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Slovo na úvod
„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění.
Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“
Milí čtenáři Pianissima, v dnešním úvodu jsem si dovolila použít citát Lucia Senecy, který jsem objevila v červnu
při přípravě úvodního slova k závěrečnému koncertu své
klavírní třídy. Během prázdnin jsem si na slova římského
filozofa několikrát vzpomněla a uvědomila si, že odpočinek, zklidněná mysl a odstup od každodenní pedagogické
práce jsou tím nejlepším podhoubím pro nové myšlenky,
nápady a kreativitu.
Nový školní a akademický rok se již naplno rozběhly a
já věřím, že se výše uvedená slova stala skutečností a pedagogové se vrátili ke svým žákům a studentům nabiti
novou energií a elánem k tvůrčí práci u klavíru.
Jako inspirace do nového školního a akademického roku chce přispět i nové číslo Pianissima. Můžete si
v něm přečíst například o zajímavých setkáních a přednáškách, které proběhly v Metodickém centru HF JAMU.
Zastoupeny jsou články o akcích a projektech studentů
KKI HF JAMU, i pravidelný přehled mimoškolních aktivit
pedagogů katedry. Aktuálně je zařazen článek o mimořádném úspěchu studenta Katedry klavírní interpretace
Pavla Zemena na mezinárodní soutěži v Leedsu. Na osobní
postřehy z průběhu soutěže se pianisty ptal vedoucí Katedry klavírní interpretace prof. Jan Jiraský.



Kapitola o metodice přináší překlad sbírky prstových
a pohybových cvičení Spiel Dich fit!, notová příloha sbírku
klavírních skladeb Les ze skladatelské dílny Jana Kočnara.
Volný čas si můžete zpříjemnit poslechem pořadu Českého rozhlasu o Antonínu Dvořákovi a jeho čtyřručních
klavírních skladbách nebo se s odstupem času zamyslet
nad podobou závěrečných zkoušek z klavíru na ZUŠ. Ani
v tomto čísle nechybí vzpomínky na úspěšné koncerty
(Brněnské klavírní mládí), přehlídky (Pianoforte per tutti)
a soutěže (Pro Bohemia, Beethovenovy Teplice). Rubrika
Improvizace přináší námět, jak formou improvizace s dětmi uchopit sbírku Manfreda Schmitze Spielwiese, článek
o tematické improvizační přehlídce Voda a její proměny
a pozvánku k účasti na jejím dalším ročníku, tentokrát na
téma Život v oblacích. IT rubrika Štěpána Slavíka detailně popisuje tři aplikace od firmy JoyTunes, které můžete
vyzkoušet se svými žáky.
Za bohatý a různorodý obsah časopisu děkuji všem autorům článků, kolegům a spolupracovníkům, za odbornou
pomoc paní prof. Aleně Vlasákové.
Vám, milí klavíristé a klavírní pedagogové, jménem celé
redakce přeji úspěšný nový školní a akademický rok a s Vašimi žáky a studenty hodně radosti u klavíru.

Miroslava Raková

Časopis pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

						 MC KKI HF JAMU

2. číslo / 4. ročník 2017 - 2018

2

KATEDRA KLAV ÍR NÍ INTERP RETACE
Klavíristka Nikol Bóková byla hostem pořadu Českého rozhlasu
skladeb ve studiu, osobní dojmy při koncertním provedení
skladeb i budoucí plány klavíristky s Nedbalovým klavírním
dílem. Tomuto autorovi se Nikol Bóková věnuje i ve své
magisterské práci.
Koncepci celého pořadu, scénář i text vytvořila předsedkyně Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala se sídlem
v Táboře, PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.; klavírní dílo skladatele představila v kontextu jeho života a tvorby. Redaktorem pořadu Českého rozhlasu je Viktor Velek. Mluvené
slovo Ludmily Peřinové vyváženě doplňují klavírní nahrávky
skladeb - historicky první snímky pro Český rozhlas – v interpretaci Nikol Bókové. Z jejích klavírních nahrávek v průběhu pořadu uvádím alespoň některé: Čtyři klavírní kusy
op. 8, Lettres intimes op. 7 (kompletní), suita Z minulých dob
op. 13 (vybrané části). Tyto opusy a s nimi i Variace na téma
Antonína Dvořáka op. 1 společně s vybranými skladbami
Leoše Janáčka jsem s potěšením vyslechla na klavírním recitálu Nikol Bókové v Gotické síni Husitského muzea v Táboře
koncem srpna 2017.
Věřím, že Nedbalovu klavírní tvorbu zařadí do svých koncertních programů i další klavíristé a že ji častěji uslyšíme
na koncertech i z nahrávek. Vybrané skladby jsou dostupné
i pokročilejším žákům základních uměleckých škol.
Petra Zíková
Na stanici Českého rozhlasu Vltava zazněl 9. ledna 2018
v rámci cyklu Akademie pořad (Ne)známá klavírní tvorba
Oskara Nedbala. Na jméno autora si hudební posluchači
vzpomenou spíše ve spojitosti s jeho operetní a baletní tvorbou či dirigentskou činností.
Hostem pořadu, tentokrát věnovaného skladatelově
tvorbě klavírní, byla klavíristka Nikol Bóková - absolventka magisterského oboru Hra na klavír na JAMU v Brně ze
třídy prof. Jana Jiraského. Méně známé Nedbalovy klavírní
skladby tato interpretka pro Český rozhlas postupně nahrává
ve studiu Na Orlí v Brně. V rozhovoru ve druhé polovině pořadu se posluchač dozví řadu zajímavých informací
k vybraným klavírním skladbám, zkušenosti z nahrávání
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Pořad je možné vyhledat na internetové adrese:
https://vltava.rozhlas.cz/neznama-klavirni-tvorba-oskara-nedbala-6668909 (délka pořadu – 103 min.)
nebo http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3967132
Autorka článku BcA. Petra Zíková je absolventkou Konzervatoře v Pardubicích a bakalářského oboru Klavírní pedagogika na HF JAMU v Brně. V současnosti vyučuje klavírní hru na
ZUŠ Oskara Nedbala v Táboře.
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Mimoškolní aktivity pedagogů Katedry klavírní interpretace
HF JAMU
leden 2018
• 24. 1. 2018 Pozdní Beethoven - Nahrávací studio
Českého rozhlasu Sever Ústí nad Labem
Igor Ardašev
únor 2018
• 19. 2. 2018 Klavírní recitál – Besední dům Brno
Igor Ardašev
březen 2018
• 6. 3. 2018 Klavírní seminář NIDV Plzeň
prof. Alena Vlasáková – přednáška o klavírní
technice a výuka žáků
• 10. 3.–11. 3. 2018 Klavírní soutěž Beethovenovy
Teplice
prof. Alena Vlasáková – předsedkyně poroty
• 15. 3. 2018 Sólista sezony – Besední dům Brno
Igor Ardašev
• 20. 3. 2018 Klavírní seminář v ZUŠ Choceň
prof. Alena Vlasáková – přednáška „Správné tvoření
tónu v samém počátku klavírní hry“
• 22. 3.–23. 3. 2018 Soutěžní přehlídka Pianoforte
per tutti aneb klavír pro všechny
prof. Alena Vlasáková – předsedkyně poroty

• 18. 4. 2018 Dobře temperovaný klavír – zámek
Velké Březno
Jan Jiraský
• 27. 4.–30. 4. 2018 Forum per tasti - Banská Bystrica
doc. Jan Jiraský, Ph.D. – člen poroty
květen 2018
• 10. 5. 2018 Masterclass – VŠMU Bratislava
MgA. Igor Ardašev
• 12. 5. 2018 Klavírní soboty – Konzervatoř Brno
prof. Alena Vlasáková – přednáška „U klavíru bez
bolesti těla a duše“, výukový seminář
červen 2018
• 15. 6.–16. 6. 2018 Showcase mladých českých interpretů 2018 - Ostrava
prof. Jan Jiraský, Ph.D. – člen odborné komise
• 15. 6.–17. 6. 2018 Prague Junior Note
MgA. Helena Weiser – člen poroty
• 17. 6. 2018 Mezinárodní hudební festival Leoše
Janáčka – Ostrava
Nedělní matiné – Vítkovický zámek
Jan Jiraský

duben 2018
• 7. 4.–8. 4. 2018 Pro Bohemia 2018
prof. Alena Vlasáková – předsedkyně poroty
doc. Jan Jiraský, Ph.D. – člen poroty
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AKT UÁLNE Z KATEDRY KLAV ÍR NÍ INTERP RETACE
Mimořádný úspěch klavíristy Pavla Zemena na mezinárodní soutěži
v Leedsu
Ve dnech 6. až 15. září 2018 proběhla v severoanglickém Leedsu (hrabství
West Yorkshire) mezinárodní klavírní
soutěž The Leeds International Piano
Competition, řadící se v současné době
k nejprestižnějším klavírním soutěžím
na světě. Toto náročné soutěžní klání,
které se koná jednou za tři roky, má již
dlouhodobou tradici.
Do prvního kola soutěže bylo přijato 68 účastníků (z více než dvou set
přihlášených) z celého světa ve věku
od 20 do 29 let. První kolo soutěže
se konalo od 4. do 12. dubna 2018 na
třech místech: Berlín - Universität der
Künste – Joseph Joachim Konzertsaal,
Singapore - Yong Siew Toh Conservatory of Music – National University
of Singapore a New York - DiMenna
Center.
Mezi 24 soutěžících, kteří postoupili do druhého kola, se svým výkonem
probojoval i student Katedry klavírní interpretace Janáčkovy akademie
múzických umění Pavel Zemen z klavírní třídy prof. Aleny Vlasákové. Byl
zároveň jediným klavíristou z České
republiky, který se do soutěže dostal.
Mimořádného úspěchu dosáhl pianista
Pavel Zemen též ve druhém kole soutěže. Svým osmdesátiminutovým koncertním vystoupením 9. září zaujal
porotu, která ho vybrala do semifinále
mezi deset nejlepších.
Na programu jeho semifinálového
koncertu ve Velkém sále leedské Uni-

versity byla Klavírní sonáta č. 2 b moll
op. 36 Sergeje Rachmaninova, výběr
z Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku, skladba Hommage a Brahms,
jejímž autorem je Brett Dean a Dvořákovo Trio e moll op. 90 „Dumky”.
Úspěch pianisty je výjimečný také tím,
že se v historii této mimořádné soutěže dosud žádnému pianistovi z České
republiky nepodařilo postoupit do třetího semifinálového kola.
Pavel Zemen zanechal svými vynikajícími výkony v soutěži výraznou
stopu. Jeho naprosté zaujetí hudbou
neušlo pozornosti hudebních expertů.
Skvělým způsobem tak reprezentoval
Katedru klavírní interpretace Janáčkovy akademie múzických umění.

Kdo neměl možnost sledovat průběh soutěže online, může si jednotlivá
soutěžní vystoupení poslechnout na
webové stránce soutěže.
• 1. kolo https://leedspiano2018.
medici.tv/replay/first-round-with-pavel-zemen/
• 2. kolo https://leedspiano2018.
medici.tv/replay/second-round-with-pavel-zemen/
• 3. kolo https://leedspiano2018.
medici.tv/replay/semi-final-round-with-pavel-zemen/
Miroslava Raková a Viktor Vojnovič

Rozhovor s klavíristou Pavlem Zemenem o soutěži v Leedsu
Čtyřkolová mezinárodní klavírní
soutěž v anglickém Leedsu patří už od
svého založení v roce 1963 k těm nejprestižnějším a momentálně i nejobtížnějším na světě. Mezi jejími laureáty
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figurují András Schiff, Murray Perahia,
Mitsuko Uchida, Boris Berezovsky,
Radu Lupu, Eugen Indjić, Vladimir
Krajněv, Vladimir Ovčinikov a další
hvězdy klavírního nebe. České pianisty

mezi nimi nenajdeme. Ač mnohdy
laureáti jiných vícekolových soutěží, v Leedsu dosud končili v prvním,
výjimečně ve druhém kole, pokud se
jim předtím podařilo projít kvalifikací.
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ku nebo v Singapuru. Každý pianista si
mohl zvolit vhodné místo pro svůj soutěžní výkon. Já jsem hrál v nejbližším
Berlíně. Od druhého kola už se soutěž
konala přímo v Leedsu, druhé a třetí
kolo v univerzitní Great Hall a finále
v Town Hall, která je velikostí srovnatelná s Rudolfinem. Do druhého kola
nás postoupilo čtyřiadvacet.
Vy jste zahrál recitálový program
tak dobře, že jste pak postoupil
mezi deset semifinalistů, což už je
výsledek spojený s pěknou finanční odměnou a jistou popularitou.
I další recitál se Vám povedl skvěle,
včetně Dvořákových Dumek s přidělenými komorními partnery.
Vlastně jste do poslední chvíle nevěděl, jestli budete hrát recitálový
program A nebo B, a jestli Dumky
nebo Ravelovu houslovou sonátu.
Jak se hraje taková rozsáhlejší „komořina“ s neznámými spoluhráči
na jedinou zkoušku v den vystoupení?

V letošním ročníku se do soutěže kvalifikoval student JAMU Pavel Zemen ze
třídy prof. Aleny Vlasákové, který se
v Leedsu nakonec probojoval mezi 10
nejlepších pianistů třetího, semifinálového kola, a dosáhl zde historicky nejlepšího českého výsledku. Pár hodin po
Zemenově návratu do Brna jsem požádal tohoto plachého a málomluvného
interpreta, který se stává suverénním
a dominantním zřejmě jen na pódiu,
aby se podělil o své dojmy se čtenáři
Pianissima.

klavírních koncertů a povinné soudobé
skladby. To není samo o sobě nejhorší, odpovídá to repertoáru na jednu
až dvě koncertní sezóny světového
pianisty, ale je náročné mít připravený
takový program najednou a kdykoliv
ho uvést na koncertním pódiu pod
drobnohledem poroty a posluchačů
z celého světa. Možná i z toho důvodu
se na soutěž přihlásilo „jen“ něco kolem
200 pianistů. Jinak by jich asi bylo víc,
protože tato soutěž už nabízí šanci na
celoživotní světovou kariéru.

Jak se cítíte po tak náročné soutěži
s odstupem několika dní?

Celá soutěž byla vysílána na MediciTV. Zhlédl jsem nejdříve Váš
výkon v prvním kole, které se ale
nekonalo v Leedsu a nehráli tam
všichni přihlášení…

Tohle považuji za takový zlomový
moment soutěže. Program do druhého
kola jsme znali s větším časovým předstihem, ale program semifinále nám
oznámili až s vyhlášením postupujících, takže jsem musel oba programy
udržovat na dobré úrovni do poslední
chvíle. Měl jsem trochu smůlu, hrál

Každý soutěžící prošel výběrovým
předkolem s audiozáznamem přibližně
půlhodinového programu. Porota pak
vybrala 68 účastníků do prvního kola,
které se odehrávalo v Berlíně, New Yor-

jsem semifinále už 20 hodin po vyhlášení, do toho navíc přišla zkouška se
souborem, se kterým jsme se setkali
až na místě. Jsem vděčný porotě, že
mi zvolila program, který obsahoval

Jsem šťastný. Cítím vděčnost za
všechny zážitky a za přátelské vztahy,
které jsme v Leedsu s mnoha lidmi
navázali.
V českých klavírních vodách bedlivě sledujeme Varšavu, Brusel,
Moskvu, Pražské jaro, také Janáčkovu soutěž v Brně, kde jste zvítězil
přesně před rokem. Jenže soutěž
v Leedsu má z minulých osmnácti
ročníků opravdu skvělé laureáty
ve světové špičce a náročností stojí
hodně vysoko…
Soutěž v Leedsu bezesporu patří
mezi tři nejnáročnější klavírní soutěže na světě, spolu se soutěží Vana Cliburna v Texasu a soutěží Gézy Andy
v Curychu. Leeds je zkrátka tím nejvyšším soutěžním patrem. Musel jsem
si připravit šestihodinový program
včetně dvou komorních skladeb, dvou
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Dvořákovy Dumky. Byť jsem je hrál
poprvé v životě, moji spoluhráči Jack
Liebeck a Bjørg Lewis byli opravdovými profesionály a spolupráce s nimi
byla i přes všechnu časovou náročnost
opravdu krásná. Na pódiu jsem cítil
vzájemnou tvůrčí jiskru, něco, co nelze
naplánovat nebo nazkoušet, protože to
v zásadě vzniká vždy až na koncertě.
Pro mě osobně to byl neobyčejný zážitek čisté radosti z hudby a, podle jejich
pocitů a veřejných komentářů, to oni
cítili stejně.
Nejen oni. Také The Telegraph po
celé soutěži připomněl tři mimořádné výkony v semifinále, mezi
nimi „delightfully joyful Dvořák
Dumky Trio from Czech pianist Pavel Zemen“, stejně pozitivní byly
komentáře moderátora BBC i televizní expertky, pianistky Lucy Parham. Splnil se tedy Váš cíl?
Upřímně, mým cílem bylo jen dobře
zahrát. To, že jsem se na soutěži cítil
při hraní často úplně svobodně a jako
jedinému semifinalistovi mi část publika dopřála „standing ovation“, to je
mnohem víc, než jsem od toho očekával. I s odstupem několika dní mi
přicházely zprávy od lidí, které jsem
v životě neviděl, že pro ně můj výkon
byl zážitkem a přejí mi vše dobré do
budoucna. I lidé na ulici mě zastavovali
a chtěli si o soutěži s nadšením povídat. Tohle je pro mě ve výsledku možná
i podstatnější než fakt, že porota zvolila
finálové obsazení beze mě.
Patronem soutěže je Murray Perahia, ambasadorem Lang Lang,
který byl osobně přítomen. Přímé
přenosy Medici TV a BBC zpřístupňovaly soutěž celému světu. Jak
tohle všechno působilo na Vaši
pódiovou psychiku? Dodnes si
totiž vzpomínám na svou nevídanou tepovou frekvenci, když jsem
v roce 1993 jako devatenáctiletý
usedal za Steinway právě na pódiu
Great Hall. Tehdy se ale soutěž ještě
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nepřenášela živě do světa, byly tam
jen dva mikrofony…
Chvíli mi trvalo, než jsem si zvyknul
na několik pohyblivých kamer kolem
klavíru a také na kamery v zákulisí před
a po výkonu. Na všem pracovaly maximálně profesionální týmy lidí a vše
bylo připraveno do posledního detailu
tak, aby zachytily celou cestu soutěžícího pianisty. Člověku, který na to není
zvyklý, to mohlo působit problémy, ale
já jsem si pořád opakoval, že na pódiu
jde stále o tu samou hudbu, ať už tam
ty kamery jsou, nebo nejsou. Nakonec
ale tyto situace dodávají pocit výjimečnosti okamžiku a inspiraci k tvoření, no
a určitě jsem rád, že se můžu podívat
na celou soutěž ze záznamu ve výborné
zvukové i obrazové kvalitě a mám tak
objektivní zpětnou vazbu. To je pro interpreta velmi důležitá věc.
Dodejme, že jsou záznamy všech
kol volně dostupné na internetu
v archivu MediciTV. Soutěž měla
navenek velmi slavnostní a koncertní atmosféru. Vy už jste zažil
hodně soutěžních klání, vždyť jen
v uplynulém akademickém roce
jste zvítězil ve třech soutěžích. Jak
vnímáte Leeds ve srovnání s ostatními soutěžemi?
Leeds se odlišuje nejen náročností,
ale i nadšenou atmosférou, spoustou
vstřícných organizátorů a přátel soutěže. Ve srovnání s jinými soutěžemi je
publikum mnohem početnější. V sále
sedělo čtyři sta lidí a ti, kteří už nedostali lístky, dokonce sledovali soutěž
na náměstí na velkoplošné projekci.
To působilo téměř jako při důležitých
sportovních utkáních. Bylo to velkolepé, ale zároveň domácky milé a přející.
Musím říct, že lidé v Leedsu a širokém
okolí jsou velmi hudbymilovní, hudbě samotné dobře rozumí a váží si tu
každého, kdo je schopen je obohatit
a inspirovat. Uvítal jsem i masterclassy
porotců. Měl jsem možnost pracovat
s předsedou poroty Paulem Lewisem.

