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Slovo na úvod
Zima a sníh již dorazily do našich krajů a staly se inspirací i pro Pianissimo. Lednové číslo je tematicky zaměřeno na klavírní kulturu severských zemí – seznámíme se
s hudbou Erkkiho Melartina, s CD Hudba severu, s klavírní sbírkou Severní světla a s norským klavíristou Leif Ove
Andsnesem. Mrazivou kalamitu zažilo 1. prosince i Brno,
kde se zrovna ten den konal v Besedním domě koncert, na
němž spolu s pedagogy a studenty brněnské konzervatoře
vystoupil klavírista a pedagog KKI HF JAMU Igor Ardašev. V rozhovoru se s námi podělil o své vzpomínky na
dobu studií.
Přestože se nacházíme v období zimního spánku, klavíristé KKI rozhodně nespí a připravili řadu zajímavých
koncertů a seminářů. Dočteme se o koncertu pedagogů
a studentů KKI v rámci festivalu Janáček Brno, o koncertech studentů v aule JAMU, ale také o zajímavých seminářích. Hlavní událostí zimního semestru byly Bachovské
masterclassy dvou zahraničních pedagogů – prof. Inge
Rosar z Německa a Dr. Kirilla Monorosiho z Austrálie.
Nespali ani pracovníci nakladatelství Bärenreiter. Zástupci této firmy přijeli na JAMU přednášet o vzniku a kvalitě
svých urtextů. Jak vše probíhalo a dopadlo, uvidíte sami,
když si oba články přečtete.
Leden je i měsícem nového roku, který se neobejde
bez novoročních předsevzetí. Někdo chce zhubnout, jiný
se chce naučit cizí jazyk, protože se chystá na zahraniční
stáž. V tom případě by si měl nalistovat kapitolu Zahra-

niční okénko, kde se dočte, jak to funguje na stáži např.
v Londýně. Kdo zatím nesní o cestě do zahraničí, může
si naplánovat nějaké pěkné kurzy v ČR. Jak to probíhalo
na loňských kurzech v Zábřehu, se dočteme v rozhovoru
s Hankou Vlasákovou. S příchodem nového roku se také
roztrhl pytel se soutěžemi. Některé jsou již vypsané a nalezneme je v kapitole Propozice a výsledky klavírních soutěží.
Zajímavostí, na které bych ráda upozornila, je velmi
mnoho – metodická práce věnovaná problematice trémy,
improvizační náměty pro žáky ZUŠ, informace o abonentních koncertech ZUŠ, další rady a doporučení, jak se
starat o klavír a další.
Přála bych si, aby se články staly pro čtenáře inspirací
najít v novém roce odvahu a čas zkusit např. nacvičit něco
pěkného, na co si zatím netroufli, zahrát častěji na veřejnosti, zajet na zajímavé kurzy, zkusit štěstí na nové soutěži
nebo si jen tak zaimprovizovat, i když to třeba zatím moc
nejde. V jednom lednovém kalendáři na rok 2015 se totiž
dočteme moc pěkný citát od J. F. Kennedyho: „Neměli bychom připustit, aby nám naše obavy bránily jít za svými
nadějemi.“ Když něco nezkusíme, tak ani nemáme možnost zjistit, že to možná i půjde.
Děkuji za krásné články a pomoc všem kolegům, kteří
se na tvorbě nového čísla Pianissima podíleli, a přeji našim
čtenářům příjemné čtení.
Věra Chmelová
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METODIKA
Pedagóg ako príčina trémy?
Tréma (zo starogréckeho tremein = triasť
sa, tremendus = hrozný, tremor = chvenie,
hrôza) je predmetom neutíchajúceho
záujmu študentov umeleckých škôl,
profesionálnych umelcov, ako aj mnohých ľudí z neumeleckých oblastí, ktorí potrebujú verejne vystupovať.
Na základných umeleckých školách
mnohé deti získavajú svoje prvé skúsenosti s verejným vystupovaním.
Učitelia majú možnosť dať svojim žiakom v tejto oblasti základ, ktorý v budúcnosti uplatnia pri verejnom vystupovaní v rámci svojho povolania.
Problematika trémy sa však obyčajne
rieši samostatne ako problém, s ktorým sa stretáva interpret, i keď je to
dieťa. Aj rady bývajú adresované interpretovi a príčiny trémy sú často
vyvodzované z dispozícií, z predchádzajúcich negatívnych skúseností interpreta a podobne. Chápať trému ako
jav diferencovanejší je prvým krokom
k tomu, aby sme si uvedomili, čo všetko pedagóg môže ovplyvniť. Hoci sa
tréma prejavuje v okamihu časovo
spätom s vystúpením, nie je to faktor
odtrhnutý od pedagogického procesu. Vo vysokej miere je dôsledkom
ľudského prístupu učiteľa k žiakovi,
jeho metodického postupu, názorov
a samozrejme – vzdelania v oblasti
psychológie a schopnosti uplatňovať
toto vzdelanie v pedagogickej praxi. Skutočnosť, že na miere trémy sa
podieľajú aj individuálne dispozície
žiaka, si uvedomujeme – azda až priveľmi – všetci.
Žiaka vzďaľuje od trémy predovšetkým hĺbka pohľadu na dielo „zvnútra“.
Nedostatočné porozumenie prvkom
hudobnej reči vyplýva vo veľkej miere z disproporcií v rozvoji hudobných
schopností. Každá takáto disproporcia sa môže „zviditeľniť“ počas stresu
spojenom s koncertným vystúpením
a my ju omylom môžeme považovať



