nakladatelství Českého rozhlasu.

jednu píseň hráli někdy dva jindy i čtyři interpreti. Takže
jsme slyšeli některé písně z alba v různých zajímavých interpretacích. Pan Milan Dvořák každou interpretaci okomentoval.
Karla Růžičku zaujala úprava písně Lásko, Bože, lásko.
Poukázal na velmi zajímavé harmonie v doprovodu, které
skladbu nijak nenarušily a přitom jí dodaly něco nového
a nezvyklého.
Z celého díla se nejvíce líbila píseň Nepij, Jano, nepij
vodu, kterou si vybrali dokonce čtyři interpreti. Tato píseň
není v albu poslední, ale pro svojí zajímavost byla zařazena
až na konec programu.
Největší pochvalu od autora sklidil Jan Baláž ze Základní
umělecké školy Učňovská z Prahy 9. “Na to můžu říci jen jedno – Bravo!“řekl Milan Dvořák.
Po zaznění poslední skladby následoval křest alba, který
provedl evangelický farář Miloš Rejchrt. Pan Rejchrt nás poučil, že se správně křtí jen živé bytosti a proto tedy tomuto
dílu dává požehnání. Což učinil za asistence Karla Růžičky
tím, že album posypal trochou zeminy z Nelahozevsi, rodiToto album 20 lidových písní v jazzové úpravě Milana ště Antonína Dvořáka.
Dvořáka vydalo Vydavatelství a nakladatelství Českého
Na závěr oba jazzoví klavíristé Milan Dvořák a Karel Růrozhlasu v „Edici ZUŠ“. Semináře, který navázal na úspěš- žička zahráli několik improvizací na dva klavíry, za což sklidiný loňský seminář Jazzových minietud II., se zúčastnili li obrovský potlesk a museli se několikrát vrátit na pódium
klavírní pedagogové z celé republiky.
a dát ještě přídavek.
V těchto úpravách lidových písní Milan Dvořák opět, tak
A nám všem nezbývá než se těšit na další podzimní prejako v díle Před písničkou smekni I., použil jazzové prvky, zentaci díla Milana Dvořáka, na netradiční zpracování koled
jak harmonické, tak rytmické. Písně přednesli žáci základ- Před koledou smekni.
ních uměleckých škol a studenti Konzervatoře Jaroslava
Olga Dvořáková
Ježka. Ve výběru skladeb nebyli účinkující omezováni, a tak

POZ VÁNKY

na oběd, v okolí je dostatek restaurací
a dalších možností.

Místo konání: Kulturní dům Krakov,
Těšínská 600, Praha 8 (sídliště Bohnice)
Kurzovné: 500,- Kč
dances, s důrazem na osvojení a procvi- Můžete zaplatit:
čení základních kroků a figur, to vše převodem
na
účet:
670100na konkrétních tancích, mezi nimiž 2209763606/6210, poštou na níže uvesamozřejmě nebudou chybět oblíbené denou adresu, hotově před zahájením
progresivní longways. Připraveny jsou: semináře.
Cuckolds all a row, Hunsdon House,
Mad Robin, Maids Morris, Portsmouth, Přihlásit se můžete do 2. února 2014:
Scotch Union, (Grimstock, The Queens poštou elektronickou:
Jigg)
tanec@tillwoman.net
Seminář je určen všem zájemcům, nebo klasickou:
předchozí zkušenost s historickým tan- Hana Tillmanová, Mazurská 516/1,
cem nutná není.
181 00 Praha 8

Z pokladnice pánů Playfordů
Zveme vás na jednodenní taneční seminář věnovaný tancům ze sbírek Johna a Henryho Playforda The (English)
Dancing Master (od r. 1651).
John Playford (1623 - 1686) a jeho
syn Henry (1657 - c.1706) se zapsali do
historie tance jako vydavatelé četných
sbírek, obsahujících zápisy tehdy populárních tanců zvaných country-dances. Tyto tance byly znovu „objeveny“
koncem 19. století a dodnes mají řadu
příznivců, protože užívají jednoduché
kroky, respektují přirozenou tanečnost
a nabízejí možnost pobavit se zajímavými prostorovými variacemi a vzájemnou komunikací tančících.
Hlavním cílem semináře je seznámení s charakteristickým stylem country-