Masterclass probíhal také v trochu jiném duchu, než jsme zvyklí u nás. Šlo
v podstatě o koncertní vystoupení před
plným sálem, který doplnilo povídání
s pedagogem o problematice skladby.
Na závěr setkání zazněl i dlouhý potlesk
a veřejné poděkování. V rámci programu soutěže proběhlo také mozartovské povídání Alfreda Brendela, s nímž
jsem měl možnost osobně pohovořit
v zákulisí, no a v průběhu soutěže jsem
si navíc zahrál na koncertě v jednom
z několika pěkných sálů v Leedsu.
Vítěz letošního ročníku Eric Lu
z USA studoval na Juilliardu a nyní
je na Curtisově institutu, ostatní
soutěžící studují nebo studovali
v Londýně, Moskvě a na dalších
věhlasných univerzitách. Všichni
už hráli se slavnými orchestry a na
světových festivalech. Jak se v této
společnosti cítí soutěžící z Brna,
který si zatím, navzdory svým výsledkům, nezahrál ještě ani jednou
s místní filharmonií, natož aby měl
za sebou jiné srovnatelné příležitosti, a je navíc v Leedsu úplně sám,
bez rodiny, týmu či přátel?
Je pravda, že jsem v porotě neměl bývalého, ani současného pedagoga, dokonce ani nikoho známého, na rozdíl
od některých finalistů. Kdybych měl ale
jmenovat jednoho či dva lidi, se kterými jsem se v průběhu soutěže opravdu
spřátelil, a vzájemně jsme trávili spoustu chvil, pak to jsou Aljoša Jurinić se
svou ženou a Eric Lu. Jsou laureáty
z Bruselu, finalisty či laureáty z Varšavy a dalších soutěží, přesto byli svým
přístupem úplně bezprostřední a milí.
Takových věcí si člověk opravdu váží.
Velikost školy nebo města snad už dnes
nemůže hrát zásadní roli, koneckonců
i soutěžící z New Yorku nebo Pekingu hráli v Leedsu Janáčka, a ten přece
taky žil a tvořil v Brně. Co se týká hraní
s orchestrem, situace českých mladých
interpretů není vůbec ideální a já jen
mohu doufat, že když budu hrát dobře,
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dramaturgové našich orchestrů si mě
všimnou a dají mi příležitost, abych
nějaké ty zkušenosti načerpal i u nás.
Lepší je to s recitály, jelikož jsem od
loňska na prémiové listině mladých
umělců Českého hudebního fondu
a díky tomu hrávám pro kruhy přátel
hudby.

mě některé věci v naší zemi fungují správně. Ale ještě k soutěži - jak
Vy sám hodnotíte výkony finalistů
a verdikt poroty (1. cena: Eric Lu,
2. cena: Mario Häring, 3. cena: Xinyuan Wang, bez jakéhokoliv ocenění zůstali Anna Geniušene a Aljoša
Jurinić)?

Očividně patříte k té menšině interpretů typu „sedávej panenko
v koutě“, přesto jste už hostoval na
festivalech jako Pražské jaro, Janáček Brno nebo Janáčkův máj. Zřej-

Musím říct, že všichni účastníci se
od první chvíle vzájemně podporovali
a pomáhali si. Ericovi jsme první cenu
opravdu přáli. Hrál objektivně skvěle,
i když mu je teprve dvacet. Ale všichni

finalisté podali úžasné výkony a podle
mého názoru je škoda, že nějakou cenu
nedostal každý z nich.
Co zajímavého Vás čeká v blízké
době a kde Vás mohou čtenáři uslyšet živě?
Nejbližší recitál mám 16. listopadu
na festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému v Napajedlech, takže samozřejmě
všechny srdečně zvu.
ptal se Jan Jiraský, odpovídal
Pavel Zemen

METODICKÉ CENTRUM
Významní hosté v Metodickém centru
Posluchači Metodického centra měli v akademickém roce
2017/2018 opět příležitost setkat se s přednáškami zajímavých hostů – mimořádných interpretačních a pedagogických
osobností.
Na říjnový konzultační den MC přijal pozvání prof. Ivan
Klánský (HAMU Praha). Tato významná osobnost je všeobecně známa nejen odborné veřejnosti pro svou rozsáhlou

interpretační a pedagogickou činnost. Prof. Klánský zasedá
v porotách mnoha klavírních soutěží, a to i soutěží dětských.
Ve své přednášce „Klavírní soutěže pro a proti“ tedy vycházel především ze své vlastní zkušenosti práce porotce.
V přednášce se zabýval přínosem soutěže pro konkrétního
žáka, volbou repertoáru, přípravou na soutěž. Zajímavé bylo
zejména vyprávění ze zákulisí práce poroty.
Na přednášku navazoval výukový seminář. Vzácnou příležitost pracovat s panem prof. Klánským u klavíru mělo pět
žáků ze základních uměleckých škol: Sofia Horčicová, Timofej Golev, Lucie Janzová, Nela Hrabinová a Jan Schulmeister.
Prof. Eleonora Tkač vyučuje přes padesát let na klavírním oddělení Národní hudební akademie v Kyjevě (Ukrajina). Mezi jejími absolventy figurují umělci a pedagogové
různých zemí, např. Bulharska, Německa, Řecka, Izraele,
Gruzie, Mexika, Polska, Ruska, USA, Ukrajiny ad. Mnoho
z jejích žáků získalo vítězství a významná ocenění na klavírních soutěžích.
Prof. Tkač napsala přes třicet publikací a přednášela po
celém světě (Athény, Moskva, Paříž, Petrohrad, Vídeň ad.).
Tématy jejích přednášek jsou klavírní metodika a hudební
psychologie, zabývá se způsoby cvičení a diagnostiky i rozvíjení uměleckých hudebních schopností.



Od roku 1998 je prezidentkou Asociace pro umění a vzdělávání ve 21. století. Je zakladatelkou a vedoucí Mezinárodní
školy hudby, pedagogického a interpretačního umění a mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky „Umění 21. století“.
V uplynulých dvaceti letech organizovala přes 120 hudebních akcí pro mladé interprety a pedagogy v mnoha zemích
světa.
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Ojedinělou příležitost vyslechnout přednášky prof. Tkač
měli i posluchači Metodického centra 20. ledna 2018. První
přednáška měla téma „Výchova a vzdělávání neboli jak se
stát zázračným dítětem. Vyučování nebo rozvíjení? Počáteční vyučování.“ Druhá nesla název „Systém urychlení
zvládnutí hudební teorie promítnuté v praxi. Rozvíjení
virtuozity“.
Pedagogickou práci paní prof. Tkač mohli účastníci zblízka sledovat v následném Masterclassu, U klavíru se postupně
vystřídali tři modeloví žáci: Jan Schulmeister (ZUŠ Kroměříž, pedagog BcA. Eva Zonová), Jakub Koňárek (ZUŠ
Vítězslavy Kaprálové Brno, pedagog MgA. Martin Fišl) a Kateřina Potocká (Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž,
pedagog MgA. Martina Schulmeisterová, Ph.D.)

Na žádost posluchačů MC je již několik let jeden z konzultačních dnů akademického roku věnován významným
hostům ze Slovenska z VŠMU v Bratislavě. Paní prof. Ida
Černecká se bohužel musela omluvit z důvodu nemoci.
Druhý host – doc. František Pergler, ArtD. připravil pro
pedagogy přítomné na květnovém setkání v MC prezentaci
zajímavé notové sbírky Skladbičky pre klavír od slovenského
skladatele Pavla Kršky.

Čas přednášky v MC byl časově omezen. Přesto se podařilo panu doc. Perglerovi prezentovat na dvacet skladbiček
z uvedené sbírky. Pro posluchače přítomné v aule JAMU byla
největší inspirací podmanivá interpretace skladeb. Měli také
možnost si notový materiál na místě zakoupit. Pro čtenáře
Pianissima, kteří by se chtěli se svými žáky vydat na dobrodružnou průzkumnou cestu, přinášíme alespoň několik
inspirativních příkladů názvů z pera doc. Františka Perglera.
Zda se jimi nechají inspirovat, či zvolí jinou cestu, je už na
nich (č. 1 – Kamzíci, č. 3 – Na středověkém zámku, č. 5 –
Opuštěná hradní věž, č. 6 – Karavana, č. 8 – Žonglér, č. 9
– Zvuky starého kláštera).
Miroslava Raková

Sbírka obsahuje třicet hudebně originálních a harmonicky zajímavých skladbiček, úrovní obtížnosti určených pro
mladší žáky základní umělecké školy. Jednotlivé skladby
nemají názvy, není vypsáno předznamenání a nenajdeme
zde ani dynamická znaménka. Žák nemá k dispozici žádný bližší návod k provedení skladeb, naopak se mu otevírá
prostor pro různé tvůrčí možnosti interpretace. Může za pomoci svého učitele zapojit svou fantazii, nechat se inspirovat
charakterem jednotlivých skladeb, vymyslet názvy, doplnit
obrázky, dynamická znaménka, pedalizaci.
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Přínosy a nástrahy klavírní spolupráce a hry s orchestrem
V rámci konzultačního dne Metodického centra 24. března 2018 proběhla otevřená lekce doc. Jana Jiraského, Ph.D. s Vojtěchem Špačkem, žákem
3. ročníku II. cyklu ze třídy MgA. Martina Fišla (ZUŠ Vítězslavy Kaprálové,
Brno). Na programu byl Klavírní koncert W. A. Mozarta č. 12 A dur KV 414.
Praktické práci se žákem předcházela teoretická přednáška doc. Jiraského
na výše uvedené téma. Náplní přednášky byl pohled na tři rozličné role klavíristy – jako komorního hráče, hráče
s orchestrem a doprovazeče.
Termín komorní hudba vznikl jako
označení pro hudbu provozovanou
v menších prostorách (hráčů je méně,
musí se vejít do relativně menší místnosti - „komory“). Hráči se odjakživa
setkávali a hráli v kruhu více hudebníků, často hudebních přátel, muzicírovali spolu. Skladatelé dříve působili
díky finanční podpoře svých mecenášů.
Ti byli obvykle výbornými a zručnými
hudebníky a skladatelé pro ně komponovali komorní skladby a spolu s nimi
je také často hrávali. Se změnou společenského systému si skladatelé museli
začít vydělávat na své živobytí sami.
I komorní hudba tak postupně měnila
svou tvář, aby se uplatnila na koncertních pódiích.
Typické pro komorní seskupení jsou
časté a pravidelné zkoušky, koncepce
skladeb se rodí postupně a společně.
Každý nástroj přináší jeden nezastupitelný hlas či vrstvu, a proto klade
komorní hra často podobné nároky
na čistotu provedení, jako hra sólová.
Každá nedokonalost je zde slyšet. Komorní hudba má mimořádný význam
pro umění hry z listu. Na druhou stranu výrazná komorní specializace přináší mnohým interpretům problémy
s hrou zpaměti u sólových skladeb,
což se postupně prohlubuje. Někteří
hudebníci umí oba tyto způsoby od
sebe oddělit a fungovat kvalitně sólově
i komorně, jiní dokonce praktikují hru
zpaměti i v komorní spolupráci.



Už v počátečním vyučování hře na
klavír je malý klavírista doprovázen
svým učitelem. Tyto chvilky jsou pro
něj inspirující, díky harmoniím získává
hudba jiný vzlet a žáka hra více baví.
Přes čtyřruční hru s učitelem, později
se spolužákem, vede cesta ke zvukově
rozmanitější a zajímavější komorní hře
s jinými nástroji.
Do jisté míry lze za komorní hru
považovat i klavírní doprovod. Často
to však není komorní hra v pravém slova smyslu, neboť zde klavír zastupuje
celý orchestr. Orchestrální part bývá
transkribován do partu klavírního, doprovazeč si ho může ještě dále upravit,
což je specifická dovednost vyžadující
zkušenosti.
V hudební praxi komorní hry či při
studiu doprovodu je důležité učit se naslouchat druhému. Proto se klavírista
od počátku neučí pouze vlastní part,
ale musí znát i party svých kolegů či
sólisty, a to s veškerým frázováním, artikulací apod. Vnímat a slyšet ostatní
party je poměrně velká dovednost a je
nutné se jí učit postupně. Z tohoto důvodu je dobré začínat se studiem snadnějších skladeb, které skladatelé často
takto i nazývají (např. Snadná klavírní

tria apod.). Nejde tu tedy jen o obtížnost klavírního partu, ale i o složitost
celku.
Pokud hraje klavírista s orchestrem,
uplatňuje buď výrazně úlohu sólisty
a orchestr ho doprovází anebo naopak
klavír plní funkci doprovodu sól orchestru. V některých koncertech může
klavírista výrazněji využít zkušenosti
z komorní hry, zejména v místech, kde
má klavír dialogy s jinými nástroji. Repertoár je dobré i v tomto ohledu přizpůsobit typologii interpreta.
Spolupráce s orchestrem, zejména
u mladých klavíristů, je náročná a obnáší různorodé problémy. Orchestr
nazkouší skladbu bez sólisty a při jeho
příchodu na první zkoušku se může
objevit rozdílná koncepce, různé vnímání tempa, jednotky pulzace apod.
Tyto záležitosti je zapotřebí ujasnit
si s dirigentem předem, nejlépe ještě
před jeho první zkouškou se samotným
orchestrem. Moudří dirigenti si sólistu
sami pozvou na soukromou zkoušku,
aby si osvojili jeho pojetí. U nejmladších klavíristů by měl být aktivním
partnerem i přítomný pedagog. Zkoušek s orchestrem pak není mnoho –
většinou jedna (někdy dvě) a generál-
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ka. Úkolem sólisty je koncentrovat se
především na svůj výkon a i při veškerém potřebném naslouchání a vnímání
zvuku orchestru se nenechat rozhodit
jiným vyzněním, než jaké očekával.
Nezkušení sólisté zbytečně prožívají
nedostatky v orchestru na první zkoušce, protože ještě netuší, že na koncertě
zahraje orchestr mnohem lépe, zatímco
každá nedokonalost či výrazová nepřesvědčivost klavíristy bude citelná.
Sólista by neměl mít pocit, že začíná hrát až po introdukci orchestru,
ale od začátku si představovat, jako
kdyby s orchestrem už hrál sám. Aby
introdukci dobře znal a nečekal jen
na poslední takty a nedával například
předčasně ruce na klavír. Důležité je,
aby hráli orchestr i sólista v co nejbližším tempu, aby si vzájemně předávali
nejen tempo, ale i energii, aby hudba
přirozeně plynula. Pokud není sólista
s tempem orchestru spokojen, lze jen
v některých koncertech tempo změnit skokově s nástupem sóla, většinou
se sólista musí částečně přizpůsobit
a tempo měnit jen postupně a na vhodných místech.
Při hře s orchestrem pedalizujeme
často mnohem bohatěji oproti hře sólové, aby klavír orchestr barevně převýšil.
Podobné je to s celkovou espresivitou
projevu a dynamickým rozsahem.
Častou chybou bývá užití málo barevného zvuku v nízké dynamice.
V průběhu své přednášky doc. Jiraský doporučil klavírní koncerty pro
mladší klavíristy, z nichž některé jsou
méně známé. Jejich výčet bude určitě
zajímavý i pro čtenáře Pianissima.
Snadné klavírní koncerty:
• J. Ch. Bach: Klavírní koncert
op. 13 č. 2 a č. 4
• J. Haydn: Koncert D dur, G dur
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• W. A. Mozart: Tři koncerty podle
J. Ch. Bacha, K.107
• Karel Stamic: Koncert F dur
Klavírní koncerty pro starší žáky:
• Dmitrij Kabalevskij: Koncert č. 3
a č. 4
• Felix Rybicki: Koncert pro malé
ruce op. 53
Obtížnější koncerty, ale ještě pořád
dostupné:
• W. A. Mozart: č. 12
• L. van Beethoven: č. 2
• Isaac Albéniz: Španělská rapsodie op. 70
• Dmitrij Šostakovič: Klavírní
koncert č. 2
• Rimskij Korsakov: Klavírní
koncert cis moll op. 30 (3 věty
v trvání cca 15 minut)
Ve své přednášce doc. Jiraský upozornil na skutečnost, že se někdy bez
osobní zkušenosti zpočátku těžko pozná, zda je daný koncert pro konkrétního žáka vhodný. Problém pak může nastat například až v souhře s orchestrem
nebo v některých technicky náročných
momentech.
Otevřenou lekci, která následovala
po přednášce doc. Jiraského, nelze bohužel slovně zachytit. Bezesporu měla
velký přínos pro všechny přítomné
posluchače Metodického centra. Zeptali jsme se, jaký konkrétní význam
přinesla interpretovi Mozartova Klavírního koncertu Vojtěchu Špačkovi
a jeho učiteli MgA. Martinu Fišlovi.
Zde přinášíme jejich odpovědi:

mě odborným a také velmi hodným
pedagogem. Koncert se mnou rozebral
do detailu, kladl důraz na sólové části
skladby a autentičnost projevu. Kdyby se
mi podařilo aspoň polovinu připomínek
přenést do své hry, byl bych rád. Lekce
pro mne byla dobrou zkušeností a těším
se na další podobné výzvy.“
Martin Fišl: „Vojtěch Špaček si připravoval Mozartův klavírní koncert
pro příležitost oslav výročí Základní
umělecké školy Vítězslavy Kaprálové,
která letos slavila šedesát let od svého
vzniku. Mozartovy klavírní koncerty se
vyznačují hravostí, lehkostí a vtipem.
Díky panu docentu Jiraskému se mi
s Vojtěchem Špačkem podařilo přiblížit
ke klasicistní stylové interpretaci mnohem rychleji, přesněji a přesvědčivěji.
Veřejná výuka pana docenta Jiraského
v rámci Metodického centra na mě velmi zapůsobila a velmi nám pomohla.
Věřím, že se podobná přednáška bude
v budoucnu opakovat.“
Miroslava Raková
Autorka článku Mgr. BcA. Miroslava
Raková vystudovala hru na klavír na
Konzervatoři v Teplicích a magisterské
studium Učitelství pro ZUŠ na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Je
absolventkou bakalářského studia Klavírní pedagogika na HF JAMU v Brně.
V současné době je posluchačkou MC –
Kurzu č. 3 – Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních
pomůcek ve výuce klavírní hry. V roce
1991 založila a do roku 1999 vedla Soukromou ZUŠ v Litvínově. Nyní pedagogicky působí na ZUŠ v Jirkově.

Vojtěch Špaček: „Zhruba za měsíc po
této lekci mne čekalo vystoupení s Czech
Virtuosi a měl jsem tak možnost ověřit si svou připravenost před znalým
publikem. Pan docent Jiraský byl pro
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METODIKA A ODBOR NÉ ST UDIE
Hraj si a buď fit!
Prstová a pohybová cvičení
Úvod
Od počátku mé praxe mě provází
potřeba vyhledávat vhodná cvičení pro
děti, které hrát na klavír teprve začínají,
jakož i pro ty pokročilejší.
V minulosti tradovaný názor, že je
třeba napřed vybudovat žákovu techniku a pak teprve přichází na řadu
samotná hudba, je dávno překonaný,
a díky moderní klavírní pedagogice je
nám, kdo pracujeme s dětmi u klavíru,
naštěstí dovoleno vytvářet hudbu od
první lekce. Toto posvěcení autoritami
však některé méně zkušené pedagogy
mohlo vést k názoru, že se bez prstových cvičení a etud vlastně docela dobře obejdou a techniku žáka vybudují
„za pochodu“ rovnou na přednesových
skladbách.
Sama jsem nějaký čas tomuto mýtu
podlehla a technická cvičení nijak nevyhledávala. Měla jsem za to, že stupnice, akordy a etudy, které bylo zapotřebí
zvládnout k postupovým zkouškám,
přece musejí stačit. Skutečností však
bylo, že jsem čím dál častěji shledávala
své žáky u klavíru nepřipravené na různé úkoly, které jim přinášelo studium
nových skladeb. Problémy byly různé,
od měkkého odtahu přes legato, dvojhmaty atd. až po otázky takzvané velké
klavírní techniky u větších dětí.
Brzy jsem si uvědomila, že většina
těchto problémů má společného jmenovatele a tím je nedostatečná pružnost
ruky, která se projevuje zbytečným
zvedáním prstů, ztuhlým a pasivním
zápěstím, neschopností cítit a používat celou paži. Taková nedostatečně
kultivovaná dětská ruka je překážkou
pohyblivosti v rychlejších skladbách



a důvodem poněkud těžkopádné hry
u některých dětí. Ke všemu se mi často
nedařilo u žáků docílit pěkně znějícího
tónu, což bylo ze všeho nejhorší.
Mojí prioritou odjakživa bylo a vždy
bude naučit žáky hrát kulatým, ušlechtilým, nosným, živým, vokálním tónem,
ať už jsou schopni hrát v rychlých tempech či nikoliv, ať hrají skladbičky na
elementární úrovni nebo Rachmaninova. Někdy ale nepomáhají metafory, poetická přirovnání, předehrávání
ani hojné zpívání na hodinách. Nestačí
kultivovat rozlišovací schopnosti sluchu, když ruka není připravená.
Po vzoru zkušených pedagogů jsem
si začala cvičení pro začátečníky vytvářet na míru. Hráli jsme s malými dětmi motivky na texty říkadel (podobně
jako v Klavírní školičce) nebo si texty
rovnou vymýšleli. Potíž byla i u starších začátečníků, kde bylo třeba mít na
zřeteli jejich intelektuální uspokojení
z práce, a tedy s říkadly by člověk jaksi
nepochodil.
Přiznám se, že mě vždy poněkud
odpuzovaly sbírky prstových cvičení
(Schmidt) a přílišné lpění na záplavě
etud, ve kterých žák, není-li vysloveně
motorický typ, jen těžko nachází hudební uspokojení. Když se mi dostala do ruky německá sbírka prstových
a pohybových cvičení Spiel Dich fit!,
kterou vytvořily Elisabeth Monarth
a Antoinette van Zabner (vydala Univerzální edice ve Vídni r. 1998), považovala jsem to téměř za znamení
z nebe. Moje radost z objevu je o to větší, že „medvídci“ se líbí dětem a rády je
hrají. Cvičení jsou opravdu univerzální,
zvládnou je malí začátečníci a dobře
slouží i větším dětem.

Ze začátku jsem zamýšlela německý
text přeložit pouze pro vlastní potřebu nebo nanejvýš pro potřebu kolegů,
kterým je němčina překážkou k seznámení se s tímto materiálem. Čím více
jsem se sbírkou zabývala, tím zřetelněji jsem rozpoznávala její vysloveně
komunikační charakter, což evidentně
bylo záměrem autorek. Překlad tedy
zachovává původní formu „laskavého
imperativu“ a stejně jako originál se
obrací přímo k žákovi důvěrným oslovením „ty“.
Snad nebudu podezírána z neskromnosti, jestliže si přeji, aby přeložený materiál ve formě pracovních listů
oslovil i české děti u klavíru a dobře jim
sloužil.

Charakteristika sbírky
Spiel Dich fit!
Materiál je ideální kombinací názornosti, srozumitelnosti a metodické
fundovanosti. Na první pohled zaujme
příjemnou stručností, půvabnými ilustracemi a přehledným členěním do šesti
barevně diferencovaných oddílů.
Velkou předností sbírky, významně
podtrhující její využitelnost, jsou grafická znázornění prováděného pohybu.
Žák si podle obrázku sám „nakreslí“ směr a charakter pohybu, procítí
pohyb v těle ještě předtím, než začne
hrát. Takto si poměrně rychle a snadno vytváří potřebné návyky, které má
navíc podpořené vizuálně (obrázkem
medvídka) a které si spojuje s určitou
zvukovou představou v průběhu správného provádění cvičení.
Nákres pohybu občas vyžaduje doplnění popisujícím vysvětlením, co právě
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medvídek dělá a jak to dělá, protože nemusí být pro žáka na první pohled zcela
jednoznačný. Tak je tomu např. u cvičení Cesta kolem světa (č. 1 v červeném
oddílu), kde šipky tak docela nekorespondují s požadavkem propojování
tónů legato, uvedeným pod notovým
zápisem. Je třeba navést žáka k hlubokému ponoření prstů na dno kláves při
současném propojení motivku legato
jedním souvislým pohybem paže. Podobně u cvičení Sáňkování (č. 4, zelený oddíl) obrázek proplétajících se
zvlněných čar může být pro někoho
ve zdánlivém nesouladu se svištěním
saní z kopce dolů. Tady je nutné si uvědomit, že právě navazujícím vlnivým
pohybem obou paží docílíme požadovaného hladkého, souvislého a vyrovnaného zvuku.
Každé cvičení je primárně zaměřeno
na jednu oblast práce ruky: prsty, palec, zápěstí, paže a nezávislost rukou.
V každém z šesti oddílů je zastoupeno
všech pět oblastí. Ovšem většina cvičení je vícevrstevnatá a má další, někdy
skryté, roviny působnosti. Už to první
(Hra na honěnou – č. 1 v žlutém oddíle) vyžaduje nejen vyrovnané „pobíhání“ prstů v šestnáctinových notách, ale
zároveň vede ke hře motivku na jeden
impulz s propojením not pod jedním
obloučkem.
Cvičení Šplhání (č. 2 v zeleném oddíle) procvičuje palec. Každá skupinka
not pod jedním trámečkem představuje jeden schůdek – tady je třeba vkládat prsty a dlaň expresivně do kláves
a zároveň propojujícím pohybem paže
pojmout pasáž jako celek. Necháme
tady medvídka vyšplhat až na vrchol
kopce a podpoříme tento úmysl odpovídající dynamikou, aby si žák uvědomil návaznost pohybu a celistvost
útvaru.
Nezanedbatelným přínosem materiálu je bezesporu též pomoc žákovi v tříbení jeho hudebního myšlení
a v rozkrývání hudebně teoretických
souvislostí. Najdeme tu opravdu dobré
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nápady, např. znázornění souběžných
tercií jako dvou melodických linií
(cvičení Dvojčata). Doškálné motivky
mohou být transponovány (Překážkový
běh, Cesta kolem světa), využívána je
chromatika (Včelí roj, Déšť), procvičíme intervaly (Driblování), kvintakordy
harmonicky i rozloženě (Dinosaurus,
Hvězdy), obraty kvintakordu (velmi
názorné cvičení Kostky), malou harmonickou kadenci (Hvězdy). Není
opomenuta ani improvizace. Žák je
vyzýván, aby vytvářel vlastní motivky
(Překážkový běh), cvičení mu předkládají melodicko-rytmický a zvukově
pohybový rámec, který s pomocí pedagoga může tvořivě obměňovat podle
potřeby.
Samozřejmou součástí je použití pedálu (Dinosaurus, Zvony), žák je veden
k proposlouchání plného, sytého, barevného zvuku, který vytváří nefixovanou rukou a přirozeným pohybem
napříč klaviaturou.
Zkušenost s použitím materiálu
v praxi lze popsat jako překvapivě přínosnou a obohacující pro žáka i pedagoga. Cvičením připravený prvek
žák zvládne v probírané látce rychleji
a snadněji, úspora času a energie je tady
evidentní. Příprava má předcházet, ale
je rovněž možné a efektivní pracovat
na obojím souběžně.
U některých dětí se v zájmu lepšího
pochopení a jistějšího osvojení osvědčuje podložit motivek textem či vhodným citoslovcem, které dokreslí poměr
mezi těžkou a lehkou dobou bez dlouhého vysvětlování („Á – hop!“ u cvičení Skákací míč či „Hoplá“ u Skoku
do dálky).
Všechny výše popsané kvality sbírky, pečlivý výběr probíraných úloh,
jejich smysluplnost a systematičnost
řazení, důsledně uplatněný prvek komunikativnosti a hravosti, to všechno
svědčí o hlubokém vhledu autorek do
problematiky práce s menšími dětmi
u klavíru. Přidanou hodnotou sbírky je
poskytnutí příležitosti pedagogovi uvě-

domit si provázanost práce na pohybových úlohách se zvukovou i s obecně
hudební stránkou rozvoje žákovy osobnosti v širokém smyslu slova.

Hraj si a buď fit! – český
překlad
Při překládání sbírky bylo mým
úmyslem zachovat co nejpřesnější názvy, informace a pokyny. V jednom
případě (č. 3 v modrém oddílu) však
bylo potřeba v zájmu správného provedení upustit od doslovného překladu.
Německé strecken, česky natahování,
evokuje určité napětí. My potřebujeme u žáka docílit pružnosti v pohybu
a tady by pokyn „natáhni“ mohl vést ke
svalovému stažení, strnulosti a podobně. Proto jsem použila volný překlad
názvu cvičení – dosahování.
Taktéž jsem si dovolila místy doplnit původní text o vlastní poznámky
k provádění (vždy malým písmem),
kde se domnívám, že je to v zájmu lepšího pochopení a správného provádění
cvičení.
Ema Michálková
Poznámka redakce: Český překlad sbírky Spiel Dich fit! je možné vyhledat na
webové stránce Pianissima.
http://pianissimo.cz/wp-content/
uploads/2017/09/E.-Mich%C3%A1lkov%C3%A1-Spiel-Dich-fit.pdf
Autorka uvedeného textu (jedná se
o závěrečnou práci Kurzu 1 v MC),
Mgr. Ema Michálková, vystudovala hru
na klavír na Janáčkově konzervatoři
v Ostravě a hudební vědu na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Soukromě studovala zpěv. Absolvovala několik ročníků Klavírních sobot na
Konzervatoři Brno, Kurz č. 1 v MC JAMU,
nyní navštěvuje Kurz č. 2. Dvacet let učí
hru na klavír, v současnosti na ZUŠ Pavla Křížkovského v Brně.
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Hraj si a buď fit!
Prstová a pohybová cvičení
pro mladé a stále mladé klavíristy
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KONCERT Y
Lisztův klavírní koncert - výlet do transcendentna…
zaskočil za nemocnou houslistku Marii Korpasovou. V dalších číslech již žádné změny nenastaly. Clarinettino na sólový klarinet hrála Barbora Durďáková (pedagog prof. Milan
Polák, doc. Vít Spilka). V Lisztově koncertě usedla za klavír
Lucie Pokorná (pedagog prof. Alena Vlasáková).

Každý koncert je svým způsobem hudebním svátkem.
Nejinak tomu bylo v pátek 9. února v 19:00 hod., kdy se
v brněnském Besedním domě konal orchestrální koncert
Moravské filharmonie Olomouc. Dirigování se ujala v rámci
svého absolventského výkonu bakalářského studia na AMU
v Praze Jana Mimrová. Na tomto koncertě zazněla čtyři
díla – Koncert pro dvoje housle a smyčcový orchestr d moll
od Johanna Sebastiana Bacha, Clarinettino od Ondřeje Kukala, Koncert Es dur pro klavír a orchestr Ference Liszta
a po přestávce pak Dvořákova symfonie č. 6 D dur. Hned
v prvním čísle došlo ke změně v obsazení sólových houslí.
Spolu s Marií Hujerovou (pedagog prof. František Novotný)
vystoupil pan profesor František Novotný, který pohotově

Tento známý klavírní koncert se stal vrcholem první poloviny koncertu. Skladba je velice vděčná pro posluchače
i sólistu, který zde může ukázat nejen svoji brilanci a virtuozitu, ale také rozezpívat nástroj v dlouhých frázích. Pianistka
zahrála dílo s velkým nadhledem a porozuměním. V interpretaci se neobjevovaly žádné rušivé prvky, sólový nástroj
velmi dobře zněl přes orchestr a sólistka a orchestr spolu
výborně komunikovaly. Pianistka dokázala v každé větě navodit podmanivou atmosféru a podtrhnout lyrická i vtipná
místa. Tato nádherná interpretace jako by nás přenesla do
přírodní scenérie, kde lze intenzivně prožívat ty nejkrásnější
pocity. Jako bychom se dotkli samotného transcendentna.
Viktor Vojnovič
Autor článku MgA. Viktor Vojnovič je absolventem Konzervatoře v Českých Budějovicích a magisterského studia oboru
Hra na klavír na HF JAMU. V současné době je studentem
doktorského studia HF JAMU v oboru Interpretace a teorie
interpretace. Zároveň působí jako učitel a korepetitor na Základní umělecké škole Orchidea v Brně.

