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Slovo na úvod
S příchodem léta se vám dostává do ruky nové číslo Pianissima. Možná ho někteří z vás otevřou během pobytu
na dovolené a jiní až v září po otevření školních emailových
stránek. Ať je tedy nové číslo příjemným osvěžením horkých letních dnů i inspirací k další práci pedagogické i interpretační. A co na vás v novém čísle čeká?

tů dneška – Daniilu Trifonovovi. Řada absolventů JAMU našla své uplatnění i v zahraničí, a tak se v kapitole Zahraniční
okénko seznámíme s naší absolventkou Zuzanou Šimurdovou, která popisuje své pedagogické působení na hudební
fakultě univerzity v Jižní Koreji. Zajímavý bude jistě i příspěvek hosta KKI A. Medić o hudebním vzdělávání v Bosně.

V aktualitách KKI se dočtete o změnách v Metodickém
centru (pokud někdo ze zájemců ještě neposlal přihlášku,
už je nejvyšší čas), o úspěchu studentů KKI HF JAMU na mezinárodních soutěžích a o nově vznikajících internetových
stránkách Pianissima. Zavzpomínáme na brněnské pedagogy Františka Schäfera a Jiřího Skovajsu, v úryvku z diplomové práce se dočteme o interpretačních poznámkách k Debussyho klavírní tvorbě a v rozhovoru s panem děkanem
HF JAMU Jindřichem Petrášem se seznámíme s jeho pohledem na soutěže a studium klavírní hry.

Samozřejmě nesmí chybět informace o poslechových
materiálech, soutěžích, koncertech atd. Velkou inspirací by
pro vás mohla být např. soutěž ve hře stupnic a akordů na
pardubické konzervatoři nebo „koncert přes moře“, který
se konal na ZUŠ V. Kaprálové v Brně. Pianissimo tentokrát
neobsahuje notovou přílohu. I přesto je jeho obsah víc než
rozsáhlý a množství článků stále narůstá. To je hlavní důvod, který nás vede k vytváření internetových stránek.

Mezi studijními materiály vám představíme vydané
dizertační práce JAMU na klavírní téma, které je možné si
zakoupit nebo objednat v Edičním středisku JAMU, dále pomůcky do výuky klavíru na ZUŠ. V zajímavých překladech
tentokrát potěší článek o jednom z nejúspěšnějších pianis-



Děkuji všem autorům článků za jejich příspěvky a za
celou redakci Pianissima přeji všem čtenářům pěkné léto,
hodně odpočinku a načerpání sil do nového školního i akademického roku.

Věra Chmelová
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METODIKA A ODBOR NÉ ST UDIE
Interpretační otázky první knihy Preludií Clauda Debussyho
4. Interpretační poznámky k Debussyho klavírní
tvorbě
„Debussy byl jedinečný pianista. Kdo
by mohl zapomenout na jeho plastičnost
nebo hladivý dotek kláves? Plujíc skrz
klávesnici s nevšedně prostupující jemností, uměl dosáhnout pozoruhodné síly
výrazu.“ 1
Podle Marguerite Long tkví tajemství
Debussyho klavírní techniky ve spojení
něhy s velmi specificky konkrétním dotykem. Spojení a vyvážení těchto dvou
protikladů dává základ debussyovskému klavírnímu úhozu, tolik nezbytnému pro interpretaci skladatelových děl.
Long provedla premiéru mnohých Debussyho klavírních děl. Jako pianistka
se těšila oblibě mistra, který se jejím
prostřednictvím snažil zanechat vlastní
odkaz, vysvětlujíc jí podstatu a záměr
jeho klavírní tvorby. Long se tak stává
nejpřímějším pramenem jak pro historicky poučenou interpretaci, tak i pro
pochopení umělcova díla.
Veřejné provedení Debussyho děl
bylo jednou z jeho největších obav.
V červenci roku 1910 píše v dopise
skladateli Edgaru Varèsovi: „Nemohu
Vám ani slovy popsat, kolikrát byla
moje klavírní hudba zdeformována.“ 2
Debussyho delikátní klavírní kompoziční styl vyvěrá z čisté lásky k hudebnímu nástroji jako k živé bytosti,
které musíte naslouchat a povídat si
s ní. Musíte se hudbou nechat doslova
svést a nechat ji plynout jako důvěrný
rozhovor.
Splynutí interpretovy duše s hranou
skladbou bylo pro Debussyho priori1 LONG, M., At the piano with Debussy, s. 19,
vlastní překlad
2 ROBERTS, P., Images, The piano music of
Claude Debussy, s. 174, vlastní překlad



tou. Nejen s hudbou, ale i se samotným nástrojem. Jednou z mistrových
nejčastějších připomínek bylo, že harmonie by nikdy neměla být obětována
melodické lince, kouzlo tkví v jejich
vzájemném propojení. Stejně tak tvrdil,
že pianista by měl zapomenout na to,
že jeho nástroj má kladívka, a měl by
se nechat pohltit omamným zvukem.
„Ruce nejsou určeny k tomu, aby zbytečně setrvávaly ve vzduchu nad klaviaturou, ale aby se staly její součástí.“ 3
Původ nevšedního nádechu Debussyho děl tkví v jeho nově objevené
harmonické chemii, jež byla výsledkem
nejhlubšího zkoumání klavírního zvuku a velmi důkladného studia objevů
jeho předchůdců – jako byl Bach, Couperin, Rameau, Mozart, Chopin, Schumann či Liszt, kterých si mimo jiné velmi vážil a jejichž díla zanechaly svůj
podíl na Debussyho tvůrčí osobnosti,
zejména pak skladby Chopina. Jeho
úžasně vyvinutý sluch mu umožnil
pracovat s alikvoty těch nejjemnějších
odstínů, které dodávaly jeho harmonii
osobitý charakter, jinými slovy lehce
disonantní zabarvení. Interpret musí
velmi dobře poslouchat a i několikrát
zkoumat zdánlivě jednoduchá místa,
aby se mu podařilo proniknout do
skladatelovy hudební mozaiky.
Teprve až se skladatelova zvuková
představa stane bezděčným výsledkem
interpretace, můžeme začít pracovat na
realizaci Debussyho velmi specifických
požadavků, které v sobě snoubí textovou loajalitu a zároveň svobodu tvůrčího ducha.
Long se ve své knize zmiňuje o paradoxu, jež je jedním z největších úskalí
interpretace Debussyho děl, ke kterým
je potřeba přistupovat jednak s nadhledem a současně s velkou pokorou.
„Čím více jsem byla součástí Debussy3 LONG, M., At the piano with Debussy, s. 13,
vlastní překlad

ho hudebních myšlenek, tím více jsem
si uvědomovala nezbytnost mistrovské
techniky k provedení jeho děl. Byla to
asimilace mistrovy osobité techniky,
která zbourala zdi, jež mi dříve nedovolily proniknout k podstatě jeho hry.“ 4
Debussy byl velmi náročný až puntičkářský ohledně respektování jeho
vlastního hudebního zápisu, a to nejen
ve smyslu dodržování notového textu,
což bylo naprostou samozřejmostí, ale
i výrazu a nálad, podpořených četnými dynamickými změnami či stručným
slovním návodem, kde bylo třeba.
„V Debussyho případě cítíme velmi
silnou potřebu přesného porozumění
metaforickému vyjádření, přirovnání
a analogiím, jež jsou důležitým vyjadřovacím médiem, kde se klavír jeví být
více než ‚jen‘ klavírem.“ 5
Existuje mnoho historek spojených
s touto tematikou, ve kterých Debussy
působí velmi nekompromisně. Eugene Delacroix ve svých novinách píše:
„V jeho skladbách není jediného detailu, který by snad byl zanedbatelný.
Debussy zapisuje své hudební nápady
s neuvěřitelnou přesností. Čtyři šestnáctiny znamenají 4 ,nic víc a nic
míň.“ 6
I při nejvyšší snaze respektovat vše,
co Debussy zapsal, bylo velmi těžké mistra uspokojit. Jednou se mu to zdálo
příliš barevné, pak zase příliš bezchybné. Co Debussy žádal nejvíce, byla přirozenost, aby jeho skladby na pódiích
ožívaly a nestávaly se jen bezchybnou
a stereotypní reprodukcí poctivě naučené práce. V tomto smyslu mu byla
milejší nějaká ta menší nečistota, která
se ztratila ve vlně okouzlení, než bez4 LONG, M., At the piano with Debussy, s. 22,
vlastní překlad
5 ROBERTS, P., Images, The piano music of
Claude Debussy, s. 173, vlastní překlad
6 LONG, M., At the piano with Debussy, s. 13,
vlastní překlad
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chybně provedený úkol bez opravdového zaujetí interpreta.
Kromě jednoznačně definovaných
not, znamének a poznámek, najdeme
v zápisu pokyny, které se nedají přesně
vymezit. Interpretovi je tak poskytována určitá svoboda, přičemž bychom
však neměli vybočit z autorových
záměrů. Nejčastějším sporným momentem při čtení notového zápisu je
význam malých pomlček umístěných
nad nebo pod notou.

C. Debussy: Minstrelové, takty 59 – 60

Někteří je chápou tak, že by se měly
tyto noty od sebe oddělit, jiní jim zase
přidávají větší důležitost v podobě vyšší dynamiky. Louise Laloy, znamenitý
interpret Debussyho děl a odborník
na orientální i antickou řeckou hudbu, tvrdí, že záměrem těchto drobných
pomlček je transparentní zvuk. Podle
Marguerite Long mohou mít různý
význam (přidání váhy, změna zvuku
či oddělení), vycházejíce z interpretační potřeby vzhledem k místu, kde
se nacházejí.
„Drobné nuance nacházejí naplnění až ve chvíli, kdy je začnete cítit.“ 7
Mezi tyto drobné nuance patří i rubato,
které, stejně jako v Chopinově hudbě,
zastává i v Debussyho dílech delikátní postavení. Debussyho rubato se ani
tak zásadně nedotýká vybočení tempa,
i když je jeho logickým výsledkem. Jeho
primárním záměrem je vyjádření jedinečnosti okamžiku, ke kterému hudba
dospěla. Jeho rozsah a emocionální síla
jsou vloženy do rukou interpreta.
Co je nám však platný pečlivě přečtený text, porozumění obsahu skladby
či správná představa „slastně“ konkrétního úhozu, přirozeně vycházejícího
z netradiční harmonie, pokud neporozumíme specifickému umění Debussyho pedalizace. I ten nejpozornější



7 LONG, M., At the piano with Debussy, s. 25,
vlastní překlad

pianista může snadno pokazit dojem
špatným užitím pedálu. Debussy vynikal velkým citem pro jeho užití již
za dob studia na konzervatoři. Necítil
potřebu pedál podrobně vypisovat, což
však činí obtížnějším jeho používání
pro nás, abychom nezmařili autorovy
pečlivě propracované harmonické postupy úzce spjaté s alikvotními tóny, jež
jsou pro běžné lidské ucho stěží rozpoznatelné. Určitým vodítkem mohou
být četné ligatury a v jistém smyslu
důmyslný kontrapunkt. Píši v „jistém
smyslu“, jelikož je známo, že
Debussy byl jeho zarputilým
odpůrcem, byť jeho mistrovské užití v indonéské hudbě
dokázal náležitě docenit.
Ještě v dobách útlého mládí
v hodinách harmonie prohlašoval, že hudba (míněno její komponování) nemůže být učena. Později
však přiznává, že bez harmonických
a kontrapunktických základů by jeho
hudba nemohla vzniknout. Nikdy však
pro něj kontrapunkt nebyl primárním
záměrem, byl jen bezděčným výsledkem géniovy tvůrčí práce.
Snad jediným místem, kterému se
jeho vzpurný duch nepříčil, byla příroda. Celé hodiny dokázal ležet v trávě
a naslouchat dokonalému kontrapunktu toho nejpřirozenějšího – tlukoucího
lidského srdce, větru v korunách stromů a šumícího moře.

5. Preludia (Kniha I.)
Inspirací pro Debussyho dvě knihy Preludií (celkem 24 preludií), kterou se sám ani netajil, bylo 24 preludií F. Chopina. Je to právě poetičnost
a imaginativnost, která pojí oba velké
mistry a dodává vývoji této specifické miniaturní formy nové rozměry.
Zatímco Chopin pojímá jednotlivá
preludia jako samostatné části projevující subjektivní lyrismus, Debussy
je propojuje v jeden celek svým osobitým delikátním způsobem a přidává
programnost. V tomto duchu si dovolím použít slova Václava Holzknechta,
který cyklus přirovnal k „Velké obrázkové knize“, jež je pro mne velmi výstižnou asociací tohoto díla.

Debussy se nechal několikrát slyšet,
že Preludia nebyla zkomponována pro
velká koncertní pódia, nýbrž pro domácí salóny a komorní prostředí a už
vůbec ne proto, aby byla hrána v celých cyklech. Debussy byl však komplikovaná osobnost a ne vždy to, co říkal, bylo tím, co si ve skutečnosti přál.
Jeho slova popírá už samotná koncepce obou knih Preludií – jejich pečlivé řazení, které prošlo několikerými
změnami, než dosáhlo své konečné
podoby. Důmyslně promyšlené přechody mezi jednotlivými částmi, přičemž některá preludia doznívají ještě
v začátcích těch následujících, také
právě nedávají za pravdu Debussyho
doporučení. Premiéra jednotlivých
částí byla sice většinou provedená
samotným skladatelem, a to po menších skupinkách tří až čtyř preludií, 8
koncertní pódia se však nenechala
ochudit o jedinečný zážitek klavírní
poezie, který vynikne jen tehdy, je-li
dílo interpretováno jako celek. Úspěch
a obliba u obecenstva brzy zajistily
Preludiím, jakožto celému cyklu, místo ve velkých repertoárech světových
pianistů.
Programní názvy preludií jsou další
obohacující složkou, která proměňuje
význam této hudební miniatury. Smyslem jednotlivých názvů bylo podnítit
interpretovu či posluchačovu fantazii,
již skladatel umístil do určitého prostředí. Je jen na naší představivosti,
jaké konkrétní scény v nás hudba probouzí. Debussy nechtěl nikomu nutit
přesnou dějovou linku, která by odvedla pozornost od samotné podstaty
hudby. Tyto snahy ještě více umocňuje
netradiční umístění názvů až na samotném konci skladby.
Debussy byl známý svým „hnidopišstvím“ a precizností v oblasti kom8 25. května 1910 byl proveden veřejně výběr
preludií samotným autorem – Delfské tanečnice, Plachetnice, Potopená katedrála, Puckův
tanec.
29. května 1912 byl proveden výběr preludií
samotným autorem – Zvuky a vůně vířící ve
večerním vzduchu, Vítr na pláni, Stopy ve sněhu, Minstrelové.
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pozice i partitur. Preludia jako celek
jsou díky své extrémně krátké době
vzniku (v rozsahu pouhých tří měsíců)
v určitém smyslu výjimkou. Je nutno
však podotknout, že ne všechna preludia první knihy byla spontánním výplodem z přelomu roku 1909 a 1910.
Základní témata Plachetnice, Dívky
s vlasy jako len a Potopené katedrály
vznikala již o tři roky dříve, kdy byl
Debussy plně zaměstnán komponováním orchestrálního cyklu Obrazy.
Debussyho neblahá finanční situace
i Durandova 9 dychtivost vehnaly první knihu Preludií do tisku takřka hned
po jejich zkomponování. Nedočkavost
a chvat, který panoval při prvním vydání, způsobil několik nejasností v notovém zápisu. Debussy později uskutečnil ještě několik drobných úprav, což
však dělá z jeho původního rukopisu
ne zcela důvěryhodný zdroj. Následky
některých vzniknuvších zmatků zůstaly záhadou dodnes. Mnoho nejasností
bylo vysvětleno na základě nahrávek
na piano rolls 10, které byly vytvořeny samotným skladatelem. Bohužel
tato vzácnost zdaleka neobsahuje
nahrávky všech preludií a z hlediska
kvality zvuku se, dle slov skladatelových současníků, nejedná o adekvátní reprezentaci Debussyho hry. Mezi
další klíčové subjekty, jež napomohly
vyřešit některé nejasnosti notového
zápisu, patří jednoznačně pianisté Ricardo Vines a Marguerite Long, kteří
byli Debussyho přáteli i věrnými interprety jeho skladeb. Přesto však dodnes
existují některá diskutabilní místa, pro
která nemáme jednoznačnou odpověď.
Konkrétní příklady budou součástí následujících podkapitol.

5. 1. I. Delfské tanečnice
Debussyho náklonnost k exotice
a orientu se projevovala již za dob
studií, kdy si pobyt v Medicejské vile
krátil běháním po malých krámcích
pln obdivu nad drobnými soškami či
orientálními látkami. Ačkoliv neměl
9 Marie-Auguste Massacrié-Durand – francouzský varhaník, skladatel a vydavatel.
10 Piano roll bylo paměťové hudební médium,
díky kterému se nám dochovaly první historické nahrávky pianistů.



monumentalitu příliš v oblibě, nedokázal odolat vznešenosti zdejších velkolepých antických staveb. Zájem o tento
druh umění byl umocněn roku 1889,
kdy se konala v Paříži světová výstava,
při jejíž příležitosti měl Debussy možnost poznat zblízka umění východních
kultur. Zcela podlehl podmanivému
zvuku gamelanu a jeho nevšedně přitažlivým melodickým postupům. Trvalo však ještě dalších čtrnáct let, než své
exotické dojmy vyjádřil poprvé v klavírním cyklu Rytiny. V té době byl totiž
plně zaneprázdněn prací na své opeře
Pelléas a Mélisanda, na níž puntičkářský skladatel pracoval celých devět let,
než spatřila světlo světa.

cích prstů. Plastického dojmu, který je
tolik příznačný pro umění starověkého
Řecka, skladatel dosahuje pomocí tří
nezávislých hudebních linií, tvořících
stavební základ celého preludia: melodická linka, jež svým tečkovaným
rytmem naznačuje noblesní pohyb
tanečnic, akordická linka dotvářející
rám melodie a evokující vznešenost sochařského umění a velké sekundy, které
svým zvukem připomínají tzv. crotals,
což byly v podstatě malé činely držené
mezi prsty, velmi oblíbené jako doprovodný hudební nástroj tanečních
seancí nejenom ve starověkém Řecku.

Delfské tanečnice patří
jednoznačně mezi díla východního charakteru. Inspiračním podnětem byla
socha antických tanečnic
provádějících rituální tance, C. Debussy: Delfské tanečnice, takty 7 – 8
jejichž kopii skladatel objevil v pařížském Louvru. Vznešenost
Nadpozemský dojem z hudby je
a půvab tanečnic dokreslují atmosféru umocněn nezbytností propojení lidstarověkého Řecka. Delfy byly v 8. – 6. ských smyslů, které jsou nevyhnutelně
století před naším letopočtem považo- spjaty s Debussyho tvorbou. Vizuální
vány za jedno z nejdůležitějších míst a zvukový dojem Delfských tanečnic
celé řecké kolonie. Důvodem byla zdej- je obohacen o vjemy konkrétních linií
ší slavná věštírna, zasvěcená bohu Apo- téměř hmatatelných rozměrů, včetně
llónovi. Mocní vladaři i prostý lid si zapojení představy vjemů čichových,
sem chodili pro rady. Věřili, že Apollón které v nás preludium evokuje svým
promlouvá prostřednictvím kněžky – charakterem. Vše dohromady vyvolává
Pythie, která seděla uvnitř věštírny nad velmi uvolněnou až omamnou atmootvorem vedoucím hluboko do země. sféru podobnou působení gamelanu na
Staří Řekové byli přesvědčení, že se zde lidskou mysl.
nachází střed Země. Z tohoto otvoru
Interpret musí mít na paměti velmi
vycházely omamné plyny, které Pythii
uváděly do transu, při němž proroko- citlivou pedalizaci, jež je oním zázračně
vala věštby – proroctví Apollónova. Ce- magickým pojítkem jednotlivých linií.
lému rituálu byli přítomní kněží, kteří Konkrétně v taktech 11 – 14 je velmi
prostřednictvím zaznamenaných zvu- důležité, aby pianistova přirozená tenků 11, pocházejících z úst Pythiiných, dence vyměňovat pedál ve sledu mimotonálních akordů nezmařila Debussyho
tlumočili proroctví lidem.
záměr propojení pásma melodického,
Debussyho Delfské tanečnice ztěles- akordického a basového v jeden celek,
ňují dokonalost, vznešenost a ladnost který vytváří kýženou charakteristicpohybu natolik sugestivně, až před kou atmosféru.
očima vidíme jednotlivé linie postav
Poetický duch úvodního preludia
a záhyby šatů tanečnic cítíme v konečudává tón, který bude propojovat celý
11 Pythie ve stavu posvátného tranzu nepromlouvala srozumitelným jazykem, nýbrž jakým- cyklus. Je barevný, nápaditý, plný nesi nesrozumitelným skřehotáním, kterému očekávaných překvapení, téměř jako
dokázali porozumět pouze kněží.
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když listujeme knihou plnou přenádherných obrazů.

kterých se snoubí velmi silné vizuální jí jasné obrysy katedrály vynořující se
asociace s emocionální a duchovní z podmořských hlubin (takty 16 – 27).
náplní. I samotná par- Působivá gradace vyústí v téměř až hytitura je důležitou sou- pnotizující zvuk varhan, jež se spolu se
částí celkové koncepce. sborovým zpěvem rozléhají nosnými
Estetika notových zápisů zdmi katedrály a představují velkolepý
byla módní záležitostí, rozsáhlý vrchol celého díla (takty 28 –
Debussy však dbal na 39). Posvátný zpěv náhle utiší kostelní
vizuální dojem svých zvony a navrací tak dílu úvodní poklidrukopisů až extrémně. nou tajuplnou atmosféru, v jejíž mlze
C. Debussy: Delfské tanečnice, takty 13 – 14
V případě tohoto kon- se zřetelné kontury věžiček katedrály
krétního díla se De- pomalu rozplývají a opět mizí pod hlabussymu podařilo docílit efektu, který dinou (takty 40 – 71). Magické téma
5.10 X. Potopená
byl příznačný pro básníky jeho doby. sboru a varhan zaznívá podruhé, tentokatedrála
Ti přizpůsobovali vizuální stránku krát však z dalekých mořských hlubin,
Legenda o bájném městu Ys pa- grafické podoby svých básní jejich houpajíce se na vlnách (takty 72 – 83).
tří mezi oblíbené keltské mýty. Ys obsahu, čímž probouzeli ve čtenářích Nakonec i vlny utichnou a příběh potobylo považováno za jedno z nejkrás- daleko silnější emocionální prožitek. pené katedrály spěje ke svému bezútěšnějších měst na světě, obklopeno ze Vizuální ztvárnění notového zápisu nému osudu na mořském dně (takty 84
všech stran mořem. Před hrozbou zá- Potopené katedrály silně evokuje pro- – 89). Málokteré Debussyho dílo k nám
plav jej chránily pevné hráze, v nichž středí mořských vln, velikou šíři, pro- promlouvá tak přesným hudebním jabyla vybudovaná zlatá vrata, která se stor a vznešenost.
zykem. Potopená katedrála v nás vyvomohla otevírat pouze při odlivu. Král
lává naprosto konGradlon nosil klíč od těchto vrat vždy
krétní asociace.
u sebe, aby bylo město v bezpečí. Jeho
rozmarná dcera Dahud však klíček
Není pochyb,
otci ukradla a lehkovážným činem
že pečlivě promyzpůsobila zkázu celého města. Vyprášlená pedalizace je
ví se, že dodnes můžeme při odlivu
jedním z klíčových
slyšet zvuk zvonů městského kostela
interpretačních
C. Debussy: Potopená katedrála, takty 1 – 3
a vidět špičky věžiček, vynořujících se
momentů tohoto
z hladiny moře. Legenda má několik
preludia. K doverzí, jež dokreslují podrobnosti přísažení kýženého
běhu pokaždé trochu jinak. Hlavní
efektu mlhavosti,
téma potopeného města však zůstává
kterou prostupují
vždy zachováno a právě to, tedy konprvky jasnějších
krétně potopená katedrála, se stalo
kontur, je zapopodkladem jednoho z nejoblíbeněj- C. Debussy: Potopená katedrála, takty 16 – 17
třebí skutečného
ších Debussyho preludií.
mistrovství, spoE. Robert Schmitz dokonce pou- jeného s velmi živou představivostí
Toto preludium je jedním z mála, kazuje na základní typy kostelních a empatií. Jak jsem se již zmiňovala
jehož vznik není přesně datován, oblouků, jejichž obrysy můžeme v ně- v předchozí kapitole, u Debussyho děl
a vedle preludia Co viděl západní kterých taktech, při pohledu na parti- stojí pedalizace obecně v centru dění.
vítr? tvoří nejrozsáhlejší kompozici turu z dálky, vidět.
Můžeme disponovat dokonalou techv rámci I. knihy. Jak jsem se již zminikou, poetickým klavírním tónem,
ňovala v úvodu této kapitoly, některé
Debussyho interpretační poznám- porozuměním textu i samotnému
fragmenty Potopené katedrály byly ky v notovém zápisu jsou velmi přes- obsahu díla, stačí však i drobné pedánalezeny mezi prvotními hudebními né a výstižné. Celý úvodní díl provází lové nepřesnosti a křehká konstrukce
nápady orchestrálních Obrazů, jež si klidná, téměř až nehybná atmosféra, mistrových skladeb se rozpadne jako
Debussy pečlivě zapisoval. Vzhledem zahalená do mlžného oparu, z něhož „domeček z karet“, jejímž výsledkem
k tomu, že tyto skici vznikaly již mezi k nám doléhá tichý zvuk kostelních jsou spíše jen nepřehledné mazanice.
lety 1906 – 1908, rodila se koncepce zvonů (takty 1 – 15). Poklidná tajupltohoto díla ve skladatelově mysli dale- nost je postupně rozmělňována výV závěrečném chvatu co nejrychko déle než u jiných preludií. Výsled- razným pohybem mořských vln, kdy lejšího uvedení první knihy Preludií
kem je hluboká syntéza impresionis- z počátku jen sotva patrné nejasné zá- do tisku došlo k jednomu malému
tických a symbolistických tendencí, ve blesky čehosi nabývají na síle a získáva- opomenutí, týkajícímu se tempové-
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ho označení taktů 7 – 12 a 22 – 83,
což však v některých interpretačních
podáních vedlo až k fatálním důsledkům. Debussy měl jednoznačně na
mysli dvojnásobné tempo těchto částí.
Důkazem je nahrávka provedená samotným autorem, která sice z hledis-

ka kvality zvuku nedeklaruje skladatelovu nevšední barevnou hru, avšak
poukazuje na tempové nesrovnalosti,
jež se objevily v prvním vydání Preludií.