za jeden z prejavov trémy. Vít Gregor
píše: „Největší omyl vidím v tom, že se
na trému svádějí i jevy, které s ní mají
jen velmi málo společného, někdy jí
nejsou způsobovány vůbec“. 1
Pokúsim sa charakterizovať hlavné
oblasti, na ktoré by sa pedagóg mal
sústrediť, aby dieťa priviedol k tvorivej a čo najspoľahlivejšej interpretácii študovaných skladieb. Jedná sa
predovšetkým o výchovu a rozvíjanie
schopnosti hudobnej predstavy, koncentrácie, pamäti, tvorivosti, intenzívneho emocionálneho prežívania
hudby, rozvíjanie rytmického cítenia,
schopnosti porozumieť harmonickému priebehu skladby, ako aj umenia
správne cvičiť.
Medzi dôležité úlohy pedagóga
patrí prebudenie správnej motivácie
u žiaka. Správna motivácia žiaka
predstavuje jeden z faktorov znižujúcich mieru trémy.
Motiváciou by malo byť vlastné uspokojenie z vykonávanej činnosti. Nijaká
viditeľná odmena neprebudí v dieťati
skutočné nadšenie. Naopak – „jako by
odměna cosi ubírala na vlastní hodnotě takové činnosti“. 2
Je potrebné, aby vyučovanie nástrojovej hry prekročilo svoj úzky rámec
a stalo sa výchovou, výchovou ku kráse, ktorá v človeku prebúdza to ľudské
v ňom. Spätne sa to odrazí aj na pocitoch pri hre – od chápania vystúpenia
ako prezentácie seba, k snahe darovať
hudobný darček. Snaha urobiť blízkym radosť je pre dieťa tou najlepšou
motiváciou.
Skrytou príčinou trémy bývajú aj
nesprávne návyky pri cvičení. Snáď
každý pedagóg pozná vetu: „ja som
1 Gregor, V.: Jak zvládat veřejná vystoupení
str. 4, http://pf.ujep.cz/files/konference_KHV/
Nove_poznatky/Gregor.pdf
2 Bean, R.: Jak rozvíjet tvořivost dítěte, Nakladatelství Portál, Praha, 1995, str. 25

to doma vedel“. Žiaci týmito slovami
často ospravedlňujú chyby na hodinách i tie, ktoré sa vyskytnú na koncerte. Za príčinu sa často bez hlbšieho
zamyslenia sa označí tréma a deti –
namiesto aby sa učili správnym cvičením zmierniť jej prejavy – začínajú sa
jej stále viac obávať.
Na súvislosť medzi spôsobom cvičenia a trémou poukázala už Kato Havasová: „jen málo lidí si uvědomuje,
že nesprávný způsob cvičení často
bývá tou nejskrytější a nejzávažnějsí
příčinou trémy. Problém je v tom, že
jen zřídkakdy spojujeme v myšlenkách cvičení s hudbou“. 3 Len kvalitný
spôsob cvičenia však pomáha vytvoriť
podmienky pre správnu koordináciu
medzi počutím a hmatovým pocitom
tónu, ako aj pre rozvoj vnútorného
sluchu. „Jen vnitřním sluchem může
hudebník proniknout do hloubky,
k samému srdci hudby.“ 4
Podľa Genricha Nejgauza je potrebné čo najskôr si ujasniť „hudobný obraz“ a potom zdokonaľovaním slohu
zdokonaľovať myšlienku. Preto je pri
veľmi nadaných ľuďoch také ťažké určiť hranicu medzi prácou na technike
a prácou na hudbe. U nich je to to isté
(Nejgauz, G., 1963). „Cvičiť znamená
predovšetkým duševne pracovať“. 5
„Vôľa musí byť nasmerovaná nie na pohyby svalov, ale na ich duchovný cieľ.“ 6
Vo fáze finálnej prípravy koncertného vystúpenia Karel Pravoslav Sádlo
radí, aby si mladí hudobníci aj doma
pri cvičení vytvárali podobnú situáciu, s akou sa stretnú na pódiu, kedy
3 Havasová, K.: Nebojte se trémy, Supraphon,
Praha, 1990, str. 124
4 Havasová, K.: Nebojte se trémy, Supraphon,
Praha, 1990, str. 83
5 Steinhausen, F. A.: Technika hry na klavíri,
1926, str. 3, In Kogan, G. M.: Pred bránou
majstrovstva, VŠMU, Bratislava, 1991, str. 12
6 Brelet, G.: L´interprétation créatrice, 1951,
str. 249, In Kogan, G., M.: Pred bránou majstrovstva, 1991, str. 20
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majú možnosť zahrať skladbu iba raz.
„Student by neměl zvláště choulostivá místa opakovat vícekrát po sobě,
nýbrž hrát je pouze jednou, ovšem
v onom nutném stavu duševního napětí a tělesné pohotovosti. Do podobného stavu se má uvést průběhem
pracovního dne mnohokrát, ale nikdy
nemá ono místo opakovat vícekrát
bezprostředně za sebou... (Je důležité) vytvářet si u některých míst pocity
neúprosnosti okamžiku a po chvilce napjatého soustředění si dát povel
k provedení.“ 7
V súvislosti s problematikou cvičenia
by som sa rada zmienila aj o otázke
prístupu pedagóga k vyučovaniu hry
z nôt. Dôležité je vytvárať jednotu medzi predstavou a konkrétnou klávesou
na základe hľadania tónov sluchom.
Noty sa tak stávajú signálmi určitých
tónov a nemajú nič spoločné s motorikou. V centre vedomia stojí psychická
stránka procesu hrania, kým motorika a výkonné časti tela sú iba na okraji
vedomia (Martienssen, C., A., 1985).
Anthony de Mello píše: „Ak sa pozeráš na strom a vidíš strom, nevidíš
v skutočnosti strom. Ak sa pozeráš
na strom a vidíš zázrak – vtedy si konečne uvidel strom“. Dovolím si tento
výrok parafrázovať: ak hľadíme do nôt
a vidíme len noty, v skutočnosti noty
nevidíme. Ak hľadíme do nôt a vidíme hudbu – vtedy sme konečne uvideli noty.
Kvalitné zvládnutie skladby, ktorého predpokladom je kvalitný spôsob
cvičenia, prispieva k zníženiu miery trémy. „Ať si nikdo nemyslí, že ho
na podiu osvítí Bůh! Naopak, on mu
zhasne“. 8 Aj týmito slovami chcel profesor Zdeněk Jílek zdôrazniť potrebu
čo najdokonalejšej prípravy.
Násilné přerušování hudebního myšlení (Pavlovov podmienený reflex
ve vyučovací praxi) – takto sa nazýva
7 Sádlo, K. P.: Jak pracovat. In Dítě u klavíru.
Supraphon, Praha, 1977, str. 286
8 Jílek, Z. In Gregor, V.: Jak zvládat veřejná
vystoupení str. 5, http://pf.ujep.cz/files/konference_KHV/Nove_poznatky/Gregor.pdf