Brněnské klavírní mládí začíná druhé desetiletí své existence
„V roce 2017 se konal jubilejní
10. ročník projektu Brněnské klavírní
mládí…a pro mne jako dlouholetou
organizátorku vyvstaly otázky: Pokračovat stejným způsobem? A pokračovat vůbec? Každý, komu jsem
tyto otázky položila, reagoval úplně
stejně – tak krásné a populární koncerty přece nemohou jen tak skončit!“
napsala v úvodním slově k programu
zakladatelka projektu Mgr. Eva Horáková. A tak jako každý rok v prvním
čtvrtletí, i letos se 28. února konal už po
jedenácté společný koncert klavíristů
- žáků brněnských základních uměleckých škol a konzervatoře, který pořá-
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dal spolek Arete z.s. v úzké spolupráci
s klavírním oddělením Konzervatoře
Brno. K velkému potěšení pořadatelů
se ukázalo, že zájem uchazečů o účinkování na tomto koncertě z řad žáků
i jejich učitelů se stále zvyšuje. Letos
se přihlásilo 33 adeptů z jedenácti ZUŠ
a porota složená z pedagogů klavírního oddělení brněnské konzervatoře
měla opravdu nelehkou úlohu vybrat
na veřejné přehrávce přiměřený počet
účinkujících a zařadit přitom co nejvíce
uměleckých škol.
Nakonec se na koncertě představilo
těchto 16 klavíristů ve věku od šesti do

osmnácti let: Amálie Vlčková – pedagog Mgr. Věra Chmelová, Ph.D. (ZUŠ
Orchidea), Vojtěch Langášek – pedagog BcA. Monika Czajkowská a Radek
Bagar – pedagog Jelena Kapitula (ZUŠ
J. Kvapila), Alena Jurková – pedagog
Mgr. Marcela Hoňková a Eliška Housková – pedagog MgA. Eva Housková
(ZUŠ PhDr. Z. Mrkose), Martin Bajer
a Jakub Koňárek – oba žáci MgA. Martina Fišla (ZUŠ V. Kaprálové), Viktorie Kozánková – pedagog MgA. Lucie
Halíček Czajkowská, PGAD. a Tereza
Marečková – pedagog Mgr. Inna Aslamas (ZUŠ F. Jílka), Lukáš Ondruš – pedagog Mgr. et Mgr. Helena Chlebcová
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(ZUŠ Charbulova – poprvé!), Klára
Bajerová – pedagog MgA. Petra Kujalová (ZUŠ A. Doležala), Martina
Taslerová a Kryštof Lerche – oba učí
Ludmila Fialová (ZUŠ Veveří), Jakub
Smekal – pedagog MgA. Sabina Břeská
(SZUŠ Universum), Jakub Černý – pedagog Bc. Zuzana Zámečníková (ZUŠ
varhanická) a Nella Mazáčová – pedagog MgA. Jolana Zedeková (ZUŠ
P. Křížkovského).
K žákům ZUŠ se přidali tři studenti
Konzervatoře Brno. Melanie Šohajová ze třídy MgA. Dagmar Pančochové
zahrála kultivovaně, s nadhledem a pochopením pro klasicistní stavbu první
větu ze Sonáty Es dur op. 31 č. 3 Ludwiga van Beethovena. Kateřina Blažková
ze třídy Mgr. Renaty Bialasové zaujala
v Ondine z cyklu Kašpar noci Maurice
Ravela noblesou, virtuozitou a rozsáhlou škálou barevných a dynamických
odstínů. Na závěr celého koncertu
předvedl Pham Anh Hoang, student ze
třídy Mgr. Inny Aslamas, Baladu F dur
op. 38 Fryderyka Chopina s patřičným
ponorem, dramatickým napětím a bravurou.
Po suchých faktech bych ráda přidala několik osobních postřehů.
Inspirující prostředí sálu Besedního domu, krásný nástroj a zasloužený
aplaus je odměnou pro každého talentovaného hudebníka, malého či většího, zároveň je také povzbuzením a pobídkou k dalšímu studiu i koncertnímu
vystupování.
Pro pedagogy (a neméně pro rodiče) jsou dobře odvedené výkony dětí
a jejich vřelé přijetí publikem zadostiučiněním a potvrzením jejich výuky,

neboť, jak všichni dobře víme, vést nadaného žáka je nejen radost, ale také
obrovská odpovědnost a spousta hodin
práce navíc.
Zaplněný sál svědčí jednak o zájmu
hudbymilovné veřejnosti a příznivců klavírního umění o tento projekt
a také o skvělé spolupráci základních
uměleckých škol, kterým se spolu s organizátory podařilo distribuovat velké
množství vstupenek.
Konečně opakovaný zájem dětí a jejich učitelů o tento koncert (např. Pham
Anh Hoang jako jedenáctiletý účinkoval na 1. ročníku Brněnského klavírního mládí v roce 2008 a nyní popáté už
jako student absolventského ročníku
konzervatoře), neustálé objevování nových talentů, krásné výkony na koncertě a následně nadšené ohlasy publika
jsou potěšením pro nás všechny, kteří
se na této akci podílíme.
Citací slov iniciátorky a neúnavné organizátorky Mgr. Evy Horákové

článek začíná, skončíme tedy rovněž
citací – z dopisu paní učitelky Marcely Hoňkové ze ZUŠ PhDr. Z. Mrkose:
„Nejen naše dvě účinkující, ale i rodiče
a žáci naší školy, kteří koncert navštívili, z něj byli nadšeni. Vyřizuji jejich slova chvály a horlivě se k nim připojuji. Je
to úžasný projekt, který přináší našim
malým klavíristům a jejích blízkým neskutečný zážitek.“
Renata Bialasová
Autorka článku Mgr. Renata Bialasová
absolvovala hru na klavír na Konzervatoři Brno ve třídě prof. Josefy Hlouškové a poté VŠMU v Bratislavě ve třídě
doc. Evy Fischerové. Od roku 1988 vyučuje hru na klavír na Konzervatoři Brno.
Deset let korepetovala na smyčcové katedře JAMU. Věnuje se také koncertní
činnosti, především v klavírním duu se
svým otcem Milanem Bialasem. V rámci Klubu moravských skladatelů organizuje festival Dny mladých interpretů.

Druhý koncert „přes moře“
Již před třemi roky uspořádala ZUŠ
Vítězslavy Kaprálové v Brně první autorský večer z díla Alexandera Zlámala
(1930). Skladatel, původem z Bratislavy, avšak s rodinnými kořeny v Brně,
kde má dodnes vazby pracovní i přá-



telské, byl z politických důvodů nucen
emigrovat do USA. Dnes žije a stále pedagogicky působí ve městě Sedona ve
státě Arizona. Jeho skladby jsou originální a přitom posluchačsky i hráčsky
přijatelné i pro žáky ZUŠ. On sám svůj

kompoziční styl charakterizuje jako
harmonický neoromantismus s občasnými „úniky“ do impresionismu, to vše
ovlivněno jazzem.
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Navázáním kontaktu prostřednictvím programu Skype a propojením
počítače s dataprojektorem se v pondělí 5. března mohl od 18 hodin našeho
a 10 hodin arizonského času uskutečnit
již druhý koncert ze skladeb A. Zlámala. Zatímco publikum sedělo v koncertním sále, autor sledoval spolu se
svou manželkou koncert z obývacího
pokoje svého domu. Na úvod pozdravil brněnské posluchače, poděkoval
hlavní organizátorce koncertu, paní
Blance Jandové, za ochotu a nadšení, se
kterým se do realizace projektu vrhla,
a všem pedagogům a žákům, kteří se
na koncertě spolupodíleli. Po krátkém
slovním úvodu se vypnul obrazový
přenos přes dataprojektor a počítač
s webovou kamerou se natočil směrem
k pódiu, aby pan skladatel mohl v klidu
sledovat průběh koncertu.
Na koncertě zazněly následující
skladby: Preludium a Nokturno pro
flétnu a klavír z roku 2013, Předtucha
(koncertní etuda pro 2 flétny a piano)
z roku 2016, Z venkova (dětská suita
pro piano) z roku 2015 - část I. Dudáček, První tanec (intermezzo pro piano) z roku 2015, Fragmenty (suita pro
kytaru) z roku 2014 – části I. Německý
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skladbách (např. BcA. Alžběta Krausová, nyní studentka 2. ročníku magisterského studijního oboru Hra na klavír
na JAMU ze třídy prof. Jana Jiraského).

a II. Italský, J. Strauss/arr. A. Zlámal:
Na krásném modrém Dunaji (pro 4
líné ruce) z roku 1985, Marche Triste
pro flétnu a klavír z roku 2014, Touha
(„air“ pro hoboj a klavír) z roku 2014,
Hrátky s Tritonem (harmonická etuda
pro piano) z roku 2014, Diskuse (Studie pro flétnu, klarinet a piano) z roku
2014, Labutě (balada pro zpěv a kytaru) z roku 2014, a na závěr Nostalgie
(Preludium a Balada pro alt saxofon
a piano) z roku 2015.

Na závěr koncertu po velkém potlesku se opět předalo slovo skladateli
Alexandru Zlámalovi, který dojatě poděkoval všem účinkujícím, popřál nám
pěkný večer a my mu popřáli vzhledem
k časovému posunu dobrou chuť k obědu. Věříme, že se v příštích letech opět
podaří uskutečnit tento neobyčejný
koncert, který dokáže v přímém přenosu spojit a potěšit milovníky hudby
z různých částí světa.
Věra Chmelová
Poznámka redakce: Ke článku jsou připojeny tři skladby Alexandera Zlámala
určené pro dětské interprety. PASTORALE II a IV jsou ze souboru šesti „Pastorálních skic“ (2012), skladba Labutě z dětské suity pro klavír „Z venkova“ (2015).

Interpretaci skladeb zajistili žáci
a absolventi ZUŠ V. Kaprálové ve spolupráci s pedagogy školy – ti se podíleli jak na sólových, tak i komorních
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Z venkova
III. Labutě
ADAGIO
POCO RUBATO, COLLA SENTIMENTO
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Z AMYŠLENÍ
Jakou podobu mohou mít zkoušky z klavíru na ZUŠ
Konec školního roku sebou vždy přináší téma závěrečných zkoušek z klavírní hry a prostor pro zamyšlení se
nad jejich účelem a průběhem. Jejich
podoba se může na jednotlivých ZUŠ
poměrně výrazně lišit, stejně tak hodnocení žáků. Tento text je jen jedním
subjektivním příspěvkem na dané téma
a jeho cílem je společně se zamyslet nad
něčím, co nám může připadat zcela
jasné a neměnné, nebo naopak cítíme
potřebu něco změnit.
Zamyslíme-li se hlouběji nad tématem postupových zkoušek, napadne
nás řada otázek, na které bychom si
měli umět odpovědět:
• Jsou zkoušky na ZUŠ užitečné?
• Jsou nutné pro všechny žáky?
• Co je jejich smyslem/posláním/
cílem? (proč je organizujeme,
komu co přinesou?)
• Jak by měly probíhat? (co po čem
by mělo následovat a je nutné to
přesně určovat?)
• Kdo by měl být výkonu žáka
přítomen?
• Kdo a jak by měl výkon žáka
ohodnotit?
• Mají být stejná pravidla hodnocení pro všechny žáky bez
ohlednu na míru jejich talentu či
další okolnosti?
Jsou postupové zkoušky na ZUŠ
užitečné a nutné? Vzpomínám si, jak
se v minulosti na jedné z několika škol,
kde jsem působila, zkoušky teprve zaváděly. Vzpomínám i na snahu zkoušky
po letech zrušit a nahradit je koncertem. Po nějakou dobu byla i možnost
místo zkoušek zahrát na 2-3 vybraných koncertech zkouškový program
a mít k tomu pět návštěv koncertů
jako pasivní posluchač. Bylo zajímavé
sledovat úroveň hry žáků před zavedením zkoušek, po jejich zavedení, ale
i proměnlivost výkonů žáků u zkoušek



v důsledku postupné obměny pedagogického kolektivu. Každý pedagog měl
ke zkouškám trochu jiný přístup a jiný
způsob motivace svých žáků (do výkonu se promítaly i zkušenosti pedagoga,
jeho vzdělání a celoživotní vzdělávání).
Pokud bych po těchto svých zkušenostech měla odpovědět na první otázku,
musela bych jednoznačně říct Ano,
zkoušky na ZUŠ mají své místo. Otázkou je, zda by měly být vždy povinné
pro všechny žáky bez rozdílu. Velmi to
souvisí s cílem zkoušek – měli bychom
si ujasnit, proč je organizujeme a co
komu přinesou.
Co je smyslem či posláním zkoušek? Určitý smysl budou mít zkoušky
pro vedení oddělení či školy, jiný cíl
mohou mít pedagogové (i když by bylo
dobré, kdyby tyto cíle byly podobné),
jinak vidí smysl zkoušek žáci, a i ti se
mohou ve svém pohledu rozcházet.
Myslím si, že učitel i žáci by měli mít
jasno v tom, proč se ke zkouškám chodí. ZUŠ je škola a jako na každé jiné
škole má studium na ZUŠ svá pravidla – řídíme se svým ŠVP, dodržuje se
školní řád, žáci dostávají známky a vysvědčení atd. Na školách je přirozené
plnit školní docházku, být zkoušen
a být hodnocen za svůj výkon. Zkoušky
na ZUŠ umožňují vedení školy a pedagogům poznat celkovou úroveň hry
na oddělení (tj. u zkoušek mohou vyslechnout i hru těch žáků, kteří se na
školních koncertech moc neobjevují)
a na základě toho si mohou stanovit
další postupy a cíle – kam v učení
dále směřovat (např. vést žáky ke hře
více přednesů, ke hře zpaměti, k lepšímu zvládnutí hry skladeb z období
baroka apod.). Oproti koncertu mají
zkoušky i další výhodu (pokud si pedagogové udělají rozumný časový rozpis
s dostatkem času) – mohou si o svých
žácích hned po jejich výkonu popovídat (bez jejich přítomnosti), rozebrat
jejich výkon a vzájemně si poradit, co

by žákovi mohlo ještě víc pomoct, nebo
jak pomoct jiným svým žákům s něčím, co tomuto žákovi od kolegy jde
výborně, a já nevím, jak toho u těch
svých docílit (to je ideál vzájemné
komunikace pedagogů u zkoušek…).
Vedení někdy může vnímat zkoušky
i jako nástroj kontroly práce svých zaměstnanců – zda plní své povinnosti,
čtou požadavky ke zkouškám a plní je,
jsou schopni kvalitně připravit žáky ke
zkoušce a drží se stanovených předpisů
a pravidel. Tento důvod mi nepřipadá
moc důstojný, ale kdyby všichni pedagogové svědomitě plnili své povinnosti, nemusel by tento důvod existovat.
Důležité je, aby v těchto případech
vedení přistupovalo k pedagogům individuálně a pokud by mělo nedůvěru
k některému členovi pedagogického
sboru, mělo by tuto nedůvěru řešit
pouze s konkrétním učitelem a mít k ní
nezpochybnitelný argument. Tato nedůvěra by se neměla přenášet na ostatní
učitele a chyby jednoho pedagoga by
se neměly zobecňovat. Naopak vyjádření důvěry a podpory ze strany vedení může být významným motivačním
motorem a povzbuzením.
Myslím, že otázka důvěry se vztahuje i na žáky. I pro ně jsou zkoušky
něčím, co je může posunout dál, avšak
každý žák vnímá zkoušky jinak. Pro
všechny žáky jsou zkoušky událostí,
na které mají předvést předem stanovenou látku, kterou nacvičili za určitý
daný úsek (některé školy uvádějí látku
nacvičenou za poslední čtvrtletí, jiné
za druhé pololetí, může se to různit
i podle výše ročníku žáků), na základě
toho jsou porovnáváni s ostatními žáky
daného věku či ročníku a ohodnoceni.
Pro vedení a učitele může být dobré vědět, jak si žák stojí ve srovnání se svými
vrstevníky, ale mnohem důležitější je
vědět, jak se konkrétní žák posunul za
další rok své práce – zda došlo k pokroku a jakým směrem. Mnohé žáky
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nezajímá, jestli hráli líp než „ten před
nimi“, často jim toto srovnávání může
být i protivné. Zajímá je, zda se nám
pedagogům jejich hraní líbilo, co na něj
říkáme, zda u něj vidíme pokrok a jak
jej ohodnotíme. Pedagogové u zkoušek
se na tomto základě stávají pozornými
a přejícími posluchači, nikdy by neměli
číhat na chyby žáků z vedlejších tříd.
Pro některé žáky mohou být zkoušky
příležitostí ukázat se a být pochválen –
když jde žák ke zkoušce s pozitivním
očekáváním (a přesto by měl být motivován k tomu, aby ukazoval hudbu
a ne sebe), nebo naopak nepříjemným
zážitkem – když přichází s obavami či
nedůvěrou, která se nakonec projeví
v nejistotě během hry. Někdy je nedůvěra způsobena nedostatečnou či nepravidelnou přípravou. V tomto případě často upozorňujeme na „motivační“
přínos zkoušek – žák ví, že něco musí,
a to ho „motivuje“ k tomu, aby něco
lépe nacvičil. Nad slovem „motivovat“
je nutné se zamyslet. Když si přečteme
knížku Zdeňka Matějčka „Po dobrém
nebo po zlém?“, možná začneme váhat,
zda zkoušky patří mezi motivační, či
spíš donucovací prostředky. Některé
žáky (a není jich málo) skutečně mohou přimět k lepší přípravě do hodin
a celkově lepším výkonům, byť obvykle
spíš nárazovým (žák přidá ve cvičení
s blížícím se termínem zkoušky, pak
opět na dlouho poleví). Pokud je učitel schopný vymyslet ještě jiné, skutečně motivační cíle (hra na koncertě na
zámku či v jiném pěkném prostředí,
za stanovený počet nacvičených stupnic a akordů si může zahrát oblíbenou
skladbu apod.), pak ani zkoušky nemusí být pro žáka stresem a mohou být
jen dalším vystoupením, na které je žák
dobře připravený (zahraje a dostane se
mu rad, jak se dál rozvíjet).
Jiná situace je u žáků pilných nad rámec svých povinností – těch, co nacvičí
ještě delší, náročnější program, než jaký
se obvykle požaduje u zkoušek. Zahrají ho na několika koncertech, uspějí
s ním na soutěži, kde jejich výkon často
posuzuje ještě odbornější porota, než
je ta, co je hodnotí u zkoušek ZUŠ. Je
nutné, aby tito žáci povinně hráli zno-
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vu i u zkoušek? Z vlastní zkušenosti
vím, že pokud jsme se těmto žákům
před soutěží zmínili, že v případě výborného umístění na soutěži nebudou
muset hrát u zkoušek, jejich aktivita
a snaha výrazně vzrostla a dosáhli větších úspěchů než ti, které jsme na škole
takto nemotivovali. Je zároveň nutné
těmto žákům vysvětlit, že i po soutěži
je zapotřebí cvičit, i když nemusejí ke
zkoušce. Pokud by tomu tak nebylo, už
by příště tuto výhodu nedostali. Vždy
to pochopí, navíc si pedagog s žáky vytyčí další cíle a termíny koncertů a „hudebních výletů“, jak říkáme soutěžním,
ale i nesoutěžním akcím mimo město.
Jak by měly zkoušky probíhat?
To je otázka, nad kterou se zamýšlím
a diskutuji s kolegy z různých škol snad
každý rok. Na průběhu zkoušek se na
některých školách domluví sami pedagogové, na jiných školách je jim postup
striktně dán vedením oddělení či školy.
Většinou vychází ze stanovených cílů
a přístupu vedení – co je cílem? Mít co
nejvyšší úroveň na oddělení? Nebo nechat každého, ať pracuje tak, jak nejlépe
umí v rámci svých současných možností? (A pracují pak všichni učitelé a žáci
skutečně tak, jak nejlépe umí?) Cítíme
ze strany vedení porozumění a zdravou
ctižádost? Je důležitější ctižádost vedení, učitele nebo žáka? Jde to i bez ní?
Je klavírní oddělení názorově jednotné
nebo nedrží pohromadě? Je to problém
nebo vše funguje i bez vzájemné soudržnosti? Je těžké na všechny otázky
jednoznačně odpovědět. Každá odpo-