Pozn. redakce: článek je úryvkem ze stejnojmenné magisterské diplomové práce,
kterou autorka obhájila roku 2013 na HF
JAMU. Celou diplomovou práci si můžete
od nového školního roku přečíst na internetových stránkách Pianissima.

MgA. Lucie Czajkowská, PGAD

Schäfer a Skovajsa – ti, co zde měli zůstat déle
„Slova přece nevyjádří podstatu věcí.
Když ti jednou dá osud nahlédnout
tam, kde platí jiná perspektiva, všecko
je rázem jiné, jasnější. Najednou cítíš,
kdo při tobě stojí ve dne v noci a dává ti
všecko, co dát může. Své síly, svou pozitivní energii. Všemi prostředky. Opravdové přátelství přemůže všecko, i ten
osud. Tolik chceš poděkovat, ale nevíš
jak, tak musíš hrát – aspoň já nemám
jinou možnost.“ 1
Citací z koncertního programu
Jiřího Skovajsy bych ráda uvedla
tuto vzpomínku na prof. Jiřího Skovajsu (1945–2006) a jeho pedagoga
prof. Františka Schäfera (1905–1966),
jejichž osudy jsem měla možnost prostudovat v rámci své magisterské práce
Profesor Jiří Skovajsa – pianista a pedagog a následně své disertační práce Klavírní dílo pianisty a pedagoga Františka
Schäfera. Dovolte mi připomenout kulaté výročí jejich narození a tím i jejich
myšlenky, postoje a životní osudy. Je až
neuvěřitelné, kolik měli společného…
Nikdo z nás není předurčen k věčnému pozemskému životu, bohužel život
obou skončil stejně předčasně – v 61
letech.

interpretační a pedagogické schopnosti. „Velikým přínosem Schäferovy
školy bylo, že z ní vycházeli absolventi
schopní naprosto samostatně pracovat,
buď ve svém dalším studiu, nebo v činnosti pedagogické (zde je snad důkazů
nejvíce, probereme-li pedagogické kádry
moravských konzervatoří, JAMU atd.).
Považuji prof. Schäfera za zakladatele
moravské klavírní školy a je hanbou
celé naší kulturní veřejnosti, že jeho
obrovské zásluhy nebyly za jeho života
náležitě oceněny. Jako profesor klavíru
na kroměřížské konzervatoři považuji
za svoji povinnost předávat svým žákům poznatky nasbírané při studiu
u prof. Schäfera a vyučovat podle jeho
zásad, poněvadž progresívnější metodu jsem nepoznal.“ 2 O mimořádném
talentu Františka Schäfera svědčí i dovednost ve hře na mnoho smyčcových
a dechových nástrojů, působil rovněž
jako dirigent. Trochu stranou, téměř
v zapomnění, dnes stojí jeho kompoziční odkaz, který vznikal především
jako vedlejší produkt majoritně určený
pro jeho vlastní koncertní a pedagogické potřeby.

Z pohledu hudebně-pedagogického
představuje František Schäfer významnou osobnost úzce spjatou s děním na
Konzervatoři v Brně a na Katedře klávesových nástrojů JAMU v Brně. Do
historie těchto ústavů se zapsal jako
pedagogická individualita, jež přispěla k základům moderního chápání výuky hry na klavír skrze své vynikající

Ačkoliv životní pouť Františka Schäfera započala v Břeclavi 3. dubna 1905,
naprostou většinu svého života prožil
v Brně. U jeho předků lze vystopovat
nadání hudební i pedagogické, učitelské povolání bylo osudem mnoha
členům rodiny po několik generací.
V osobnosti Františka Schäfera se oba
talenty snoubily. Ve své práci na brněnské konzervatoři a JAMU v Brně byl
velmi úspěšný. „Stále učím na JAMU,

o žáky nemám nouzi, zejména těch slabších mám hodně, mám pro ně jakousi
přitažlivost, nedají pokoj, až se ke mně
dostanou. Když se tak stane, potom si
myslí, že po té námaze by si měli odpočinout. Minulý týden byla zase legrace, měl jsem předat 2 žáky, aby nově
jmenovaný prof. Dr. Vondrovic (…) měl
koho učit. Nikdo se ale nechtěl hnout,
ani s losováním nechtěli souhlasit, tak
to zase padlo a mám dál dvojnásobný
úvazek.“ 3 Jak známo, František Schäfer vychoval řadu vynikajících pianistů
a pedagogů. K těm nejúspěšnějším se
řadí Aleš Bílek, Naděžda Králová-Bučková, Zdeněk Duchoslav, Josefa Hloušková, Bohuslav Krška, Miroslav Langer,
Věra Králová-Lejsková, Vlastimil Lejsek, František Malý, Milan Máša, Eliška
Hanousková-Nováková, Jiří Skovajsa,
Jaroslav Smýkal, Václav Šeffl, Jan Šimíček a další. Schäferův pedagogický

1 Příloha koncertního programu „Tří klavírních
recitálů“ Jiřího Skovajsy, 29. – 31. říjen 2003.

2 Vzpomínky Jiřího Skovajsy. Strojopis,
18. 9. 1968.

3 Dopis Františka Schäfera Vlastě Mills. Rukopis, 1. 5. 1966.
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přístup byl jedinečný. Disponoval vzácnou schopností vniknout do mentality žáka, aniž by narušil jeho osobnost
a individualitu. Zajímal se o osobní život svých svěřenců i o vzájemné vztahy
mezi nimi. Viděl své žáky komplexně.
Ve vzpomínkách žáků tak najdeme slova bezbřehé úcty, lásky a důvěry.
František Schäfer se díky svým morálním a etickým kvalitám nedokázal
ztotožnit s myšlenkami a idejemi tehdejšího politického režimu, což mu velmi často ubližovalo v profesním životě.
Z vysokoškolského postu byl odvolán
v roce 1949. Trvalo celých devět let, než
se na Janáčkovu akademii múzických
umění opět vrátil. Od roku 1958 nastoupil na post pedagoga – externisty.
Ve svých 53 letech, podlomeného zdraví, byl nucen vykonat konkurz. Necelé
tři roky před svou smrtí, v roce 1963,
byl jmenován profesorem. V dopisech
Vlastě Mills se v náznacích o neblahé situaci zmiňuje: „Konečně jsem byl
jmenován profesorem, velká sláva, bylo
nás 5, kteří jsme byli pozváni k ministrovi, kde byl nenucený pohovor o našich
plánech a při tom lehké, ale kvalitní pohoštění. Z naší školy jsme byli 3: režisér
Wasserbauer, skladatel Theodor Schaefer a já. Škoda, že to nepřišlo dříve, v 58
letech nemá již nikdo mnoho elánu.“ 4
Ač byl ve své profesi František Schäfer nesmírně časově vytížen, dokázal
si, díky stabilnímu a fungujícímu rodinnému zázemí vytvořenému jeho
manželkou Valerií Schäferovou (taktéž
pianistkou), najít čas na osobní záliby.
Patřilo k nim především fotografování, motorismus a příroda. Některé jeho
fotografie přírodních scenérií byly uveřejněny v časopise Pestrý týden. Přesto
se do paměti všech vžil především jako
zapálený motorista. Za svůj život postupně vlastnil několik motocyklů a automobilů, jež si sám vylepšoval a opravoval. František Schäfer vzpomíná na
svatební cestu svého syna Richarda
Schäfera: „Po svatbě jsme jeli na svatební cestu všichni 4 na dvou motorkách.
V mém věku se to již ani dobře nehodí,



4 Dopis Františka Schäfera Vlastě Mills.
Strojopis, 22. 12. 1963.

dopravní policie mě oslovuje otče, když
něco provedu. Až se nabourá prof. Kudláček, tak budu nejstarším motoristou
v Brně a okolí.“ 5
Asi nelze opomenout rovněž jeho
nesmírně inteligentní a lehce ironický smysl pro humor. V dobové korespondenci vzpomíná: „Minulý týden
získal můj absolvent Akademie zase
II. cenu v Chopinovské soutěži v Mariánských lázních. Jaroslav Smýkal, chce
si za to koupit motocykl, aby se mohl
nabourat.“ 6 „Také jsem kdysi malovával, s jedním spolužákem jsme závodili, který lépe. Byl to syn malíře pokojů
a vždycky mne převezl. Hodný mladík,
nijak zvlášť intelligentní, ale šlo mu to
samo. Později se stal holičem, ale ukázal mně, co dovede opravdový talent.“ 7
„Minulý týden jsem se vrátil z Hradce
Králové, byla tam Smetanova soutěž.
Z mých žáků se zúčastnil Jelínek, dostal
3. cenu. Byl to svého druhu úspěch, neboť jsem od něj nečekal ani tolik. Seděl
jsem v porotě. Po I. kole jsem viděl, že je
pátý. Večer jsem mu pošeptal, že by stačilo, aby v dalším kole přeskočil 2, a bude
mít 1.000 Kčs. To jste ho pak měla ve
finale vidět, s jakou urputností se s tím
potýkal. Tvářil se při tom jako Cerberus.
Toť se ví, že to pak oslavovali, takže při
závěrečném koncertě nikdo nebyl ani
pořádně rozehraný a jeden to oral víc
než druhý.” 8
Poslední léta svého života zasvětil
František Schäfer především pedagogické práci, kterou žil, kterou tolik
miloval a vykonával ji vždy s největší pečlivostí. Od roku 1961 měl časté
problémy se srdcem, prodělal několik
infarktů, operaci kýly a další nemoci.
Fyzické nemoci byly pouze odrazem
jeho psychického zdraví, na němž se
podepsaly četné překážky, které v minulosti omezovaly jeho činnost uměleckou a pedagogickou. „Po těch 12
5 Dopis Františka Schäfera Vlastě Mills.
Strojopis, 13. 10. 1957.
6 Dopis Františka Schäfera Vlastě Mills.
Rukopis, 27. 8. 1962.
7 Dopis Františka Schäfera Vlastě Mills.
Strojopis, 11. 1. 1962.
8 Dopis Františka Schäfera Vlastě Mills.
Strojopis, 22. 12. 1963.

letech se mu teď poměrně klidně pracovalo, nikdy neměl tolik talentů, čtyři
poslední celostátní soutěže mu vyhráli
jeho dva nejmladší. Na akademii dva
a půl krát víc než E. Nikomu nedovedl
odříct, mnozí žáci na něj čekali celých
těch 12 let! Hloušková má za sebou první ročník, Králová (Lejsková) letos absolvovala. (…) Děkuji Vám ještě jednou
za Vaši upřímnou soustrast. Opustil nás
v tak hlubokých prázdninách. Na kremaci byli krom žáků a pár sousedů samí
mně neznámí lidé. Skoro všichni známí
byli právě buď za hranicemi, nebo někde
na letním bytě, kde se noviny nečtou,
a rozhlas neposlouchá. Mnozí se to dověděli hodně pozdě. (…) Jeho život byl jen
dřina a dřina, a pak to ostatní, víte, co
myslím, tak není divu, že to to ušlechtilé, nemocné srdce nevydrželo už dále.“ 9
František Schäfer zemřel 29. července 1966 v Městské nemocnici Brno ve
věku 61 let.
František Schäfer působil na Jiřího
Skovajsu, co by svého žáka, několik
let. Jeho osobnost formovala krom
jeho pianistického umění také jeho
hodnoty morální a lidské. Byla to právě má magisterská práce Profesor Jiří
Skovajsa – pianista a pedagog, ve které jsem poprvé měla možnost odkrýt
nespočet společných uměleckých,
pedagogických a lidských rysů těchto
dvou osobností. Bylo až šokující, jak si
v mnoha ohledech byli blízcí svými názory a postoji v rovině umělecké i lidské. Je nezpochybnitelné, že František
Schäfer různou měrou nejen jemu, ale
i celé řadě svých dalších studentů vtiskl
onen odkaz poctivého muzikanta i nesmírně morálního, čestného a obětavého člověka, jímž sám byl.
Jiří Skovajsa byl Františku Schäferovi představen ve svých dvanácti letech.
Nejprve k němu docházel na soukromé
hodiny, posléze se v roce 1959 stal posluchačem jeho klavírní třídy na Konzervatoři Brno a po vykonání maturitní
zkoušky pokračoval pod jeho vedením
i na JAMU v Brně. Studium na akademii zakončil již pod vedením Dr. Ota9 Dopis Valerie Schäferové Vlastě Mills.
Strojopis, 20. 12. 1966.
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kara Vondrovice v roce 1967. Ačkoliv
na sebe během studia Jiří Skovajsa upozornil častou koncertní činností a hlavně pronikavými úspěchy na mnoha domácích i zahraničních soutěžích, ani on
to s tehdejším režimem neměl lehké:
„Když jsme přivezli s Ivanem Klánským
ceny z Neapole, pozastavila brněnská
pobočka Svazu skladatelů a koncertních
umělců mé přijetí, než dokážu, že nejsem nábožensky založený. Deset let jsem
pak nezahrál jedinou notu brněnského
svazového autora!“ 10
Jiří Skovajsa svůj život zasvětil hudbě, vybavíme si jej jako interpreta
a pedagoga. Jeho interpretační umění
se bezpodmínečně pojí s Filharmonií
Brno, ve které působil jako sólista od
roku 1977 – pro mladého interpreta
jedinečná příležitost, jak získat cenné zkušenosti: „Pódiové riziko je stále
stejné. Hlavou ti musí projít hodně přes
milion informací – a přitom přesnost na
99% už je na hranici únosnosti. Jsme
jako jezdci formule jedna, jen nám
nehrozí smrt tak bezprostředně. Jenže
oni nejezdí 50 let! Nejhorší jsou první
minuty. Největším nepřítelem je únava,
vyčerpání, to pak hraješ rychleji, než stačíš myslet, a to je hrozný pocit. Já mívám
štěstí, naposledy jsem se úplně ‚zastavil‘
v Prokofjevovi před 25 lety na Konzervatoři v Ostravě. To jsem pak ze vzteku přidal všech 12 Chopinových etud!
Koncerty s orchestrem jsem ale dohrál
pokaždé – a byly jich skoro tři stovky.
Malé chybičky, co publikum sotva pozná,
jsou lidské, hrát ‚na jistotu‘ je zbabělost.
I mistr světa občas neskočí základní výšku. Nikdy nevíš, když tam jdeš…“ 11
Pedagogická stránka jeho osobnosti
se započala formovat na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, na
kterou nastoupil jako mladá posila pedagogického sboru ihned po studiích
(1967). Na téměř desetiletí svého působení v Kroměříži vzpomíná:
„…co mne vždycky fascinovalo nejvíc,
byla ta specifická ‚kroměřížská‘ atmosfé10 Příloha koncertního programu „Tří klavírních recitálů“ Jiřího Skovajsy, 29. – 31. říjen 2003.
11 Příloha koncertního programu „Tří klavírních recitálů“ Jiřího Skovajsy, 29. – 31. říjen 2003.



ra. Krásné město se zahradami, solidarita mezi studenty, přesahující studentská
léta i hranice Kroměříže, tvůrčí prostředí
a svoboda.“ 12
V osmdesátých letech se Jiří Skovajsa
objevuje v řadách pedagogů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,

kde mohl naplno uplatnit cenné zkušenosti ze své koncertní praxe: „Kantor by
měl hrát, hrát svým žákům! Je to riziko,
ale oni před ním taky denně riskují, odhalují se. Na pódiu jsme si všichni rovni,
oni mají větší právo mýlit se. Pedagog,
který mluví jako polobůh a vůbec žádným způsobem nekoncertuje, bude za
čas jako fotbalový fanda, který by z tribuny samozřejmě tu neproměněnou
penaltu kopl líp… Na pódiu platí jiná
pravidla než v učebnicích.“ 13
Po roce 1989 byl Jiří Skovajsa doslova vržen do mnoha čelních akademických funkcí, v roce 1991 zastával post
děkana Hudební fakulty. Měl možnost
uplatnit svůj organizační talent. Jeho
denní pracovní režim byl naplánován
do poslední minuty: „Skloubit vše musím s krajním odříkáním, přesným den12 Almanach vydaný k 50. Výročí založení
Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži,
1999, str. 17.
13 Příloha koncertního programu „Tří klavírních recitálů“ Jiřího Skovajsy, 29. – 31. říjen 2003.

ním režimem a nemilosrdným organizováním pracovních povinností. V praxi
to znamená dvě hodiny cvičit, rychle
pak jít do školy, věnovat se děkanským
povinnostem, které musím stihnout do
16 hodin, protože v té době začínám vyučovat své studenty – pianisty. Končím
po 20. hodině, pokud nejsem na školních

koncertech nebo sám neúčinkuji. Co se
nestihne přes týden, musím dokončit
o víkendu, který slouží jako časová rezerva pro vlastní pianistickou přípravu.
Ta letos musela ustoupit do pozadí…“ 14
Jeho rozhodnutí věnovat po revoluci všechny své síly a nasazení JAMU
Brno mělo pro akademii bezesporu
smysl a pozitivní dopad, do jisté míry
to ale zastavilo osobní pianistický růst.
Zasvětil část života práci, která nikdy
nebyla odměněna potleskem publika.
Každoročně v letních měsících přitáhlo jeho jméno spoustu mladých pianistů na vyhlášené Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy, jichž byl
ředitelem. Soustavně vyučoval na Metodickém centru JAMU, byl ředitelem
Soutěže Leoše Janáčka, přednášel na
konzervatořích a základních uměleckých školách, býval zván do soutěžních
porot (Beethovenova soutěž v Hradci
nad Moravicí, Prague Junior Note, Sou14 Rovnost, 9. 2. 1991.
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těž Nadace Bohuslava Martinů, Amadeus Brno, Pro Bohemia Ostrava, soutěže konzervatoří). V roce 2002 převzal
vedení Katedry klávesových nástrojů
HF JAMU po prof. Zdeňku Hnátovi.
Nikdy neměl o žáky nouzi: „Mám stejně rád těch 11 svých jako těch ostatních
20. Na ty ‚své‘ jsem přísnější. Moc si jich
vážím – někteří jsou výraznými individualitami, a pokud snesou ten obrovský
tlak ‚vrcholového sportu‘ a vyberou si tu
správnou dráhu, může z nich něco být.
Myslím si, že si rozumíme… Chci z nich
mít nejen pianisty a pedagogy, ale především dobré a čestné lidi… Samozřejmě
když jsi s někým tři, pět, osm let, znáte se
vzájemně ve všech situacích, tak si občas
vjedete do vlasů. Zprvu to naštve, ale
pak si uvědomíš, že ti mladí musejí mít
lokty, nebo je dnešní nemilosrdná doba
semele. Tak je nechávám, ať se trénují
i na mně. Okolí někdy zírá. A někdy zírám i já, co dokážou ona něžná stvoření… Ale když o něco jde, nedáme jeden
druhého. S některými nás pojí hluboká
doživotní přátelství.“ 15 K jeho nejúspěš15 Příloha koncertního programu „Tří klavírních recitálů“ Jiřího Skovajsy, 29. – 31. říjen 2003.

nějším absolventům akademie patří
Pavlína Klokočníková, Samuel Bánovec, Petra Besa-Pospíšilová, Jiří Levíček a Martina Mergentalová. Bohužel
většina z nich působí v zahraničí, a tak
v Brně nikdo z nich neměl zatím možnost převzít pomyslnou štafetu Schäfer
– Skovajsa.
Jiřího Skovajsu jsem osobně poznala
v roce 1998, naše spolupráce trvala osm
let. Racionalita, se kterou přistupoval
ke klavírnímu vyučování a interpretaci,
kontrastovala s jeho jemným aristokratickým zjevem, jakoby stydlivou nejistotou, s níž se při komunikaci projevoval. Jeho slova měla sílu, aniž by někdy
zvýšil hlas. Dovedl naslouchat, poradit,
ve správnou dobu říci, co považoval za
nutné a potřebné. Mne osobně naučil
především samostatnosti, logickému
hudebnímu myšlení. Lehce provokativním způsobem mne dokázal vést k vytvoření si vlastního hudebního názoru,
naučil mne nebát se experimentovat na
poli interpretačním, jít vlastní cestou.
Vážím si jeho schopnosti respektování
individuality svých svěřenců bez nut-

nosti deformace a bohužel tak často
slyšeného výrazového klišé a uniformity.
Nelehké pracovní vytížení a povinnosti se v roce 2002 projevily na jeho
zdraví, o slovo se přihlásila zákeřná
nemoc. Mám tvrdě vryté do paměti
toto poslední období jeho života, naši
poslední hodinu a setkání. Zpětně si
uvědomuji sílu a vzácnost těchto okamžiků. Asi nikdo z nás studentů si zcela
plně neuvědomoval vážnost zdravotního stavu našeho pana profesora, jeho
pracovní tempo a elán byly i nadále
obdivuhodné, ne-li větší než kdykoliv
před tím. Dne 6. listopadu 2006 byl ještě jmenován profesorem, po Vánocích
téhož roku – 28. 12. prohrál svůj boj
s rakovinou.
Přestože již nejsou Jiří Skovajsa
a František Schäfer mezi námi, svojí
odborností a osobním přístupem zůstávají v našich myslích a srdcích.
MgA. Martina Farana, Ph.D.