úryvok z článku „Předpoklady tvůrčí interpretace“, ktorého autorom je
už spomínaný Karel Pravoslav Sádlo.
Poukazuje v ňom na nebezpečenstvo
vytvorenia podmieneného reflexu,
ktorý žiaka núti prerušovať hru vždy,
keď sa dopustí chyby. „Dosť!“ Ak týmto kategorickým zvolaním učiteľ pri
každej chybe žiaka zastavuje, ťažko sa
mu na pódiu v prípade chyby podarí
frázu dohrať, preklenúť dané miesto
pomocou improvizácie. „Beztrestně
je možné přerušit otočením vypínače
přívod elektrického proudu, nelze však
bez následku přerušovat souvislost hudebního myšlení“. 9
„Koncentrací proti trémě!“ hovorí
K. P. Sádlo. „Ten, kdo doma jinak nepracoval než za naprosté koncentrace,
sklidí na pódiu nejkrásnější odměnu“. 10 „Sústredenie sa... na interpretované dielo – to je najspoľahlivejší prostriedok ako zabudnúť na seba, odstrániť
príčinu, z ktorej vyrastá „vzrušenie –
panika“. 11 Pedagóg by mal dosiahnuť
u žiaka natoľko silnú väzbu na náladu
skladby, aby ho toto vnútorné naladenie pri jej interpretácii neopúšťalo.
Je samozrejmé, že schopnosť dieťaťa
sústrediť sa podporuje predovšetkým
neustále podnecovanie záujmu o študované skladby. Na hodinách pred
koncertom by však pedagóg nemal
neustále prebúdzať vlastným temperamentom, ale trochu sa „vzdialiť“
a nechať ho, aby sa snažil vytvárať potrebnú atmosféru sám. Na pódiu, kde
nemá svojho učiteľa nablízku, sa potom bude cítiť istejší.
Paradoxne sa koncentrácia môže prejaviť aj negatívne. Ak sa interpretovi
nepodarí preniknúť napríklad do harmonického plánu skladby, zužuje to aj
priestor, v ktorom sa jeho schopnosť
koncentrácie môže prejaviť v pozitívnom zmysle. Vytvoria sa predpoklady
pre možnosť vzniku situácie, v ktorej
sa mimovoľne sústredí práve na to, čo
9 Sádlo, K. P.: Jak pracovat. In Dítě u klavíru.
Supraphon, Praha, 1977, str. 283
10 Sádlo, K. P.: Jak pracovat. In Dítě u klavíru.
Supraphon, Praha, 1977, str. 287
11 Kogan, G. M.: Pred bránou majstrovstva,
VŠMU, Bratislava, 1991, str. 58

neovláda, na to, čo má zvládnuté len
mechanicky. Negatívne sa môže prejaviť hociktorý nedostatočne osvojený aspekt diela. „Interpret by mal byť
schopný v ktoromkoľvek momente
'zapnúť ' úplnú sústredenosť na akýkoľvek detail“. 12
Súvislosť pamäti a trémy. „Pamäť je
druhou stranou vášne“ (Honoré de
Balzac). Učiť sa naspamäť sa po anglicky povie „by heart“ = srdcom. Francúzi hovoria „par coeur“ = srdcom.
Pamäťová spoľahlivosť patrí k najčastejšie diskutovaným otázkam v spojitosti
s trémou. Súvisí predovšetkým s čo
najdokonalejším poznaním interpretovaného diela, s emocionálnosťou interpreta a so schopnosťou aj na pódiu
súvisle myslieť.
Podľa Dagmar Šimonkovej (Šimonková, D., 1986) k pamäťovým chybám
dochádza najčastejšie na miestach,
kde prechádzame z prevahy jedného
druhu pamäti (napr. sluchovej pamäti, ktorá prevažuje v cantabilných
pomalých miestach) k väčšiemu zapojeniu iného druhu pamäti (napríklad
pamäti logickej, ktorá prevažuje na
miestach harmonicko-akordických).
Ťažko niekto „vypadne“ v stupnicových behoch, akordických rozkladoch
alebo v melódii, ktorá sa mu vryla do
sluchu. Výskyt chyby je pravdepodobnejší na mieste, kde sa napríklad mení
smer pasáže, na mieste prerušenia
melódie a podobne. Spamäti sa učíme skladbu súčasne s analýzou fráz,
so stanovením prstokladov, s tvorbou tónu, s prácou na jednotlivých
motívoch, s artikuláciou, s prácou na
technickom zvládnutí i s prácou na
hudobnom obsahu.
Čím je pre nás hudobná reč jasnejšia,
tým lepšie si pamätáme. Z tohto hľadiska by malo dokonalé preniknutie
do všetkých zložiek hudobnej reči viesť
k absolútnej spoľahlivosti pamäti. Ani
takýto ideálny stav však nemôže zaručiť bezchybnú interpretáciu, pretože
12 Teplov, B. M.: Psychológia, str. 70, In Kogan, G.,M.: Pred bránou majstrovstva, VŠMU,
Bratislava, 1991, str. 46