Lektorka: Hana Tillmanová
Termín konání: 8. února 2014 (sobota); 10:00 – 13:00, 15:00 – 18:00 počítá se s dvouhodinovou přestávkou

Do přihlášky uveďte: Jméno a příjmení,
emailovou adresu, telefon, datum, dosavadní taneční zkušenosti nebo taneční cíle a zájmy.
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Klavírní seminář
v ZUŠ Klášterec nad Ohří

La Società di Danza v Praze

s podtitulem „Úspěch v klavírní pedagogice“ bude zaměřen na práci
s žáky před soutěží, celkovou přípravu
a osobnost pedagoga a další specifika
klavírní pedagogiky.

Vážení přátelé, zveme vás na otevřené lekce tanců 19. století La Società di
Danza v Praze v letošním roce 2014!

Lektor: Mgr. Hana Turková (pedagožka
ZUŠ Most a Konzervatoře v Teplicích)
- seminář je určen pedagogům klávesových oddělení na ZUŠ
- seminář proběhne dne 15. 2. 2014
od 10 do 15 hodin v koncertním
sále ZUŠ Klášterec nad Ohří, J. A.
Komenského 677, 431 51, Klášterec
nad Ohří
- počet účastníků: min. 10
- kurz je akreditován MŠMT pod
číslem: Č.j.: MŠMT- 42896/2013-11046
- účastníci získají na závěr semináře
osvědčení o absolvování akce
- účastnický poplatek: 1 000,- max. termín odevzdání přihlášek:
31. 1. 2014

Příjem přihlášek a další informace:
martina.svandrlikova@seznam.cz,
774 956 190

První letošní lekce se uskuteční v neděli 19. ledna 2014 od 17:00 do 20:00
v DDM Prahy 2 (Slezská 21, Praha 2, taneční sál ve 4. patře, http://www.
ddm-ph2.cz/kde-nas-najdete). Přijďte, ať víme, kolik nás letos bude!
Čekají vás valčíky, polky, mazurky, čtverylky a skotské Country Dances. Lekce jsou otevřené všem, kdo mají zájem, takže stud odhoďte stranou!
Páry jsou vítány, ale nejsou podmínkou.
Vstupné na lekci: 150,- Kč.
		
Další lekce budou následovat vždy v neděli
		od 17:00 do 20:00, cca 1x za 14 dní.
Předběžně počítáme s těmito termíny: 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3.,
30. 3.,6. 4., 27. 4., 11. 5, 25. 5. Případná změna termínů vyhrazena.
Chcete-li vědět, co je Società di Danza, zasněte se při zbrusu novém videu:
http://youtu.be/YWt0xy969lM (sice italsky, ale úplně jasné!)
Zde se dozvíte nejaktuálnější aktuality: https://www.facebook.com/SdDPraha.
Těšíme se na vás!
Tanci zdar, valčíku zvláště!
La Società di Danza Praha
Alexandra Schmidt, Kateřina a Lukáš Klementovi
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KONCER T Y A PŘ E H L ÍDK Y
Lákavý klavírní festival v Opavě

tvarným oborem, v Opavě je totiž samostatnou školou. Žáci ze třídy Zdeňky Pavlíčkové se pokusili převést do
ploch a linií klavírní skladby, které mají
v názvu barvy (známý cyklus J. Vřešťála nebo dílka L. Němce), a vystavili je
před vstupem do sálu.
Závěr festivalu patřil brilantní i rafinované hře exkluzivního hosta – klavíristce Artě Arnicane, dceři paní profesorky Nory Lúse, vítězce Pražského