MATERIÁLY DO V ÝUKY
Z výběrové řady doktorských prací HF JAMU
Ediční středisko JAMU bylo založeno před patnácti lety. Zaměřuje se
na vydávání studijních materiálů pro
studenty JAMU, publikací pedagogů
školy, odborných sborníků, slovníků,
příruček atd. Významnou část publikační činnosti tvoří výběrová řada
doktorských prací JAMU. V současné
době v této řadě figurují dvě publikace
s klavírní tematikou, které se zaměřují
na tvorbu dvou brněnských skladatelů
světového významu.

JAMU, na Konzervatoři Evangelické
akademie v Olomouci a na Církevní
konzervatoři Opava. Část práce již byla
otištěna v časopisu Pianissimo (0. ročník, 4. číslo).
Ve své práci autorka nejprve seznamuje čtenáře s kulturním vývojem Brna
v 1. polovině 20. století a s nejvýznamnějšími osobnostmi z hudební oblasti
té doby. Následuje rozbor významných
klavírních děl V. Kaprálové z tohoto
období (Pět klavírních skladeb, Sonata
appassionata, op. 6 a Koncert pro klavír
a orchestr d moll, op. 7).

Klavírní dílo Vítězslavy Kaprálové
od Alice Rajnohové vyšlo v roce 2014.
Autorka je absolventkou JAMU ze třídy
profesora Zdeňka Hnáta. Nyní koncertuje a pedagogicky působí na KKI HF



Následující kapitola pojednává
o pražském hudebním prostředí 1. po-
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loviny 20. století a opět čtenáře seznamuje s dalším významným klavírním
dílem, pocházejícím z tohoto období
jejího působení v Praze (Tři kusy pro
klavír, op. 9 a Dubnová preludia, op.
13). Poslední kapitola informuje o hudebním prostředí Paříže a rozbor je zaměřen na Variace na zvonkohru kostela
Saint-Étienne du Mont, op. 16.
Rozbory jednotlivých děl obsahují
nejen formální a harmonickou strukturu skladeb, ale i srovnání s další
klavírní tvorbou jiných autorů, rady
k interpretaci konkrétních míst, charaktery jednotlivých témat, citace z dopisů vztahujících se k dílu V. Kaprálové,
popis průběhu a okolností vzniku vybraných děl, reakce tehdejšího publika,
informace o nahrávkách aj. Práce neobsahuje instruktivní skladby a Partitu
(důvody autorka objasňuje v úvodu).
Významným doplňkem k textu je CD
s klavírním dílem V. Kaprálové v podání Alice Rajnohové, které není součástí
publikace, avšak vydavatelství Radioservis jej uvádí ve své nabídce.

Jako vůbec první disertační práci
z tematické oblasti interpretace v rámci celé České republiky vydalo Ediční
středisko JAMU v roce 2005 práci Jana
Jiraského Klavírní dílo Leoše Janáčka.
Autor je absolventem HF JAMU ze třídy profesorky Aleny Vlasákové. Kromě
koncertní činnosti pedagogicky působí
na HF JAMU, kde vede Katedru klavírní interpretace, vyučuje na interpretačních kurzech a věnuje se přednáškové
činnosti.
Jan Jiraský se ve své práci zaměřuje
na významné klavírní dílo Leoše Janáč-

Nedílnou součástí práce by měly
být CD nahrávky s Janáčkovou klavírní tvorbou v podání Jana Jiraského na
moderní i Janáčkův klavír, které vyšly
u vydavatelství Arco Diva a v Radioservisu, ale jsou už bohužel vyprodané.
Práce má 198 stran a je k dostání
v Edičním středisku za 132 Kč.

(http://www.radioservis-as.cz/katalog/
index.php)
V příloze dizertační práce nalezneme vybrané články z dobových novin,
korespondenci a obrazovou i notovou
přílohu. Publikace má 100 stran, cena
je 101 Kč.

klus V mlhách, Concertino, Capriccio
a Vzpomínku (práce neobsahuje méně
významné Moravské lidové písně, Národní tance na Moravě, Ej, Danaj!,
Čeladenský, Pilky, Hudbu ke kroužení
kužely a skladby z dob studií). Díla jsou
rozebírána z hlediska geneze (vznik
a okolnosti vzniku), následuje analýza a shrnutí. Interpretačně cenné jsou
též návrhy řešení některých technicky
náročnějších míst, poznámky k interpretační výstavbě skladeb, pohled na
dílo z úhlu skladatele a jeho práce s notovým materiálem a porovnání společných znaků a rozdílů jednotlivých
skladeb. Práce Jana Jiraského působí
i přes vysokou odbornost a smysl pro
detail čtivě a nepostrádá ani smysl pro
humor.

Kontakt na stránky Edičního střediska:

ka, které zahrnuje Tema con variazioni
– Zdenčiny variace, cyklus Po zarostlém chodníčku, Sonátu 1. X. 1905, cy-

http://www.jamu.cz/organizacni
-struktura/edicni-stredisko/
Věra Chmelová

Magnetické noty
Ráda bych představila pomůcku, která se často využívá
v ZŠ u velkých magnetických tabulí. Avšak velmi dobře ji využijete i v ZUŠ jako doplněk malé magnetické tabule, o které
se v Pianissimu již psalo v minulém čísle. Noty jsou nabízeny
v hodnotách nota celá, půlová a čtvrťová, avšak jedná se
pouze o hlavičky not, zbytek not (nožky, praporky, chcemeli vytvořit osminku) je třeba na tabuli dokreslit. Osobně
využívám tyto noty k „zápisu“ motivu, kdy nás zajímá především melodie. Výborné jsou i při sestavování stupnicové
řady, potřebné předznamenání dopíšeme fixou. Můžeme
si sestavit akordy, noty jsou většího formátu – vyniknou
více vzdálenosti mezi jednotlivými tóny. Tyto notové značky
se dají velmi dobře uchopit dětskými prstíky. Výrobcem je
VMS VISION z Boskovic, prodávají se v balení po 20 kusech.



BcA. Radka Hajšelová

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

					

MC KKI HF JAMU

4. číslo / 1. ročník červenec 2015

11

ZMATEK V POMOCNÝCH LINKÁCH
Pomocné linky se píší jen tehdy,
když bez nich notu nepoznáš.
Zkus si to představit a škrtni noty
s nesmyslně nebo zbytečně
použitými pomocnými
linkami.










K notám, které jsou správně napsané,
napiš na kružnici jejich jména (dej pozor
na velká a malá písmena a na čísla oktáv).

























































Vyšla ti tři různá céčka?
Spoj je rovnými čarami do trojúhelníku.
Pospojuj podobně i ostatní stejné noty a měl by ti vyjít pěkný obrazec.
Ale pokud to nevypadá pěkně pravidelně, máš někde chybu
a musíš začít znovu od začátku.
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SCHOVANÁ SLOVA V NOTÁCH
Pod noty v osnovách napiš nejprve jejich jména a pak je spoj se správným slovem.
Ale nehádej! Čti slova v notách až do konce, protože některé osnovy s notami
nepatří k žádnému slovu a může to být chyták!
Ještě potřebuješ vědět, že pomlky jsou místo písmen, která nejsou v hudební abecedě
a že ke každému slovu patří dvě osnovy, jedna v G klíči, jedna v F klíči.

 

  
 

  
  

 



  





   




GUMA

HÁDÁ SE

DĚDA

BEČÍ

FANDA




   

HADICE

   


  
 


  
 


 

  
   



  






 

Zbyly ti dvě osnovy? Doplň jejich noty do tajenky. Nejdříve písmena z basového
klíče, pak písmena z klíče houslového.

JÁC H Y M A DAV I D F U N Ě L I NA KO L E C H D O
KO P C E , K DY Ž U V I D Ě L I D E S E T Ž I V ÝC H Ž A B
Vyšla ti tajenka správně? Jestli ano, hurá!!!
Ale pozor, pokud to nedává smysl, začni znovu od začátku a čti noty pečlivěji.
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KATEDRA KLAV ÍR NÍ INTERP RETACE
Novinky Katedry klavírní interpretace
Když před dvěma lety prof. Alena Vlasáková pod tíhou
nejrůznějších okolností opustila po více než dvaceti letech
pozici vedoucí Metodického centra, vyhověla BcA. Monika Czajkowská bez váhání žádosti, aby se této nelehké role
ujala. Patří jí velký dík nejen za tuto pohotovost, ale hlavně
za dva roky obětavé práce pro MC. Prof. Alena Vlasáková
se do funkce vedoucí MC vrací od září 2015. V případě přihlašování do Metodického centra zasílejte své přihlášky již
nyní na její emailovou adresu: alenavlasakova@seznam.cz

Stále více vysokých škol se podílí na projektu Univerzita
třetího věku (U3V). Katedra klavírní interpretace vyslyšela výzvu vedení HF JAMU a připravuje realizaci cyklu
přednášek U3V. V akademickém roce 2015/2016 předpokládáme osm až deset přednášek na atraktivní témata
z oblasti klavírní interpretace. O termínech a tématech jednotlivých přednášek budeme informovat v příštích číslech
Pianissima a na stránkách Katedry klavírní interpretace:
http://hf.jamu.cz/kki/.
doc. Jan Jiraský, Ph.D.

Galerie úspěchů studentů KKI
Umístění studentů Katedry klavírní interpretace na mezinárodních klavírních soutěžích v květnu a červnu 2015:
LUCIE POKORNÁ
• Citta di Filadelfia, kat. E (7. května)
• 1. cena
• pedagogické vedení: prof. Alena Vlasáková
PAVEL ZEMEN
• Note in Armonia, Bettona, kat. E (10. května)
• 1. cena
• pedagogické vedení: prof. Alena Vlasáková

NIKOL BÓKOVÁ
• Mezinárodní Novákova soutěž, kat. 4b (17. května)
• 1. cena
• pedagogické vedení: doc. Jan Jiraský, Ph.D.

ANASTASIIA FEDIUK
• Mezinárodní Novákova soutěž, kat. 3 (15. května)
• 3. cena
• pedagogické vedení: MgA. Helena Weiser

PAVEL ZEMEN
• Roma, Premio Accademia, kat. D (7. června)
• 1. cena a absolutní vítěz
• pedagogické vedení: prof. Alena Vlasáková

ALŽBĚTA KRAUSOVÁ
• Mezinárodní Novákova soutěž, kat. 4a (16. května)
• ČU 1. stupně
• pedagogické vedení: doc. Jan Jiraský, Ph.D.

DANIEL JUN
• Roma, Premio Accademia, kat. E (7. června)
• 3. cena
• pedagogické vedení: prof. Alena Vlasáková

MATEJ STAŠÍK
• Mezinárodní Novákova soutěž, kat. 4a (16. května)
• ČU 1. stupně
• pedagogické vedení: doc. Jan Jiraský, Ph.D.



OLGA PUNKO
• Premio Citta di Padova, kat. D (21. června)
• 4. cena
• pedagogické vedení: prof. Alena Vlasáková
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Internetové stránky Pianissima
Od nového školního roku se čtenáři Pianissima mohou
těšit na nově vznikající internetové stránky časopisu. Jejich
využití bude široké. Stále narůstající množství zajímavých
článků už není reálné v plné míře zařazovat do pdf verze
časopisu. Proto vznikl nápad vybírat pro tuto verzi časopisu
nejzajímavější články, které jsou nejvíce spjaté s katedrou
KKI.
Na internetových stránkách bude navíc umístěno i to,
co se do časopisu již z prostorových důvodů nevešlo. Bude
možné si zde přečíst kompletní diplomové práce (v časopisu bude vždy pouze část, která upozorní na zajímavou
práci), pro posluchače KKI a MC pak plánujeme i ukládání

studijních materiálů, přednášek, záznamů z masterclasses
a koncertů. Svou samostatnou rubriku zde bude mít i Metodické centrum.
Čtenáři na nových stránkách najdou profily absolventů
KKI HF JAMU, nabídky vybraných koncertů studentů KKI
a řadu dalších informací. Větší prostor se nabízí i konzervatořím a ZUŠ, které zde mohou informovat o svých akcích.
Nové internetové stránky naleznete na adrese, která bude
již brzy zveřejněna.
Věra Chmelová

Z reakcí čtenářů Pianissima
Pianissimo má za sebou zkušební
0. ročník a 1. ročník své existence. Za
tu dobu se časopis rozšířil o některé
nové kapitoly, narostl jeho rozsah, do
psaní článků se zapojil širší okruh posluchačů Katedry klavírní interpretace a pod ní spadajícího Metodického
centra. Rozšířil se i okruh čtenářů,
i když stále často slýcháme, že se časopis ještě nedostává ke všem zájemcům,
přestože je rozesílán na všechny ZUŠ
v České republice i na Slovensku.
Stále je co zlepšovat. Časopis se asi
nikdy nezavděčí všem – pro jedny bude
příliš pedagogicky zaměřený a málo
interpretačně, jiní v něm nenajdou informace o všech akcích ve svém kraji,
pro mnohé bude mínusem neexistující tištěná verze, která by se však velmi
prodražila a do budoucna se s ní zatím nepočítá. Přesto nás během tohoto
školního roku zajímaly názory čtenářů
a byli jsme mile překvapeni, kolik kladných reakcí k nám do redakce přišlo.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat kolegyni Radce Hajšelové, která se
ve svém volném čase zadarmo věnuje
korespondenci a rozesílání Pianissima.
Některé dopisy se souhlasem jejich autorů si dovolujeme otisknout a budeme
moc rádi, když se připojí i další čtenáři
a napíší nám, co si o časopisu myslí.



Srdečne pozdravujeme zo ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade a ďakujeme za Pianissimo! Sú to podnetené materiály pre
pedagógov klavírnej hry, už sme to vytlačili a rozposlali si aj elektronicky medzi členov predmetovej komisie a všetci
sme sa potešili, aj trochu inšpirovali.
Už teraz sa tešíme na ďalšie čísla!
Pekný deň
Katarína Kočišová
ZUŠ Poprad
Dobrý den,
moc děkujeme za zaslání časopisu. Je to
báječný dodatečný novoroční dárek pro
všechny klavírní pedagogy. Hned přeposílám kolegyním na emailové adresy,
jeden výtisk tisknu a přemýšlím, jak ho
„zabalit“, aby nám vydržel co nejdéle.
Vyřiďte prosím všem, kteří se na tvorbě
časopisu podílejí, upřímný dík a obdiv
nad spoustou práce, která je s tím spojená. Moc se těšíme na další číslo. Ještě
jednou za naši „zušku“ moc děkujeme
a přejeme hodně pohody po celý rok.
Za ZUŠ zdraví,
Radka Hronová
zást. ředitele pro hudební obor
ZUŠ Pardubice – Polabiny

...teším sa, kedy si čísla Pianissima
prečítam všetky - asi najskôr cez jarné prázdniny. Musím dať klobúk dole
a palec hore za to, čo pre klaviristov
v Brne robíte. Naozaj pestré, zaujímavé
a VEĽMI poučné! Ako som Vám už napísala, u nás nie je možnosť vzdelávania
pre klaviristov - metodicko - pedagogické centrum takéto vzdelávania neponúka, ani konzervatórium, tak svojpomocne hľadáme možnosti. V lete sa
chystáme na letné semináre učiteľov
hry na klavíri EPTA, ktoré organizuje
VŠMU a Konzervatórium v Bratislave
a Asociácia učiteľov hudby Slovenska.
Všetky čísla časopisu sme hneď poslali kolegom a tešíme sa na ďalšie.
S úctou

Vážení,
děkuji za zajímavý odborný časopis,
s radostí předávám pedagogům klavíru.
Přeji hezké dny a hodně pozorných
čtenářů.
Jarmila Šenová
ZUŠ Varnsdorf

Věra Chmelová

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

					

Jana Fričová
riaditeľka školy
Základná umelecká škola
Márie Hemerkovej
Košice

MC KKI HF JAMU

4. číslo / 1. ročník červenec 2015

15

Srdečne Vás zdravím a veľmi pekne ďakujem za skvelý časopis, ktorý už mám
prečítaný. Držím palce, prajem veľa
úspechov a teším sa na ďalšie vydanie.
S úctou
Ingrid Tóthová,
riaditeľka ZUŠ Veľké Kapušany
Ďakujeme veľmi pekne za zaslanie časopisu Pianissimo, úžasný nápad! Verím,
že obohatí mojich klavírnych kolegov!
S pozdravom a prianím veľa úspechov
v práci,
Mgr. Zuzana Vaseková
riaditeľka ZUŠ Tvrdošín
Dobrý den, vážená paní kolegyně,
Se zájmem jsme si prohlédli první číslo Vašeho internetového časopisu, který se nám dnes dostal do
emailové pošty. Máme zájem jej dostávat i nadále, a proto Vás prosíme
o jeho zasílání. Srdečně Vás zdra-



vím a přeji hodně zdaru v roce 2015.
BcA. Martina Vlčková
vedoucí skupiny klávesových nástrojů
vedoucí klavírní sekce KUR Královéhradeckého kraje
Dobrý den,
děkuji za zaslání časopisu! Určitě ho
velmi ráda přepošlu dále našim kolegyním a kolegům!
Přeji hezký den a držím palce s vydáváním dalších čísel. S pozdravem
Petra Havlíková
ředitelka školy
ZUŠ Příbram I
Ďakujeme za zasielanie časopisu Pianissimo, veľmi sa tešíme z každého
čísla a samozrejme do budúcna radi
uvítame nové informácie z oblasti

hudby. Oceňujeme odbornosť a profesionálny prístup. Všetky čísla preposielame našim kolegom v škole.
S pozdravom
Peter Repiský, zastupca riaditeľky
Súkromná základná umelecká škola
Hliník nad Hronom
Rád bych Vám chtěl poděkovat za nově
vznikající časopis Pianissimo. V minulých týdnech jsem obdržel první dvě
čísla a dal je k dispozici mým kolegyním
klavíristkám. Vyjadřovaly pochvalu.
Budu moc rád, když budu tento časopis dostávat i nadále, protože poskytuje
mnoho cenných informací na jednom
místě. Přeji mu co nejvíce odběratelů.
Cením si nesmírně Vaší práce. Děkuji.
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ROZ HOV OR
Rozhovor s děkanem HF JAMU
Obory Hra na klavír a Hra na klavír a klavírní pedagogika mají od 11. června 2015 další úspěšné absolventy. Státním
zkouškám na Katedře klavírní interpretace pravidelně předsedá děkan HF JAMU, vynikající český hornista a přední pedagog JAMU a brněnské konzervatoře, profesor MgA. Jindřich
Petráš. Hru na lesní roh vystudoval na brněnské konzervatoři
a JAMU ve třídě profesora Františka Šolce; již během studií
se stal členem a sólohornistou orchestru Státní filharmonie
Brno. V letech 1985 – 1997 působil jako sólohornista České
filharmonie. Je vítězem a laureátem mnoha národních (Duškova soutěž hudební mládeže, Kraslice, soutěž konzervatoří)
a mezinárodních soutěží (ARD Mnichov, Markneukirchen,
Ženeva a Praha). Jako sólista vystupoval s řadou předních
českých i zahraničních orchestrů a na samostatných recitálech s klavírem. Pedagogické činnosti se začal věnovat v roce
1992, nejdříve na konzervatoři v Praze a od roku 1996 na
Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde je nyní
profesorem hry na lesní roh a od listopadu 2012 zastává funkci
děkana Hudební fakulty. V roce 1996 začal také vyučovat
na brněnské konzervatoři. Od roku 1991 je spolupořadatelem mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na lesní roh
„Hornclass“. V současné době je rovněž předsedou společnosti
Hornforum – České hornové společnosti J. V. Sticha Punta,
a předsedou Asociace mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů, která se koná každé dva roky v Brně. Je zván
do porot národních a mezinárodních soutěží ve hře na lesní
roh a v oblasti komorní hudby. Natočil řadu CD s nahrávacími společnostmi Supraphon, Panton, BVA, Naxos a Pony
Canyon. Jeho žáci patří k laureátům významných národních
i mezinárodních soutěží.
Máte rád soutěže? Je dobré posílat studenty na soutěže?
Soutěže mám rád již od svých studentských let. Jako student jsem se zúčastnil mnoha soutěží, např. Duškovy soutěže
hudební mládeže v Praze (ve 3. ročníku na konzervatoři),
soutěže konzervatoří, soutěže žesťových nástrojů v Kraslicích a pak těch významných mezinárodních. Účast na soutěžích je podle mého názoru základem dobré pedagogické
činnosti, zvláště z hlediska motivace studentů. Při soutěži
musejí v prvé řadě zvládnout předepsaný náročný repertoár,
dále se učí veřejně vystupovat, podávat výkony ve stresové
situaci, a mají také možnost srovnání s ostatními. Kdo nejezdí na soutěže (nejen domácí, ale zejména zahraniční),
nemá zdaleka takový rozhled a srovnání se světovou špičkou
v daném oboru.



Jednu soutěž také organizujete. Jak se jmenuje?
Ano, tato soutěž se jmenuje Mezinárodní soutěž dechových nástrojů, ale je zaměřena převážně na žestě, to znamená
na trubku, trombon, lesní roh a tubu. Před čtyřmi lety jsme
k těmto nástrojům připojili ještě fagot. Soutěž se koná zde
v Brně jednou za dva roky. Každý obor má svoji porotu,
soutěž je dvoukolová a účastní se jí studenti z Maďarska,
Polska, Slovenska a České republiky. Letos se konal jubilejní
desátý ročník a zúčastnilo se 250 hráčů.

Pro jak staré studenty je soutěž určená?
Máme zde tři věkové kategorie, první je pro studenty
1. – 4. ročníku konzervatoře, druhá pro 5. a 6. ročník konzervatoře a 1. ročník vysoké školy a třetí kategorie je od
2. ročníku vysoké školy bez omezení horní hranice věku.
Díky tomu jsme v podstatě jediná soutěž, kde si mohou
zahrát i starší absolventi vysokých škol, třeba ti, co se připravují na konkurz. Tato soutěž slouží hlavně studentům první
a druhé kategorie jako příprava pro ty největší mezinárodní
soutěže, například Pražské jaro, Mezinárodní soutěž Leoše
Janáčka atd.
Pedagogové KKI o vás mluví s uznáním a stal jste se
pro ně oblíbeným předsedou u státních závěrečných
zkoušek. Jak to vnímáte?
Samozřejmě mě to těší. Mohu říct, že státnice probíhají
bez větších problémů, studenti jsou připraveni a bakalářské
nebo diplomové práce mají potřebnou úroveň.
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žení nástroje, přes technické etudy, cvičení techniky prstové,
až po nezbytný rozvoj hudebního cítění. Každá skladba je
hudba.
Co pokládáte v pedagogické praxi za nejcennější?
Když student projde studiem s výbornými studijními výsledky, dostane ocenění na prestižní soutěži a získá lukrativní místo v umělecké nebo pedagogické sféře.
Myslíte, že je pro absolventy JAMU důležité, aby byli
nejen výbornými interprety, ale i kvalitními pedagogy?
Ano, domnívám se, že je to velmi důležité. Čím více odborně vzdělaných pedagogů bude připravovat žáky k dalšímu studiu hudby, tím více poroste kvalita těchto adeptů.
Je u státních zkoušek na KKI rozdíl mezi úrovní absolventů jednotlivých oborů? (pozn. KKI má bakalářské
obory „Hra na klavír“ a „Klavírní pedagogika“, dále
dva magisterské obory „Hra na klavír“ a „Hra na klavír a klavírní pedagogika“)
To, že je u studentů klavíru více oborů, znamená, že jsou
jednotlivé obory speciálněji zaměřeny. Pokud někdo studuje
Hru na klavír, předpokládá se, že z něj bude hlavně špičkový
pianista. U Klavírní pedagogiky student spíše prokazuje, jak
je zdatný v pedagogice a podle toho také státnice vypadá
trošku jinak, je tam např. navíc výstup s modelem.
Hra na klavír a klavírní pedagogika je pak společný magisterský obor. Ale vzhledem k tomu, že na magisterské studium se dostávají opravdu jenom ti nejlepší z nejlepších,
věřím, že v tomto oboru studují zejména hráči, kteří mají
i trochu větší vztah k metodice a pedagogice a kteří budou
chtít v budoucnu zároveň s hraním i vyučovat.
Jaký máte vztah ke klavírní hře?
Klavírní hru jsem vždy velice obdivoval, i když mým jediným vzděláním v tomto oboru jsou čtyři roky povinného
klavíru v rámci studia na konzervatoři.
Jak vzpomínáte na své hodiny klavírní hry? Přineslo
vám toto studium obohacení, i když nešlo o hlavní
obor studia?