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

					MC KKI HF JAMU

2. číslo / 1. ročník leden 2015

4

pri vystúpení môže negatívnu úlohu
zohrať psychika. Vít Gregor píše: prekonávanie nepríjemných pocitov na
verejnosti spotrebováva toľko energie, že na samotnú činnosť jej zostáva
málo. Dôsledkom je, že sa narúša kontinuita myslenia. Interpret myslí príliš
dopredu, čo môže mať za následok vynechanie alebo 'skomolenie' častí, ktoré v predstave vynechal. Pod vplyvom
trémy sa stáva aj to, že myslí 'dozadu',
teda na niečo, čo už prebehlo a čo
nemôže dodatočne ovplyvniť. Práve
toto naznačené narušenie súvislosti myslenia je pre interpreta zhubné.
Vo všeobecnosti platí, že každú chybu
predchádza chyba v myslení. Skúsený
pedagóg dokáže tento proces sledovať
a priebežne vyvodzovať správne závery. Cieľom je priviesť žiakov k tomu,
aby pri verejnom vystúpení dokázali
myslieť rovnakým spôsobom ako počas prípravy. „Pokud totiž z jakéhokoliv důvodu myslíme jinak, děláme
vlastně něco, co neumíme. Byl by pak
zázrak, kdyby se to povedlo!“ 13
Dôležité je viesť žiakov k tomu, aby sa
v prípade pamäťového zlyhania „nestratila“ hudba.
„Na začiatku bol rytmus“, napísal Hans
von Bülow. Je samozrejmé, že rytmické cítenie a tréma vzájomne súvisia.
Z psychologického hľadiska môžeme
rytmické cítenie považovať za schopnosť vnímať a prežívať emocionálny výraz časového priebehu hudby – rytmu,
metra, pulzácie (Sedlák, F., 1989). Rytmické cítenie je v ľudskej osobnosti
hlboko zakotvené – od biologických
rytmov ako je činnosť srdca, rytmus
vdychu a nádychu, spánok a bdenie,
až po chápanie rytmu ako vyjadrovacieho prostriedku. Hudba bez rytmu
neexistuje, každé vnímanie hudby je
aj vnímaním rytmickým.
Genrich Nejgauz pokladá za užitočné organizáciu času vyčleniť z celého procesu štúdia diela. Čím viac sa
interpretovi rytmus vžije, tým zreteľnejšie sa v jeho predstave vytvára



13 Gregor, V.: Jak zvládat veřejná vystoupení,
str. 4, http://pf.ujep.cz/files/konference_KHV/
Nove_poznatky/Gregor.pdf

zvukové stvárnenie, ktoré si vyžaduje.
V skladateľom určenom rytme je totiž obsiahnutá aj predstava tónu, ktorý
danému rytmu zodpovedá. „Pri rubate nemôžeme určiť stupeň rytmickej
voľnosti motívu, ak nenájdeme jeho
správne dynamické odtiene.“ 14
Dieťa by malo metrickú pulzáciu poznávať ako prejav žijúcej hudby. Metrické cítenie viažeme vždy k obsahu
a charakteru hudby a od začiatku ho
spájame s výrazovými prvkami (Vlasáková, A., 1992). Spôsob, akým pedagóg vedie žiaka k zvládnutiu rytmickej
štruktúry diela má rozhodujúci vplyv
na výsledný hudobný prejav, na jeho
prežívanie žiakom a tým aj na pocity
žiaka pri hre. Využívanie mechanických pomôcok ako je počítanie, tlieskanie dôb učiteľom a podobne, vzďaľuje žiaka od obsahu skladby a stáva
sa prekážkou tvorivej interpretácie.
Niekedy sa stáva, že učitelia „odpočítavajú“ v skladbách najmä dlhé tóny
a pomlčky. Môže tak vzniknúť situácia, že citová niť interpretácie sa práve
na týchto miestach pretrhne, preruší
sa vnútorná koncentrácia na hudbu.
Môžeme povedať, že dieťa „čaká“, kým
uplynú napr. 4 doby a „má čas“ sa báť.
Mechanické chápanie rytmu zužuje
priestor, v ktorom sa dieťa môže emocionálne prejaviť, znižuje jeho zaujatie
hudbou. To sa samozrejme prejaví vo
veľkej miere na pódiu.
Tvorivosť v oblasti hudby znamená
schopnosť vnímať a aktívne prežívať
hudbu, interpretovať ju, vytvárať nové
hudobno-výrazové spojenia pri stvárňovaní citových a myšlienkových podnetov, ktoré v nej subjekt nachádza
(Sedlák, F., 1989). Rozvoj tvorivosti
súvisí so zvyšovaním intenzity emocionálneho prežívania hudby, „vťahuje“
interpreta do sveta hudby, vzďaľuje ho
od myšlienok, ktoré s ňou nesúvisia,
a tak znižuje hladinu jeho trémy.

spôsobu myslenia detí, v schopnosti
hľadieť na svet očami dieťaťa a prejsť
znovu – spolu s ním – cestu objavovania (Stephens, J., 1995). Ak deti nadobudnú pocit, že sa môžu slobodne
vyjadriť, vyskúšať si spolu so svojim
pedagógom to, čo si predstavujú, ak
sa im vyučovanie javí ako hra (najmä
tým najmenším), učia sa s radosťou a
s nadšením. Absencia pocitu hry by už
od začiatku tvorivosť spútavala mnohými poučkami a pravidlami.
Detská hra sa spája s pocitom slobody,
ktorého upevňovanie v deťoch vytvára
predpoklady aj pre neskoršiu psychickú uvoľnenosť na pódiu.
Rozvoj tvorivosti u detí môže pedagóg do veľkej miery ovplyvniť. S detskou tvorivosťou súvisí spontánnosť
a emocionalita, základné rysy detskej
osobnosti. Nedostatok spontánnosti
vo vyučovaní (i spontánnosť chýbajúca v živote) sa prejavuje ako nedostatok invencie a tvorivosti. Dieťa hudbu
cíti, ale cit „zostáva v ňom“.
Učiteľ musí podporovať aj detskú potrebu experimentovať, mal by vytvárať
situácie podnecujúce fantáziu, snahu
vyriešiť nastolený zaujímavý problém,
situácie, ktoré rozvíjajú citový život
dieťaťa. Dôležité je začleniť elementárne hudobné úkony do komplexnej
múzickej hry a zaistiť sústavný rozvoj
hudobných schopností, najmä hudobnej predstavivosti (Sedlák, F., 1989).
Lepšie pochopiť hudobný obsah hraných skladieb pomáhajú deťom mimohudobné predstavy. Dôležitú úlohu
zohráva ich spájanie s fyziologickými
pocitmi. „Před skladbou si navodíme
určitý pocit, který vyplývá z její atmosféry a zpětně ji umožní vytvořit při
hře.“ 15

Rada by som sa dotkla súvislostí tvorivosti a detskej hry. Umenie dobrého
vyučovania spočíva vo veľkej miere
v schopnosti pedagóga preniknúť do

Pri hodnotení tvorivých pokusov detí
je zo strany pedagóga potrebný veľký
takt, kritiku deti často prežívajú ako
odsúdenie svojho najhlbšieho „ja“
(Bean, R., 1995). Rovnako veľkú citlivosť si vyžaduje usmerňovanie žia-

14 Nejgauz, G.: Poetika klavíra, Štátne hudobné vydavateľstvo Bratislava, 1963, str. 48

15 Vlasáková, A.: Klavírní pedagogika I.,
HAMU, Praha 1992, str. 47
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kových pohybov pri hre, ktoré súvisia
s hudobným cítením a bývajú akýmsi
vonkajším prejavom tvorivosti.

tienssen, C. A., 1985). Postoj k otázke
rozvoja techniky má priamy vplyv na
zvukovú tvorivosť.