věď může mít své pro i proti. Průběh
zkoušek a jejich hodnocení je vlastně
hlavní otázkou, která mě vedla k napsání článku. Byla i otázkou, kterou si vytáhla jedna ze studentek Metodického
centra u předloňské závěrečné zkoušky.
Zjistilo se, jak rozdílná může být někdy doporučovaná teorie od skutečné
praxe. Pokud máme ke každému žákovi
přistupovat individuálně a docílit, aby
hudební vzdělávání pro něj bylo celoživotním obohacením, bylo by správné
tento princip uplatňovat i u zkoušek.
Na většině škol se tak určitě děje – po
výkonu a odchodu žáka se slova ujímá
jeho pedagog – žáka stručně charakterizuje, zhodnotí jeho práci za poslední
rok/půlrok, zhodnotí kvalitu výkonu
u zkoušky a navrhne známku. Na jeho
vyjádření zareagují ostatní pedagogové
zkušební komise. Po krátké či delší debatě vedoucí komise potvrdí známku,
na které se komise usnesla.
Úkolem vedoucího komise by dále
mělo být rozhodnutí o známce ve chvílích, kdy se to komisi nedaří a měl by
i dbát na poklidný průběh zkoušek
a dodržování časového harmonogramu. Měl by rovněž do třídy, kde probíhají zkoušky, přijít s časovým předstihem, třídu vyvětrat, vyvěsit rozpisy,
určit umístění komise ve třídě tak, aby
žák měl dostatečný prostor a klid ke
svému hraní (komise nebude sedět
hned u nástroje, nebude se během hry
zbytečně pohybovat po třídě, nebude si
vyřizovat SMS a číst emaily, zažila jsem
i přijímací zkoušky jedné nejmenované
školy, kde si člen komise při hře uchazeče četl noviny…).
Jsou školy, které preferují jiný postup – např. výkon žáka nejprve známkou ohodnotí vedoucí komise, poté
známku navrhne učitel žáka, až poté
následuje diskuse. I tento postup je
možný (vždy záleží na domluvě mezi
pedagogy a na lidském přístupu). Otázkou však stále zůstává, co je cílem zkoušek – slouží zkoušky ke zkoušení žáků,
zda umí zahrát nastudovaný program
odpovídající jeho ročníku, nebo ke
zkoušení pedagogů, zda umí ohodnotit
své žáky jako na soutěži? Jsou žáci, které bychom na soutěž nikdy neposlali. Je
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nutné jim vytvářet soutěžní podmínky
na škole? Myslíme, že nám tím vzroste
úroveň hry? Nebylo by lepší dát pedagogům svobodu a nechat je přirozeně
zareagovat na hru žáků v pořadí, jaké
jim je příjemné a domluvit se na známce až poté, co zjistíme situaci v rodině
žáka a poznáme žáka z pohledu jeho
pedagoga?
Navíc každý žák je jiný – jsou žáci,
kteří raději hrají na koncertě, a naopak jiní jdou raději zahrát ke zkoušce,
„protože tam sedí méně lidí“. Tím se
dostáváme k otázce, kdo všechno by
měl být u zkoušky přítomen. Většinou
komisi tvoří minimálně tři pedagogové
klavírní hry. Je důležité, aby v komisi
vždy seděl pedagog žáků, kteří u zkoušky hrají. Občas se řeší přítomnost rodičů – rodiče by rádi u zkoušky byli,
ale není jim to dovoleno. Přemýšleli
jsme někdy nad důvody, proč jim není
dovoleno výkon vyslechnout? Někteří
rodiče ruší nebo přenášejí své napětí
na žáka. Při hře žáků si obvykle píšeme
poznámky a není nám příjemné, když
do nich rodič vidí nebo nás při psaní
sleduje. Jsou nějaké další důvody, proč
není přítomnost rodičů u zkoušky žádaná?
Hodnocení výkonu je další téma,
které vnímáme velmi subjektivně. Některé školy rozlišují dvě známky – jednu dávají za konkrétní výkon u zkoušky

a píše se do katalogových listů, druhá
se dává za celkovou práci za celé pololetí a píše se na vysvědčení. Známky se
mohou od sebe lišit maximálně o jeden
stupeň. Co všechno na výkonu hodnotíme a do jaké míry známka vypovídá
o aktivitě žáka a o aktivitě učitele? Čím
jsem starší, tím více a častěji vidím rozdíly ve hře žáků od začínajících mladých kolegů a zkušených pedagogů,
učitelů, kteří na sobě neustále pracují
a těch, kteří své vzdělávání po absolutoriu školy ukončili, učitelů, pro které je
učení prací i koníčkem, a naopak těch,
kteří si jdou jen vydělat na živobytí.
Mladí učitelé mívají méně zkušeností a více otázek, ale také více nadšení,
často lépe znají aktuální estetiku hry
a nejnovější poznatky z metodiky klavírní hry. Starší pedagogové mají více
zkušeností, snadněji se jim daří vybrat
vhodný repertoár, a pokud se celoživotně vzdělávají, mají i přehled v oblasti
současné metodiky a estetiky. To vše
se promítá do hry žáků. Jak je chceme spravedlivě posuzovat, když každý
má jiné podmínky pro své vzdělávání?
Můžeme v rámci úvazku jednoho pedagoga vnímat, kteří žáci jsou šikovnější a pilnější. Můžeme při hře žáků
z různých tříd vidět, kdy žáky vede
zkušený učitel a kdy začínající kolega.
Je však v takovém případě vhodné,
aby se nejprve navrhovala známka?
Známkujeme v tuto chvíli žáka nebo
jeho učitele? A pokud odhlédneme od

vlivu pedagoga, jak budeme hodnotit
žáky s různou mírou talentu? Máme
žáky, kteří nám v hodině téměř okamžitě udělají, co po nich chceme, ale za
týden to nenacvičí a další hodinu začínáme téměř od nuly, naopak jiní v hodině přes veškerou snahu úkol nesplní,
ale přijdou za týden a je to nacvičeno.
Někteří žáci jsou nesoustředění a často
chybují. Nejedná se ještě o specifickou
poruchu učení, ale má to vliv na kvalitu
hry. Mají platit stejná pravidla hodnocení pro všechny žáky, nebo chceme ke každému žákovi přistupovat
individuálně a tomu i přizpůsobit
systém hodnocení u zkoušek? Snažíme se o to? Umožňuje nám to naše škola? Máme možnost s tím něco udělat?
Je tu spousta otázek, na které bychom měli hledat odpověď, ale možná
zde řada dalších otázek chybí. Myslím,
že někdy není ani tak důležité najít jednoznačnou odpověď (někdy ani neexistuje), ale přemýšlet nad žáky – nejen
nad jejich hudebními výkony, ale i nad
jejich osobností, vlastnostmi, charakterem, chováním, povahou, ale i potřebami, aby z nich jednou vyrostli nejen
dobří muzikanti, ale i lidé, kteří mají
své lidské kvality a na studium v ZUŠ
budou rádi vzpomínat.
Věra Chmelová

RECENZ E
Robert Koubek: Jaroslav Ježek – klavírní dílo
Nakladatelství Janáčkovy akademie múzických umění
vydalo v roce 2017 kritickou edici klavírního díla Jaroslava
Ježka, jejímž autorem je Robert Koubek (absolvent magisterského studia oboru Hra na klavír a klavírní pedagogika
na JAMU v Brně).
Publikace přináší kompletní dochované dílo skladatele
pro jeho oblíbený a hlavní hudební nástroj. Zaměřuje se
pouze na Ježkovu tvorbu uměleckou a na skladby primárně



pro klavír určené. Proto zde nenajdeme například populární
Bugatti step, psaný původně pro orchestr, jehož je klavír
pouhou součástí.
V úvodu k notové části se můžeme dočíst, že o Ježkovo
dílo zprvu pečoval Václav Holzknecht, klavírista a skladatelův přítel. Řadu jeho skladeb i sám premiéroval. Později
na něj navázal klavírista Jan Novotný. Oba výše zmínění
milovníci Ježkova díla se ujímali i revizí jednotlivých vy-
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daných děl. Zvláště Novotného edice jsou jedinečné a stojí
za zhlédnutí. Jedná se vlastně o detailní interpretační názor
zapsaný do not.
Edice Roberta Koubka se snaží o co největší autentičnost,
bez zásahů do rukopisů. Navazuje na veškerá předešlá vydání jednotlivých Ježkových klavírních skladeb a zároveň
čerpá přímo z autografů. Do vydání jsou zařazeny některé
kompozice, které dosud nebyly vydány a byly objeveny na
základě bádání (např. Prélude ze Suite pour le piano z roku
1926, nejstarší autorova dochovaná celistvá kompozice).
Každá oprava či autorův zásah do originálního Ježkova
textu je opatřen hranatou závorkou a poznámkami na konci
skladby, ve kterých je popsána problematika přepisu rukopisů, případně i porovnání se všemi předešlými vydáními
dané skladby.
Edice klavírních skladeb Jaroslava Ježka chce připomenout méně známou stránku skladatele, který je proslulý především jako autor písní pro Osvobozené divadlo, a posloužit
jako pramen pro budoucí interprety.
Miroslava Raková

IMP ROVIZ ACE
Manfred Schmitz: Spielwiese - improvizační prvky v klavírní výuce
dětí
Existuje řada cest, jak vychovávat
žáka k improvizačním dovednostem.
Výuku a využití improvizace dnes
přitom chápeme jako nenásilný prostředek rozvíjení tvořivých schopností
žáka. Manfred Schmitz ve své sbírce
„Spielwiese“ nabízí řadu návodů, jak
improvizaci u žáků rozvíjet: od transpozičních úkolů až po stylizační. Sbírka
vyšla v roce 1997 v Berlíně v nakladatelství Deutscher Verlag für Musik.
V podtitulu si nese názvy aktivit, které
zároveň vystihují poslání celé sbírky:
proměňujeme - objevujeme – improvizujeme. Autor charakterizuje své záměry v předmluvě, kdy tvořivou práci
s hudební řečí jednoduše popisuje jako
„hraní si s tóny“. Zprostředkování pocitu hry, která začíná drobnými změnami
hudební myšlenky a končí vytvářením
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vlastního hudebního projevu, je podstatou Schmitzova metodického záměru.

tický „Kašpárkův výstup“ se rozvine
ve velkou „Klauniádu“ s diatonickými
postupy a modulačními momenty.

I přesto, že autor postupuje zábavným a pro děti srozumitelným způsobem, klade si nemalé cíle: porozumění
textu, formě a faktuře skladby. Propojení hudebního poznání je přirozeně
spojeno s osvojováním nových klavírních dovedností. Úkoly snadno navazují na dnes již běžnou výuku teorie
u klavíru. Týkají se okruhů intervalů
diatonických i chromatických postupů,
hry stupnic, doškálných akordů a jejich
obratů.

Objevná jsou pro děti „Hudební
setkávání“ skladatelů napříč staletími. Taková setkání přináší porovnání
kompozičních stylů a následně hledání
možností jejich kombinací. Když pan
Czerny „potkává“ pana Kabalevského,
zkouší se vzájemně ovlivnit ve způsobu
doprovodu melodií. V případě setkání
s panem Haydnem dojde k velkému
porozumění, a tak Haydnovo téma zazní na způsob Kabalevského „Valčíku“
z opusu 27.

Cvičení jsou často propojena konkrétními okruhy, které se spojují v celky: Kapitola „Kočka hraje na klavír“
navozuje aleatorické postupy, vychází
z hledání zvukových možností nástroje, s hrou „na instrumentaci“. Celé toto
zvukové „odhodlávání se“ přivede žáka
až k rodině „kočičích akrobatů“ a zvukovým pokusům s využitím toccatové
techniky. Oddíl „Hudební procházky“
učí děti chápat doškálné vztahy v tónině a je vtipnou harmonickou i transpoziční hříčkou. Hry s posuvkami vedou děti k aktivnímu proposlouchání
melodií a hledání hudebních příběhů
při proměnách melodické linie. Několikrát se v rámci sbírky otevře „Koutek pana Bacha“, ve kterém děti čekají
drobné úkoly vztahující se k Bachově
instruktivní literatuře. Malý chroma-

Inspirace Kabalevského skladbičkami z opusů 27 a 39 je patrná v celé
sbírce. Přináší nejen zajímavé úkoly
pro žáky, ale nabízí především velmi
inspirativní podněty pro pedagogy.
Jejich uplatnění se nemusí týkat jen
této sbírky, ale lze je využít při práci
s další instruktivní literaturou. Zkouška
Kabalevského „Malé polky“ se neobejde bez zádrhelů a žák hledá charakter
tance různými cestami: zkouší, jak by
v doprovodu fungoval pochodový rytmus nebo co by se stalo, kdyby dirigent
přidal omylem třetí dobu a z polky se
stal valčík. V případě „Malého příběhu“ z opusu 39 putuje žák „po stopách“ vzniku skladbičky v jednotlivých
krocích. Malý klavírista poznává, co
všechno se musí stát, aby se z klidného
základu melodie rozvinula veselá sviž-

ná věta. Do světa hudebního myšlení
skladatelů přivede Schmitz žáka i v případě R. Schumanna. Z prosté terciové
melodie vznikne „zkrášlovací kůrou“
postup, který vede k improvizaci ve
stylu „Malé skladby“ ze Schumannova
Alba pro mládež nebo Romance Fis dur
op. 27 č. 2.
Těžko popsat v několika řádcích
rozmanité možnosti a nápady, které
Manfred Schmitz ve své sbírce nabízí. Z vlastní zkušenosti mohu jen doporučit osmělit se a vydat se po této
„Spielwiese“ - hudební louce plné
her. Občas to na ní bude vypadat tak,
jako na každém prostoru, který dětem poskytneme ke hře. Ani tady to
bez pravidel nemůže fungovat. Stačí
vzpomenout na Schmitzovu radu z „MNOHA“ vytvořte „MÁLO“, abyste
zjistili „JAK“, a pak snadno vytvoříte
z „MÁLA - MNOHO“. Tento princip
jistě hudebníkovi nedovolí upadnout
do bezradnosti.
Radka Hreňová
Autorka článku MgA. Radka Hreňová
vystudovala hru na klavír na brněnské konzervatoři a na JAMU v Brně.
Magisterské studium ukončila v roce
2006. Nyní vyučuje na ZUŠ Jedovnice.
V Metodickém centru HF JAMU je posluchačkou Kurzu č. 4 a zároveň vede
pedagogický seminář v Kurzu č. 1.

Improvizační přehlídka Voda a její proměny
Ve slovníku je pojem improvizace charakterizován jako tvůrčí projev
nebo výtvor bez předchozí přípravy.
V oblasti umění mluvíme o improvizaci umělecké, zahrnující uměleckou
činnost konanou bez přípravy. Může se
jednat o improvizaci hudební, hereckou i výtvarnou.
Až do 19. století se hudebníci vzdělávali velmi všestranně. Každý hudebník tedy ovládal i umění improvizace.
V období romantismu se někteří hu-



debníci začali specializovat na interpretaci, a tak se improvizace postupně
stávala výsadou málokterých.
Moderní klavírní pedagogika považuje improvizaci, v širším pojetí rozvíjení hudební fantazie a tvořivosti, za
nedílnou součást elementární nástrojové výuky. Přirozeně položené základy
mohou u žáka pozvolna rozvíjet schopnost improvizace jako součást jeho hudebního sebevyjádření.

Tématu improvizace se věnujeme
pravidelně i na stránkách našeho časopisu. V rubrice Improvizace kromě
jiného informujeme o pravidelných
improvizačních přehlídkách konaných každoročně v Metodickém centru
JAMU. Přehlídku HRAJEME SI PRO
RADOST, která letos vstoupila do
9. ročníku, založil Mgr. Petr Hanousek. V současné době ji již několik let
úspěšně organizuje Mgr. Věra Chmelová, Ph.D. V uplynulých letech jsme se
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mohli nechat inspirovat jejími zajímavými tématy, jako například Strašidla
a nadpřirozené bytosti, Cestujeme
vesmírem, Podmořský svět, Krajinou
snů a představ či Hudební výlet na obrázkový ostrov.