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013, tedy den
před svátkem hudební patronky sv.
Cecílie, se v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě uskutečnil druhý ročník festivalu Magický klavír v proměnách času.
Zatímco vloni bylo účastníků k devadesátce, tentokrát byla překročena
stovka a ještě program ozdobili hosté

nepřesvědčili. Ale ladit formu začnou
určitě hlavně po Vánocích.
Na pozvání opavských zareagovalo 17 ZUŠ včetně Prahy, spolu s klavírem zněl zpěv, zobcová i příčná flétna,
také housle, violoncello a dokonce
píšťalové varhany. V programu se objevily všechny hlavní styly od baroka

z Lotyšska a Polska. Jak je vidět, forma jakéhosi žánrově volného salónu
má velkou přitažlivost (i když s sebou
nese také jistá úskalí – třeba některé
kombinace klavíru a elektronických
kláves mohly puritánštější posluchače
vést k úvahám o překračování hranice
vkusu). Předsedkyně klavírní sekce pořádající opavské ZUŠ V. Kálika Gabriela
Westová řekla pro regionální týdeník:
„Náš festival nemá soutěžní charakter,
jde o to, aby si děti přijely zahrát pro
radost, aby poznávaly možnosti využití klavíru, aby si zahrály v krásném sále
a navázaly nová přátelství.“ To se určitě podařilo, přestože někteří nositelé
soutěžních vavřínů kupodivu až tak

jara 2011 a řady dalších mezinárodních
po dnešek, také vlastní skladby či imsoutěží. Na oslnivého Mozarta (Sonáta
provizace žáků a jako milý bonus preF dur KV 332) a noblesního Schuberta
miéra vtipného dílka Vladimíra Sobot(tři Impromptu op. 90) navázala skutečky z Olomouce. Stejně jako v loňském
ně magická Ravelova Undine. A strhujíroce vyplnila část polední pauzy mezi
cí korunou programu se stal závěrečný
dopoledním a odpoledním blokem
fantazijní rag s názvem Hadí políbení
přednáška. Tentokrát se ujala slova
amerického klavíristy a skladatele
prof. Nora Lúse z Rižské univerzity,
Williama Bolcoma. Nadšení v sále nekterá představila spolu s žáky hudebbralo konce. Potlesk a poděkování však
ní školy v Jelgavě instruktivní skladby
zasluhují všichni účinkující a zvláště
několika lotyšských autorů čerpajících
celý pořadatelský tým, který dokázal
inspiraci z lidových melodií. Velmi milá
získat grantovou podporu města Oparovněž byla vystoupení dalších hostů
vy, přilákat množství kolegyň a koleze zahraničí – partnerské hudební škogů z míst blízkých i velmi vzdálených
ly I. Paderewského v polských Glubczya všem připravit skutečný klavírní svácích (středověké Hlubčice byly součástí
tek.
opavského knížectví). Zvláštní pochvalu zaslouží spolupráce pořadatelů s výPetr Hanousek
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Múzy v Háji
Občas to vypadá, že soudobá „vážná“ hudba směřuje
do háje. Jen málokteří z posluchačů a interpretů k ní přistupují bez obav a předsudků. Přitom děti tvorbu žijících
autorů dokáží vnímat zcela spontánně. Sdružení Múza ve
snaze motivovat žáky a učitele moravskoslezských ZUŠ k obohacování
školních repertoárů o díla progresivnějšího střihu vyhlásilo novou
soutěžní přehlídku. Ilja Hurník, který
ideálně splňoval naši představu jakéhosi moudrého guru, se stal jejím
patronem. Měli jsme velkou radost,
že na jaře s nabídkou souhlasil, žel
prvního ročníku soutěže se již nedožil. Snad však naše konání sledoval
z muzikantského nebe.
K uspořádání prvního ročníku
soutěžní přehlídky Múzy Ilji Hurníka
se přihlásila ZUŠ Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku. Téměř padesát
účastníků z devíti škol se 22. října
2013 představilo před tříčlennou
porotou – skladateli Markétou Dvořákovou, Irenou Szurmanovou a Edvardem Schiffauerem. V blocích sestavených
podle nástrojů (dva klavírní střídaly další dva pro ostatní nástroje a zpěv) vystupovali žáci seřazení podle věku od těch
nejmladších. Poslouchali se všichni navzájem bez obav
z nezdaru. Porota totiž mohla hodnotit v pásmech a těm
nejlepším udělit ke zlaté múze ještě zvláštní ocenění. Za-