Nevyhnutným predpokladom rozvoja tvorivosti je rozvoj samostatného
hudobného myslenia. Podľa Ivana
Poledňáka by mal mladý člověk v procese hudobného vzdelávania dostať
„kľúč k hudbe“ a nie iba obsah jednej
hudobnej skrinky (Poledňák, I., 1995).

S rozvíjaním zvukovej predstavivosti súvisí aj prístup pedagóga k otázke
vyučovania hry z nôt. Ak pristúpime
k hre z nôt predčasne, v centre vedomia žiaka bude stáť motorika. Motorika si však na rozdiel od sluchu nemôže
vytýčiť za cieľ zvuk. Sluch sa nachádza
mimo prvotného psychického diania
a rozvoj zvukovej tvorivosti sa stáva
problematickým.

K samostatnému hudobnému mysleniu treba viesť všetkých žiakov – nielen tých talentovaných. Jeho absencia
vedie k pasivite interpretačného myslenia a brzdí celkový rozvoj žiakov. Pedagóg nemôže očakávať, že žiak nájde
skrytú logiku dogmaticky nastolených
pravidiel.
Odrazom pochopenia obsahu interpretovanej hudby je nájdenie zodpovedajúceho zvukového stvárnenia.
K tomu je potrebný rozvoj zvukovej
tvorivosti.
Prebúdzanie zmyslu pre zvuk je možné len na základe neustálej sluchovej
účasti počas hry. Výchova sluchu by
mala byť na prvom mieste už od začiatku vyučovania hry na nástroji.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že
zvukovú tvorivosť treba rozvíjať paralelne s technikou hry. Pri hlbšom
zamyslení sa iste prídeme k záveru, že
zvukovú tvorivosť je potrebné rozvíjať
prostredníctvom práce na technike.
V cudzích slovách, z ktorých sa vyvinuli naše odborné termíny, sa často
skrýva aj hlboký význam, ktorý dnes
niekedy prehliadame. Slovo „techné“
v gréckom jazyku znamenalo umenie.
Zdokonaľovať techniku teda znamená
stále vyhranenejšie interpretovať hudobnú myšlienku. Vždy však existuje
určitý rozdiel medzi predstavou a jej
reálnym prevedením. Sluch rozdiel
zaznamená a ešte naliehavejšie požaduje tón zodpovedajúci hudobnej
predstave. Čím dokonalejší bude výsledok, tým naliehavejšie bude vytýčenie ďalšieho cieľa. Tento princíp
– princíp heterogénnosti cieľov – je
princípom technického vývinu (Mar-



Učiteľ môže podporiť záujem žiaka
o zvukovú stránku hry aj prechodom
od hodnotenia „to je dobře – to je
špatně“ k hodnoteniu „to zní hezky –
to nezní hezky“ (Havasová, K., 1990).
Ak interpretovi klavír krásne znie, dá
sa povedať, že sa mu podarilo prekonať všetky prekážky rozvoja tvorivosti,
podarilo sa mu preniknúť do podstaty
diela. Pretože: „to, čo na nás pôsobí
ako krásny tón, je výraznosť podania...
Najkrajší tón je ten, ktorý najlepšie
vyjadruje daný obsah“. 16
Zvuková tvorivosť v mnohom súvisí
s hudobnou predstavivosťou.

Rozdiel medzi mechanickou reprodukciou a tvorivou interpretáciou
predstavuje rozdiel medzi princípom
„vidím – hrám – počujem“ a princípom „vidím – počujem – hrám“ (Korženěvskij, A. J., 1977). Druhý princíp
predpokladá rozvinutú schopnosť
hudobnej predstavivosti, ktorá býva
označovaná ako vnútorný sluch, umenie počuť v sebe hudbu skôr, ako je
reálne zahraná. „Vnitřní sluch je spjat
s naší představivostí... je to představivost sama, přetvořená a vyjádřená
hudbou.“ 17
Dôležité je dospieť k čo najkonkrétnejšej hudobnej predstave každého
študovaného diela – len presná predstava je predpokladom presvedčivej
interpretácie. Predstava, ku ktorej in16 Nejgauz, G.: Poetika klavíra, Štátne hudobné vydavateľstvo Bratislava, 1963, str. 71
17 Havasová, K.: Nebojte se trémy, Supraphon, Praha, 1990, str. 83

terpret smeruje, by sa mala v jeho vedomí vytvoriť s takou jasnosťou, aká je
vlastná reálne viditeľným javom. Takáto predstava bude interpreta spätne
inšpirovať a jej stvárnenie sa stane nástojčivým, snáď až nevyhnutným. Prebudí činnosť tých síl organizmu, od
ktorých závisí nachádzanie všetkých
potrebných výrazových prostriedkov
(Kogan, G. M., 1991).
Vďaka jemnému vyšpecifikovaniu hudobného cítenia sa aj žiak môže priblížiť k pochopeniu myšlienky Leva
Nikolajeviča Tolstého: „Umenie sa
začína tam, kde sa začína trošilinku...
Posvätenie sa dosahuje len vtedy a do
takej miery, do akej umelec nachádza
nekonečne malé momenty, z ktorých
sa skladá umelecké dielo“ 18 .
Komplexný rozvoj tvorivosti zvyšuje
emocionálne zaujatie žiaka hudbou,
odvádza jeho pozornosť od seba a sústreďuje ju na študované dielo. A čím
je emocionálne prežívanie (v zmysle
už spomínaného „vzrušenia v obraze“)
silnejšie, tým viac sa prostredníctvom
samotnej hudby interpret zbavuje trémy.
Sebaodcudzenie ako príčina trémy.