Co byste poradil mladým pedagogům?
Mladým pedagogům bych poradil, aby měli velkou trpělivost. Důležitá je také komunikace: nejen mezi učitelem
a žákem, ale zejména mezi učitelem a rodiči. Je zapotřebí
od samého počátku vysvětlit lukrativnost hry na hudební
nástroj, možnosti budoucího uplatnění v oboru, a samozřejmě také upozornit rodiče na finanční stránku hudebního
vzdělávání.
Máte do budoucna nějakou vizi v rozvíjení Hudební
fakulty JAMU?
Vize je pro vedoucího pracovníka vždy nejdůležitější;
co se týká pohledu dovnitř fakulty, byl bych rád, aby u nás
studovalo co nejvíc nadaných studentů. Na to, aby tady byli
výborní studenti, tu musí působit i nadále výborní kantoři,
protože právě ti táhnou studenty. Toto je obrovský úkol do
budoucna.
Co se týká vnějších vztahů, rád bych rozvíjel spolupráci
s dalšími vysokými školami jak u nás, tak se špičkovými
školami v zahraničí. Je zde i oblast velkých mezinárodních
akcí jako je např. Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, Mistrovské interpretační kurzy, kurzy Kyoto, které bych rád
i nadále podporoval. Všechny akce tohoto typu mají pro
naše studenty a pedagogy veliký přínos.

Já jsem měl to štěstí, že jsem měl na konzervatoři výbornou paní profesorku, která byla moc hodná a měla se mnou
trpělivost, takže na své hodiny klavírní hry vzpomínám celkem v dobrém.
Jak Vy sám učíte? Jaké máte zásady?
Podle mého názoru musí mít každý pedagog, který chce
mít dobré výsledky a dobré studenty, promyšlený systém
výuky. Od technických základů, to se týká tvoření tónu a dr-
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Zvládáte dvě náročná povolání – vedení HF JAMU
a pedagogickou činnost na JAMU a brněnské konzervatoři. Čím Vás obě povolání obohacují?
Pedagogická práce mě obohacuje právě tím, že pracuji
s mladými lidmi. Jejich energie, jejich přístup, to mě hrozně
baví. Když přijde student připravený na hodinu a vidím, jaký
má zájem pracovat, je to pro mě nesmírně naplňující. A co
se týká vedení HF, je to naprosto jiná práce. Zde je mým
úkolem spousta jednání s lidmi, se zahraničními partnery,
stejně jako se zástupci politické garnitury. Tato práce je také
naplňující, ale na úplně jiné bázi než ta pedagogická.
Máte nyní při všech svých pracovních povinnostech
čas i na vlastní hraní?

Kdy a kde se na vás můžeme těšit?
Od 8. do 16. srpna budu vyučovat na 24. Mezinárodních
interpretačních kurzech Hornclass 2015 v Praze. Kurzy
jsme založili s kolegy Zdeňkem Divokým a Jiřím Havlíkem
v době, kdy jsem hrál v České filharmonii. Jezdí nám tam
kolem padesáti hráčů z celého světa. Kromě výuky lesního
rohu a komorní hry budu mít zajímavou přednášku o úrovni
letošních soutěží lesního rohu a nejnovějším trendu interpretace skladeb klasického období.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů a spokojenosti v umělecké, vedoucí i pedagogické činnosti.
Ptala se Věra Chmelová,
odpovídal prof. MgA. Jindřich Petráš, děkan HF JAMU

Abych se přiznal, tak na cvičení mi mnoho času nezbývá.
Víc se teď věnuji pedagogické a organizační činnosti.

IMP ROVIZ ACE

Improvizace na téma Podmořský svět (3. část)
Mořské hry s Claudem Debussym (Rytiny)
Večer v Granadě
Přestože Debussy napsal tak poetickou skladbu, jako je
Večer v Granadě, v životopisných údajích se dočítáme, že
do roku 1903 navštívil z celého Španělska pouze město San
Sebastian, a to jen na pár hodin. V Granadě tedy nebyl. I tak
si za mistrovské zpracování skladby vysloužil pochvalu od
slavného španělského skladatele Manuela de Fally. Asi ani
nás by nenapadlo, jaká byla skutečnost. V každém případě
skladba evokuje mimo jiné brnkání kytary a Debussy používá i arabské mody, neboť arabský vliv na architekturu
a celkově kulturu je ve Španělsku značný. Je proto vhodné
ukázat žákům obrázky španělské architektury, poslechnout
si národní španělskou hudbu a vyhledat pro inspiraci fotografie Granady, nebo ještě lépe San Sebastiana.



Pro Večer v Granadě je typický tečkovaný houpavý rytmus, který je prostoupen větší částí skladby. Setkáme se
s ním hned v úvodním taktu skladby – do notové ukázky
k improvizaci jsem vybrala vrchní hlas levé ruky (občas přebíraný do pravé ruky) s tímto charakteristickým rytmem
a hned do následujícího taktu zařadila tečkovaný rytmus
pravé ruky z taktu č. 5 (karta č. 10). Při improvizaci se dá postupovat (minimálně) dvojím způsobem: Zahrát první takt
beze změny a ve druhém taktu zachovat jen „cis“ v levé ruce,
zatímco pravá ruka má prostor k improvizaci – moc pěkně
zní melodie postavená na základě stupnice cikánské dur
(cis-d-eis-fis-gis-a-his). Zatímco levá ruka „stojí“, pravá se
pohybuje a vytváří různá „arabsky“ zabarvená melismata. Po
chvilce můžeme improvizaci změnit tak, že zahrajeme podle
zadání 2. takt, zatímco v prvním bude vytvářet melodii levá
ruka. Je možné ji hrát nejprve pouze ve čtvrťových notách
nebo použít stejný tečkovaný rytmus, jaký má spodní hlas
pravé ruky. Odvážnější studenti mohou vytvářet hlas zcela
nezávislý na rytmu pravé ruky, ale to už je poměrně složité.

takty č. 1-4
Město San Sebastian
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Takt č. 11 je lehčí variantou předešlé improvizace karty
č. 10. Z pravé ruky jsem vypustila charakteristický rytmus,
do levé ruky vložila příraz z taktu č. 12, aby se rozšířilo
množství tónů použitelných k improvizování melodie (karta č. 11). Notová ukázka je na rozdíl od předešlé umístěná
ve vrchní poloze klaviatury, což nabízí další možnosti improvizace – např. v pravé ruce zní zajímavě vyplnění taktu
lomenými oktávami, zatímco levá ruka hraje na zadaném
tónovém podkladě melodii.

takty č. 10-14

notová ukázka může u studentů nejprve vzbuzovat rozpaky,
ale při hlubším prostudování zjistíme, že je to naprosto ideální příklad pro improvizaci na tónech celotónové stupnice.
A tak můžeme opakovaný tón v levé ruce posouvat o celé
tóny níž či výš a melodii v pravé ruce rozšířit o další tóny
celotónové stupnice (používáme klávesy „cis-dis-f-g-a-h“).
V taktech č. 43-45 je opět složité vedení několika hlasů, skoky a akordy. Pro potřeby improvizace jsem vybrala
do partu levé ruky charakteristický
rytmus z taktu č. 44 a v pravé ruce
ponechala pouze vrchní melodii.
Zároveň jsem provedla augmentaci
(karta č. 14). Ukázka je velmi vhodná pro výstavbu malé písňové formy
a-b-a. Díl „a“ je v tónině A-dur. Levá
ruka hraje charakteristický rytmus, a to dva takty na tónech

V taktech č. 17-18 se objevuje složitější materiál k improvizaci, ale byla by škoda tak rytmicky a melodicky zajímavý
úsek opominout. Part pravé ruky jsem přepsala do houslového klíče a z akordů použila pouze vrchní hlas s náznakem
přidané spodní sekundy (pro pokročilejší). V levé ruce jsem
z prvního taktu použila vrchní hlas a druhý takt nechala takty č. 43-46
melodicky beze změny. V obou taktech jsem pro snadnější
počítání provedla augmentaci (karta č. 12). Při improviza- „a-e-a“, další 4 takty na „a-eis-a“ a poslední dva takty opět
ci doporučuji ze začátku ponechat part levé ruky a rytmus na „a-e-a“. Pravá ruka po celou dobu improvizuje melodii
v obou rukou beze změny, ale o to více experimentovat s tó- na tónech stupnice A-dur, pouze při použití tónu „eis“ v levé
novým materiálem pravé ruky. Student si může vyzkoušet, ruce se snaží vyhnout tónu „fis“ (melodie by s doprovodem
jak bude úryvek znít, když setrvá pravou rukou na místě při neladila). V dalších osmi taktech se přesuneme do tóniny
E-dur (levá ruka hraje na tónech „e-h-e“
nebo „e-his-e“), volbu harmonií v levé
ruce můžeme zachovat podle schématu dílu „a“ (tj. 2, 4 a 2 takty) a opět se
vrátíme do tóniny A-dur a zopakujeme
díl „a“, který může být doslovnou citací
nebo variací na úvodní díl „a“.
takty č. 15-18

dodržení předepsaného rytmu (= opakování tónu „cis“, poté
„e, fis, gis“). Pak může zkusit předepsanou melodii pravé
ruky posouvat od různých tónů (od „e“, od „gis“), následně
může vytvářet různé akordické souzvuky a pozorovat, které
z nich ladí k levé ruce.
Čtyři takty č. 23-26 jsem upravila do dvou taktů – v levé
ruce zůstalo pouze basové „cis“ v půlových notách (pro podporu pulzace), z akordů a oktáv v pravé ruce jsem vybrala
melodii z vrchního hlasu (karta č. 13). Tonálně neukotvená



takty č. 23-28

Poslední notovou ukázku z Večeru v Granadě tvoří úprava
taktů č. 109-110. Pro snadnější improvizaci jsem vynechala
opakované tóny a do triol rozložila sextakordy pravé ruky.
U čtyřhlasých akordů jsem vypustila spodní hlas, který se
jinak nachází v sopránu (karta č. 15). I tak je ukázka k improvizaci pro pokročilejší studenty. Těm můžeme dát za
úkol vymyslet pokračování úryvku, z kterého by vznikla
miniaturní skladba. Stačí posunovat jednotlivé harmonie
od různých tónů a přitom cítit tonální zakotvení v C-dur.
Pro méně pokročilé studenty se nabízí jiné využití notové
ukázky – mohou ji vnímat jako návod k improvizaci variací.
Vezmeme si basovou linii „c-c-hes-g-g-a“
(místo posledního „a“ můžeme opět použít
„hes“, je snadnější vracet se do C-dur přes
stejný akord, který jsme již jednou použili),
můžeme ji dále rozvést basovým postupem
„c-c-hes-g-g-c“. Tím nám vznikne čtyřtaktový hudebně uzavřený celek. Po jednotlivých basech v levé ruce budou následovat v pravé ruce
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akordy tvořené z tónů triol („e-g-c“ 2x, „d-f-hes“, „c-e-g“
2x, „c-e-a“ nebo „d-f-hes“ – záleží na volbě basové noty,

Pro účely improvizace jsem vybrala osm notových
úryvků. Tyto příklady jsem už většinou neupravovala, protože by se studenti měli postupně sami naučit
zjednodušit si notový text tak, aby se jim na něj dobře
improvizovalo. Je však velmi důležité stále žákům opakovat, kdy lze měnit notový text (= za účelem improvizace) a kdy bychom naopak notový text upravovat
neměli (= když se jedná o originál skladbu).
Takty č. 3-4 jsem příliš neupravovala (karta č. 16).
Pro improvizační účely je možné posunout levou ruku

takty č. 106-112

„e-g-c“ 2x, „d-f-hes“, „c-e-g“ 2x). Na těchto akordech se dá
nyní improvizovat – zahrát je rozloženě směrem nahoru,
dolů, různě přeházet jejich pořadí, spojit vybranou dvojici
tónů tak, jak je zobrazeno v notové ukázce, použít opakování
tónů či celých akordů apod. Rytmus můžeme zjednodušit
a vypustit z něj trioly nebo naopak vymýšlet složitější rytmy.
Pro větší bohatost pracujeme i s dynamikou, stěhujeme ruce
do různých oktáv klaviatury, akordy hrajeme v dalších obratech, případně vše zkoušíme transponovat do jiné tóniny.

takty č. 1-6

o oktávu níž, abychom se vyhnuli nelehkému opakování
tónů. V této podobě může jeden žák hrát vypsaný text notové ukázky a druhý žák o dvě oktávy výš vytvářet melodii
v tónině e-moll aiolské. Pokud máme v hodině jen jednoho
studenta, zato pokročilejšího, můžeme úryvek opět upravit,
a to tak, že každá čtvrtá šestnáctina bude výškově totožná
s druhou šestnáctinou – tím pádem můžeme hrát všechny
noty levou rukou a pravá ruka je volná k vytváření samostatné melodie. Méně pokročilé studenty vedeme k tomu,
aby si vymýšleli obměny v pravé ruce – různě přeskupili tóny
rozložených akordů, zrytmizovali je, dynamicky vystavěli
hranou plochu apod.

takty č. 13-15

Zahrada v Normandii

Zahrady v dešti
Ve třetí části cyklu Rytiny se Debussy vrátil do rodné
Francie. Skladba popisuje zahrady ve městě Orbec v Normandii (severní část Francie), do kterých se nejspíš od moře
přihnal velmi silný liják. Objevuje se zvukomalba znázorňující dešťové kapky, foukání větru a zuřící bouři. Debussy zde
využívá melodie francouzských lidových písní Nous n’irons
plus auxbois (Nevrátíme se do lesů) a Dodo, l’enfant do (Spi
dítě, spi), dále tóny chromatické a celotónové stupnice.



Čtrnáctý takt skladby jsem přepsala beze změn (karta
č. 17). Zatímco jsme u některých předchozích notových
příkladů „narovnávali“ tečkovaný rytmus, zde ho můžeme
použít při improvizaci v klidném tempu jako příjemnou
variaci notového zápisu. Kvartsextakordy v pravé ruce lze
posouvat k vyšším tónům, zatímco levá ruka hraje na místě.
Pěkně zní i změna, při které na druhé a čtvrté době snížíme
„e“ v levé ruce na „es“ a „h“ v pravé ruce na „hes“. Po čtyřech taktech improvizace se můžeme přesunout z F-dur do

takty č. 25-27
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Des-dur, po dalších čtyřech taktech zpět do F-dur, následně
nahoru do a-moll a opět skončit v F-dur.
V taktu č. 27 nedošlo při přepisu k žádné změně (karta
č. 18). Pro potřebu improvizace jsou však změny vítané.
Tato notová ukázka se dá použít např. při čtyřruční improvizaci, kdy v partu primo hraje žák čtyř-tónový staccatový
motiv (spodní notová osnova), který různě varíruje – druhá

stup mezi dvěma střídajícími se tóny. Postupně se z tohoto
experimentování může rozvinout zcela nezávislá melodie,
která vytvoří hybný protihlas ke klidné melodii v levé ruce.
K viditelné úpravě notového textu došlo v taktech č. 100105. Rozložené akordy jsem záměrně vypsala harmonicky
pomocí akordů v půlových notách (karta č. 21). Tato hudební kostra tvoří základ, se kterým mohou studenti pracovat
podle svých představ. Hudebně se jedná o vzestupný postup oktáv s přidanou sextou po tónech lydické stupnice
od tónu „g“, která začíná v pravé ruce
tónem „h“. Debussy prošel akordy celou stupnici, zatímco náš notový úryvek končí u tónu „g“. Je to záměr. Vždy

takty č. 75-77

šestnáctina umístěná v levé ruce se nemění, zatímco pravá
ruka cestuje i po dalších černých klávesách. Žák hrající part
secondo střídá ve staccatovém doprovodu ruce tak, že levá
ruka zahraje bas „fis“, po něm následuje harmonicky zahraný
kvintakord Fis-dur, poté bas „gis“ s následným akordem
„gis-h-cis“ v pravé ruce. Tento doprovod se stále opakuje,
zatímco nad ním v partu primo vzniká nová melodie.
Takty č. 75-76 jsou na improvizačních kartách opět beze
změny, pouze předznamenání je vypsané nehudební zkratkou (karta č. 19). Trioly v levé ruce je možné změnit na jednodušší dvojice not nebo je úplně eliminovat a hrát v celých

takty č. 81-86

takty č. 99-105

jsem totiž zvědavá, jestli studenti budou mít stejný nápad
jako Debussy a dojdou postupně až k vrchnímu
„h“ nebo budou pokračovat po tónu „g“ jiným
způsobem. Akordy se dají hrát i v různém pořadí, můžeme je rozkládat, stupňovat přitom dynamiku, lomit oktávy v basu, přicházet s nimi
před akordy v pravé ruce apod. Pro snadnější
pochopení postupu akordů pravé ruky žákům
vysvětlíme, že vlastně v akordech hrají tóny stupnice D-dur. Měli bychom si i všimnout Debussyho poznámky „mystérieux“, tj. tajemně. To nám
připomíná, že bychom neměli zapomínat na spojování hraných improvizací s určitou představou,
náladou, dojmem. Přestože to u notových ukázek

nebo půlových notách chromaticky se rozestupující intervalové souzvuky (fis-gis, eis-gis, e-gis, dis-gis atd.). K tomu
pravá ruka improvizačně navazuje na Debussyho melodii
a rozvíjí ji hrou po dalších černých klávesách.
Podobným příkladem jsou takty č. 83-84, kde jsou trioly
v pravé ruce a nositelem melodie je ruka levá (karta č. 20).
Při improvizování můžeme levou ruku nechat beze změny
a udělat repetici, která skončí v půlce 2. taktu na tónu „gis“.
Tím vznikne malý hudební celek. Velký prostor k vlastní
tvorbě poskytuje part pravé ruky, kde probíhá pohyb v triolách na velké sekundě. Tyto trioly můžeme hrát od dalších
tónů na černých klávesách a zkoušet i jiný intervalový roze-



takty č. 117-119

neuvádím (každý člověk může jednotlivé příklady cítit jinak,
třeba i naprosto rozdílně), nemělo by to nikdy chybět. Vynecháme-li to, zmizí jeden z nejdůležitějších rozměrů hraní – „hra o něčem“. Debussyho poznámka „mystérieux“ je
natolik výstižná pro toto místo, že bychom ji měli dle mého
názoru respektovat i při improvizaci.
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Šestnáctinové sestupné běhy v taktech č. 118-121 se staly
inspirací pro další notovou ukázku, konkrétně takt č. 119
(karta č. 22). Jeho první část tvoří tóny vzdálené o malou
tercii, pravděpodobně imitující foukání větru. Ty se na klavíru hledají poměrně dobře, proto by student mohl procvičit svou pohotovost a zkusit co nejrychleji najít a zahrát
rozložené akordy z malých tercií od různých tónů. Druhá
půlka taktu naznačuje, že se nemusí vždy jednat jen o malé
tercie. Není nutné dodržet předepsané intervaly – student
by si měl vymyslet své vlastní běhy, které podle něj ideálně
znázorňují představu foukajícího větru.
S cyklem Rytiny se rozloučíme posledním vybraným taktem č. 126 (karta č. 23). Při improvizaci si můžeme představovat větrný vír, záblesk slunce na zataženém nebi nebo
příliv a odliv na rozbouřeném mořském břehu. Stoupající

tváříme tak různě barevné vlny, z nichž ty nejzajímavější
můžeme zkusit i zapsat.
Z jednotlivých notových příkladů se dá sestavit celý příběh, který se zhudební, případně zapíše a vznikne nová
skladba. Je velmi zajímavé a napínavé sledovat, co studenti
vymyslí. I pro ně mohou být tyto improvizace inspirující
a lákavé. Kdo by si nechtěl vyzkoušet, jestli by některá část
Debussyho skladby nemohla pokračovat jinak a přitom
stejně krásně.
Na závěr bych chtěla jen dodat, že výše popsané způsoby
improvizace jsou velmi individuální. Vymyslela jsem je během dvou dnů o jarních prázdninách a jsem přesvědčena, že
za týden už bych je zapomněla a vymyslela úplně jinak. Každý pedagog nebo student by si měl ze skladeb vybrat to, co ho
nejvíc zaujme, a na to si vytvořit své
vlastní improvizace. Toto je jen jedna
z možných cest, určená spíš starším
studentům ZUŠ, případně konzervatoří, začínajícím s improvizací na
klavírní skladby velkých skladatelů.

takty č. 126-129

Věra Chmelová

běh ve dvaatřicetinách, končící tremolem mezi tóny „gis-fis“
můžeme během improvizování zahrát i zpět dolů. Tento takt
můžeme transponovat od různých tónů, zkoušíme hledat
i jiné akordy, které rozložíme podle zapsaného vzoru. Vy-



pozn. redakce: na následujících stranách jsou umístěny pracovní
karty k tomuto článku. Na notografickém zpracování se podílela
Petra Machková.
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Z A JÍMAV É P REKLAD Y
Daniil Trifonov - Cesta vzhůru
Pianist č. 79 (srpen – září 2014)
V galaxii talentovaných pianistů
do třiceti let září Daniil Trifonov výjimečně jasně. Jessica Deuchen se setkává s tímto vítězem soutěží, intenzivně
soustředěným a přemýšlivým mladým
Rusem.
Pianisté s potenciálem stát se velikány jsou jako londýnské autobusy, čekáte
několik desetiletí a pak jich přijede několik najednou. Momentálně prožíváme příval nadšení objevem asi dvaceti
takových umělců, jako jsou Benjamin
Grosvenor, Igor Levit či Federico Colli.
Ale podíváme-li se i v tomto kontextu
na slávu Daniila Trifonova, třiadvacetiletého ruského pianisty, je to něco zcela
mimořádného.
Zaplnil titulky novin v roce 2011,
když vyhrál zlatou medaili na Čajkovského soutěži v Moskvě. Tento rok už
byl znám veřejnosti, protože právě dosáhl nejvyššího ocenění také v soutěži
Artura Rubinsteina v Tel Avivu. A to
všechno během sedmi měsíců.
Byl to docela náročný plán – ale
Trifonov je výjimečný muzikant. Od
okamžiku, kdy vstoupí na pódium,
jako kdyby v něm něco vzplálo, co je
dál přeneseno na klavír. Pod jeho rukama zní známá díla jako znovuobjevená
a dokonale dávají smysl.
Trifonov nikdy nehraje opakovanou frázi dvakrát stejně a jeho smysl
pro drama a vyprávění dosahuje výšin
v kombinaci s krásou jeho tónu a nevyčerpatelnou vášní pro muziku.
Jak jste se vyrovnal s takovým úspěchem na soutěžích? „Velmi důležitá
strategie navržená mým učitelem Sergejem Babayanem je nehrát ten samý
repertoár na každé soutěži,“ říká. „Soutěž může být výborným učením, ale má
jak pozitivní, tak negativní dopady.
Záleží, jak s tím zacházíte, abyste zís-



kali to nejlepší. Jednou z dobrých věcí
je, že se naučíte obrovský repertoár se
spoustou nových skladeb. Také nasazení a koncentrace, které získáte hraním
při tak vypjatých událostech, jsou velmi
důležité.“
Poté dodává: „Největším stresem
pro mě byla časová blízkost koncertu
vítězů Rubinsteinovy soutěže, která
trvala dva týdny, a začátku Čajkovského soutěže. V den koncertu vítězů na
Rubinsteinově soutěži jsem ráno hrál
Brahmsovy Liebeslieder Waltzes se
sborem, ten samý večer jsem letěl do
Moskvy a absolvoval konkurz na Čajkovského soutěž! Vůbec nebyl čas na
odpočinek.“
Ten je zřídkakdy. Trifonov je jeden
z nejvyhledávanějších mladých pianistů světa a jeho program je přeplněn.
Mluvíme v zákulisí na Barbican brzy
odpoledne; večer zde bude hrát Chopinův Klavírní koncert č. 2 s Londýnským symfonickým orchestrem a dirigentem Gergievem. Místo rozhovoru
se mnou by si měl spíše odpočinout,
ale nejeví známky únavy.