tímco hodnocení se na diplomech různilo, skutečné ceny
– poukázky na odběr zboží v ceně 200 Kč – obdrželi všichni shodně. Pěknou památkou na hájecké „zápolení“ bude
i dokumentární filmeček na DVD.
V soutěžních programech převažovali čeští skladatelé (např. P. Bazala, Z. Blažek, J. Czerný, K. Horká, I. Hurník,
L. Sluka, K. Šimandl, J. Vřešťál), ale zaznělo zde i pár avantgardnějších klavírních skladbiček
zahraničních autorů, kde se objevily netradiční harmonie, aleatorika, minimalismus, clustery, hra
na struny či korpus nástroje (např.
H. Bojé, M. Hildebrand). Do skutečně náročných partů se pustili zejména žáci druhého stupně (skladby A. Honeggera a M. Nováka pro
flétnu, A. Piazzoly pro akordeon).
Někteří klavíristé zajímavě improvizovali nebo se představili vlastními
kompozicemi. Však také řada z nich
pravidelně navštěvuje Dílny pro
nejmladší skladatele v Hradci nad
Moravicí a je úspěšná ve skladatelských soutěžích žáků ZUŠ. A tak to
v Háji vypadalo, že hrát soudobou
hudbu nemusí být nic nepříjemného a že se tvorby skladatelů žijících ve 20. a 21. století není třeba obávat. Záleží samozřejmě na odvaze učitele, neboť jeho svěřenci se začnou
obávat disonancí nebo složitějších rytmů jen tehdy, když
jim to sám vsugeruje.
Petr Hanousek

PROPOZ ICE K L AVÍRNÍCH SOUTĚ Ž Í
Mezinárodní Novákova klavírní
soutěž
Kamenice nad Lipou 23. – 25. května 2014
KULTURNÍ DŮM
Jednokolová klavírní soutěž je určena pro
mladé pianisty do 17 let.
Soutěžící budou rozděleni do 3 věkových kategorií:
1. kategorie – do 13 let
(Soutěžící narozeni po 25. květnu 2000).
2. kategorie – do 15 let
(Soutěžící narozeni po 25. květnu 1998).
3. kategorie – do 17 let
(Soutěžící narozeni po 25. květnu 1996).



Program:
1. kategorie:
Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 6 – 10 minut.
Musí v něm být zastoupena alespoň 1 skladba V. Nováka
nebo J. Suka.
2. kategorie:
Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 11 – 15 minut.
Musí v něm být zastoupena alespoň 1 skladba V. Nováka
nebo J. Suka.
3. kategorie:
Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 16 – 20 minut.
Musí zahrnovat skladbu (skladby) V. Nováka nebo J. Suka
v trvání minimálně 5 minut.
Hra zpaměti je podmínkou.
Vítězové obdrží věcné ceny.
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Mezinárodní Novákova
klavírní soutěž
Mezinárodní porota bude sestavena z předních odborníků – koncertních klavíristů a zkušených klavírních
pedagogů.
Přihlášku zašlete nejpozději do
pátku 28. března 2014
elektronicky na: ludmilaperinova@gmail.com (sekretariát Mezinárodní společnosti V. Nováka), případně
na poštovní adresu:
Dr. Ludmila Peřinová
Klokotská 118, Tábor 390 01.
Přijetí přihlášky Vám elektronickou cestou potvrdíme. Později
Vám sdělíme další podrobnosti a organizační pokyny k soutěži (možnost
ubytování, stravování, harmonogram
soutěže aj.). Účastník neplatí soutěžní
poplatek. Cestovné, ubytování a stravu si hradí sám.
Za organizační výbor Vám děkují,
hodně zdaru při studiu skladeb Vám
přejí a na shledanou se těší
PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
tajemnice Mezinárodní společnosti
V. Nováka
Prof. Radoslav Kvapil
předseda Mezinárodní společnosti
A. Dvořáka
Ing. Ivan Pfaur
starosta města Kamenice nad Lipou
další informace a přihlášky naleznete
na stránkách: http://www.vitezslavnovak.cz/klavirni_souteze.html