Otázku sebanapĺňajúceho sa predpokladu by som chcela uviesť do kontextu aj s vyučovaním nástrojovej hry. Sebanapĺňajúci sa predpoklad môžeme
charakterizovať ako očakávanie úplne
mylné, ktoré však vyprovokuje sled
udalostí presvedčivo potvrdzujúcich
jeho zdanlivú pravdivosť. Mechanizmus sebanapĺňajúceho sa predpokladu je založený na dopredu pripravenej predstave a na interpretácii podľa
dopredu pripravených koľají. (Kusák,
P., 1992). Myslím, že práve v týchto
súvislostiach nie je dostatočne pedagógmi reflektovaná, pričom výskyt
spomínaného problému je pomerne
častý. Prejavuje sa negatívne nielen na
vzťahu žiaka k štúdiu hry na nástroj.
Znižuje motiváciu, interpretačné zaujatie, schopnosť tvorivosti a negatív18 Tolstoj, L. N.: Zobrané spisy v 20-tich
dieloch, diel 15, str. 156-157, In Kogan, G.,M.:
Pred bránou majstrovstva, VŠMU, Bratislava,
1991, str. 26
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ne ovplyvňuje jeho pocity pri hre, čo
sa prejavuje aj vyššou mierou trémy
na koncertoch. Snáď sa dá povedať,
že dôsledkom sebanapĺňajúceho sa
predpokladu je vznik pocitu sebaodcudzenia u žiaka.
Pedagóg nesporne musí byť silnou
osobnosťou ako človek aj ako hudobník. Jednou z najväčších požiadaviek, ktoré sa naňho kladú je, aby bol
schopný rôzneho pohľadu na diela
hudobnej literatúry a aby vedel vycítiť,
k akému chápaniu študovaného diela
smeruje žiak. Mal by byť „krok pred
ním“ a viesť ho po jeho vlastnej „ceste“.
Ak v pedagógovi prevláda interpret,
výrazne cítiaci len jednu koncepciu
diela, má to vplyv aj na jeho pedagogickú prácu. Mimovoľne potláča
žiakov individuálny prejav. Vzbudzuje v ňom stále väčšie pochybnosti
o správnosti jeho – aj keď ešte nevyhraneného – pohľadu. Pre žiaka tak
zostáva každá naštudovaná skladba
sčasti vnútorne cudzia.
U tvorivých detí tak môže vzniknúť
paradox: čím je skladba dôkladnejšie
„naučená“, tým väčšiu majú trému. Interpretácia nie je ich vlastnou výpoveďou. A zase – len zdanlivo paradoxne
– sa to najviac odzrkadlí na skladbách,
ktoré sú im najbližšie. Práve tu totiž
prijímajú cudziu koncepciu najťažšie.
Takáto cesta sa môže stať „začarovaným kruhom“: pedagóg skonštatuje,
že majú nesprávnu predstavu o tom,
čo im „sedí“, presviedča ich, že sú
„iný typ“. To všetko žiaka ešte viac
vnútorne zmätie. Dá sa predpokladať,
že k tomu prispeje aj to, že pedagóg
bude mať zdanlivo pravdu. Zvolí iný
repertoár, dieťaťu menej blízky, ono
sa ľahšie prispôsobí a výsledok bude
lepší. Pedagógovo presvedčenie, že
mal pravdu sa prenesie na žiaka a jeho
sebaodcudzenie sa tým upevní. Dovolím si parafrázovať známy Lisztov
výrok: dieťa predstupuje pre pedagóga
ako obžalovaný pred sudcu, ako obžalovaný, ktorý – hoci je nevinný – nie je
o svojej nevine presvedčený.



Sebaodcudzenie sa ako jedna z možných príčin trémy prejavuje nielen na
koncerte, ale aj na každej vyučovacej
hodine a negatívne vplýva na celkový
rozvoj osobnosti dieťaťa.
Hodnotenie koncertu – súvislosti s trémou.

Na každom výkone býva niečo, čo
môže pedagóg vyzdvihnúť. Kritika
bezprostredne spojená s vystúpením
musí byť mimoriadne citlivá a jej jedinou úlohou musí zostať snaha pomôcť. Je to čas, kedy v žiadnom prípade nie je priestor na osobné pocity
učiteľa v prípade slabšieho výkonu
žiaka.
Každý pedagóg má o schopnostiach
žiaka, o hranici jeho možností, určitú
mienku. Ak tento názor povie žiakovi
ako „pravdu“ o ňom samom po koncerte, môže tým prispieť k zvýšeniu
jeho trémy pri budúcich vystúpeniach.
Takéto vety, vyslovené často s dobrým
úmyslom, majú vo chvíľach spätých
s vystúpením na žiaka výrazný vplyv.
Práve vtedy je neobyčajne citlivý a
nevdojak vyslovené slová si väčšinou
zapamätá na dlhý čas – nikdy nevediac, kedy sa znenazdajky vynoria
v pamäti a negatívne ovplyvnia jeho
hru. Keďže bývajú spojené s predchádzajúcimi horšími skúsenosťami a sila
asociácie v momente napätia býva veľká, len silné osobnosti sa v danej chvíli
dokážu vzoprieť a „zvíťaziť“. Nad čím?
Nad skladbou, ktorú hrajú? Nie. Nad
slovami (možno už bývalého) pedagóga...
Vzťah pedagogického procesu a trémy
je síce počas verejného vystúpenia
„neviditeľný“, dovolím si však povedať, že na pocity žiaka pri hre má zásadný vplyv.