Pro tento koncert používá nástroj
svého vlastního výběru, Fazioli, který vyžadoval také na recitálový debut
v Royal Festival Hall v rámci International Piano Series. Program zde obsahoval Bacha, Beethovenovu Sonátu
opus 111 a Lisztovy kompletní Transcendentální etudy.
Co je tak zvláštního na tomhle nástroji? „Poprvé, když jsem na něj hrál
v roce 2010, jsem byl velmi upoután
jeho vyrovnaností a kvalitou ponoru
(úhozu), která dovolila úžasnou kontrolu té nejjemnější dynamiky,“ říká Trifonov. „Každý Fazioli, na který jsem od
té doby hrál, měl svůj osobní charakter
a duši.“ Konkrétně k tomuto nástroji:
„Co mě nejvíc fascinuje, je velikost
rozsahu zvuku kombinovaná s bohatostí a vřelostí tónu. Dokáže zpívat
bez jakéhokoliv násilného přehrávání
i v částech, kde orchestr hraje naplno
tutti. Nemohl jsem si přát lepší nástroj
pro tento repertoár.“

Skladatel tvořícím pianistou
Daniil Trifonov se narodil v Nižnym
Novgorodu do rodiny hudebníků. Jeho
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otec je skladatel a jeho matka učitelka
komorní hudby. Trifonov je také skladatel a právě to bylo jeho první hudební láskou, ne klavír: „Skládání bylo to,
co mě přivedlo do klasické hudby ve
věku pěti let,“ říká. „Klavír byl jenom
nástrojem a to byl důvod, aby mě rodiče přihlásili do hudební školy.“
Rodina se odstěhovala do Moskvy,
aby Daniil mohl navštěvovat slavnou
školu Institut Gněsinych, kde jeho
učitelkou byla Tatiana Zelikmanová.
„Studoval jsem tam od osmi let,“ říká.
„Dbalo se zde na kompletní repertoár,
ale hlavní důraz kladla moje pedagožka
pravděpodobně na Beethovena a Chopina. Až později jsem se zamiloval do
Skrjabinovy hudby.“
Když posloucháme Trifonova hrajícího Skrjabinovu Sonátu č. 2 na jeho
první nahrávce pro Deutsche Gramophon, živý recitál z Carnegie Hall - okamžitě si řeknete, že jsou to spřízněné
duše. „Jeho hudba má neuvěřitelně silnou vnímavost pro harmonické vize,“
říká. „První dílo, které jsem slyšel, byla
Poema extase. Potom jsem se jeho hudby nemohl nabažit. Skrjabinův velmi
rychlý vývoj byl naprosto markantní
od raného období, kdy byl pod vlivem
Chopina, později Liszta a ještě později
Wagnera, vytvářeje si ucelený unikátní
styl. Miluji jeho maximalismus emocí,
které sahají od nejextrémnější něžnosti
až po neuvěřitelnou troufalost. V jeho
dílech je vždy smysl pro kompozici - je
to něco, jako kdyby byl vytvářen vesmír.“
Po absolvování Institutu Gněsinych
snil Trifonov, který se narodil pár měsíců po pádu SSSR, o studiu v USA. Zelikmanová mu nabídla jít na Cleveland
Institute of Music, studovat k ruskému
pianistovi Sergeji Babayanovi. To se
ukázalo jako geniální řešení. „On sám
je neuvěřitelný hudebník a klavírista,“
oceňuje Trifonov. „Během vyučování
může cokoli předvést na nástroji a barvitá kreativita jazyka, který používá při
učení, je něco, co inspiruje každého
studenta.“



Babayan při vstupu Trifonova do

studia okamžitě pocítil, že přichází výjimečná osobnost. Trifonov si poprvé
přinesl Chopinovu Sonátu h moll. „Od
našeho prvního setkání jsem věděl, že
toto je hudebník a osobnost naprosto
nevšedně obdarovaná. Něco v něm mi
říkalo, že má zejména výjimečný talent
pro Chopina, který má pouze několik
pianistů. Může se prohlubovat a rozvíjet, ale nedokážu si představit, že by někdo jiný byl schopen to přijmout. Pocit
práce s čistým diamantem mě celá ta
léta nikdy neopustil.“
„Nejvíc mě inspiruje, že přichází
s myšlenkami, které by byly nepředstavitelné pro osobu méně nadanou. Pro
učitele práce s Daniilem Trifonovem
byla to samé, jako pro dirigenta šance
pracovat s Vídeňskými filharmoniky.
Možnosti jsou nekonečné.“
Jednou z Trifonovových stálých lásek,
pocházejících již z dob studií v Rusku,
je vášeň pro nahrávky pianistů „Zlatého věku“. „Tatiana Zelimkanová měla
velkou sbírku desek pianistů, jako byli
Alfred Cortot, Dinu Lipatti, Ignaz
Friedman nebo Vladimir Sofronitsky.
Na téměř každé lekci mi jednu z nich
půjčila, abych si ji poslechl. Asi právě
to určitým způsobem formovalo můj
hudební vkus. Zbožňuji jejich neuvěřitelnou osobitost dotyku, poetiku barev
a lehkost ve vyprávění.“
Trifonovův vlastní um muzikálního
vyprávění je překrásně výrazný, především u děl jako Lisztova Sonáta h moll.
„Samozřejmě, to vyprávění nechápejte
nezbytně ve smyslu charakterů a popisů, ale při kompozici je přítomnost
příčiny a následku nevyhnutelná,“
vysvětluje. „Žádná hudební myšlenka
nepřichází z ničeho. Vždy vyvěrá z nějaké předchozí myšlenky, vždy někam
směřuje a vždy za ní něco stojí – takže
v tomto smyslu to vyprávění je. Je to
neustále se vyvíjející, nezastavitelný
proces a Liszt je jeden z nejlepších příkladů, jak se forma může transformovat do naprosto rozdílných tvarů, aniž
kdy ztratí svou podstatu.“
„Všechny formy umění jsou očividně vzájemně propojeny,“ dodává. „In-

spiraci lze nalézt v literatuře, kinematografii či výtvarném umění. Například
když jsem byl v Paříži, navštívil jsem
Muzeum d’Orsay, kde byla vystavena
série Rodinových skulptur, včetně několika znázorňujících ruce. To vyjádření přenášené skrze tyto ruce je úžasné.
A když se podíváte na pianistu, jeho
ruce také hovoří – a to si můžete najít
na videozáznamech řady vynikajících
umělců. Při cvičení se na 99 % musíte spolehnout na své uši, ale jsou tady
určité věci, jichž si nemusíte všimnout.
Když se budete natáčet ze strany, uvidíte pohyb rukou a můžete vysledovat
jakoukoli nepřirozenost, jež vás může
svést ze správné cesty v první fázi učení
se nového kusu.“
„Když se začínám učit novou skladbu, poslouchám nahrávky předtím, než
si prohlédnu notový zápis. A to protože
notový zápis je určitým způsobem překlad toho, co skladatel ve světě melodií
zamýšlel. Vyjádřit hudbu na papír je velice obtížné – notový zápis může být sebepodrobnější, ale vždy je jen analogií.
Poslechem může váš první dojem být
jasnější, než by byl prohlédnutím si notového zápisu. Samozřejmě, následně
budete muset notový zápis podrobně
prostudovat, ale já jsem přesvědčený, že
by to měla být až druhá zastávka na této
cestě, protože nejprve musí přijít uvědomění si hudby, a až pak přemýšlení
nad tím, jak ji symbolicky vyjádřit.“

Obrovská premiéra
Konečně jsem to pochopila: možná
část tajemství Trifonovova výjimečného hudebního mistrovství tkví v tom,
že on sám je skladatelem, a proto přemýšlí o hudbě jiných skladatelů z této
perspektivy. Když jsme se setkali, zrovna se připravoval na světovou premiéru
svého vlastního klavírního koncertu se
studentským orchestrem z Cleveland
Institute, což jest půl hodiny virtuózního úsilí v tradici velkých ruských
koncertů, jako na příklad Rachmaninovových, Prokofjevových nebo Šostakovičových. Brzy poté jedna recenze
popsala, že publikum bylo šokováno
Trifonovovou „gigantickou premiérou
jeho vlastního prvního koncertu“.
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Jakýkoliv pianista, žijící nebo zesnulý, za kterým byste cestoval
daleko a dlouho, jen abyste ho
mohl slyšet?
Někdo ze „Zlatého věku“ pianistů,
asi by to byl Rachmaninov.
Nějaké technické obtíže?
V situaci, kdy máte za sebou patnácti
-hodinový let a všechny vaše svaly jsou
napjaté, je mnohem obtížnější hrát, než
po cvičení jógy.
Jaká by byla vaše rada pro amatérského pianistu, který se chce
zlepšit?
Babayan se domnívá, že je to hlavní
vztah mezi jeho žákovskou hudební
kreativitou a kaleidoskopickým světem
jeho pianismu. „Být zároveň i skladatelem je obrovský rozdíl“ říká, „učí to
člověka brát každý detail skladby s maximální vážností a důrazem a ještě dál
nad rámec těchto detailů, pochopení
záměru skladatele na úplně jiné úrovni.
Možná Daniil vrátí zpět velkou tradici
skladatelů – klavíristů“.
Trifonov souhlasí: „Myslím, že
Schnabel řekl, že když jde interpret na
pódium hrát Beethovena, neměl by ho
pouze zahrát, ale znovu složit. Určitě
musím být součástí spoluvytváření na
pódiu. Každé hudební dílo je prizmatem interpreta, a nemůže být dvakrát
stejná interpretace téhož díla, třeba i od
stejného interpreta. Je to jiná atmosféra, akustika, emoční svět je jiný. Hudba
je především umění času.“
Trifonovova budoucnost vypadá
v současné době více než neomezeně.
Babayan, který vidí úspěch svého studenta, má nevyhnutelné obavy o jeho
blaho, ale je si jistý, že dokáže odolat
všemu, co pro něj život chystá. „Bude
se vždy vyvíjet, protože jeho samovzněcující mechanismus je vrozený,“ říká.
„Samozřejmě, že mám o něj obavy, tolik cestování nemůže být pro nikoho



zdravé. Každý umělec potřebuje čas na
to, aby mohl poslouchat ticho. Myslím,
že by měl hrát tolik, kolik on sám chce.“
Nakonec si je Babayan jistý, že Trifonovovo sebepoznání a intuice ho
povedou správnou cestou. „Daniil je
velmi rozhodnou, silnou osobností,“
říká. „Naslouchá svému srdci a povaze.
Nemyslím si, že by mohl někdo selhat,
pokud je sladěn se svým velmi otevřeným srdcem.“
„Jeho láska k hudbě je něco bezkonkurenčního. Pro mě je Daniil sám
o sobě hudbou.“

Zblízka

Daniil Trifonov
Pokud byste od této chvíle mohl
hrát jen jedno dílo z repertoáru,
co by to bylo?
Transkripce Skrjabinovy Poemy extase, ale je to jen transkripce pro dva
klavíry, takže původní kus.
Pokud byste mohl hrát pouze jednoho skladatele od nynějška, který by to byl?
Jakýkoliv skladatel, kterého hraji, se
okamžitě stává mým nejoblíbenějším,
takže je nemožné odpovědět!

Poslouchat nahrávky skvělých muzikantů minulosti, je to skvělá lekce pro
každého.
Kým byste byl, kdybyste nebyl klavírista?
Asi varhaníkem.
Pro kterou osobu byste rád hrál?
Pro rodiče. Nevidím je často.
Jeden skladatel, se kterým nejste
zcela připraven se vypořádat?
No, skladatel, na kterého se těším,
až ho budu hrát více, ovšem ne tuto
sezónu, je Brahms.
Který jiný hudební žánr posloucháte rád?
Progresivní rock 70. – 80. let, jako je
King Crimson nebo Pink Floyd, a také
jazz – Art Tatum je jedním z mých oblíbených pianistů.
Přeložil Pavel Zemen
Pozn. redakce: článek vznikl jako seminární práce, která byla podkladem k diskusi
v předmětu Teorie klavírní interpretace na
KKI HF JAMU, pedagog prof. Alena Vlasáková
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Z AHRANICNÍ OKÉNKO
Pohled do výuky klavírní hry v Jižní Koreji
Ráda bych se s Vámi, milí kolegové, podělila o zážitky
z učení na univerzitě v Jižní Koreji. Jak všichni víme, studenti
z Asie jsou fascinovaní klasickou hudbou, tak mne zajímalo,
jak to probíhá u nich na fakultě a proč je naše kultura tolik
zajímá. Na mezinárodním portálu si můj manžel, klavírista Dr. Mikolaj Warszynski, všiml vypsaného konkurzu na
pozice Odborných asistentů klavírní interpretace ve městě
Daegu. Tak jsme se tam roku 2013 oba přihlásili a nakonec
úspěšně prošli dvoukolovým sítem.
Město Daegu leží na jihu země a má dva a půl miliónu
obyvatel. Je zde pět univerzit a na nich čtyři hudební fakulty
s přibližným počtem 200 klavíristů na fakultu.

toto místo hodně lišilo od přeplněného centra města, kde
na každém rohu vyhrává pop na plné pecky a nemáte kam
před ním utéct.
Akademický rok v Jižní Koreji začíná v březnu velkými
oslavami. Špalírem jsme vcházeli na pódium a spolu s dalšími profesory do obrovské auly. Na této hudební fakultě kromě nás dvou učily čtyři místní profesorky a jeden profesor
z Ruska. Byly nám přiděleny třídy se dvěma křídly (Seiler
a Yamaha) k dispozici 24 hodin denně.
Dva nástroje při učení nesmírně pomáhaly, protože musím podotknout, že i když je studium angličtiny v Jižní Koreji hodně populární, málokdo ji opravdu ovládá. Ihned po
příjezdu jsme byli vyzváni zahrát recitál na 4 ruce a po dvou
měsících recitál sólový. Každý z profesorů musí vystoupit
alespoň na jednom recitálu za rok. Celkem jsem učila deset
adeptek bakalářského cyklu, jednu studentku magisterského
stupně a dva interpretační semináře. Celý úvazek zahraničních profesorů čítal devět vyučovacích hodin za týden.

Mapa univerzitního kampusu

Po koncertě se studentkami

Hudební fakulta (D17)

Dostali jsme smlouvu na jeden akademický rok a nakonec
zůstali dva. Univerzita, na níž jsme učili, má svoje vlastní
teritorium – takové město ve městě. Množstvím zeleně se



Na bakaláře se v Jižní Koreji studuje čtyři roky a na magistra dva. Klavírní vyučovací hodina zde trvá 40 minut a studenti mají jednu hodinu týdně (ale studenti magisterského
programu mají celou hodinu, tj. 60 minut týdně). Student
má přidělené skladby, které musí za semestr zvládnout, jinak u zkoušek propadá. V prvním ročníku se učí Bachovy
suity či partity, chopinovu etudu a celou klasickou sonátu.
Během druhého ročníku má student zvládnout celý klavírní
koncert, třetím rokem to je sonáta z romantického období
a jedna skladba z 20. století. Čtvrtý ročník pak připravuje
Beethovenovu sonátu z pozdního období a jednu skladbu
z romantismu, kterou předvede na závěrečném koncertě.
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Až v závěru magisterského studia (po dvou letech) hraje
student celý klavírní recitál, musí ovšem projít po každém
semestru zkouškami.
Mé studentky byly více či méně talentované a zpozorovala
jsem, že mimo pár výjimek, jejich opravdové pracovní tempo začínalo až deset dní před zkouškami. To tam ve škole
i někteří studenti přespávají. Ano, škola je otevřená 24 hodin
denně, opatřena vstupními kódy. Zkoušky bývají na začátku
června a prosince. Trvají vždy celý týden a vystřídá se na
nich okolo padesáti studentů v každém ročníku. Aby byl
člověk vůbec schopen takové množství klavíristů vyslechnout a ohodnotit, každý student má pouze pět minut na to,
aby předvedl, co umí. Potom cinkne zvoneček a jede se dál.
Při přijímacích zkouškách to je obdobné, ale musela jsem
vyslechnout okolo 140 studentů. Umění hrát na klavír a mít
univerzitní diplom je tam otázkou prestiže!

Sice se nám snažili pomoci ze zahraničního oddělení, ale
člověk si musí proklestit cestu sám. Díky zahraničním kolegům, kteří byli ubytováni ve stejné budově jako my (ubytování bylo zahraničním profesorům poskytnuto zdarma),
jsme se dozvěděli plno zajímavých a užitečných rad. Také
jsme absolvovali tříměsíční kurz Korejštiny a cestovali po
okolních budhistických památkách.

Palgongsan

Korejská kuchyně

Nakonec bylo osvobozující začít rozumět nápisům kolem
sebe, umět si koupit kávu a lístek na vlak. Právě vlakem KTX
(superrychlostní vlak) jsem se za dvě hodiny každý měsíc
ocitala v hlavním městě Soulu. Ze schůzky s českým ambasadorem jsem se dozvěděla o otevření pobočky brněnské
konzervatoře v Soulu.

Momentky z absolventského koncertu

Nejvíce humorných chvil jsme zažili během každodenního života. V obchodech vám nikdo nerozumí. Nic nepřečtete
a lidé se vás trošičku bojí, protože se s vámi nikdo anglicky
nedorozumí.



Pobočka brněnské konzervatoře v Soulu byla slavnostně otevřena roku 2013, otevření se účastnil i pan ředitel
MgA. Pavel Maňásek. Budova školy se nachází v centru města, ve čtvrti Jongno-gu. Žáci zde mohou studovat všechny
předměty, včetně teoretických. Dokonce jsou jednou za
semestr pozvaní vybraní kantoři z Brna, aby v Soulu vedli
mistrovské kurzy po dobu 14 dnů. Systém a diplomy jsou
ovšem jiné. Adepti studují v Soulu, ale na závěrečné zkoušky
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musejí do Brna. Tímto je jim umožněn přístup k evropskému vzdělání s tím, že nemusejí na dlouhou dobu opouštět
svoje město a rodinu.

Tabule

Ti, co absolvují Examen, se mohou ucházet o pozice na vysokých školách.) Učila jsem většinou starší studentky, které
již pracovaly a potřebovaly diplom z evropského hudebního školství. Práce s nimi byla velmi zajímavá a různorodá
a vyžadovala tvůrčí přístup. (pozn. redakce: podle diplomů
a věku či pokročilosti žáků se nejedná o stejný typ studia
jako u nás na konzervatořích)
Soul je úžasné město, velmi futuristické a plné překvapení.
Lidé mají velký respekt k učitelům, takže mé vzpomínky na
Jižní Koreu jsou velmi pozitivní!
Zuzana Šimurdová

Brno Conservatory vchod

Jednou za měsíc jsem byla na pobočku brněnské konzervatoře přizvaná učit žáky, kteří studovali Koncertní Diplom
a Diplomino. (pozn. Diplomino mohou studovat studenti po
střední škole, Diplom držitelé Bc., Examen držitelé Magistra.

Zuzana Šimurdová je absolventkou HF JAMU u doc. Vladimíry
Slávikové (titul MgA.), Université de Montréal v kanadském Montrealu (titul D.E.S.S. - Diplôme d’études supérieures spécialisées)
a Concordia University v Montrealu (diplom DAMPS - Diplom of
Advanced Music Performance Studies).

Hudební vzdělávání v Bosně
V květnu navštívila Katedru klavírní
interpretace HF JAMU mladá bosenská
klavíristka Azra Medić, pedagogicky působící na hudební akademii v Sarajevu.
V rámci svého pobytu uspořádala pro
posluchače MC přednášku na téma Hudební vzdělávání v Bosně a Hercegovině. Dovolujeme si se souhlasem autorky
uveřejnit zkrácený přepis této zajímavé
přednášky ze dne 16. května 2015 v českém překladu Kolomana Zachara a redakce pp.
Děkuji za pozvání, jsem velmi potěšena, že vám mohu říct pár slov o klavírních školách v Bosně a Hercegovině. Přemýšlela jsem, co by vás nejvíce



zajímalo, a nakonec jsem usoudila, že
nejlepší by bylo představit vám jednu
z našich nejlepších klavírních škol, kterou v Bosně při výuce začátečníků často
používáme. Jedná se o několikadílnou
školu, jejíž autorkou je srbská pedagožka Jela Kršić. Její klavírní sbírky byly
slavné už v Jugoslávii a stále jsou často
používané ve všech zemích bývalé Jugoslávie.
Klavírní škola má celkem 6 dílů
(pro každý rok studia v Primary music
school jeden díl). Přivezla jsem sebou
na ukázku první tři díly, neboť se domnívám, že pro vás bude nejzajímavější vidět ty sbírky, které používáme

v začátcích hry na klavír (tedy první
tři roky studia klavírní hry).
Nejprve bych vám na úvod ráda řekla pár slov o našem vzdělávání na hudebních školách. V Bosně a Hercegovině máme tzv. primary music school
(základní hudební školu), která trvá
6 let. Poté následuje high school, jejíž
studium trvá 4 roky, a nakonec akademie na 5 let studia (4 roky bakalářské
studium a 1 rok magisterské studium).
Poněvadž naše státní základní umělecké školy jsou na 6 let a běžné základní školy na 9 let, většina dětí začíná
s hrou na klavír až v devíti letech, pro-

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

					

MC KKI HF JAMU

4. číslo / 1. ročník červenec 2015

31

tože chtějí končit obě školy zároveň. Ze
zkušeností klavírních učitelů v Bosně
mohu říct, že všichni zastávají názor,
že je příliš pozdě začínat hrát na klavír v devíti letech. (Někdy mají žáky,
kteří začínají hrát v osmi letech, ale to
se nestává moc často.) Mám zkušenost
z Německa, kde jsem učila na hudební
škole a měla jsem 5 – 6 let staré začátečníky. Mohu jedině souhlasit se svými
kolegy v Bosně, kteří chtějí učit mladší
začátečníky.
Pokud chceme vzdělávat někoho,
kdo by se mohl stát profesionálním hudebníkem/pianistou, myslím, že začínat ve věku devíti let je příliš pozdě. Ale
pokud chceme mít všeobecné hudební
vzdělání bez profesionálního zaměření
do budoucna (nyní myslím high school
a později akademii), je zcela na místě
začínat v devíti letech nebo dokonce
i později. Myslím, že bychom měli navrhnout žákům obě možnosti, protože
se může stát, že velmi talentovaný žák,
který začne hrát v devíti letech, nebude
schopný být tak dobrý, jako někdo jiný,
kdo začal s hrou např. o 3 roky dříve.
Na druhou stranu jsme šťastní, že
máme soukromé hudební školy, kde je
nabízena výuka i pro mladší děti (čtyř,
pěti a šestileté). Avšak státní hudební
školství je v Bosně velmi populární,
protože je zadarmo a učitelé jsou většinou velmi vzdělaní a poskytují kvalitní výuku. Navštěvovat soukromé školy
nemusí být podle mého názoru vždy
to nejlepší rozhodnutí, protože většinu
pedagogů tvoří studenti, z nichž někteří nemusí být dostatečně kvalifikovaní
a odráží se to i na kvalitě výuky.