Také téma poslední nesoutěžní improvizační přehlídky Voda a její proměny poskytlo účastníkům široké pole
působnosti. O různorodosti možností
uchopit dané téma vypovídají již názvy
vzniklých skladeb – O moři, Dvě zlaté
rybky, Sen o vločkách, Sněhová bouřka,
Jaro přichází, Panáček s vodou, Zákruty
řeky Dyje, Déšť a mlha, Voda v různém
skupenství, Píseň o vodě, Peřeje, Déšť,
Víry pod vodopádem, Černé jezero,
Pára nad hrncem, Jitro v slzách, Řeka.
V sobotu 24. února 2018 se sešlo v aule
HF JAMU jedenáct improvizátorů ve
věku od sedmi do sedmnácti let ze
sedmi ZUŠ (ZUŠ Orchidea Brno, ZUŠ
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Veselí nad Moravou, ZUŠ Znojmo,
ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno,
ZUŠ Žerotín Olomouc, ZUŠ Třinec).
Doma si každý účinkující již předem
připravil vlastní improvizaci – skladbu
či skladby na dané téma opatřené vlastním názvem. Na koncertě improvizaci
posluchačům představil sám žák či jeho
pedagog. Druhá improvizace vznikala
přímo na místě v den konání přehlídky.
Organizátorka přehlídky nabídla mladým improvizátorům materiály, ve kterých mohli hledat inspiraci. Jednalo se
o knihy japonských veršů Verše psané
na vodu a Písně z ostrova vážek a knihu
karet s obrázky a texty Cesta životem
od Lucie Ernestové. Koho tyto knihy
neoslovily, mohl si vybrat barevné plovoucí paraplíčko s názvem improvizace
a nápovědu k její realizaci na barevné
papírové lodičce. Po zadání a výběru

nové improvizace měl každý účinkující hodinu na nácvik této improvizace
u klavíru.
Letošní improvizační přehlídka pod
kreativním vedením Mgr. Věry Chmelové, Ph.D. byla pro přítomné posluchače skutečným hudebním zážitkem,
dokladem velké fantazie a tvořivosti žáků základních uměleckých škol
a ukázkou citlivého vedení jejich pedagogy.
Pro ty, kdo se svými žáky improvizaci ještě nezkusili, ale nejen pro ně,
připravila Věra Chmelová pro inspiraci
Návod k vytvoření improvizace. S jejím svolením tento návod zveřejňujeme
i pro čtenáře Pianissima.
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NÁVOD K VYTVOŘENÍ IMPROVIZACE:
otázky, které nám pomohou k vytvoření improvizace:
1. Jaký je námět? Jaká je nálada nebo příběh improvizace? O čem to bude? Jaký bude název?
2. Jaké bude tempo? Bude se proměňovat?
3. A co polohy rukou na klaviatuře? Kde začnou hrát a kam půjdou?
4. Jaký bude dynamický vývoj? Pozvolný, nebo zazní prudké kontrasty? Nebo obojí?
5. Jaké se objeví rytmy? Budou podle (vymyšleného) textu?
6. Bude mít improvizace nějakou melodii? Půjde po bílých i černých?
7. Bude jen jedna melodie nebo víc? I zároveň? I v levé ruce?
8. A nějaké zajímavé souzvuky? Zahrané např. i jako rozložené akordy?
9. Budou tóny vedle sebe nebo rozházené po klaviatuře?
10. Ruce hrají spolu zároveň nebo po sobě?
11. Jaká bude hudební forma? Budou se měnit tóniny?
12. Co se bude opakovat, co proměňovat a co bude úplně nové?
13. Jaká bude délka improvizace? Budou v ní i pomlky a chvíle ticha?
14. Použijeme pedál? Jen pravý? Všude nebo jen někde?
15. Objeví se i klepání, tleskání nebo hra ve strunách? Případně (lidský) hlas?
16. Objeví se nějaký klavírní úhoz či druh techniky? A co hra v terciích a jiných intervalech,
skoky, opakované tóny, běhy, křížení rukou, legato, staccato, různé artikulace, němý stisk
kláves…
17. Použijeme další zvukomalebné nástroje? Budeme pracovat i ve dvojicích?
18. Budeme pracovat se všemi tóny nebo vybereme nějaký modus?
19. Co bude cílem improvizace? Jak má působit na lidi? Zaujme je? A jak působí na nás? Jak
se nám hraje? Máme příjemné pocity? Máme i vhodný prstoklad, aby se nám hrá la dobře?
20. Bude se vždy celá měnit, nebo tam budou místa, která se dají už i zapsat, a jiná, která se
vždy proměňují?
21. Odpovídá po vytvoření improvizace název improvizace její zvukové podobě? Nechceme
něco změnit či upravit?
22. Bude improvizace spojena s nějakou hádankou pro posluchače? Mají v ní něco poznat?
23. Poznamenali jsme si ve zkratce průběh improvizace, abychom ho nezapomněli? Máme
chuť jí dotvořit a zapsat a udělat z ní novou skladbičku? Bude takto samostatná, nebo na ní
navážou další a stane se součástí většího celku?



24. Umíme zahrát improvizaci plynule a nelekat se, když něco zahrajeme jinak, než jsme si
předem vymysleli? Umíme se z toho „vyimprovizovat“?
25. Umíme improvizaci ukázat i kamarádovi a naučit ho podobně improvizovat?
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HRAJEME SI PRO RADOST 2019
Klavírní improvizační přehlídka HRAJEME SI PRO RADOST 2019 na téma „Život v oblacích“ se uskuteční v sobotu
23. února 2019 v aule HF JAMU v Brně. Přihlášky je možné
zasílat do 31. ledna 2019 na emailovou adresu Metodického
centra mc.jamu@seznam.cz. Více informací bude k dispozici
v průběhu listopadu na webových stránkách Pianissima:
www.pianissimo.cz

Z A JÍMAV Ý POSLECH
Putování s Antonínem Dvořákem
O klavírní tvorbě, cestách a pohnutkách k nim hovoří Věra Lejsková
„Často komponoval hned, jakmile se
vzbudil. Hudební myšlenku si nejprve
„zahrál“ na svrchnici postele. Psával-li
u stolu, držel brko mezi zuby a prsty
hrály na kabátě nebo na nohách. Až
za chvilku se obrátil k pianu, přehrával
a přitom tichým hlasem zpíval. Často
jsem se vplížila do pokoje a poslouchala.
On mi hleděl do očí, slabě hvízdal a jistě
ani nevěděl, že jsem na světě.“
Takto napsala o Antonínu Dvořákovi jeho sestřenice Anna Dušková. Její
vzpomínka otevřela pořad o slavném
skladateli na stanici Českého rozhlasu
Vltava. Proběhl v rámci cyklu Akademie dne 6. září 2017 a byl věnovaný
skladatelově klavírní tvorbě, zejména
jeho skladbám pro čtyřruční klavír.
O nich se zaujetím hovoří Věra Lejsková, klavírní pedagožka, pianistka a publicistka. Ta spolu se svým manželem
a uměleckým partnerem, pianistou,
hudebním skladatelem a pedagogem
Vlastimilem Lejskem, tvořila legendární klavírní duo. Ve své kariéře dlouhodobě interpretovali Dvořákovo dílo
pro čtyřruční klavír u nás i v zahraničí.
Pořad pro Český rozhlas připravil a slovem provázel Michal Bureš.
Věhlas Dvořákových Slovanských
tanců předpověděl již v roce jejich vzniku německý hudební kritik a skladatel
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Louis Ellert slovy: „Slovanské tance
jsou dílo, které půjde slavně celým světem.“ Vyzdvihoval zejména Dvořákův
humor, obsažený v jeho hudbě. I. řada
Slovanských tanců op. 46, původně
napsaná pro klavír čtyřručně, vznikla
v roce 1878. Jako první objevil Dvořákovu hudbu Johannes Brahms, a to na
základě Moravských dvojzpěvů, které
předal k vydání nakladateli Fritzi Simrockovi stejně jako I. řadu Slovanských tanců.
Slovanské tance (I. a II. řada) op. 46
a 72 jsou cykly hudebních skladeb vycházející z jedné ze základních forem
lidové hudby, tedy z lidového tance.
Jedná se o zpracování melodicko harmonických a rytmických vzorů hudební kultury slovanských národů. Na
koncertech je můžeme slýchat ve dvou
provedeních, originálním pro čtyřruční
klavír nebo ve verzi orchestrální. Orchestrální podoba Slovanských tanců,
jejichž instrumentaci Dvořák provedl
na základě podnětu Fritze Simrocka, je
opusem, který svou originalitou a pojetím otevřel Dvořákovi dveře do ciziny
a tím zahájil jeho světovou kariéru.
Slovanské tance měly ohlas již v době
svého vzniku. Protože neexistovaly nahrávky skladeb, bylo oblíbeno muzicírování a v domácnostech se amatérsky

pěstovala čtyřruční hra. Koncertně se
tyto skladby začaly provádět až později.
Velkou zásluhu na proniknutí Slovanských tanců na koncertní pódia měli
právě manželé Lejskovi, kteří je hráli na
svých koncertech v Německé demokratické republice, ve Varšavě či v Sofii. Po
nich se pak interpretaci věnovali další
následovníci, například manželé Hršelovi, Kasíkovi či Ardaševovi.
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V pořadu Českého rozhlasu máme
kromě poslechu dalších ukázek i příležitost porovnat si provedení jednoho Slovanského tance hned ve třech
interpretacích. Konkrétně se jedná
o Slovanský tanec č. 13 z II. řady. První interpretace je v podání manželů
Lejskových (1. nahrávka Slovanských
tanců v Československu z roku 1971),
druhé provedení (z roku 1994) patří
Renatě a Igoru Ardaševovým a třetí
je orchestrální verze v podání České
filharmonie pod vedením Václava Talicha.
Po Dvořákových skladbách byla
poptávka a nakladatel Simrock žádal
skladatele o další. Tak vznikl cyklus
čtyřručních skladeb věnovaný Eduardu
Hanslickovi - Legendy. Světová premiéra Legend se uskutečnila v Karlových
Varech, kde je Simrockovi zahrál sám

Dvořák právě s Eduardem Hanslickem.
Také tento cyklus, stejně jako Slovanské
tance, nahráli poprvé manželé Lejskovi.

při poslechu výběru ze Schubertových
Moments musicaux v podání Ivana
Klánského.

Dojmy ze svých oblíbených míst
vtiskl Dvořák do cyklu šesti hudebních obrázků pro čtyřruční klavír Ze
Šumavy, který věnoval rakouskému korunnímu princi Rudolfovi a jeho choti
Štěpánce.

V průběhu pořadu zazní mnoho
unikátních nahrávek Dvořákových
skladeb pro čtyřruční klavír. Pro zájemce, kteří si chtějí poslechnout tyto
skladby, ale i osobité vyprávění Věry
Lejskové o jejím vztahu k Dvořákovým čtyřručním klavírním skladbám,
uvádíme pod článkem odkaz na pořad.

Důležitou roli ve Dvořákově hudebním vývoji sehrál skladatel Franz Schubert, který jako jeden z prvních uvedl
do hudby slovanský rys. Zajímavé je, že
životy obou skladatelů se nepřekrývaly
a přesto je spojuje až skoro generační
souznění. Dvořákovi současníci podali
svědectví, že na Dvořákově klavíru ležela vždy sbírka Schubertových písní.
Jak hudebně blízcí si byli oba skladatelé, může posluchač sám porovnat

Miroslava Raková
https://vltava.rozhlas.cz/putovanis-antoninem-dvorakem-o-klavirnitvorbe-cestach-a-pohnutkach-knim-5984213

NOTOVÁ P RÍLOHA
Jan Kočnar: Les - Svítání, Horský potok, Den a noc
V notové příloze jsou uvedeny tři skladby z cyklu pro
děti a mládež s názvem Les od Jana Kočnara. Sbírku vlastních skladeb si autor zvolil jako téma své závěrečné práce
z Metodiky klavírní hry v rámci ukončení Kurzu č. 1 v MC.
Cyklus jedenácti klavírních skladeb obsahuje skladby různého charakteru a délky. Jsou určeny převážně pro starší
žáky základních uměleckých škol, hlavně pro ty, kteří mají
v oblibě populární hudbu. Jednotlivé skladby na sebe nenavazují, nemusejí se proto hrát v uvedeném pořadí. Námětově
čerpají z přírody a představ s ní svázaných (Svítání, Horský
potok, Letní déšť, Dřevorubci, Mravenci, Studánka, Víly na
jezeře aj.).
Náplní práce je podrobný rozbor všech skladeb. Do textů jsou vloženy notové ukázky. Celá sbírka je připojena na
konci práce. Autor předkládá čtenářům svůj názor na interpretaci, ale zároveň ho nikomu nevnucuje. Uvádí, pro jak



pokročilé žáky jsou jednotlivé skladby určeny a v některých
případech i návod, jak lze skladbu zjednodušit. Při rozborech nezapomíná ani na harmonii a hudební formu. Tam,
kde není ve skladbách uvedena pedalizace, nechává ji na
interpretovi či jeho pedagogovi.
redakce pp
Celý cyklus skladeb je k nahlédnutí i ke stažení na webových stránkách Pianissima.
http://pianissimo.cz/casopis-pianissimo/notove-materialy/
Zde najde zájemce i celou závěrečnou práci Jana Kočnara.
http://pianissimo.cz/casopis-pianissimo/metodika-a-odborne-studie/
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SEMINÁRE
Choceňský seminář prof. Aleny Vlasákové
20. března 2018 proběhlo tradiční choceňské setkání klavírních pedagogů, které bylo již popatnácté svázáno s osobností paní profesorky Aleny Vlasákové. Na každoroční seminář do Chocně stabilně přijíždí okolo šedesáti klavírních
pedagogů z několika krajů a velká část z nich patří mezi
pravidelné účastníky. Letošní téma znělo Správné tvoření
tónu v samém počátku klavírní hry.
Paní profesorka se svěřila, že se jedná o její oblíbenou
oblast klavírní pedagogiky, a na jejím zapáleném výkladu to
bylo znát. Přednáška byla nabitá konkrétními praktickými
radami i obecnějšími poznatky, ke kterým paní profesorka
dospěla léty studia a vlastní bohatou zkušeností s touto problematikou. Připomněla nám a objasnila některé základní
požadavky na správný způsob klavírní hry: citlivé konečky
prstů a jejich práce při hře, součinnost celého těla, volné
proudění energie, oblé pohyby namísto rovných, letmost při
hře namísto strnulosti, zásadní role zvukové představy při
tvoření tónu a další. Představila nám stěžejní notové materiály a pomůcky a inspirativní byla také její doporučení ohledně domluvy s rodiči před zahájením výuky začátečníka.
Po úvodní přednášce následovaly dvě ukázkové hodiny
prvního seznámení se s hrou na klavír. Paní profesorka pracovala se dvěma modelovými žáky - pětiletou holčičkou a šestiletým chlapcem. Oba byli úplnými klavírními začátečníky
a tak pro ně byla tato lekce prvním kontaktem s nástrojem.
Paní profesorka měla pro obě děti připravenou spoustu hudebních aktivit - pohádek, popěvků, soutěží, a krásné pomůcky - knížky, míčky, glissandovou prachovku, barevné
terčíky, klavírní kladívko, fóliový oktávový nástavec atd. Obě
lekce byly celé prodchnuté hudbou, místo dlouhého vysvětlování sloužila ukázka nebo dotyk. Děti se během lekce podívaly do několika hudebních prostředí, jejich fantazie určitě
nezahálela. A co bylo krásné, nezahálely ani jejich ručičky,
které téměř celou dobu hrály na klavír. Žádné izolované
tóny, ale rovnou celé, i když třeba kratičké, hudební útvary.
S podporou paní profesorky děti hned všechno zkoušely,
a protože podpora byla kvalitní, také hned všechno zvládly,
takže po skončení lekce musely mít pocit, že hraní na klavír
je krásné, rozmanité a vlastně snadné.

pohádkové, a tak paní profesorka také pracovala „pohádkově“. Chlapec už byl prvňák a k tomu velmi matematicky
nadaný, rád řešil zajímavé úkoly. U něho paní profesorka
hned přestoupila do jeho světa lega a hasičů, využila při
vedení lekce smysl pro soutěžení i schopnost samostatně
řešit logické a prostorové hádanky.
Velmi pěkně hodnotily ukázkové lekce maminky modelových dětí, které si díky „nezatíženosti“ světem klavírní
metodiky všímaly toho lidsky nejpodstatnějšího. Jedna se
mě zeptala, jestli jsou všichni učitelé klavírní hry tak kreativní. Druhá maminka mi po skončení semináře mezi jinými
krásnými dojmy o paní profesorce napsala: „Přála bych všem
učitelům hudby její citlivý přístup.“ Snad nás, účastníky semináře, paní profesorka svou kreativitou a citlivým přístupem alespoň trochu nakazila a na světě bude zase o něco
více spokojených učitelů i žáků.
Taťána Jurčíková
Autorka článku Mgr. Taťána Jurčíková vystudovala hru na
klavír na Konzervatoři v Pardubicích. Na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně absolvovala magisterský obor
Hra na klavír a hudební výchova pro střední školy. V Metodickém centru HF JAMU Kurz č. 1 a č. 2.