Mládí a Bohuslav Martinů
Přehlídku vyhlašuje ZUŠ Bohuslava
Martinů Polička
Doba konání: 5. - 8. května 2014
Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů
a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky je to
skvělá možnost seznámit se více s dílem Bohuslava Martinů přímo ve skladatelově rodišti.
Pobyt v Poličce lze využít také k návštěvě památek souvisejících s tímto
slavným skladatelem. Vyhlášení výsledků bude v Centru Bohuslava Martinů a bude spojeno s prohlídkou výstavy prací žáků a současných i bývalých
pedagogů ZUŠ B. Martinů. Tato výstava bude v Centru B. Martinů uspořádána k příležitosti 65. výročí založení
školy. V rámci letošní přehlídky opět
připravujeme odborný seminář i závěrečný koncert nejlepších účastníků.
Kategorie:
(výběr pro klavíristy)
II. instrumentální
A. sólová hra
B. komorní hra
Minutáž dle věkového rozmezí:
5 – 6 let 		
2 - 3 min.
7 - 8 let 		
3 - 5 min.
9 – 10 let 		
4 - 7 min.
11 – 12 let 		
5 - 9 min.
13 – 14 let 		
6 - 11 min.
15 – 16 let 		
7 - 13 min.
17 – 18 let 		
8 - 14 min.
19 - 20 let 		
8 - 15 min.
			
Repertoár:
- 1 skladba z díla Bohuslava Martinů
(originální verze, v případě hudebních
nástrojů, pro které B. Martinů neskládal, možno použít hodnotné úpravy)
- další skladba (skladby) kontrastního charakteru do výše časového limitu
(lze i další skladba B. Martinů, pokud
bude zachován kontrastní charakter)

morních těles je věk všech členů k tomuto datu zprůměrován. Pokud průměrný věk vychází např. 10,5 – spadá
takové uskupení do kategorie 9 – 10
let.
Časový limit pro jednotlivé kategorie je závazný. V případě nesplnění spodního časového limi
tu bude účastník přehlídky ohodnocen pouze Diplomem za účast.
Překročení horního časového limitu
bude tolerováno při nedělitelnosti
skladby 1 minutu nad stanovený limit.
V případě překročení horní časové hranice může být výkon předsedou poroty ukončen a hodnocen taktéž pouze
Diplomem za účast.
Účastnický poplatek pro hudební
a taneční obor:
jeden soutěžící
250,- Kč
soubory do 4 členů
350,- Kč
soubory od 5 do 9 členů
600,- Kč
soubory 10 – 15 členů
900,- Kč
soubory 16 – 20 členů
1 400,- Kč
Hodnocení přehlídky:
Výkony budou na základě výsledného ohodnocení zařazeny do zlatého,
stříbrného a bronzového pásma, případně oceněny Diplomem za účast.
Odborná porota si vyhrazuje právo
ocenit výjimečné výkony v návaznosti
na interpretaci díla Bohuslava Martinů,
popřípadě udělit cenu pro absolutního vítěze přehlídky.
Kontaktní údaje pro zaslání přihlášky a případné dotazy:
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
Čsl. armády 347
572 01 Polička
e-mail: zus@zusbmpolicka.cz
tel. č.: 468 00 33 11
Číslo účtu (zde zaplaťte účastnický
poplatek): 196144611/ 0600
Variabilní symbol: IČO vysílající školy
uvedené na přihlášce!