Klavírní škola od Jely Kršić je šestidílná a její první díl nese název Početna škola za klavir. Začíná populárními
a pro žáky známými písněmi, které jsou
pro ně v počátečním stádiu hry na klavír velmi jednoduché. Písně si vyhledávají na klaviatuře podle sluchu. Podle
toho, co jsem vysledovala, klavírní školy v České republice jsou velmi podobné našim. Také se tam děti na začátku
seznamují s klaviaturou, délkou a výškou not, základy čtení not v houslovém
a basovém klíči atd. Po svých zkušenostech s výukou v Německu mohu říct,
že i tam mají klavírní školy fungující
na podobných metodických principech
(např. J. W. Schaum: Wir musizieren
am Klavier).
Vše je symetrické. Skladby studenti
hrají ihned oběma rukama (pozn. redakce: skladby z not začínají od c1,
jedná se o melodie dělené mezi obě
ruce, často podložené textem). První
díl školy obsahuje postupně skladby
pro jeden, dva, tři, čtyři až všech pět
prstů obou rukou. Je zde doporučeno,
aby učitel písně doprovázel, což zní
mnohem lépe, než několik zahraných
not. Je tu i řada cvičení zaměřených na
legátovou hru se zapojením hry vahou
paže. Stejně jako v ruské škole, jde hlavně o volnost paže. Zkráceně řečeno jde
o ruský přístup ke hře.

Nyní bych vám ráda představila již
zmíněnou klavírní školu, jejíž kopii
jsem vám přinesla do školního hudebního archívu. Tato škola byla velmi známá i v tehdejší Jugoslávii a byla jednou
z nejlepších škol své doby. I moji zkušenější kolegové tuto školu používají
a považují ji za jednu z nejlepších pro
začátečníky, také ji kombinují s dalšími školami, např. s ruskou školou od
Nikolajeva.



Učitelé jsou limitováni časem. Studenti mají hodinu klavírní hry dvakrát
týdně po 45 minutách. Nestihnou zahrát všechny písně a skladby. Sami si
vybírají, co budou hrát. Jsou zde skladby jako Motýlek apod., které chce hrát
každé dítě. Každý žák zná tyto skladby
a každý učitel je používá.
Pak se objevují i náročnější skladby, kde je kladen důraz na artikulaci,
artikulační odstínění jednotlivých
hlasů (např. cv. 70. Švedska igra), objevují se synkopy, trioly, skoky, skladby
v 5/8 a 7/8 taktu i hra se zadržovanými
tóny. Škola obsahuje nejen přednesové
skladby, ale i přípravná cvičení ke hře
pomlk, legata a staccata, melodií pro
levou ruku, opakovaných tónů, dvojhmatů, stupnic a akordů dur i moll aj.
(pozn. redakce: v bosenském jazyce se
jedná o cvičení označená slovem „vežba“ nebo „vežbe“). První díl obsahuje
celkem 172 skladeb a cvičení v různých
tóninách a taktech a je zakončen přehledem všech durových a mollových
stupnic. (Pozn. redakce: autory skladeb
1. dílu klavírní školy jsou: Šaum, J. Kršić,
Van de Velde, L. Flečer, D. Kabalevski,
A. Vlasak, M. Stanilović, Gnesina, J. Gotovac, Piermont, R.–L. Petrović, L. Ko-
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ban, Aron, M. Dragutinović, A. Stojanov, E. Horak, Dž. Tomson, A. Rubak,
B. Bartok, J. B. Lili, E. Čevek, T. Štrukejl,
M. Lueger, J. Pavlić, L. Dorsaj, A. Sarauer, I. Bartalus, Černovodeanu a další
– tj. většina autorů se nevyskytuje v našich klavírních sbírkách.)
Metodika výuky o mnoho let mladších dětí není stejná jako metodika
výuky dětí, které už chodí do základní školy a umí číst a psát. Děti, které
začínají hrát na klavír v devíti letech,
mohou být rychlejší v začátcích ve čtení
not, ale pro budoucí technický vývoj
a vývoj motorických dovedností a sluchu to může být velmi pozdě. Já i moji
kolegové si myslíme, že je mnohem
lepší začít s hrou na klavír v ranějším
věku (začít ve věku 6 – 7 let by bylo
mnohem lepší).

může použít každý učitel. Když neví, co
žákovi vybrat, tyto klavírní sbírky mu
mohou pomoct. Učitel by měl vybírat
skladby, které jsou vhodné pro konkrétní věk dítěte. Najdeme zde výběr
etud, polyfonní skladby, sonatiny, variace a drobné romantické skladby. Je zde
tedy vše. (Pozn. redakce: skladby jsou
takto rozděleny do jednotlivých kapitol
podle zaměření.)

není talentovaný, moc s ním toho neuděláte, nemůžete díte ze školy vyloučit.
Musíte s ním pokračovat ve vzdělávání
tak dlouho, dokud dítě chce na škole
zůstat. To může být pro učitele velký
problém, protože s těmito žáky nemohou dělat tak velké pokroky a nemají
na výběr. Mohou pouze doufat, že tyto
děti samy zjistí, že hudební škola pro
ně není.

Třetí díl obsahuje skladby, které
můžete nalézt v jiných klavírních sbírkách, ale zde je nejlepší výběr sestavený
zkušenými pedagogy. Opět tu najdete
etudy, polyfonní, klasické a romantické
skladby. Je to základní hudební materiál, který používáme na našich školách.

Vše též závisí na domácí přípravě
žáka. Pokud máme problematičtějšího žáka, zvládneme s ním o polovinu
méně skladeb než se žákem, který pracuje rychle. Na zkouškách pak hrají tito
studenti mnohem jednodušší repertoár, jelikož na těžší nestačí. V praxi je to
tak, že s těmito žáky učitelé trpí.
Co se týče mých zkušeností s vyučováním, mohla bych vám vyprávět spíše
o školách v Německu, jelikož jsem zde
vyučovala. Studovala jsem však v Bosně a později v Chorvatsku, kde je také
stejný systém. Velice zajímavou zkušeností je výuka Solfeggie (v Rusku výuka hudební teorie, intonace a rytmu,
zpěvu). Studenti mají obvykle hru na
klavír spojenou se Solfeggiem a pěveckým sborem. Jde o rozvoj sluchu
a zpěvu. V porovnání Bosny se Srbskem a Chorvatskem, mají tyto větší
země v této hudební výuce mnohem
lepší výsledky. Čím větší stát, tím více
dobrých studentů.

Žáci během klavírního studia projdou i etudami, prstovými cvičeními
a stupnicemi. Každá zkouška zahrnuje
stupnice, akordy, etudy a skladby. Na
akademii už nemusíme hrát stupnice.
Na primary music school a high school
studenti stále hrají stupnice, etudy,
skladby J. S. Bacha, klasické sonáty,
skladby 19. století a někdy též skladby
ze současnosti.
Ve druhém a třetím dílu klavírní
školy Jely Kršić (pozn. redakce: druhý
díl se jmenuje „Klavirska čitanka, třetí díl „Klavirska vežbanka“) najdeme
výběr doporučených skladeb, které by
měli studenti hrát. Vyučovala jsem jeden rok děti v Německu – velmi ráda
jsem tam učila, ale došla jsem k závěru,
že se mi vyučuje lépe na high school. Ze
své zkušenosti vím, že každé dítě je jiné
a záleží i na jeho věku, což vyžaduje individuální přístup. Postup s každým dítětem je velmi rozdílný. Výběr skladeb
v těchto dvou sbírkách obsahuje vše, co



S dobrými žáky není ve škole problém. Právě s nimi můžeme studovat
novou látku a naučit je toho co nejvíce. Naopak nepříliš talentovaní žáci
mohou být problematičtí. Státní školy jsou zadarmo a chtějí poskytovat
vzdělání každému dítěti, které projde
přijímacím testem, který není vůbec
těžký (děti trochu zazpívají a zatleskají). Bohužel pokud máte žáka, který

Ass. Azra Medić, MA
Pozn. redakce: po představení klavírní školy následovala diskuze na témata zvolená
posluchači MC. Naskenovaný 1. díl školy je
možné prolistovat na odkazu:
http://www.scribd.com/doc/264274449/
Pocetna-skola-za-klavir#scribd
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Z A JÍMAV Ý POSLECH

PETROF PIANO TRIO se představuje na CD
PETROF PIANO TRIO má po šesti
letech své existence za sebou desítky
úspěšných koncertů u nás i v zahraničí. Kromě koncertní a pedagogické
činnosti se jeho členové, klavíristka
Martina Schulmeisterová, houslista
Jan Schulmeister a cellista Kamil Žvak,
věnují i nahrávací činnosti. Ráda bych
představila část z jejich diskografie.

O rok později vyšel další CD nosič, na kterém nám PETROF PIANO
TRIO představuje tvorbu W. A. Mozarta, J. Suka a A. Dvořáka. Jedná se
o Klavírní trio C dur K. 548, Elegii pro
klavír, housle a violoncello od J. Suka
a Dvořákovo Klavírní trio č. 2 g moll
op. 26.

Zatím poslední v řadě je CD
s Beethovenovým Klavírním triem
D dur op. 70 č. 1 s podtitulem „Duch“,
Klavírní trio a moll op. 50 P. I. Čajkovského a tři Mendelssohnovy Písně beze
slov v úpravě pro klavírní trio od J. Kowalewskiho.

V roce 2010 vyšlo CD s Klavírním
triem G dur Hob. XV/25 od J. Haydna, Klavírním triem d moll op. 63 od
R. Schumanna a původně hornovým
triem Es dur op. 40 od J. Brahmse, které
sám autor upravil i pro obsazení klavírního tria. Téměř 80 minut muziky
představuje tehdy pouhý rok existující

Třetí CD
Druhé CD

První CD

hudební seskupení jako skvěle sehraný
tým nadšených muzikantů, pro které je
čas strávený při společném hraní velkým potěšením.

Třetí CD vyšlo v roce 2013 a je zaměřeno na romantický repertoár – obsahuje Klavírní trio č. 1 c moll, op. 7, jehož
autorem je É. Lalo, Klavírní trio c moll,
op. 5 M. Brucha a Klavírní trio d moll,
op. 49 F. Mendelssohna - Bartholdyho. V kritice na koncert z 22. 11. 2011
v Teatro Rosalía ve španělském městě
La Coruňa se dočteme: „Měli jsme možnost vyslechnout krásu a vášeň prvního
Klavírního tria c moll op. 7 Edouarda
Lala, jakožto i rozevlátou romantiku, plnou vřelé muzikality v Triu d moll op. 63
Roberta Schumanna…“

Všechna zmíněná CD potěší posluchače nejen výbornou volbou repertoáru, ale i smyslem pro vystižení obsahu
daných skladeb a vysokou profesionalitou interpretace, o čemž svědčí i skvělé recenze v prestižních zahraničních
časopisech. Jistě se budeme těšit i na
další CD tohoto sympatického klavírního tria. Více informací o CD a PIANO PETROF TRIO naleznete na jejich
nových internetových stránkách:
http://petrofpianotrio.com/diskografie/%20
Věra Chmelová

Chopinova klavírní soutěž ve Varšavě
V období od 13. do 24. dubna 2015 se konalo výběrové
kolo Chopinovy klavírní soutěže ve Varšavě. Každý účastník hrál přibližně půlhodinový program, který obsahoval tři
etudy, jedno nokturno, jednu mazurku a jednu větší skladbu
– baladu, scherzo, barkarolu nebo fantazii. Zúčastnili se klavíristé z Polska, Číny, Japonska, Ruska, Koreji, USA, Kanady,
Anglie, Itálie, České republiky a dalších zemí.

najdeme na internetové adrese:

Mezinárodní porota vyslechla výkony více než 160 účastníků. Jména 84 klavíristů, kteří postupují do říjnové soutěže,

Výběrová kola bylo možné sledovat on-line; existují i videozáznamy celého předběžného výběrového kola a také je



http://chopincompetition2015.com/%23/news/581d50cf
-ecb2-4a1e-bfbc-70dcb18ccfc5
Mezi nimi jsou i dva klavíristé z České republiky – Natálie
Schwamová a Marek Kozák.
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možné vybírat z nahrávek programů jednotlivých klavíristů.
To vše lze vyhledat na stránkách:
www.youtube.com/channel/UCSTXol20Q01Uj-U5Yp3IqFg
Aktuality naleznete na stránkách: www.konkurs.chopin.pl

od narození Fryderyka Chopina. Můžeme se tedy těšit na
další inspirativní provedení Chopinových skladeb – prostřednictvím internetu a dalších médií. Po vyslechnutí výše
uvedených záznamů předběžného kola si každý posluchač
dokáže najít své favority a jejich další soutěžní vystoupení
si zajisté nenechá ujít.

17. ročník této významné mezinárodní klavírní soutěže
se uskuteční v říjnu 2015. V letošním roce slavíme 205 let

BcA. Petra Zíková

KUR Z Y, SEMINÁRE A MASTERCLASS Y

Pedagogové JAMU na Klavírních sobotách brněnské konzervatoře
Dvě poslední Klavírní soboty v tomto školním roce přivítala brněnská
konzervatoř pedagogy Janáčkovy akademie.

soké škole, šlo o určité logické shrnutí
a uspořádání toho, co určitě potřebujeme v praxi znát, pustíme-li se s žákem
do studia některé Chopinovy skladby.

Dne 25. dubna se v dopoledním čase
představil doc. Ivan Gajan s přednáškou o poetice Chopinovy hudby a jejích
interpretačních souvislostech. Především je třeba poděkovat za spoustu inspirujících myšlenek, které přednáška
pana docenta přinesla. Nezabýval se
konkrétními skladbami nebo biografickými podrobnostmi o skladateli, spíše
nabídl několik shrnujících tezí, v nichž
se opíral o vlastní interpretační zkušenosti a dlouhodobé studium této problematiky. Z pohledu učitele klavíristy,
jehož vědomosti o tématu jsou spíše
univerzitního rázu a jenž nemá takové
pianistické zkušenosti jako kolegové,
kteří studovali hru na nástroj na vy-

23. května pak publikum s radostí
uvítalo prof. Alenu Vlasákovou, na niž
se už tradičně každý rok touto dobou
těšíme. Paní profesorka opět překonala
naše očekávání, pokud jde o podnětnost a zajímavost jejího vystoupení.
Téma znělo Od cembala k velkému koncertnímu křídlu a smyslem přednášky
bylo vyvrátit některé přežívající mýty
z historie klavírní hry a pedagogiky, jak
paní profesorka sama podotkla. Uvedla
mnohé logické důvody, proč se netřeba
bát využít při výuce hry na moderní
nástroj hudbu z historicky vzdálenějších období. Představila vhodný notový materiál i nahrávky k poslechu staré
hudby z „předbachovského“ období.

Citovala méně známé prameny a upozorňovala na úskalí některých starých
výukových metod. Potvrdila tak svou
pověst člověka s neuvěřitelným profesionálním záběrem, který s obdivuhodnou šíří a pečlivostí obsáhne svůj obor
a disponuje navíc nezanedbatelnými
interdisciplinárními vědomostmi.
Výukový seminář prof. Vlasákové
v odpoledním čase byl jistě pro všechny přítomné zážitkem srovnatelným
s nejkrásnějším koncertem. Ne každý
vynikající odborník dovede tak jako
ona spojit svou výsostnou odbornost
s empatií, laskavostí a nanejvýš lidským
přístupem k dítěti u klavíru a k lidem
obecně.
Mgr. Ema Michálková

Ohlédnutí za nedávnými přednáškami a koncerty hostů KKI
Vysokoškolské prostředí se dnes prakticky neobejde bez
hostujících pedagogů, jejichž spektrum bývá rozmanité
generačně i národnostně. Školám k tomu slouží výměnné
programy jako např. ERASMUS a podobně. Na naší katedře
máme díky Metodickému centru ještě další možnosti spolupráce s hostujícími pedagogy z ČR i ze zahraničí, a to bez
formální a časové zátěže spojené s evropskými a podobnými
projekty. Výsledkem jsou každoroční masterclasses, semináře a přednášky hostů.
Ohlas loňské přednášky MgA. Jerzyho Owczarze o polských mazurkách vedl k dalšímu pozvání tohoto mladého
polského pianisty se zájmem o českou hudbu. Tématem jeho
přednášky 19. března 2015 byla Polonéza, samozřejmě ve
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tivní tvorbě, mezi pedagogy a žáky velmi oblíbené a často
uváděné. Lukáš Michel se na Slavického tvorbu specializuje
již řadu let, zvolil si ji za téma své doktorské dizertační práce,
jejíž výtisk věnoval knihovně MC.
V květnu jsme znovu přivítali mladou pedagožku sarajevské akademie Ass. Azru Medić, která 12. - 15. května individuálně pracovala s našimi studenty, na koncertě
13. 5. v komorním sále HF provedla sonáty F. Schuberta
a A. Skrjabina a v sobotu 17. 5. pohovořila s posluchači
Klavírní pedagogiky a Metodického centra O hudebním
vzdělávání v Bosně (knihovně MC věnovala exemplář nejoblíbenější srbské šestidílné klavírní školy).
spojení s dílem F. Chopina. Výklad o historii, charakteristických rysech tance a správné interpretaci Chopinových
polonéz všichni uvítali, někteří studenti – dobrovolníci
dokonce demonstrovali své taneční schopnosti. V sobotu
21. března pak Jerzy Owczarz zopakoval svoji přednášku
na téma Mazurka, tentokrát hovořil, hrál a tančil pro posluchače Metodického centra.
Vůbec poprvé jsme na naší katedře uvítali MgA. Lukáše
Michela, Art.D., vedoucího Katedry klávesových nástrojů
Fakulty umění Ostravské univerzity. Ve čtvrtek 19. března
se představil v aule HF jako přednášející i interpret. Na
přednášku s názvem Klavírní tvorba Klementa Slavického
plynule navázal malým recitálem, kdy s neutuchající energií
a osobním zaujetím provedl Slavického závažnou Sonátu
Zamyšlení nad životem. Ve čtvrtek a v pátek individuálně
vyučoval přihlášené studenty. V sobotu 21. března zakoncertoval též pro posluchače MC a věnoval jim další přednášku
o klavírním díle K. Slavického, tentokrát zejména o instruk-

Technické problémy při řešení klasických a romantických skladeb, tak znělo téma sobotní přednášky našeho
pravidelného hosta, profesora Ivana Klánského. Přednáška
proběhla 20. června v aule HF JAMU a přinesla mj. zajímavý
pohled na rozdíl hry palcem na bílých a černých klávesách,
obecně dnes zřídka diskutovanou problematiku přesné lokalizace úhozu, otevřela otázku impulsové techniky a automatizace hry (řečeno popularizační terminologií přednášky
„co hraje ruka sama a co jí velí hlava“) a další otázky klavírní
techniky. Na odpoledním výukovém semináři prof. Klánský
demonstroval své teze při práci s žáky ZUŠ na jejich obvyklém repertoáru.
O působení hostujících pedagogů v následujícím akademickém roce 2015/2016 budeme pokud možno s předstihem
informovat na stránkách Pianissima.
doc. Jan Jiraský, Ph.D.

Klavírní seminář v ZUŠ Choceň
V Základní umělecké škole v Chocni proběhl dne 21. dubna 2015 již jedenáctý ročník klavírního semináře pod vedením paní prof. Aleny Vlasákové. Téma bylo zaměřeno na
metodiku klavírní hry pro nejmladší žáky a na nové klavírní
školy. Dále na motivaci žáka ke cvičení. Tato témata spolu
velice úzce souvisí, což nám paní prof. Vlasáková svým působivým výkladem dokázala. Účast na semináři byla tentokrát
pro nás nad očekávání hojná. Přijelo přes 120 kolegů z různých částí republiky a připojili se i studenti konzervatoře
v Pardubicích a dalších škol. Těší nás velmi pozitivní ohlasy.
Nepokrytě obdivujeme dokonalou přípravu paní prof. Vlasákové – okamžitá demonstrace probírané látky u klavíru,
bystré reakce na dotazy z publika, příprava digitalizovaného materiálu. Už nyní se těšíme na další spolupráci s paní
prof. Vlasákovou v roce 2016.



Petra Hurychová, vedoucí klavírního oddělení,
ZUŠ Choceň
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Jeden den s Jurajem Hatríkem
Dne 25. dubna 2015 navštívil Metodické centrum JAMU významný
slovenský hudební skladatel, pedagog
a hudební teoretik, prof. Juraj Hatrík. Pro posluchače MC si připravil
přednášku s názvem „Reflexe hudby
– o synestéziích, metafoře, hře jako
předpokladech pro tvořivou analýzu ve
službách umělecké interpretace“. Toto
zajímavé téma měl zpracované nejen
na velmi vysoké odborné úrovni, ale
zároveň doplněné řadou výstižných
a na metafory bohatých citátů z knih.
Posluchače motivoval nejen těmito citáty, ale i osobními zkušenostmi
z pedagogické praxe s dětmi. Metaforu
považuje za něco, co je přístupné všem
a co by mělo patřit do vybavení každého pedagoga. „Umožňuje prohloubení
a zpřesnění poznání, zároveň je to nejlepší prostředek, který žáka rychle dovede k poznání. Rozvíjí fantazii, představivost, obrazotvornost a empatii.“
Zamyslel se nad běžně používanými
metaforami, jako např. „lehoučké staccato“ nebo „tmavší harmonie“ a vyzdvihl přínos synestezie (= způsob vnímání, kdy určitý vjem vyvolává vjem
jiný).
Druhá část dopolední přednášky patřila praktické demonstraci práce s metaforou na Debussyho preludiu „Stopy
ve sněhu“. Na poslech skladby navázal
její rozbor. Nejprve se posluchači MC
pokoušeli slovy vyjádřit, jaké asociace
v nich skladba vyvolala. Jednotlivé asociace pak J. Hatrík rozebíral u klavíru
a upozorňoval pomocí hudební analýzy na změny faktury skladby, harmonie, postupy hlasů aj. Nabádal učitele,
aby objevovali skladbu spolu s žákem
a naučili děti metaforicky vnímat, neboť „díky metafoře zpřesní a prohloubí



své cítění“. Poukázal „až kam nás může
metafora pocitově, strukturálně a mentálně dovést, až kam můžeme skladbu
srdcem i rozumem prozkoumat“.
Po přednášce následoval koncert
z tvorby Juraje Hatríka. Interpretace jeho klavírních skladeb se ujal
doc. František Pergler z VŠMU v Bratislavě. Jeho skvělé interpretaci vždy
předcházel skladatelův komentář,
v němž posluchačům svá díla přiblížil, zmínil inspiraci, která ho vedla
ke vzniku jednotlivých děl, a obsah
jednotlivých skladeb. V podání Fr.
Perglera zazněla Čtyři intermezza
(Krokodýl a řeka Nil, Motýlek Eliška, Hry pod velkým sluncem, Motýl),
skladba pro levou ruku Smutno spieva
vtáčik/canzona quasi una fantasia per
mano ministra (úvodní zpěv písně zazněl z CD) a sonáta pro klavír Stopy.

Odpolední workshop s názvem
„Graffiti in misura di Carl Czerny op.
849“, na němž se představily u klavíru
i dvě hostující studentky doc. F. Perglera, byl spojený i s malým překvapením a opět se neobešel bez vtipného komentáře J. Hatríka. Nejprve se
J. Hatrík zamyslel nad pojmem „graffiti“ – „může být vnímám žertovně,
ironicky či rozzlobeně. Autor se něčemu posmívá, chce na něco upozornit či
něco zkrášlit. Myslet si o tom můžeme,
co chceme,“ dodává J. Hatrík. Princip
„graffiti“ použil poprvé právě v tomto
díle, které je určeno pro 6 rukou na
jednom klavíru – dvě ruce pedagoga
a čtyři ruce studentů. Pokud jednotlivé etudy v originálu od C. Czerneho
studenti zrovna moc „nemilují“, jejich
šesti-ruční úprava vede hráče k určitému druhu spolupráce a zábavy. Přesto
se jejich interpretace neobešla bez názorových výměn, kdy názor interpreta
(„na jeden klavír to hrát nejde“) stál
proti názoru skladatele („jde, i když je
to nebezpečné“). Jednotliví hráči předvedli své party, a pak i alespoň část skladeb dohromady (pozn. redakce: pravda
je asi někde uprostřed).
V každém případě pan prof. Hatrík
oslovil posluchače lákavou nabídkou:
„Ta trojice, která nastuduje alespoň
jednu skladbu z „Graffiti“, bude pozvaná do Bratislavy, stane se mým
hostem a půjde se mnou na koncert či
do opery.“ (pozn. redakce: zmínka byla
i o obědě) A tak pokud jste mohli i nemohli být součástí tohoto osvěžujícího
sobotního setkání, určitě využijte nabídky našeho vzácného hosta a pusťte
se do studia jeho klavírního díla.
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Hledal se nový Beethoven
ždá skupina nacvičila svou improvizaci
za použití vlastních nástrojů nebo nástrojů vyrobených během kurzů, případně přivezených lektory kurzů. Své
secvičené improvizace zahrály i na závěrečném koncertě.