Velmi zajímavé bylo též sledovat, jak se proměnila náplň
i způsob vedení lekce v závislosti na věku a osobnosti žáčka.
Holčička byla čerstvě pětiletá, její svět i myšlení byly hodně
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KUR Z Y
51. Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy JAMU
Od 3. do 13. 7. 2018 se na HF JAMU
konal 51. ročník Mezinárodních mistrovských interpretačních kurzů. Kurzy
byly zahájeny jako již tradičně koncertem pedagogů v aule HF JAMU. Kapacita sálu byla naplněna na své maximum. Koncert vzbudil velký zájem
i ohlas publika a výkony pedagogů byly
odměněny zaslouženým aplausem.
V oboru klavír se studentům věnovali prof. Alena Vlasáková a prof. Jan
Jiraský, Ph.D. K nadstandardní úrovni
určitě přispívá i nástrojové vybavení.
V aule bylo poprvé k dispozici nové
křídlo značky Steinway a jako druhý
nástroj i nadále špičkový klavír Shigeru Kawai. Rovněž klavírní třídy JAMU
disponují vynikajícími nástroji. Do jedné z tříd přibylo před zahájením kurzů
nové křídlo Yamaha.
Na kurzy přijíždějí každoročně studenti konzervatoří a vysokých škol, zahraniční účastníci i pedagogové ZUŠ,
účast je možná jak aktivní tak i pasivní. Pro velký zájem se letos vyučovalo
v dopoledních i odpoledních hodinách
a repertoár účastníků byl velmi pestrý. Pedagogové vyučovali své studenty
s entuziasmem, tvořivostí i trpělivostí
a během lekcí posunuli, často značně,
interpretační dovednosti i technickou
úroveň svých svěřenců. Nechyběl ani
humor a studenti se těšili na lekce, kterých měli během kurzů zpravidla čtyři
až pět.
Pedagogové radili účastníkům kurzů
v oblasti interpretace, stylovosti, ornamentiky, pedalizace, výběru edicí notových materiálů, akustických zákonitostí
i efektivnosti cvičení. Poučení přicházelo i v rovině hudebně - historických
souvislostí.



51.

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

3.— 13. 7. 2018

uzávěrka přihlášek 31. 5. 2018

www.masterclass.jamu.cz

Mistrovské interpretační kurzy
JAMU jsou vhodné zejména pro studenty vyšších ročníků konzervatoří směřujících ke studiu na vysoké
umělecké škole. Tito studenti již mají
určité hráčské zkušenosti a jsou většinou schopni pohotověji reagovat na
podněty vyučujících. Vhodným studijním materiálem pro kurzy jsou již
hotové nastudované skladby, připravené během školního roku s pedagogy
či skladby, u kterých mají studenti již
ujasněný interpretační názor a jsou na
pokročilé technické úrovni. Smyslem
kurzů je posun a obohacení zejména
v rovině interpretační a stylové, případně ujasnění si hlavních problémů
a nedostatků hry a zamyšlení se nad
dalším uměleckým směřováním.
Přestože Mezinárodní mistrovské
interpretační kurzy JAMU navazují na
školní rok, je o ně každoročně velký zájem. Během kurzů studenti pilně cvičí
a využívají možnost cvičných hodin

po celý den (od 8:00 do 21:30 hodin)
a to včetně víkendu. Na HF JAMU měli
i letos k dispozici dostatečný počet učeben, o jednu třídu se zpravidla dělili
tři studenti. Cvičení střídali s návštěvou lekcí ostatních účastníků kurzů,
aby se nejen vzájemně podporovali,
ale rozšiřovali si i své znalosti.
Komu vyšla trocha volného času,
mohl se zúčastnit doprovodného programu. Zajímavá byla návštěva brněnského podzemí pod Zelným trhem
i organizovaná prohlídka Brna. Na jeden večer kurzů byl naplánovaný výlet
s ochutnávkou vína a cimbálovou muzikou do Hustopečí. Pro muzikanty
byla důležitá též exkurze do Památníku
Leoše Janáčka.
Celé kurzy provázela příjemná atmosféra a vstřícné jednání. Veškerá
organizace kurzů i samotných koncertů byla spolehlivě zajišťována koncertním oddělením JAMU. Na organizaci
se podíleli i někteří studenti Katedry
klavírní interpretace, kteří byli nápomocni zejména při řešení požadavků
praktické povahy.
Pro účastníky kurzů se uskutečnilo celkem sedm koncertů, které byly
společné pro všechny vyučované obory. Byla to velká příležitost zahrát si
v krásném sále na vynikající nástroje
a sbírat tak další pódiové zkušenosti.
Ubytování bylo možné na koleji
JAMU Astorka, jejíž výhodou je blízkost od nádraží i samotné budovy HF
JAMU. Cesta od koleje k budově JAMU
vede historickým centrem přes Náměstí Svobody, které každé léto dýchá pohodovou atmosférou.
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Kurzy uplynuly velmi rychle. Někteří kurzisté si ani na poslední hodině nechtěli připustit, že už je skutečně konec
a nehodlali se smířit s tím, že ne dříve
než za rok budou moci opět absolvovat tyto nádherné a inspirativní kurzy.
Vřelý dík patří zkušeným pedagogům
prof. Aleně Vlasákové a prof. Janu Jiraskému za jejich krásné a umělecké
hodiny, za cenné rady, slova podpory
a předávání lásky k hudbě.

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

Anna - Adéla Ludvíčková

POZ VÁNKA NA FESTIVAL
VV FEST 2018

1. Mezinárodní klavírní festival Vlastimila Lejska (nejen o Lejskovi a nejen
o klavíru)
Ve dnech 15. - 17. listopadu 2018
se budou konat v rámci 1. Mezinárodního klavírního festivalu Vlastimila
Lejska v architektonickém skvostu,
ve Vile Löw-Beer v Brně, přednášky
a klavírní koncerty. Poslední den bude
patřit tradiční “Klavírní sobotě“, pořádané ve spolupráci s Konzervatoří
Brno. Na koncertech a workshopech
se budou moci aktivně podílet žáci
všech věkových kategorií i jejich pedagogové. Zahajovací večer odstartuje společný koncert DUA PETROF

(Rusko) a DUA EGIA (Brno). Během
festivalu zazní zajímavé přednášky
prof. PhDr. Miloše Štědroně, CSc.,
PhDr. Víta Gregora, Ph.D., Mgr. Heleny Weiser, prof. Ing. MgA. Ivo Medka, Ph.D. a MgA. Sáry Medkové a Věry
Lejskové. Vyvrcholením festivalu bude
koncertní galavečer, na který jsou pozváni laureáti mezinárodních klavírních soutěží z Česka, Ruska, Německa
a Izraele. Klavír bude představen jako
nástroj sólový, doprovodný, komorní dua, jazzový a improvizační. Hlavním

pořadatelem akce je Intercultural Creative Life, z.s. a spolupořadately jsou
firma PETROF Hradec Králové, Vila
Löw-Beer a Konzervatoř Brno.
Pro zájemce o účast na jednotlivých
koncertech bude připraven na stránkách www.iclifebrno.com registrační
formulář. Aktuální informace možno
nalézt na Facebooku ICL Brno https://
www.facebook.com/ICLbrno/.
Šárka Bartošová

SOUTEŽ E A P REHLÍDKY
2. ročník celostátní soutěžní klavírní přehlídky
PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny
Druhý ročník soutěžní přehlídky PIANOFORTE PER
TUTTI aneb klavír pro všechny, který se konal v Příboře
22. - 23. března 2018, byl opět velmi úspěšný. Zúčastnilo se
ho 176 soutěžících. O soutěžní přehlídku byl velký zájem
a kapacita byla naplněna již před stanoveným termínem
uzávěrky přihlášek. Pořadatele těší takový zájem a zároveň
je mrzí, že nemohli uspokojit všechny zájemce.
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Čím byl tento ročník zvláštní vzhledem k loňskému? Bylo
nám velikou ctí, že funkce předsedkyně poroty se ujala paní
profesorka Alena Vlasáková (JAMU Brno, HAMU Praha).
Dalšími členy poroty byli Mgr. Hana Kundrátová (Janáčkova konzervatoř Ostrava), Mgr. Zdeněk Kroutil, DiS. (SZUŠ
MUSICALE Studénka), Petr Bazala, DiS. (ZUŠ Valašské
Meziříčí) a Mgr. BcA. Lenka Ručková (SZUŠ MUSICALE
Studénka, ZUŠ Odry).
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plomem za mimořádný interpretační výkon. Zvláště porotu
zaujal například výkon Amálie Vlčkové (0. kat., pedagog
Mgr. Věra Chmelová, Ph.D., ZUŠ Orchidea clasic, Brno),
Natali Shejbalové (2. kat., pedagog Mgr. Pavlína Klokočníková, ZUŠ Pardubice), Rubena Kuiperse (4. kat., pedagog
Petr Bazala, DiS., ZUŠ Valašské Meziříčí) či Michaely Šumberové (9. kat., pedagog Mgr. Taťána Lomako, ZUŠ Příbor).
V kategorii čtyřruční hry obdržely Diplom za mimořádný
interpretační výkon Klára Horáková a Pavla Nováková (pedagog Lenka Koudelková, ZUŠ Klobouky u Brna). Všichni
soutěžící rovněž obdrželi dárky bez ohledu na umístění.
Dobré vlastnosti u dětí podpořila paní profesorka Alena
Vlasáková, která při předávání diplomů vyzvala děti, aby
poděkovaly svým učitelům a rodičům. Je to velmi pěkné
vyvolat u dětí pocit vděčnosti, což je v souladu s duchem
soutěžní přehlídky, která má mít i vzdělávací charakter.
Těšíme se na vás zase za rok. Termín konání 3. ročníku
naleznete na stránkách www.soutezpianoforte.cz
Lenka Ručková

Typická pro tuto soutěžní přehlídku je radostná a přející
atmosféra. Každý soutěžící je oceněn bronzovým, stříbrným
nebo zlatým pásmem. Vynikající výkony porota ocenila Di-

Autorka článku Mgr. BcA. Lenka Ručková vystudovala Konzervatoř v Brně, Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity obory Filozofie a Italský jazyk a literatura a JAMU Brno – obor
Klavírní pedagogika. Vyučuje na ZUŠ Nový Jičín a ZUŠ Odry.
Působí jako okresní metodik hry na klavír okresu Nový Jičín.

Třetí ročník klavírní soutěže Beethovenovy Teplice
jiných klasicistních autorů. Z Beethovenova klavírního díla zazněly jednotlivé věty ze Sonát f moll WoO 47 č. 2,
A dur op. 2 č. 2, Es dur op. 7, D dur
op. 10 č. 3, E dur op. 14 č. 1, G dur
op. 14 č. 2, B dur op. 22, Es dur op. 31
č. 3 – Lovecká, g moll op. 49 č. 1, G dur
op. 49 č. 2. Dále mohli posluchači vyslechnout Rondo C dur op. 51, výběr
z Bagatel z op. 33, 119 a 126, Sonatiny
G dur, F dur a D dur, Šest variací F dur
op. 34, Šest variací „Nel cor più non mi
sento“, Šest Ecossaises Es dur WoO 83
a Německý tanec C dur.

Některé klavírní soutěže mají svou
dlouholetou tradici, jiné nové teprve
vznikají. K těm historicky mladším
patří i soutěž Beethovenovy Teplice, určená klavíristům do 18 let a zaměřená
na dílo hudebního génia Ludwiga van
Beethovena. Soutěž pořádá Konzervatoř Teplice ve spolupráci se Základní
uměleckou školou Teplice za podpory
Ústeckého kraje. Letošní třetí ročník
proběhl 10. a 11. března v prostorách
teplické konzervatoře.
Soutěžící byli rozděleni do pěti věkových kategorií. Nejsilněji obsazená
byla II. kategorie ve věku od 9 do 11 let.
Cílem soutěže je podnítit zájem mladé generace o Beethovenovo klavírní
dílo. Jedna či více skladeb tohoto autora
byla povinnou součástí soutěžního re-



pertoáru ve 3. až 5. kategorii, v 1. a 2.
kategorii mohli soutěžící v povinné
části repertoáru vybírat i ze skladeb

Výkony mladých pianistů posuzovala pětičlenná odborná porota, jejíž
předsedkyní byla stejně jako v předchozích ročnících prof. MgA. Alena Vlasáková (HAMU Praha, JAMU Brno).
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Členství v porotě dále přijali MgA. Ivo
Kahánek, Ph.D. (Pražská konzervatoř,
HAMU Praha), MgA. Libor Nováček
(Pražská konzervatoř, Universität für
Musik und darstellende Kunst, Graz),
Mgr. Hana Tölgová (Konzervatoř Teplice) a Mgr. Jana Turková (Konzervatoř
Pardubice).

zervatoř Teplice jako instituci, která se
aktivně snaží vytvářet možnosti soutěžního setkávání našeho klavírního mládí.

Dle slov předsedkyně poroty
prof. Aleny Vlasákové byl tento ročník soutěže opět velmi úspěšný, o čemž
svědčí řada udělených cen a čestných
uznání různého stupně.

„Organizace takové dvoudenní soutěže je velmi náročná. Po prvním úspěšném ročníku nás navíc čekalo ještě větší
úsilí udržet laťku pokud možno na stejné
úrovni. I letos jsme se snažili vytvořit
co nejpříjemnější prostředí pro účastníky
soutěže a jejich doprovod. Víme, že svou
roli hrají i maličkosti. S velkým ohlasem
se setkaly například pamětní listy soutěžících s fotkami, které autenticky zachycují úsilí z jejich soutěžního vystoupení.
Měli jsme proto velkou radost z upřímného ohlasu na organizaci a atmosféru
soutěže.“

Redakce Pianissima požádala o vyjádření Mgr. Hanu Tölgovou, vedoucí klavírního oddělení Konzervatoře
v Teplicích a členku organizačního
týmu soutěže.
Zde přinášíme její zamyšlení:
„Nabízí se pohled na soutěž ze dvou
stran. První je pohled na organizaci soutěže, druhý pak její zhodnocení očima
člena odborné poroty.
Když jsme organizovali v roce 2016
1. ročník soutěže, nevěděli jsme, do
čeho jdeme, ale měli jsme velkou chuť
realizovat právě tuto soutěž. Především
jsme chtěli zviditelnit Beethovenovo
klavírní dílo. Pravda, pro klavíristy ve
dvou nejmladších kategoriích jsme museli udělat kompromis možností výběru
i jiných klasicistních autorů, vědomi si
toho, že Beethoven psal pro klavír ve většině případů vyzrálé skladby, vyžadující
jak vynikající pianistickou vybavenost,
tak hudební vhled a porozumění, které
mohou splnit spíše starší a zkušenější
klavíristé.
Zároveň bylo cílem soutěže představit odborné veřejnosti naši školu - Kon-
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A samozřejmě, spojení lázeňského
města Teplice s historickým faktem opakovaného pobytu hudebního velikána
v místních lázních, se přímo nabízí.

Druhý pohled je pohled člena poroty:
„Všechny tři dosavadní ročníky měly
velmi dobrou celkovou úroveň s vynikajícími výkony oceněných mladých klavíristů. Podle mého názoru se celková
úroveň rok od roku zvyšuje. Trochu překvapivá je početně nevyrovnaná účast
v jednotlivých kategoriích. Tato situace
je každý rok jiná, vždy je některá kategorie slabší v počtu soutěžících a menší
výběr se může projevit i v kvalitě. Na
koncertě vítězů jsme ale slyšeli opravdu
vynikající výkony, a tak jak porota, tak
i publikum mohli být velmi spokojeni.
Příští rok nás čeká 4. ročník soutěže.
Samozřejmě už přemýšlíme nad tím,
jak ji připravit co nejlépe. Těšíme se, že
účast bude hojná a všichni, jak soutěžící, tak porota si ji opět užijí. Ať se naše

soutěž dál zdárně vyvíjí. To přejeme
nám i všem těm, co ji už přijali za svou
a samozřejmě zveme i další milovníky
klavíru, Beethovena a přátelského muzikantského prostředí.“
A na závěr ještě přehled 1. cen v jednotlivých kategoriích:
1. kategorie – Nora Lubbadová
(ZUŠ Praha 10, pedagog: PaedDr. Jaromíra Šnederflerová)
2. kategorie – Semjon Yakimov
(ZUŠ Komenského Praha 3, pedagog:
MgA. Libuše Tichá, Ph.D.)
3. kategorie – 1. cena nebyla udělena
4. kategorie – Jan Čmejla (GaHŠ
hl. m. Prahy, pedagog: MgA. Lukáš
Klánský)
5. kategorie – Roman Frič (Konzervatoř Teplice, pedagog: MgA. Roman
Frič, MgA. Petr Slavík)
Držitelé prvních cen vystoupili na
závěrečném koncertě vítězů. Videozáznam koncertu, reportáž ze soutěže
a kompletní výsledkové listiny jednotlivých kategorií je možné vyhledat na
webových stránkách teplické konzervatoře.
ht t p s : / / w w w. k o n z e r v at o rteplice.cz/index.php?type=Post & id=51 & ref=blog & ids=64
Zde naleznete také informace
o 4. ročníku soutěže.
www.konzervatorteplice.cz/index.
php?type=Post&id=284&ref=blog&ids=64
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Pro Bohemia 2018
Ve dnech 5. - 8. dubna 2018 proběhl
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě již
16. ročník mezinárodní interpretační
soutěže ve hře na klavír. Letos kromě
skladeb českých klasiků měli soutěžící
1. kategorie povinný výběr jedné polky
z cyklu Etudy a polky B. Martinů, 3. kategorie pak povinnou skladbu Leoše
Janáčka Pojďte s námi.
V mezinárodní porotě zasedli:
prof. Alena Vlasáková (předsedkyně
poroty, Česká republika), Jan Jiraský
(Česká republika), Hana Kundrátová
(Česká republika), Ingrid Sotolářová
(Portugalsko), Dana Šašinová (Slovensko).