Pedagogické vedenie vytvára predpoklady k sústredenému cvičeniu, ktorého základom je „chcenie“, tým aj k registrovaniu podrobností študovaného
diela, čo je zasa podmienkou dobrej
práce pamäti. Preniknutie k podstate
hudobného obsahu je predpokladom
vzniku stále jasnejšej hudobnej predstavy. Intenzita hudobnej predstavy
nás privádza bližšie k zodpovedajúcemu zvukovému stvárneniu a zvyšuje
citovú zaangažovanosť.
Táto reťazová reakcia, ktorú som načrtla len v základných bodoch, má
vplyv aj na prebúdzanie túžby hľadať
hudobné obsahy, čo sa odzrkadľuje na
rozvoji schopnosti tvoriť.
Medzi dôležité úlohy pedagóga patrí
aj prebúdzanie umeleckého pohľadu
na svet. Ak sa učiteľovi podarí vystihnúť individualitu žiaka a viesť ho
v súlade s jeho hudobným cítením,
prebudiť v ňom radosť z hry a zdravé
sebavedomie, ešte stále nemusí byť interpretácia „naplnená“. Paralelne musí
v dieťati „rásť aj človek“, schopný pochopiť a precítiť na úrovni svojho veku
všetko, s čím sa v živote stretáva. Čím
väčšia je hĺbka, do ktorej sa mu v chápaní javov darí preniknúť, tým väčšiu hĺbku nachádza aj v hudbe. Oscar
Wilde povedal: „Tajomstvo života je
v umení“. Tento výrok môžeme aj obrátiť: tajomstvo umenia je v živote.
Bohužiaľ, na niečo také individuálne
ako je tréma, nemôže existovať univerzálna odpoveď. Určitý „recept“ na
jej zvládnutie však nosí každý v sebe
a učiteľ ho môže pomôcť svojim žiakom nachádzať. V pamäti sa mi vynárajú slová profesorky Aleny Vlasákovej: „pedagog pracuje se dvěma ryzími
hodnotami – hudbou a dětmi. Vytvoření hlubokého vztahu úcty a lásky
k těmto hodnotám je předpokladem
pedagogických úspěchů a zároveň klíčem k pocitu životního naplnění“. 19
Dana Rychlová

19 Vlasáková, A.: Klavírní pedagogika I.,
HAMU, Praha 1992, str. 4
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MATERIÁLY DO V ÝUKY
Zábavné metronomy
Metronom obvykle nepatří mezi oblíbené pomůcky klavírní výuky, ale
občas se bez něj neobejdeme. Někdy
nás i rodiče žáků požádají o radu, jaký
metronom mají domů koupit. Vybírat dnes můžeme z celé řady různých
mechanických i elektronických typů.
Nejlevnější variantou je metronom
puštěný nebo stažený z internetu. Je
možné ho získat zadarmo, ale zvukově nebývá moc přitažlivý, navíc je
vhodný spíš pro starší žáky, kteří si ho
zvládnou spustit sami.
Poněkud dražší je elektronický metronom, který má řadu výhod, ale i nevýhod. Mezi výhody patří jeho malé rozměry, lehkost a snadná přenosnost. Po
zvukové stránce však bývá neuspokojivý. Zatímco před více než deseti lety
se ještě dal zakoupit elektronický metronom s hlubším zvukem, který nelezl svým pípáním hrajícímu na nervy,
dnes už se s ním v prodejnách hudebních nástrojů nesetkáme. Důvod
je podle prodejců prostý – hluboký
zvuk by hráči na basu neslyšeli (s klavíristy se už asi nepočítá…). Obvykle
má současný elektronický metronom
i řadu tlačítek a funkcí, které nemusí
být vždy žákům srozumitelné, proto je
opět vhodné vzít metronom do výuky,
aby mohl učitel žákovi poradit, jak ho
ovládat.



Nejdražší jsou metronomy mechanické. Zdá se, že ve srovnání s elektronickými mají řadu nevýhod – velikost,
hmotnost, horší přenosnost na větší

žáků. Jednalo se o metronom ve tvaru
kocoura, k sehnání je i tučňák nebo
sova. Už jen samotná přítomnost kocoura na klavíru vzbudila u všech
žáků pozornost a zvědavost. Zvlášť ti
nejmladší měli hned velkou chuť kocoura vyzkoušet a zahrát si s ním.
Jedná se o klasický mechanický metronom ve tvaru sádrového kocoura.
Po natažení uvolníme pohyblivé závaží s motýlkem, které odměřuje jednotlivé doby. Motýlek je pohyblivý a posunem nahoru nebo dolů umožňuje
nastavení požadovaného tempa podle
tempové stupnice umístěné na břiše
kocoura. Žádné jiné funkce tento metronom nemá, je tedy na ovládání velmi jednoduchý. Zvukově na rozdíl od
současných elektronických „pípavých“
metronomů neobtěžuje a hlasitostí při
hře neruší ani nezaniká.

vzdálenosti, nepravidelnost „ťukání“
při jejich poškození nebo při postavení na nerovnou plochu. Přesto není
tento typ metronomu na vymření
a dokonce může zažívat i svou renesanci v používání, pokud ho výrobce
dokáže patřičně „vylepšit“ a využít
jeho předností. S jedním takovým vylepšením jsem se setkala již vloni na
internetových stránkách, kde se objevila nabídka metronomů ve tvaru
zvířátek. Před Vánocemi jsme jeden
zkusili zakoupit na naši ZUŠ, a tak
jsem měla možnost pozorovat reakce