Zámek v Hradci nad Moravicí,
skvostné sídlo rodu Lichnovských, je
v hudebním světě známý díky pobytu
Ludwiga van Beethovena a Ference
Liszta. Na jejich počest se zde koná
řada různých hudebních akcí. Mezi ty
nejznámější patří Mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec,
ale také Dílna pro nejmladší skladatele, kterou pořádá občanské sdružení
Q. Letošní 10. ročník těchto skladatelských kurzů pro děti a mládež se konal
18. – 21. června pod vedením zkušených lektorů skladby Markéty Dvořákové, Sáry Medkové, Ivo Medka, Jana
Kavana a Petera Grahama z HF JAMU.
Gabriela Všetičková z Univerzity Palackého v Olomouci vedla lekce projektu
Slyšet jinak.
Program kurzů byl bohatý a pro
účastníky velmi zajímavý a lákavý. Po
čtvrtečním koncertě lektorů se v pátek
dopoledne sešli všichni malí účastníci
kurzů na společném workshopu, který
probíhal ve Velké dvoraně Červeného
zámku. Lektoři kurzů společně s účastníky zaujali místa na pódiu. Postupně
lektoři hráli předem poslané skladbičky
dětí a radili jim, co by se mohlo zlepšit
nebo změnit v zápisu či znění skladby.
Rodiče a pedagogové dětí mohli zaujmout v sále místa posluchačů a sledovat veřejnou výuku. Lektoři často nabádali děti, aby nezapomínaly opatřit své



skladby dynamikou, tempovým označením, artikulací a dalšími hudebními
značkami, které interpretům napoví,
jak přesně by mělo dílo zaznít. Také
byly děti vyzývány, aby nepsaly skladby
pouze pro klavír, ale i pro jiné hudební
nástroje a pokud možno už při psaní si
ve svém vnitřním sluchu představovaly,
jak bude vznikající skladba pro konkrétní hudební nástroj znít. Společný
workshop pokračoval i v sobotu dopoledne a děti si tak mohly navzájem poslechnout své skladby v profesionální
interpretaci (ale také si je mohly zahrát
samy) a získat spoustu inspirace a nápadů do své další kompoziční práce.
Pokud chtěly svoje skladby zkonzultovat i individuálně s vybranými lektory,
měly možnost se zapsat na odpolední
individuální výuku k vybraným lektorům kurzů, která probíhala ve věžích
Červeného zámku.
V dopoledním bloku se děti mohly
tvořivě vyjadřovat i v rámci projektu Slyšet jinak, kde formou společné
tvořivé improvizace rozvíjely fantazii,
uvolnění, spontaneitu, sluch a měly
možnost společně prožívat radost z vytváření různých zvuků hrou na tělo,
často i se zapojením pantomimy a jiných hereckých či pohybových prvků.
Následně byly rozděleny do tří skupin
po sedmi nebo osmi členech v jedné
skupině a v odpoledním programu ka-

Předvedení vlastních nástrojů byla
další velmi zajímavá náplň kurzů, spojená dokonce se soutěží. Každý dětský
účastník kurzů sebou přivezl a představil hudební nástroj, který si doma
sám vyrobil. Jako materiál děti často
použily plastové krabičky, gumičky,
plechovky, papír, předměty denní potřeby aj. Nástrojům daly i zajímavé názvy, a tak jsme se na letošním ročníku
kurzů mohli seznámit s nástroji jako je
např. všestranka, minizvuk, čtvercová
kytara, cinkotón, sluchové pexeso, plechofon aj.
Kromě základního rozvrhu, který zahrnoval výše popsané aktivity,
mohli účastníci navštívit i další aktivity doprovodného programu – hru na
boomwhackers (vedla Gabriela Coufalová), kurzy počítačové hudby (Matouš
Synek), dětmi velmi oblíbený kurz výroby vlastních nástrojů (Jaromír Synek)
nebo si poslechnout večerní koncerty,
např. páteční koncert zpěvačky a hráčky na kvinton Gabriely Vermelho a Ensemble Marijan.
Na závěrečném nedělním koncertě
účastníků „Hledá se nový Beethoven“
zazněly nejpovedenější skladby účastníků kurzů a následovalo vyhlášení
soutěže Malý vynálezce, kde děti dostaly ocenění za své hudební nástroje.
Kurzy ukončilo krátké společné popovídání lektorů s účastníky a následně
s rodiči a učiteli dětí.
Kurzy skončily, ale vzpomínky na ně
a inspirace z nich přetrvávají dál. Nezbývá, než se těšit na další ročník kurzů, tentokráte navazující na celostátní
soutěž ZUŠ v oboru Skladba.
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KONCERT Y A P REHLÍDKY
Dobře temperovaný klavír v podání Jana Jiraského
Ve středu 21. dubna 2015
Milý pane Jiraský,
když dozněly poslední tóny Vašeho
včerejšího jedinečného koncertu v Besedním domě, měla jsem neodolatelnou chuť proniknout k Vám do šatny.
Věděla jsem docela přesně, co bych
Vám chtěla říct. Že by měl Johann Sebastian určitě velikou radost, kdyby
Vás slyšel. Podle mne by mu nikdo
z jeho nadaných synů nebyl mohl zahrát jeho „Wohltemperiertes Klavier“
s takovým pochopením díla, s jakým
jste ho včera zahrál Vy nám.
Ale copak my víme, jak je to „tam
nahoře“ uspořádáno. Když tam odejde někdo z našich nejbližších, máme

ještě po letech pocit, že sleduje naše
zdary i nezdary, že se snaží trochu
nás hlídat a trochu nám napovídat.
Ovšem tři sta let jsou tři stovky let…
A i kdybychom připustili, že má ten
geniální umělec nějaká privilegia za
to, že tak věrně sloužil Bohu a inspiro-



val tolik dalších generací k tomu, aby
se pokoušely se svými chabými silami
dělat to po něm – copak by mohl být
svým duchem přítomen na tisících
koncertů, které se konají současně?
A jak by musel trpět při poslechu
těch, kteří hrají jenom noty (a kdyby
alespoň všechny a správně), leč výraz
a význam jim unikají beze zbytku?

jako operní pěvec si nemůže odříci
několik gest při koncertním vystoupení. Nebo krátké chvíle mezi skladbami, kdy klavírista jako by v duchu viděl obraz toho preludia a fugy, které
se chystá zahrát, a kdy čerpal z úžasné
pokladnice své paměti a svého srdce
i z božských sfér tu energii a osvícení,
které potřebuje.

Nicméně celé pozemské stvoření je
zázrak na zázrak, a jak jinak by tomu
mohlo být ve sférách, kam nedohlédneme. Takže si můžeme představit,
že má největší z rodiny Bachů, a snad
i největší z dosavadních hudebníků,
celý zástup hudebně erudovaných andělíčků – tajemníků, kteří sledují dění
ve světě hudby. Ti mu popřávají klid,
ale čas od času řeknou: „Mistře, tohle

Mistr Bach by si možná také povšiml, že brněnské publikum, vzdělané, leč poněkud konzervativní, vstalo
„jako jeden muž“ na důkaz svrchovaného uznání. Nejspíš téměř všichni vycítili, že jsou přítomni čemusi
výjimečnému a že si také nemohou
vytleskat nějaký přídavek, ba ani od
téhož autora. Tak dokonale koncipované celovečerní dílo prostě nelze
ničím doplnit. Kdybychom pominuli
neskonalou práci s jeho suverénním
nastudováním, mohli bychom tvrdit,
že si interpret vlastně zjednodušil situaci. Nemusel si lámat hlavu, jak
uspořádat program, aby ukázal, co
všechno umí, jak je doma v různých
epochách a stylech, nebo jak dovedně
umí zamontovat „modernu“ mezi melodická díla, k nimž nemají posluchači
výhrady. Bach vytvořil koncepci sám.

bude velké. To nesmíte vynechat.“ Já
doufám, že to udělali i včera a že Mistr slyšel i viděl. Třeba okamžiky, když
na začátku fugy přednášela jedna ruka
téma a tou volnou si klavírista s gustem zanotoval. Ale to nebylo gesto
na efekt, ale prostá potřeba, podobně

Zvlášť bych Vám chtěla poděkovat,
pane Jiraský, že kráčíte svou vlastní
cestou. Dnes se „nosí“ poučená interpretace staré hudby a dobové nástroje. Je to celosvětový trend a nic proti
němu. Ale alternativou je nezříkat
se obrovsky zdokonalené nástrojové
techniky včetně práce s moderními
pedály. Ani na okamžik neromantizujete. Je to bachovsky přísný řád. Ale
kolik odstínů, kolik vážnosti a smutku,
kolik jásavé radosti ze života a chvály Stvořitele! S využitím moderních
možností interpretujete Johanna Se-
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bastiana asi tak, jak by sám vyjadřoval
své myšlenky, kdyby měl k dispozici
vše, co skýtá dnešní doba. Děláte to
s empatií, která nemá hranic, a s pianistickou technikou, která je omezena

jen fyzikálními zákony.
Ten večer byl velký svátek a jsem
ráda, že jsem se nepokusila o pár
chvatných slov v šatně. Nikdo mne
psaním nepověřil, ale přesto si dovo-

lím ze srdce poděkovat nejen za sebe,
ale i za ostatní vskutku vděčné posluchače.
Pavla Váňová

Soutěž ve hře stupnic a akordů na Konzervatoři Pardubice
mnohdy zaměřují na koncertní skladby a interpretační soutěže a stupnice i výborní studenti zanedbávají. V 1. ročníku
často zjišťujeme, že uchazeči o studium na konzervatoři ve
výuce na ZUŠ nehráli všechny stupnice, zejména od černých
kláves. Vzhledem k tomu, že soutěž ve hře stupnic je veřejná,
je výkon pro adepty psychicky náročný, neboť je jiné hrát
na soutěži skladbu nebo stupnici jako samostatný technický
prvek. Soutěžící si těsně před výkonem losují u předsedkyně
poroty, vedoucí klavírního oddělení Mgr. Jany Turkové, jednu stupnici od bílých kláves a jednu od kláves černých. Porota složená z pedagogů klavírního oddělení výkon boduje
a uděluje ceny v jednotlivých ročnících a cenu absolutnímu
vítězi. Jelikož pro Pardubice je typická výroba perníku –
losovací žetony s názvy stupnic jsou z perníku, ceny jsou
rovněž perníkové s hudebními motivy a hlavní cenou je
dort ve tvaru klavíru značky Steinway. Studenti se vzájemně
podporují a přátelská sounáležitost je snad víc patrnější, než
u profesionálních interpretačních soutěží.
Předpokládáme, že úroveň výkonů bude vzrůstající, neboť
jsme toho názoru, že dřívější generace byly v této oblasti
klavírní hry lépe připraveny.
Zajímaly by nás reakce na tento článek od pedagogů klavírních oddělení jiných konzervatoří a základních uměleckých škol.

29. 5. 2015 se na Konzervatoři Pardubice konal již 2. ročník soutěže ve hře stupnic a akordů pod názvem Život pianisty v prstokladech. Na plakátě jsou se souhlasem Lukáše
Hurníka uvedeny vtipné prstoklady stupnic hrané klavíristou od 3 – 95 let, jejichž autorem je Ilja Hurník. Soutěž je
povinná pro 1. – 3. ročník konzervatoře, kdy jsou stupnice
součástí studijního plánu a veřejně se hrají na zkouškách.
V 1. ročníku hra stupnic v oktávách a tonický kvintakord,
ve 2. ročníku stupnice v terciích a zm.7, ve 3. ročníku stupnice v sextách a D7. Pro 4. – 6. ročník je soutěž nepovinná.
Tato aktivita vznikla z důvodu motivace studentů, kteří se



Jaké jsou zkušenosti se současnou úrovní hry stupnic
a akordů? Rozehrávají se špičkoví žáci ZUŠ na stupnicích?
Nepřestávají studenti konzervatoří hrát stupnice v okamžiku, kdy už nejsou povinné na zkouškách? Není celoplošně
trendem, že běžný současný žák ZUŠ nechce hrát stupnice
a těžištěm jeho repertoáru se stávají populárnější a snadnější
skladby, které nestojí žáka takové úsilí a pracovní nasazení?
Je nutné pracovat na opravdové disciplíně, která je základem jakékoli úspěšné činnosti.
Mgr. Pavlína Klokočníková
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Mládí a Bohuslav Martinů 2015
B. Martinů v Poličce (7. května). Vzhledem k obsazenosti některých kategorií
nebyla práce poroty jednoduchá. Většina výkonů byla zařazena do zlatého,
stříbrného či bronzového pásma, což
umožnilo ocenit více soutěžících. Udělovala se také zvláštní ocenění, například Cena za interpretaci díla B. Martinů, Cena pro nejmladšího účastníka
či Cena za celkový hudební projev. Na
závěr celé přehlídky se ve čtvrtek 7. 5.
konal koncert nejlepších účastníků
všech nástrojových kategorií přehlídky.

Do malebného městečka v krajině
Českomoravské vrchoviny, Poličky, se
sjeli počátkem května mladí hudebníci
z celé republiky. Místní Základní umělecká škola Bohuslava Martinů ve spolupráci s Tylovým domem pořádala ve
dnech 5. až 7. května již 7. ročník celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů. Tentokrát se do Poličky vypravili
mladí klavíristé, hráči na elektronické
klávesové nástroje a nástroje smyčcové. Během přehlídky mohli návštěvníci
také hlasovat o nejlepší literární práci
zaměřenou na téma osobnost Bohuslava Martinů.
Nejpočetněji zastoupeným nástrojem byl klavír. Soutěžilo se ve velkém
sále Tylova domu po všechny tři dny.
Pro mnohé účastníky mohla být zajímavou zkušeností možnost zahrát si ve
velkém divadelním sále. Klavírní přehlídky se zúčastnilo na 160 mladých
klavíristů ve věkovém rozpětí od pěti

do dvaceti let. Účastníci přehlídky byli
rozděleni do osmi kategorií. Povinnou
součástí repertoáru všech kategorií
byla alespoň jedna skladba Bohuslava
Martinů. Před jednotlivými kategoriemi byl vymezen čas pro akustické
zkoušky. Nejsilněji obsazena byla kategorie devět až deset let (46 účastníků),
nejméně účastníků (2) bylo v kategorii
devatenáct až dvacet let. Další dvě silně
obsazené kategorie (sedm až osm let
a jedenáct až dvanáct let) měly více než
třicet účastníků.
Po všechny tři dny výkony hodnotila odborná porota ve složení: Mgr. Eva
Horáková (předsedkyně poroty, Konzervatoř Brno) a MgA. Vanda Jandová (Konzervatoř Kroměříž). Třetím
členem poroty byl zástupce Základních uměleckých škol, a to jmenovitě
paní učitelka Zdeňka Bulvová ze ZUŠ
B. Smetany v Litomyšli (5. a 6. května)
a paní učitelka Iva Komárková ze ZUŠ

Kdo do Poličky přijel, určitě si užil
nejen příjemnou atmosféru celé přehlídky, ale i další možnosti, jež historické královské město nabízí a jsou
spjaty s životem B. Martinů. Ať už je
to Centrum Bohuslava Martinů s interaktivní expozicí Barevný svět Bohuslava Martinů a historickou třídou
Bohuslava Martinů či rodná světnička
B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba.
Všechny tyto zážitky a načerpané
poznatky ze života Bohuslava Martinů určitě pomohou ke splnění poslání
celé přehlídky a podnítí mladé umělce
k dalšímu zájmu o hudební odkaz tohoto našeho významného skladatele.
Prostředí historické Poličky i vysoká
úroveň organizace celé akce jistě přivede za dva roky na přehlídku přinejmenším stejný počet mladých adeptů
klavírního umění.
Mgr. Miroslava Raková

Koncert přes moře
Snad každá ZUŠ pořádá autorské
večery ze skladeb skladatelů regionu, osobností hudebního života nebo
k výročím významných světových
komponistů stejně, jako je pořádá
i Základní umělecká škola Vítězslavy
Kaprálové v Brně Králově Poli.



Autorský večer z díla Alexandera
Zlámala, rodáka z Bratislavy, byl ne-

tradiční v tom, že autor byl přítomen
koncertu prostřednictvím kamery, a
i když přes oceán, přesto bezprostředně komunikoval se žáky i přítomným
obecenstvem.
Kdo je Alexander Marian Zlámal?
Pamětníci v Banské Bystrici si pamatují
tuto osobnost hudebního života. Sólový
klavírní interpret i komorní hráč a diri-

gent. Narodil se v roce 1930 v Bratislavě
a v současné době žije již mnoho let
v Arizoně, ve městě Sedona.
Studoval klavír u prof. Anny
Kafendové a Miloše Váni, kompozici
u Alexandera Moyzese a Eugena Suchoně, dirigování u Václava Talicha,
Zdeňka Košlera a Jána Valacha. Také
se věnoval studiu medicíny. V praxi
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nejprve působil dvacet let jako dirigent opery v Banské Bystrici. Poté
procestoval celý svět jako ředitel hudebních produkcí na zaoceánských
parnících.
Po celý život je pedagogem. Učil hru
na klavír, hudební teorii, aranžování
a kompozici. Dva roky vyučoval na
High school v Sedoně a formou lektorování na univerzitě ve Flagstaffu. Jako
klavírista spolupracoval s významnými pěveckými osobnostmi zejména z oblasti jazzové hudby. Absolvoval koncertní turné např. s Henrym
Mancinim, Donaldem O’Connorem,
Jane Russelovou nebo operními pěvci
z New Yorku.
Bylo mu znemožněno vrátit se do
vlasti, a proto, na doporučení známých osobností jako režisérů Williama Wylera, Billyho Wildera, George
Sidneyho nebo herce Charltona
Hestona či zpěváka Mela Tormého, si
požádal o americké státní občanství.
Jeho skladatelská činnost zahrnuje
stovky aranžmá v různých hudebních
stylech, skladby pro instrumentální soubory a pěvecké sbory, 90 písní,
přes 100 drobných instrumentálních
skladeb a více než 60 děl z kategorie
filmové a divadelní hudby. Mezi širší
veřejnosti známá díla patří 2 balety,
7 orchestrálních suit, 8 suit pro žesťové kvinteto a 5 hudebních komedií. Za
jeho hudbu se mu dostalo mnohých
ocenění.
Jeho vztahy k Brnu jsou letité a hluboké. Spolupracoval zde s mnoha
osobnostmi jako např. s Gustavem
Bromem, se kterým hrál, nahrával,
pro něhož komponoval a aranžoval,
a je stále v kontaktu s trumpetistou
Jaromírem Hniličkou (znají se 62 let)
a trombonistou Mojmírem Bártkem.
V brněnském rozhlase spolupracoval
s Lubomírem Novosadem a Maxem
Wittmanem atd. Přátelil se s Ing. Bozděchem, někdejším tajemníkem Státní filharmonie Brno, režisér Václav



Věžník mu režíroval operu. „A vůbec
mám lidi z Moravy rád – milují hudbu
a víno,“ říká skladatel.
Brněnští přátelé Alexandera Zlámala přinesli některé jeho skladby do
školy, a protože si klavíristé již dříve
rádi zahráli jeho hudbu na školních
koncertech, vznikl nápad uspořádat autorský večer nejen z klavírních
skladeb. Bývá dobrým počinem, že se
autorského večera (jde-li o současného skladatele) také zúčastní sám autor. Jak ale zařídit, abychom se mohli
setkat s autorem, který je tak daleko
a který měl velkou radost z nápadu
paní učitelky Mgr. Blanky Jandové,
učitelky ZUŠ V. Kaprálové, která se
ujala organizace tohoto večera? Dohodla se se zástupcem ředitelky školy
panem Mgr. Pavlem Borským, že připraví virtuální účast skladatele z USA
přes internetové připojení.
Ve středu 18. března 2015, v 18 hodin našeho času a zároveň v 10 hodin
arizonského času se v Koncertním sále
školy setkali posluchači s Alexanderem Zlámalem, který pozdravil všechny přítomné a vyjádřil radost z tohoto
setkání. Prostřednictvím instalované
kamery byl autor přítomen mezi námi
a sám mohl sledovat celé dění koncertu v přímém přenosu.
Na koncertě vystoupili žáci školy,
její absolventi i pedagogové. Slyšeli
jsme nejen klavírní skladby, které byly
v programu koncertu zastoupeny nejvíce, ale také díla pro lesní roh, kytaru,
příčnou flétnu a pro hoboj. Skladby
idylického ladění s barevnou harmonií a připomínající místy filmovou
hudbu, s názvy např. Katedrála pro
lesní roh, Dvojčata, U vody, Pastorální
skici pro klavír, Fragmenty – suita pro
kytaru, Preludium a Nokturno pro
flétnu, Touha pro hoboj, byly hrány
s hudební citlivostí všemi interprety.
Některé skladby, které jsme slyšeli
v průběhu večera, byly věnovány přátelům skladatele. Především Rudolfu Za-

vadilovi – již nežijícímu brněnskému
hudebnímu pedagogovi – profesorovi
Konzervatoře Brno, skladateli a muzikantovi, patřilo interpretačně vysoko
hodnocené provedení Preludia a Nokturna pro flétnu (Magdaléna Kadlecová
příčná flétna, Marta Dembická klavírní
doprovod). Josefu Nečasovi – brněnskému muzikantovi, textaři, básníkovi
a ilustrátorovi, byla připsána skladba
Marche Triste velmi dobře zahraná žákyní Klárou Suchou na příčnou flétnu
za doprovodu uč. Marty Dembické.
Známému brněnskému trombonistovi,
dlouholetému členu orchestru Gustava
Broma, skladateli, aranžérovi a v současné době kapelníkovi a pedagogovi
Mojmíru Bártkovi patřila skladba Etuda amorosa, citlivě a s porozuměním
provedená ped. Blankou Jandovou,
která rovněž hrála na klavír vícevětou
baladu pro klavír „Zamyšlení“, kterou
Alexander Zlámal napsal v roce 2014
a věnoval ji interpretce.
Pastorální skici pro klavír byly hrány již dříve na koncertě školy (Autorský večer Mojmíra Bártka a Rudolfa
Zavadila, 13. 5. 2013). Skladby mají
zasněný charakter a jsou psány s náladovou návazností na sebe. Jistě by
byly velmi pěkným číslem například
absolventského koncertu některého
žáka ZUŠ. Zajímavou interpretaci
jsme slyšeli ve skladbách Dvojčata
(sonatina pro klavír) v podání Jakuba Štětiny a Magdalény Kadlecové
a dvou částech z malé suity pro klavír
„U vody“ – I. Prameny, II. Potok, které
hrál František Buš.
Posluchače také velmi zaujala
skladba pro hoboj Touha („air“ pro
hoboj a klavír), kterou s profesionalitou provedl absolvent ZUŠ Vítězslavy
Kaprálové, nyní hobojista orchestru
Slovenského národního divadla v Bratislavě, Petr Kadera. Na klavír doprovázela ped. Blanka Jandová. Skladbu
Katedrála zahrála na lesní roh Hana
Sapáková, absolventka školy, nyní studentka Konzervatoře v Brně za doprovodu ped. Blanky Jandové.
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Koncert přes moře je nápadem,
který příjemně překvapil nic netušící
obecenstvo a byl přijat vřele v celkové
příjemné a srdečné atmosféře večera.
Velký dík vyjádřil na konci koncertu
Alexander Marian Zlámal paní učitel-

ce Mgr. Blance Jandové, která zorganizovala toto netradiční setkání, a panu
zástupci ředitele Mgr. Pavlu Borskému za podporu myšlenky tohoto autorského večera. Všem účinkujícím
popřál skladatel hodně uměleckých

úspěchů do budoucna a poděkoval
jim za příjemné chvíle, které společně
s nimi prožil.
Marcela Slaná

POZ VÁNKY
Metodické centrum KKI HF JAMU v Brně zve na klavírní improvizační přehlídku

HRAJEME SI PRO RADOST 2015
Téma: Krajinou snů a představ

V sobotu 21. listopadu 2015 se v aule JAMU v Brně uskuteční 7. ročník nesoutěžní improvizační přehlídky HRAJEME SI PRO RADOST. Tato slavnostní přehlídka je určená
pro klavíristy ZUŠ od šesti do osmnácti let.
Přihlášení účinkující si připraví vlastní improvizaci/
skladbu či více skladeb, tentokrát na téma „KRAJINOU
SNŮ A PŘEDSTAV“. Téma je velmi široké, zahrnuje sny
denní i noční (šťastné, podivuhodné, noční můry aj.), ale
také vysněné představy. Každá improvizace by měla mít svůj
název a účinkující či pedagog by ji měl stručně posluchačům
představit.
Časový limit pro jednoho účinkujícího (včetně improvizace vzniklé na místě) je max. 5 minut. Každá škola může
přihlásit max. 2 své žáky (další žáci mohou být uvedeni jako
náhradníci pro případ, že bude dostatečná časová kapacita).
Počet účinkujících je omezen.
V den příjezdu (dopoledne) bude mít každý účastník za
úkol vymyslet ještě jednu improvizaci přímo na místě dle



zadání (délka může být od několika sekund do dvou minut,
záleží na věku a schopnostech žáka). Po zadání a výběru
nové improvizace bude mít každý účinkující hodinový prostor na nácvik nové improvizace u klavíru. Slavnostní přehlídka se uskuteční od 13h v aule JAMU. Přesné instrukce
obdržíte po uzávěrce přihlášek.
Přihlašovací údaje zasílejte e-mailem na adresu
verachmela@centrum.cz nejpozději do 31. října 2015. Přihlášení je závazné. Pokud někdo z přihlášených nebude moct
z vážných důvodů přijet (např. nemoc), prosím informujte
včas organizátory přehlídky na výše uvedený e-mail (uvolní
se tak místo pro další zájemce). Děkujeme za pochopení.
V případě dalších dotazů použijte uvedený email.
Těšíme se na vaše improvizace.
Do přihlašovacích údajů uveďte: jméno a příjmení žáka,
věk a ročník v ZUŠ, název připravené improvizace/í, jméno
pedagoga, adresu ZUŠ a telefonický kontakt na pedagoga.
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Brněnské klavírní kurzy 2015 „Prázdninové rozehrávání“
Konzervatoř Brno, neděle 23. až sobota 29. srpna 2015
Kurzy probíhají v prostorách Konzervatoře Brno. Jsou
určeny mladým klavíristům všech věkových a výkonnostních kategorií, těm, kteří usilují o profesionální uplatnění
i nadšencům a amatérům. Cílem je též nastartování zájmu

žáků klavírní hry před začátkem školního roku. Cvičné
hodiny pro aktivní účastníky budou v potřebném rozsahu
zajištěny. Účastníci do 15 let musí mít doprovod dospělého
– rodiče nebo učitele, pasivního účastníka kurzů.