Poznámky:
Pro zařazení účastníka přehlídky do
kategorie je rozhodující věk účastníka
dosažený k 31. 8. 2013. V případě koČtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry
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Výsledková listina
XXXVII. soutěžní
přehlídky konzervatoří
a hudebních gymnázií
České republiky
Pardubice 22. - 24. listopadu 2013
Soutěžní obor HRA NA KLAVÍR
I. kategorie

1. cena: Ondřej Zavadil, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
2. cena: Hoang Anh Pham, Konzervatoř Brno
3. cena: Michaela Augustinová, Konzervatoř
Plzeň
3. cena: Martin Nosek, Konzervatoř České Budějovice
ČU:
Yulia Gavrilova, Konzervatoř Plzeň
ČU:
Anna Sofie Mojzešová, Pražská konzervatoř
ČU:
Adam Závodský, Konzervatoř České
Budějovice

Mládí a Bohuslav Martinů
Termín podání přihlášek: 31. březen 2014
Prosíme o zaslání v elektronické podobě na emailovou adresu: zus@zusbmpolicka.cz (případně poštou na adresu školy).
Upozorňujeme, že přihlášky jsou závazné a následně nebudou prováděny již
žádné změny.
Upřesnění termínů s přesnými harmonogramy bude zasláno e-mailem na adresu vysílající školy nejpozději do 22. 4. 2014.
Ubytování:
V případě zájmu si můžete zajistit v Poličce ubytování, které je pro Vás již předjednáno. Kontaktujte, prosím Hotel OPUS – p. Hanu Chalupníkovou:
		
461 722 103; 731 472 587
			
		
www.hotelopus.cz
			
		
hotel.opus@unet.cz
Stravování:		
Pro účastníky přehlídky i další zájemce zajistíme na základě vyplněné tabulky
oběd. Poslední termín pro nahlášení požadavků na obědy je do 25. 4. 2014 – viz
přiložený formulář, str. 13. Po tomto datu již další požadavky nemohou být akceptovány. Děkujeme za pochopení. Účastníci přehlídky mají v den, kdy soutěží,
oběd zdarma.
							
Více informací naleznete na stránkách ZUŠ Polička: http://www.zusbmpolicka.cz/

II. kategorie:
1. cena:
2. cena:
2. cena:
3. cena:

neudělena
Veronika Baslová, Konzervatoř Brno
Filip Čermák, Konzervatoř Plzeň
Johanna Haniková, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
3. cena: Zbyněk Pilbauer, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
3. cena: Jakub Šotkovský, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
ČU:
Jana Beránková, Konzervatoř České
Budějovice
ČU:
Nikola Valentová, Konzervatoř Pardubice

III. kategorie:
1. cena: Barbora Brabcová, Konzervatoř České
Budějovice
1. cena: Tomáš Vrána, Janáčkova konzervatoř
a Gymnázium v Ostravě
2. cena: Marie Pawlowská, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě
2. cena: Lucie Pokorná, Konzervatoř Brno
3. cena: Eli Kalčeva, Konzervatoř Plzeň
3. cena: Markéta Sinkulová, Pražská konzervatoř



Výsledková listina Brněnské klavírní soutěže 2013,
3. ročník, 2. a 3. listopad 2013
věnována 180. výročí narození Johannesa Brahmse
a české klavírní tvorbě 20. století
Porota: Alena Vlasáková (předsedkyně poroty), Igor Ardašev, Jan Jiraský,
František Malý, František Pergler
I. kategorie (do 16 let)
1. cena: Bohuslava Jelínková, ZUŠ V. Kaprálové, Brno
2. cena: Kamila Ozerová, ZUŠ Třebíč
Čestné uznání: Blanka Horáková, ZUŠ Oslavany
Čestné uznání: Radek Bagar, ZUŠ J. Kvapila, Brno

II. kategorie (do 19 let)
1. cena:
1. cena:
2. cena:
3. cena:
3. cena:

Júlia Novosedlíková, Konzervatoř Bratislava
Veronika Baslová, Konzervatoř Brno
Hoang Anh Pham, Konzervatoř Brno
Natálie Šimonová, Konzervatoř Brno
Melánie Šohajová, Konzervatoř Brno