Absolutní vítězkou celé klavírní soutěže se stala Nora Lubbadová ze ZUŠ
Praha 10, Olešská, (pedagog PaeDr. Jaromíra Šnederflerová), která získala
1. cenu a titul laureáta v 0. kategorii.
V kategorii první si vybojoval 1. cenu
a titul laureáta Kryštof Lerche ze ZUŠ
Brno – Veveří (pedagog Ludmila Fialová), ve druhé kategorii pak 1. cenu
a titul laureáta Matyáš Moravetz ze
ZUŠ Kroměříž (pedagog Mgr. Helena
Zahradníčková). 1. cena a titul laureáta
v nejvyšší, třetí kategorii náležela Evě
Strejcové z Konzervatoře Teplice (pedagog MgA. Roman Frič, Ph.D.).
Radka Hajšelová

Podrobné výsledky všech kategorií je
možné vyhledat na webové stránce.
http://www.jko.cz/pro-bohemia-2018-vysledky
Zde je možné nalézt i podmínky pro
další ročník soutěže Pro Bohemia 2019.
www.jko.cz/pro-bohemia-2019-soutezni-podminky
Autorka článku BcA. Radka Hajšelová
vystudovala hru na klavír na brněnské
konzervatoři. Je též absolventkou bakalářského studia Klavírní pedagogika na
HF JAMU v Brně. Pedagogicky působí
na ZUŠ Náměšť nad Oslavou a ZUŠ Třebíč. Aktivně spolupracuje s časopisem
Pianissimo, zabývá se oblastí soutěží
a propagace.

Hudební olympiáda ČR má za sebou úspěšný 1. ročník
Dnešní doba nabízí řadu hudebních
soutěží, které se většinou zaměřují
a úzce specializují na interpretační výkon studentů ve hře na nástroj či zpěv.
Pokud bychom však chtěli se studenty
ZUŠ navštívit něco nového, co by se
dalo přirovnat ke kvadriatlonu z oblasti
sportu, neměli bychom si nechat ujít
příležitost přihlásit své žáky na Hudební olympiádu.
První ročník Hudební olympiády
ČR, která se bude konat jednou za
dva roky, se uskutečnil 17. února 2018
v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Soutěžící byli rozděleni
do dvou věkových kategorií – nižší (1215 let) a vyšší (16-19 let). Soutěžilo se
ve čtyřech hudebních disciplínách. Po
zahájení na žáky čekal šedesátiminutový hudebně teoretický a poslechový
test. Současně probíhal v jiné učebně doprovodný program pro učitele
a rodiče žáků – rozhovor se studentkou AMU Ráchel Skleničkovou. Tato
sympatická mladá pianistka seznámila
posluchače se způsobem studia hry na
klavír u nevidomých, přiblížila způsob
studia notového Braillova písma a zahrála několik ukázek ze svého repertoáru (např. Preludium a fugu z Bachova



Dobře temperovaného klavíru nebo
Zlaté rybky Clauda Debussyho).
Po přestávce následovala druhá
soutěžní disciplína – pěvecký koncert.
Zazněly písně z oblasti klasické i populární hudby, některé s použitím mikrofonu, jiné bez použití zvukové techniky.
Korepetitora si mohl soutěžící přivést
s sebou, nebo mu ho zajistil organizační tým soutěže. Někteří soutěžící se na
hudební nástroj doprovodili sami.
Po obědě přišla na řadu zkouška
z intonace a rytmu. Tato soutěžní disciplína dle slov soutěžících patřila mezi
nejobtížnější. Museli prokázat nejen
pohotovost při čtení notového zápisu,
ale i sluchovou představivost a intonační schopnosti. Pro učitele a rodiče soutěžících byl opět připraven doprovodný
program – setkání s Ondřejem Tichým
a jeho hudebními nástroji z celého světa, na které si všichni mohli jednotlivě
a poté i společně zahrát a vytvořit tak
působivou hudební improvizaci.
Vrcholem odpoledního soutěžního
bloku byl koncert z vlastních skladeb.
Jednalo se o nejočekávanější a asi i nejzajímavější část olympiády. Soutěžící

předvedli vlastní skladby ve své interpretaci buď na sólový nástroj, nebo
si přizvali další spoluhráče v případě
skladeb určených pro více hudebních
nástrojů. Objevily se zde nástroje jako
např. trubka, kytara, keyboard, klavír,
harfa, housle, saxofon, violoncello, hoboj, flétna aj.
V podvečer všichni navštívili
workshop Jakuba Kacara, který spočíval ve hře na boomwhackers. Po jeho
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skončení ještě čekalo na soutěžící velké překvapení – všichni si mohli jako
první výhru ze soutěže odnést dvě sady
těchto umělohmotných barevných trubic.
Po celou dobu soutěžící pozorně
sledovala a bodovala odborná porota
ve složení: PaedDr. Jan Prchal (KHV
PedF UK, KHV PedF UJEP, ZŠ a ZUŠ
Jabloňová, Liberec), doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. (KHV PedF UK),
prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.
(KHV PedF UJEP), Rafaela Drgáčová
(ZUŠ Jeseník), MgA. Jakub Waldman

(GMHŠ Praha), Mgr. Michal Reiser
(GMHŠ Praha), Jiří Horáček (ZUŠ
Mladá Boleslav), PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (KHV PedF UK, GMHŠ
Praha, ZUŠ Mladá Boleslav), Ráchel
Skleničková (studentka AMU Praha).
Po sečtení bodů ze všech disciplín
porota vybrala nejúspěšnějšího zástupce z každé kategorie. Kategorii do 15 let
vyhrál Martin Sadílek z Prahy, v kategorii od 16 do 19 let byl nejúspěšnější
Filip Štrobl z Českých Budějovic. Oba
dva se tak následně v dubnu letošního
roku zúčastnili 4. ročníku Mezinárod-

ní hudební olympiády v estonském
Tallinnu.
Celá soutěž měla poklidnou a tvořivou atmosféru, výbornou organizaci,
včetně zajištění jídla a občerstvení pro
soutěžící i jejich doprovod, a výborné
zázemí. Pro všechny soutěžící to byla
nová zkušenost a motivace k dalšímu
objevování světa hudby.
Věra Chmelová

IT RUBRIKA P RO KLAV ÍRIST Y A KLAV ÍR NÍ PEDAGOG Y
Krásný podzim všem čtenářům časopisu Pianissimo. Je
tady další vydání a s ním pravidelná dávka zajímavých, zábavných, potřebných a užitečných aplikací či programů pro
váš tablet, mobilní telefon a počítač.
Tentokrát vám detailně popíši tři aplikace od firmy JoyTunes, které fungují v operačních systémech IOS i Android.
V IOS stahujte v obchodě App Store a u Androidu v GooglePlay.
Můžete je využívat v tabletech, ale též v chytrých telefonech. Máte tak své oblíbené aplikace stále po ruce.
Firma JoyTunes vznikla v roce 2010 v Tel Avivu v Izraeli. Zakladateli jsou Yigal Kaminka, Roey Izkovsky a Yuval
Kaminka.

Nejmladší, ale zároveň dle mého názoru nejlepší aplikace
z této trojice. Byla vyvinuta v roce 2015. Když jsem objevil
tuto aplikaci, skoro jsem tu noc nespal. Touha splnit další
lekce byla tak silná, že jsem u ní vydržel až do tří hodin do
rána. Všichni moji žáci ji zbožňují. Je nejvíce oblíbená i na
mých seminářích, ptají se po ní kolegové i rodiče.
Já ji využívám vždy na konci hodiny jako odměnu. Děti
se tak na hodiny klavíru velmi těší, lépe pak splní zadané
úkoly. Tato úžasná aplikace rozvíjí u žáků hru z listu, zdokonaluje čtení not, rytmus, metrum a souhru s hudebním
podkladem. Tato aplikace je placená, pouze první lekce je
zdarma k vyzkoušení. Pokud vás aplikace zaujme, můžete
si koupit předplatné a využívat ji naplno.
Základní princip spočívá v tom, že máte svůj tablet či telefon položený na notovém pultu klavíru a všechny noty, které
vidíte zapsané v notové osnově, ať jsou to krátká cvičení nebo
celé skladby, hrajete přímo na vašem akustickém nástroji.
Aplikace funguje přes zabudovaný mikrofon vašeho přístroje a vy, když stisknete klávesu na klavíru, aplikace ho slyší
a kontroluje, zda hrajete správné noty ve správném tempu
i rytmu.

Simply Piano
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U všech tří aplikací je skvělá funkce hodnocení - to znamená, že po každé splněné lekci či odehrané skladbě se vám
zobrazí informace: kolik not jste zahráli špatně, jak správně
jste hráli rytmicky a co je potřeba zlepšit. Na další úroveň
vás aplikace pustí až po splnění předchozího výukového cvičení. Stejně tak, pokud nezahrajete ve výukovém režimu
správné noty, vrací se skladba pořád zpět, dokud dané místo
nezvládnete zahrát bez chyby. Nezvládnuté místo vám apli-
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kace nabídne procvičit v pomalém tempu, bez doprovodu
a s metronomem. Pokud již nebudete dělat chyby, pustí vás
aplikace dál.
Mladí začínající klavíristé na ZUŠ ještě nemívají tolik
příležitostí zahrát si třeba s orchestrem nebo kapelou. Většinou hrají sólově či s doprovodem učitele - tříručně nebo
čtyřručně.

Basic - se žák naučí hrát noty v houslovém klíči pravou
rukou od noty c1 do g1. V lekci - Blues Chords - se seznamujeme s jazzovými, swingovými, bluesovými a rock’n
rollovými harmonickými postupy.
V lekci - Chord Styling - se naučíme stylizovat doprovody
populárních melodií.

Díky této aplikaci si však krásně zamuzicírují.
Je určena pro začátečníky i pokročilé. Já ji využívám
u všech svých žáků na prvním i druhém stupni výuky na
ZUŠ, ale stejně tak u dospělých začátečníků.

Courses - výuka hry dohromady

Aplikace Simply Piano v tabletu

Courses - výuka hry akordů

Aplikace Simply Piano v mobilním telefonu
Aplikace je rozdělena na dvě hlavní nabídky:
Courses a Songs
Courses - jsou jednotlivé výukové lekce, seřazené podle obtížnosti od nejjednodušší po nejsložitější, kde se žák
postupně seznamuje s notami, pomlkami, houslovým i basovým klíčem, akordickými značkami, předznamenáním,
hudebními styly, atd. Každá lekce má několik cvičení a podcvičení. Uvedu jen pár příkladů. Např. v první lekci - Piano



Songs - zde je už velké množství písní a skladeb, které
jsou seřazeny podle jednotlivých stylových období. Najdete
zde vážnou hudbu, slavné světové hity, evergreeny, koledy,
populární skladby, filmové melodie, muzikály, jazzovou literaturu a mnoho dalšího. Každý žák si jistě vybere, co ho
zajímá nejvíce a co by se chtěl naučit.
Zahrát si můžete cokoliv, ale pokud spustíte skladbu, ke
které jste ještě nesplnili kurz (Courses), zobrazí se informace, že byste měli raději tento kurz absolvovat, jinak to bude
pro vás těžké.
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Piano Maestro

Určena spíše pro mladší klavíristy. Vznikla v roce 2013.
Převažují jednodušší skladby. Výhodou je, že se dá hrát nejen
na akustickém klavíru, ale také přímo na tabletu.
Pokud tedy jede celá rodina na víkend na chatu, kde klavír není a žák by si chtěl zábavnou formou trénovat, má
možnost. Tato aplikace i předchozí Simply Piano fungují
na bázi počítačových her. To znamená, pokud žák nesplní
první úkol, nemůže postoupit do druhého. Opakuje jej stále dokola, až ho bez chyby splní celý. Pokud i tak neví jak
dál, nezná například ještě notu, kterou má zahrát, objeví se
nápověda - rozsvítí se klávesa, kterou je potřeba stisknout.

Výběr hry na akustický klavír či tablet

Dust Buster

Pokud je to i tak pro vašeho žáka ještě těžké, velkou výhodou této aplikace je, že v nastavení si můžete u jednotlivých skladeb určit, zda chcete hrát pouze jednou rukou,
v pomalejším tempu, nebo chcete vidět nápovědu v podobě
názvů not i prstokladů. Sníží se vám pak sice hodnocení za
asistenci, ale pro pomalejší žáky je to velká pomoc a motivace, protože, až budeme skladbu hrát znovu, bude to už
například v rychlejším tempu, atd. Po zvládnutí dané lekce
se vám objeví hodnocení a potlesk.

Pátá lekce v aplikaci Piano Maestro

Funguje zde i propojení s učitelem na dálku. Například já
jako učitel vidím, že moje žákyně Eliška přes víkend nacvičila 4 nové lekce a Pepíček jen jednu. Žák může také poslat
emailem svou nahrávku a fotografii, jak mu to jde a jak se
zlepšil. Je to skvělý dárek například pro rodiče i prarodiče.

Skladba v aplikaci Piano Maestro

Aplikace Piano Maestro v tabletu
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Nejstarší produkt firmy YouTunes. Aplikace vznikla už
v roce 2012, je pro nejmladší klavíristy, kteří ještě neumí
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noty. Zde se báječně procvičuje postřeh a představa výšky

tónu. Na klávesy padá virtuální prach a paní uklízečka ho
musí utírat - jde tedy o to ve správný čas na správném místě stisknout klávesu. Funguje také s akustickým klavírem
i přímo na tabletu.Velkou výhodou je, že je tato aplikace
zcela zdarma.
Více se můžete dočíst na webových stránkách joytunes.
com a také se podívat na ukázková videa na serveru youtube.
Existují i další zábavné a výukové aplikace v podobném
duchu, které už nebudu detailně rozebírat, ale můžete je
rovněž vyzkoušet:

Hodnocení při hře s aplikací Dust Buster
Autor rubriky BcA. Štěpán Slavík studoval hru na klavír na
plzeňské konzervatoři a na JAMU v Brně. Působí jako klavírista, korepetitor a učitel hudby na ZUŠ Bedřicha Smetany
v Plzni a na ZUŠ Holýšov.

Yusician, Note Trainer, Piano Infinity, Piano 3D, PA
Player, Tiny Piano, GameOn Piano, Yokee Piano.
Štěpán Slavík
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Vzpomínka
na Konzervatoř v Teplicích, kde působila až do své smrti. Za desítky let své
pedagogické činnosti vychovala řadu
učitelů klavírní hry na ZUŠ, ale i vysokoškolských pedagogů a interpretů
v komorní i sólové hře. V její klavírní
třídě se vzdělávali i budoucí skladatelé
a interpreti dalších hudebních oborů.
Mezi její žáky patří Vladimír Vihan,
Naděžda Mjachká, Miloslava Veselá,
Margit Kučerová (Maršálková), Marcela Mrštíková, Věra Chmelová, Martina
Podaná, Jan Dušek, Lucie Nováková,
Filip Hořínek, Petra Machková, Jan
Krupa a řada dalších.

V úterý 14. srpna 2018 zemřela
dlouholetá pedagožka klavírní hry
teplické konzervatoře, paní profesorka Barbara Bůžková. Po studiích na
plzeňské a pražské konzervatoři absolvovala drážďanskou Hochschule für
Musik v oboru hra na klavír, rovněž se
intenzivně vzdělávala ve hře na varhany. Po návratu do Čech nastoupila jako
pedagog hlavního oboru Hra na klavír

V klavírní výuce vedla své žáky
k přesnosti a preciznosti hry, a to po
stránce zvukové i rytmické. Výchova
sluchové kontroly a zvukové kultury
byla její největší předností. Po svých
studentech často požadovala měkký
tón, důslednost v dodržování zvolených prstokladů a čtení notového
zápisu studovaných skladeb, doposlouchávání frází a jejich směřování
do vrcholů, zářivost vrchních hlasů
v akordech, zpěvnost hry a pestrost
charakterů a nálad jednotlivých částí
hrané literatury. Všímala si změn har-

monií, práce s časem, čisté pedalizace
a používala vhodná přirovnání, která
pomáhala studentům pochopit obsah
hrané skladby. Svou výukou vedla žáky
k přirozené hře bez zbytečných afektů
a neekonomických pohybů.
Volbou repertoáru měla paní profesorka nejblíže k české a západoevropské klavírní literatuře. U svých studentů
dokázala výborně rozvinout drobnou
prstovou techniku a cit pro detail. Zároveň dávala žákům dostatečný prostor
a svobodu pro vlastní interpretační pojetí, vycházející z estetiky kultivované
hry na klavír. Svým studentům byla
průvodcem do světa hudby, kam však
nelze jít bez dostatečné píle a pracovitosti. Pochvalou šetřila, ale když pochválila, student věděl, že je to opravdu
zasloužené.
Paní profesorka Barbara Bůžková
byla skromným člověkem, který na
sobě stále pracoval, celoživotně se zdokonalovala v klavírní hře a své pedagogické práci se věnovala s potěšením.
Věra Chmelová

Na tvorbě 2. čísla 4. ročníku časopisu Pianissimo se podíleli:
autoři článků:
MgA. Šárka Bartošová, Mgr. Renata Bialasová, BcA. Radka Hajšelová, MgA. Radka Hreňová, Mgr. Věra Chmelová, Ph.D.,
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., Mgr. Taťána Jurčíková, BcA. Anna – Adéla Ludvíčková, Mgr. Ema Michálková, Mgr. BcA. Miroslava Raková, Mgr. BcA. Lenka Ručková, BcA. Štěpán Slavík, MgA. Viktor Vojnovič, BcA. Petra Zíková
grafická úprava: David Rak
korektury textů: Mgr. Jana Lišková Kvochová, Mgr. Věra Chmelová, Ph.D., Mgr. Romana Olivíková, Mgr. BcA. Miroslava
Raková
soutěže a propagace pp: BcA. Radka Hajšelová
hlavní poradce a odborná pomoc: prof. MgA. Alena Vlasáková
Fotografie na titulní straně: Prof. Eleonora Tkač, MgA. Martina Schulmeisterová a Jan Schulmeister při konzultačním
dnu MC – leden 2018.
Časopis je k dispozici ke čtení i stažení na stránkách: www.pianissimo.cz
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