Náplň „Prázdninového rozehrávání“:
• 5 individuálních lekcí po 45 min. pod vedením lektora, pěstování správných hráčských návyků, rozehrání
po prázdninové pauze
• radostné vyzpěvování ve sboru jako důležitá součást
hudebníkova života, pro klavíristy možnost setkávání
při společných hudebních prožitcích
• společné poznávání kulturní historie a současnosti
města Brna, návštěva a poznávání kulturních institucí
• lekce cvičení zaměřené na správné fyzické pocity,
dýchání, odpočinek a rehabilitaci
• návštěva všech koncertů kurzů
• závěrečný koncert účastníků klavírních kurzů včetně
vystoupení sboru
Lektory kurzů jsou pedagogové hlavního oboru hra na
klavír na Konzervatoři Brno s prokazatelnými zkušenostmi
a v současnosti nebo v minulosti koncertně činní pianisté:
Inna Aslamasová, Renata Bialasová, Ladislav Doležel, Eva
Horáková, Dagmar Pančochová, Pavla Reiffersová, Krista
Střítecká a Milan Vašek.
Program, přihlášku a kurzovné naleznete na internetových stránkách školy: www.konzervatorbrno.eu

IV. Mezinárodní opavský klavírní festival
„MAGICKÝ KLAVÍR V PROMĚNÁCH ČASU“
Festival se uskuteční ve čtvrtek
26. listopadu 2015 v sále Knihovny
Petra Bezruče v Opavě. Festival nemá
soutěžní charakter. Hlavním cílem je,
aby si děti přijely zahrát pro radost,
aby poznaly možnosti využití klavíru
a aby si zahrály v krásném sále. Záměrem festivalu je dát příležitost mladým
klavíristům nasbírat nové zkušenosti
a navázat nová přátelství. Inspirací Vám
mohou být poslední tři ročníky:
http://www.facebook.com/KlavirniFestivalOpava
Podmínky pro účastníky:
Vystoupení se mohou účastnit pouze
žáci ZUŠ. Skladby mohou být sólové,
pro 4 ruce, 6 a 8 rukou, pro 2 klavíry,



komorní i souborové. K dispozici bude
jedno koncertní křídlo značky Petrof
a jedno digitální piano Clavinova. Vítáme originální nástrojové obsazení,
avšak v letošním roce nebude možno,
pro velký zájem žáků s klasickým repertoárem, využít klavír v kombinaci
s klávesami (keyboardem).
Výběr repertoáru je libovolný. Maximální délka vystoupení je 10 minut.
Jedinou podmínkou pro účinkující je,
aby v sólových skladbách i v různých
nástrojových obsazeních zazněl klavír. Pedagogové nemohou účinkovat
jako spoluhráči, ani jako korepetitoři.
V koncertním sále je možno k vystoupení využít i třímanuálové varhany, ale
jen ve spojení s klavírem.

Pro účastníky a pro jejich pedagogy
připravujeme v dopoledních hodinách
hudební setkání s p. Rafaelou Drgáčovou a její tvořivou dílnou „A je tu
podzim“ (kresba na hudbu, ukázky
práce s poslechem, volné rozezpívání,
využití netradičních výukových pomůcek) a odpolední klavírní koncert
Mateje Arendárika (Slovensko). Opět
plánujeme dopolední a odpolední blok
účinkujících. Všichni účastníci obdrží
památeční diplom a dárek.
Cestovné, stravné a případné ubytování si účastníci zajišťují a hradí
sami (možnost objednávky obědů na
gymnáziu, viz přihláška). Účastníci
festivalu neplatí žádný poplatek. Přihlášky prosím zasílejte na emailovou
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adresu pianofestopava@gmail.com do
30. 9. 2015. Potvrzení o přijetí přihlášky vám zašleme obratem a časový
rozpis festivalové přehlídky obdržíte do
konce října 2015.

malé klavíristy připravit krásný den
plný hudby se spoustou hudebních zážitků. Jeden hudební zážitek pro děti
chystá i náš milý host – skladatel Petr
Bazala.

Těšíme se na milé setkání s Vašimi
žáky a doufáme, že se nám podaří pro

Kontakt:
Gabriela Westová
ved. klavírního oddělení
tel.: +420 606 901 162
email: pianofestopava@gmail.com

Všechny srdečně zveme!

P ROPOZ ICE A V ÝSLEDKY KLAV ÍR NÍCH SOUTEZ Í
Výsledky klavírních soutěží pro ZUŠ a konzervatoře
Krátce po vydání 3. čísla Pianissima k nám přišlo jaro
a spolu s ním přehršel soutěží. Na termíny mnohých
Pianissimo upozornilo, nyní je na čase avizovat, kde se dopátráte výsledků. Připomeneme tedy alespoň některé z nich.

Karlovarská růžička, 17. – 18. 4. 2015
Této oblíbené soutěže se účastnilo přes 60 soutěžících,
nejvíce obsazena byla 1. kategorie (31 soutěžících). Výsledky
naleznete na stránkách www.zusad.cz

XIX. Mezinárodní Schubertova soutěž
pro klavírní dua, 15. – 18. 4. 2015
Výsledky naleznete na stránkách www.franzschubert.cz.
Informace a mnoho fotografií najdete také na Facebooku.

nosný seznam soutěžících a jejich repertoáru, uveřejněný na
internetových stránkách pořádající školy. Celkové výsledky
naleznete na stránkách www.zusbmpolicka.cz

Broumovská klávesa, 8. – 10. 5. 2015
Zajímavostí na této soutěži jsou dvě poroty – odborná
a studentská. Na webu naleznete bodování jednotlivých
porotců, lze tedy porovnávat rozhodování obou porot. Výsledky naleznete na stránkách www.broumovskaklavesa.cz

Prague Junior Note, 12. – 14. 6. 2015
Také letos byly některé kategorie silně obsazeny. Například 2. kategorie se účastnilo 28 soutěžících, 3. kategorie
30 klavíristů. Výsledky a bodová hodnocení naleznete na
stránkách www.soutezpjn.cz

Mládí a Bohuslav Martinů, 5. – 7. 5. 2015
BcA. Radka Hajšelová

Tato oblíbená soutěž se opět setkala s velkým zájmem
klavíristů, kteří přijeli z různých koutů republiky. Pro ty,
kteří se letos do Poličky nevypravili, byl jistě zajímavý a pří-

Brněnská klavírní soutěž 2015
4. až 6. prosinec 2015

Soutěž je určena mladým českým a slovenským pianistům, je rozdělena do věkových kategorií. Kategorie Junior
(do 15 let) bude jednokolová, I. kat (do 18 let) i II. kat. (do
22 let) proběhne ve dvou kolech, do druhého kola postupují soutěžící na základě rozhodnutí poroty dle bodového
ohodnocení v prvním kole. Druhé kolo nesmí obsahovat
skladby z prvního kola. Čtvrtý ročník soutěže je věnován
klavírní tvorbě Z. Fibicha a A. Skrjabina.
Při nedodržení časového limitu může být soutěžící ze soutěže vyloučen, při překročení časového limitu je předseda
poroty oprávněn ukončit soutěžní výkon. Mladší účastník
může soutěžit ve vyšší věkové kategorii, starší v nižší nikoliv.



Ve všech kolech a kategoriích je pořadí skladeb libovolné,
podmínkou je hra zpaměti. Skladby hrané v 1. kole nesmějí
být použity ve 2. kole.
Soutěžní vystoupení i koncert vítězů jsou veřejné. Mohou
z nich být pořizovány zvukové nebo obrazové záznamy sloužící k propagaci soutěže, na něž nelze uplatňovat autorská
práva. Účinkování vybraných nositelů cen na koncertě vítězů
je podmínkou udělení těchto cen a finančních odměn. Pořadatel nezajišťuje účastníkům ubytování a nepřejímá zodpovědnost za nezletilé soutěžící ani za eventuální vzniklé
škody účastníků.
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2015. Vstupní poplatek je
500 Kč pro kategorii Junior a 1000 Kč pro I. a II. kategorii.
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V porotě zasednou: Ivan Klánský (AMU) – předseda
poroty, Alena Vlasáková (AMU, JAMU), Igor Ardašev
(JAMU), Jan Jiraský (JAMU) a František Pergler (VŠMU).
Kompletní informace a přihlášky naleznete na stránkách:
http://www.aretebrno.eu
Soutěžní program
• Kategorie Junior – do 15 let (soutěžící narozeni po
6. prosinci 2000)
Trvání 12 až 15 minut
A) Výběr z klavírního díla J. S. Bacha
B) Dvě etudy J. B. Cramera nebo C. Czerného z op. 299
nebo 740
C) Výběr z klavírních skladeb Zd. Fibicha
D) Skladby dle volného výběru

• II. kategorie – do 22 let (soutěžící narozeni po
6. prosinci 1993)

• I. kategorie – do 18 let (soutěžící narozeni po
6. prosinci 1997)

1. kolo – trvání 15 až 20 minut

1. kolo – trvání 12 až 15 minut

A) Výběr z klavírního díla J. S. Bacha
B) Dvě etudy, z nichž jedna musí být F. Chopina z op. 10
(mimo č. 3 a 6) nebo op. 25 (mimo č. 7)
C) Výběr ze skladeb autorů z období romantismu

A) Výběr z klavírního díla J. S. Bacha
B) Dvě etudy, z nichž jedna musí být F. Chopina
z op. 10 (mimo č. 3 a 6), op. 25 (mimo č. 7) nebo
z op. posth.
C) Výběr ze skladeb autorů z období romantismu

2. kolo – trvání 25 až 30 minut
A) Výběr dvou vět, z nichž jedna musí být v sonátové
nebo rondové formě, ze sonát autorů: Haydn, Mozart,Beethoven, Clementi, Dusík
B) Výběr z klavírního díla A. Skrjabina
C) Výběr z klavírního díla L. Janáčka
D) Skladby dle volného výběru

2. kolo – trvání 20 až 25 minut
A) Výběr věty v sonátové nebo rondové formě ze sonát
autorů: Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Dusík
B) Výběr z klavírního díla A. Skrjabina
C) Výběr z klavírního díla L. Janáčka
D) Skladby dle volného výběru

Beethovenovy Teplice

• 1. kategorie (do 11 let včetně):

klavírní soutěž pro mladé pianisty
27. a 28. února 2016

Jednokolová soutěž je určena pro pianisty do 17 let.
Jejím cílem je podnítit zájem mladé generace o dílo
L. van Beethovena.

Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L. van Beethovena nebo jiného klasicistního skladatele v trvání minimálně
3 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 7 – 10 minut.
• 2. kategorie (do 14 let včetně):

Program jednotlivých věkových kategorií:
• 0. kategorie (do 9 let včetně):
Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L. van Beethovena nebo jiného klasicistního skladatele v trvání minimálně
2 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 4 – 7 minut.



Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L. van Beethovena
v trvání minimálně 4 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 11 – 15 minut.
• 3. kategorie (do 17 let včetně):
Soutěžící zahraje skladbu nebo skladby L. van Beethovena
v trvání minimálně 5 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí 16 – 20 minut.
Hra zpaměti je podmínkou.
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Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu
zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu
kategorie.

500 Kč pro 0. a 1. kategorii, 800 Kč pro 2. a 3. kategorii.
Poplatek musí být uhrazen do uzávěrky přihlášek, tj. do
20. prosince 2015. Soutěžní poplatek je nevratný.

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

Další informace

Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.
Vítězové obdrží věcné ceny.
Zvláštní ceny budou uděleny za interpretaci skladby
L. van Beethovena a za interpretaci skladby F. Chopina.
K přihlášení slouží elektronická přihláška, jež bude
k dispozici od 1. října 2015. Na ní bude uvedeno i číslo účtu
pro zaslání účastnického poplatku. Účastnický poplatek je

Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady si hradí soutěžící sami. Pořadatelé nabízejí možnost ubytování pro soutěžící a jejich doprovod na Domově mládeže vzdáleném od
místa konání 2 minuty. Poplatek za noc a osobu je 200 Kč.
Zájemci si mohou ubytování objednat a odeslat požadavek
zároveň s přihláškou. Možnost stravování poskytuje řada
restaurací v blízkém okolí.
V případě zájmu o další informace použijte kontaktní
adresu: tolgova@konzervatorteplice.cz.

VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE
18. – 20. listopadu 2015
Ústí nad Labem

• dvoukolová mezinárodní soutěž

Soutěžní program:

• výkon hodnotí sedmičlenná mezinárodní porota
• letošní ročník bude zahájen klavírním koncertem
za doprovodu symfonického orchestru, jehož sólistkou bude Elizaveta Klyuchereva z Ruska, absolutní
vítězka minulého ročníku této soutěže

1. jedna nebo více skladeb od baroka po klasicismus
2. jedna nebo více skladeb od romantismu po současnost
Termíny 48. ročníku Virtuosi per musica di pianoforte:

• finanční ceny pro držitele prvních míst, pro absolutního vítěze možnost zahájit následující 49. ročník
koncertem za doprovodu symfonického orchestru,
mimo hlavní cenu je připraveno mnoho dalších cen
zvláštních

• 18. listopadu 2015 - slavnostní zahájení a losování
• 19. listopadu 2015 - první kolo soutěže
• 20. listopadu 2015 - druhé kolo soutěže a koncert
vítězů

• účastnický poplatek je stanoven ve výši 1200 Kč a při
neúčasti účinkujícího se nevrací

Veškeré další konkrétní informace jsou dostupné
• telefonicky na čísle 475 211 914
• e-mailem na virtuosi@zuserandove.cz
• pomocí webu www.virtuosi-ipc.com

Soutěží se ve čtyřech kategoriích:
I. kategorie soutěžící ve věku do 9 let

3 - 6 minut

II. kategorie soutěžící ve věku 10 a 11 let
III. kategorie soutěžící ve věku 12 a 13 let
IV. kategorie soutěžící ve věku 14 a 15 let

4 - 8 minut
6 - 10 minut
6 - 10 minut



Uzávěrka přihlášek je do 15. září 2015.
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KLAV ÍR NICKÁ PORADNA DANIELA KIKT Y
Pár zbořených mýtů a jedna historka ze života...
Milé klavíristky, klavíristi a vůbec
všichni čtenáři Pianissima,
už celý rok čtete mé dobře míněné
rady o údržbě klavírů, a tak si před
prázdninami zasloužíte malé odlehčení. Tento článek nebude o opravách
ani stěhování nástrojů. Rozhodl jsem
se, že si zahraji na bořiče mýtů. Kolem klavírů a klavírnického řemesla
se traduje hezká řádka nepravd. Jejich
šiřitelé doufají, že tímto projeví svou
odbornost, ale opak je pravdou. Přál
bych vám, sobě i řemeslu, aby těchto
mýtů bylo co nejméně, proto vám jich
pár uvedu a vysvětlím.
„Ladič musí mít absolutní sluch.“
Znám hodně ladičů a někteří opravdu
absolutní sluch mají, ale je to víceméně
na škodu. Absolutní sluchař má v hlavě
„ladičku“, která okamžitě pozná výšku
slyšeného tónu. Relativní sluchař potřebuje srovnání. Pokud zahrajete G
a řeknete, že je to A, absolutní sluchař
chybu hned pozná. Relativní nepozná
nic a všechny další tóny určí o velkou
sekundu níž. V praxi se často setkávám
se starými nástroji, které jsou naladěné
níž. Rovněž stará muzika se často hrává
v ladění A=415 Hz, což je znějící As.
S těmito jevy se absolutní sluch těžko
vyrovnává.
„Prodám pianino s anglickou mechanikou.“ Je zaužívané, že vídeňská
mechanika je cosi zastaralého, bezcenného na rozdíl od mechaniky anglické.
Je mi to líto, protože vídeňská mechanika odvedla kus poctivé práce. Byla relativně jednoduchá a spolehlivá. Počát-



kem dvacátého století se začaly stavět
robustnější nástroje s těžšími kladívky
a tady se už začaly projevovat nedostatky v repetici. Chtěl bych zdůraznit, že
mluvíme o klavírních křídlech. Pianina
mají úplně jiný typ mechaniky, který
nemá s vídeňskou ani anglickou nic
společného.
Tady bych se ještě zmínil o litinovém
rámu. V inzerátech se často chlubí, že
nástroj je celopancéř. Litinový rám začali zabudovávat do klavírů v Americe
v druhé polovině 19. století. Dřevěná
konstrukce by už neunesla tah strun
u moderních nástrojů. Tzv. polopancéř byl určitý přechodový typ litinového rámu, který se už sto let nevyrábí.
Upozorňování na celopancéřový rám
mi připadá jako vychloubání se splachovacím WC nebo elektrickým světlem.
Bylo nádherné sobotní ráno a já
jsem právě dokončil ladění klavíru ve
studiu. Dnes má natáčet pan profesor
Lejsek. Pana profesora jsem si velice
vážil, i když mi jeho dynamicky rozmanitá hra někdy přidělávala starosti.
Cítil jsem neurčitou touhu trochu se
s ním sblížit a v tu sobotu se mi naskytla nečekaná příležitost. Pan Lejsek
přišel do studia a začal se rozehrávat. Já
zatím v předsálí v klidu posnídal a začetl jsem se do knížky. Po chvíli klavír
ve studiu zmlknul a pan profesor se
objevil v předsálí.
„Tak si trochu zakouříme a dáme
se do práce,“ pravil a pomalu se sunul
ke své tašce. Vytáhl dýmku a dál cosi

hledal. Jeho pohyby byly čím dál nervóznější.
„Sakra, já nechal doma tabák, co
budu kouřit?!“ pronesl nešťastně. To
byla má chvíle. „Pane profesore, kdyby
vám to nevadilo, nabídl bych vám ze
svého,“ pravím.
„Vy jste dýmkař? To jsem nevěděl.
Prosím, půjčte mi trochu!“ Zajásal pan
profesor.
Nadšeně jsem vykročil ke svému batůžku a otevřel jej. Chvíli jsem se v něm
přehraboval a pak mne polilo horko.
Na rozdíl od pana profesora jsem zapomněl doma i dýmku! Jako v mrákotách
jsem přišel k panu Lejskovi a mumlal
jakousi omluvu. Z toho sbližování už
nebylo v ten den nic.
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AKT UALIT Y PO UZ ÁV ERCE

Zemřel Ivan Moravec

brán mezi sedm desítek světových pianistů prestižní CD
edice Velcí pianisté 20. století.
Ivan Moravec byl vzácným typem umělce, kterého si lidé
vážili pro jeho skromnost, laskavost a pracovitost. Oceňovali
jeho interpretační i lidské přednosti. Věnoval se koncertní,
nahrávací i pedagogické činnosti – řadu let působil jako
profesor klavírní hry na AMU v Praze.

V pondělí 27. července 2015 zemřel ve věku 84 let světově
uznávaný pianista Ivan Moravec. „Básník klavíru“, jak byl
často nazýván, vynikal krásným zpěvným tónem, smyslem
pro detail a dokonalou přípravou. Jako jediný Čech byl vy-

Jeho umění nám zůstalo zachováno na nahrávkách, často
live záznamech z koncertů, ale také v pořadech Českého
rozhlasu – vzpomeňme na oblíbené středeční „Akademie s
Ivanem Moravcem“, kde provázel posluchače při poslechu
vybraných nahrávek v podání světových pianistů a zasvěceně
komentoval různé způsoby interpretace klavírních děl.
redakce pp

Na tvorbě 4. čísla 1. ročníku časopisu Pianissimo se podíleli: autoři článků: Lucie Czajkowská, Martina Farana, Radka
Hajšelová, Zuzana Hančilová, Petra Hurychová, Věra Chmelová, Jan Jiraský, Daniel Kikta, Pavlína Klokočníková, Azra
Medić, Ema Michálková, Jindřich Petráš, Miroslava Raková, Marcela Slaná, Zuzana Šimurdová, Pavla Váňová, Koloman
Zachar, Pavel Zemen, Petra Zíková, grafická úprava: David Rak, korektury textů: Jana Lišková Kvochová, Věra Chmelová,
Miroslava Raková, soutěže a propagace pp: Radka Hajšelová, hlavní poradce a odborná pomoc: prof. Alena Vlasáková.
Fotografie na titulní straně zobrazuje prof. MgA. Jindřicha Petráše, děkana HF JAMU při státní zkoušce oboru Klavírní
pedagogika na KKI HF JAMU.
Časopis je k dispozici ke čtení i stažení na stránkách: http://www.zusklavir.jamu.cz, od října 2015 i na stránkách
Pianissima.
Uzávěrka 1. čísla 2. ročníku časopisu Pianissimo je 31. října 2015.



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