Absolutní vítěz: 				Júlia Novosedlíková
Nejúspěšnější brněnský účastník: 		
Veronika Baslová
Cena za provedení soudobé české skladby:
Kamila Ozerová
Cena za provedení skladby J. Brahmse: 		
Veronika Baslová, Júlia Novosedlíková
Cena za provedení skladby L.Janáčka: 		
Veronika Baslová
Cena za provedení skladby B. Martinů: 		
Natálie Šimonová, Melánie Šohajová
Cena za provedení skladby N. Kapustina:
Hoang Anh Pham

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry
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P I A N I ST Ů V ST Ř Í PN Í K
Jak jsem naposledy obracel
Předevčírem (25. října) do auly přiběhla nešťastná manažerka filharmonie, že nemají nikoho, kdo by Berezovskému obracel noty Ravelova koncertu na zkoušce. Posílám tam svou
studentku, ale pak si říkám, že pro mne bude nanejvýš zajímavé sledovat hvězdu první velikosti při práci. Má pověst
málomluvného, místy i cynického muže. Půlhodinu čekám
po boku orchestru, až se sólista dostavuje v ošuntělém teplákovém oděvu. Že je to on, mi dochází, až když si sedá ke
klavíru. Tak mu povídám „zdravstvujtě dorogoj gospodin
Berezovskij, ja sdělaju vsjo, što vy chotitě, naprimer sejčas
budu vam notky oboračivať“. A on, očividně překvapen ruštinou, praví ironicky: „Well… vot chorošo… vsjo… i možetě
tože koncert Ravela igrať?“ Beru to jako dobrý vtip a vracím s úsměvem: „Da, koněšno, ja mogu Ravela igrať, no vsje
choťjat slušať Vas, nět menja!“ No jistě, Ravela jsem si už
zahrál, teď mne zajímá Berezovsky… Během zkoušky s údi-

vem sleduji, jak se geniální pianista přehoupl ze stádia počátečního čtení oprašovaného koncertu rovnou do stádia
naprosté jistoty. Zvlášť kouzelně a šarmantně zněla druhá
věta, která je nejtěžší, což lidé netuší. Berezovsky tedy není
jen obr a lamač klavírů, jak si leckdo myslí, ale také oduševnělý umělec nejvyšší citlivosti. Pod cynickou slupkou se
určitě skrývá velký altruista, to je přeci v barvě tónu jasně
slyšet… Ale pozor, zase jednou obracím noty a to se vždy
něco podivného stane… Lístky na koncert odmítám, zřejmě se nestihnu vrátit, odjíždím do rodného města volit. Pak
navštěvuji náš statek v lesích, kde není telefonní signál. Až
cestou zpět mi mobil ožívá desítkami šílených zpráv, kde
že to jsem, když bych měl za chvíli hrát na koncertě Ravela,
protože Berezovsky bůhvíproč hrát nechce a mám prý hrát
místo něj…. A pak obracejte altruistovi noty!
Jan Jiraský

		

koláž

Na tvorbě 2. čísla časopisu Pianissimo se podíleli: autoři článků - Šárka Bartošová, Olga Dvořáková, Zora Gogelová, Zuzana Hančilová, Petr Hanousek, Věra Chmelová, Jan Jiraský, Miroslava Raková, Alena Vlasáková, Taťána Zemenová; grafická
úprava: Splácal a Uhladil; korektury textů: Jana Lišková-Kvochová, Magdalena Zapadlová; hlavní poradce a odborná pomoc:
prof. Alena Vlasáková
Internetová verze časopisu je k dispozici na stránkách: http://zusklavir.jamu.cz
Uzávěrka 3. čísla časopisu Pianissimo je 23. března 2014



Své příspěvky můžete zasílat na emailovou adresu: verachmela@centrum.cz
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