Pokud se žákům např. opakovaně nedaří udržet jednotné tempo, jdeme
chvilku „cvičit s kocourem“. Je velmi
příjemné, když se předešlý zamračený
výraz žáků díky této pomůcce změní v nepředstírané nadšení. Ale ani
kocour není dokonalý, už se objevují
i první stesky žáků: „Škoda, že nemrká… škoda, že nemňouká… škoda,
že není chlupatej…“. A tak i výrobce
Wittner má stále co vylepšovat.
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Klavírní sbírka Severní světla
Ráda bych stručně představila sbírku „Northern Lights“
(Severní světla či záblesky) z nakladatelství Editio Musica Budapest. Sbírka obsahuje romantické klavírní skladby
severských autorů, jako je např. Oskar Merikanto, Edith
Sohlström, Erkki Melartin, Toivo Kuula, Ludvig Norman,
Agathe Backer-Grøndahl, Ludvig Schytte a Niels Wilhelm
Gade.
Skladby zmíněných autorů jsou velmi melodické a často
obsahují zajímavé harmonie čerpající z lidové kultury severských národů (viz notová příloha časopisu Pianissimo).
Jedná se o drobnější skladby na 1-5 stran (celá sbírka má
55 stran a obsahuje 22 skladeb), jejich obtížnost odpovídá
vyšším ročníkům ZUŠ nebo uměleckým školám typu konzervatoře.
Myslím, že výběr skladeb je velmi vydařený a to i přesto,
že je z řady skladeb cítit určitá severská nostalgie. Sbírka je
dostupná i v České republice (např. ve větších knihkupectvích nebo se dá objednat). Cena sbírky odpovídá kvalitě.
Možná by bylo vhodné dodat, že tato sbírka je součástí celé
řady, která obsahuje i další díly, např. sbírku zaměřenou na
Bachovy syny, etudy, skladby Majkapara, miniatury slovanských autorů aj.
Věra Chmelová

Vánoční těšení
Měsíc prosinec patří v základní umělecké škole k těm náročnějším obdobím. Čas od Mikuláše do Vánoc je vyplněn různými vánočními koncerty,

besídkami a hudebními večírky. Děti
se chtějí pochlubit svou hrou rodičům, spolužákům či si zahrát jen tak
sobě pro radost. A tak se nacvičují

kromě běžného repertoáru různé koledy či vánoční písně.
Zejména menší děti se v očekávání
blížících se vánočních svátků stávají
na hodinách méně soustředěné. Jak si
s takovou situací poradit, aby se děti
něco naučily a zároveň byly hodiny
oživeny aktuální vánoční tématikou?
Zkušený učitel bude mít určitě spoustu nápadů, jak oblíbené hraní koled
kreativně doplnit o další činnosti
a obohatit hodinu použitím vhodných
pomůcek. A nemusí jít o nijak složité či nákladné záležitosti. Kolegyně
v minulém čísle časopisu například
přinesla inspiraci v podobě pěkně ilustrovaných omalovánek s názvy Zima
a Vánoce.



Já mám v letošním školním roce ve
své klavírní třídě pět žáků přípravné hudební výchovy a zároveň učím
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i kolektivní přípravnou hudební výchovu. Rozhodla jsem se proto, že
v měsíci prosinci nezůstanu jen u tradičního třídního vánočního večírku,
ale naše „vánoční těšení“ rozložím na
delší období a obohatím ho o některé
nové činnosti. A nyní přináším malou
ochutnávku toho, jak jsme si zpestřili
naše prosincové hodiny.
S dětmi v kolektivní PHV vyrábíme
již několik let pomůcku, jejíž název
„oříškové rytmické ťukátko“ vznikl
zcela spontánně. Nápad na výrobu
jednoduchého rytmického nástroje
jsem objevila před několika lety v knize Hudba kamarád od Petra Jistela
a Jaroslava Koutského. Časově jsem
výrobu ťukátka zařadila do období
před Mikulášem, abychom ho využili
k rytmickému doprovodu mikulášských říkadel. K výrobě postačí kus
tvrdého kartonu např. z krabice, skořápka z vlašského ořechu a barevné
fólie, pastelky, nálepky či další drobnosti k výzdobě. „Ťukátko“ vyrábíme

namalovala notovou osnovu. Děti si
pak do ní psaly krátké rytmické motivy. Hotovými vybarvenými koulemi
jsme vyzdobili vánoční stromek namalovaný na bílé tabuli a posloužily
nám k práci s rytmem.
Klavírní hodiny se staly zajímavější
díky třem sadám papírových vánoč-

Klavihrátek, na které žák určuje názvy kláves. Na druhou stranu notové
magnetické tabulky jsme namalovali
vánoční stromeček.
Na hodině pak žáky čekalo překvapení. Podle věku žáka jsem do mikulášské punčochy dala odpovídající
sadu a losovaly se úkoly. Za správnou
odpověď pak nechyběla ani sladká
odměna. S kouličkami a kartičkami
jsme pak pracovali různým způsobem po celý prosinec. Menší děti si
skládaly z „klávesových“ kartiček písničky či malé motivky k improvizaci.
Další si napsaly skladbu, kterou hrají,
z „kouličkových“ notiček. Starší žáci si
v tónině, jejíž předznamenání si vylosovali, zahráli koledu nebo složili
krátkou melodii.
Studnice nápadů je nekonečná….
Podstatné podle mého názoru je, že
se učitel v předvánočním období snaží přiblížit světu dítěte a spolu s ním
a hudbou společně prožít „vánoční
těšení“.

společně v hodině PHV a děti si ho
sami ozdobí dle své fantazie. Originální vlastnoručně vyrobený nástroj jim
pak slouží po celý školní rok k práci
s rytmem.
Se zájmem ze strany dětí se setkaly
i vánoční koule s rytmickými motivy.
Na koule vystřižené ze čtvrtky jsem



ních kouliček, které poskytla kolegyně
z MC. Červené mají na sobě natištěné
jednotlivé tóny v houslovém a basovém klíči, zelené pak předznamenání
stupnic, fialové názvy intervalů. Pro
delší trvanlivost je lepší kouličky zafóliovat. Abych mohla zapojit i žáky,
kteří ještě neznají noty, přidala jsem
sadu kartiček z přípravného sešitu

Miroslava Raková
Pozn. redakce: podobné pomůcky by se
daly určitě vyrobit například pro velikonoční období. Možná někdo už takové
či jiné zajímavé pomůcky má a používá
a chtěl by se o nápady podělit s ostatními.
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ROZ HOV OR

Hra na hudební nástroj je během na dlouhou trať
U příležitosti 95. výročí založení brněnské konzervatoře jsme oslovili předního
klavírního interpreta a pedagoga KKI
HF JAMU Igora Ardaševa a požádali
ho o rozhovor.
Jak vzpomínáte na svá studentská
léta na konzervatoři v Brně?

Chodil jsem na Hudební a taneční
školu při konzervatoři od roku 1978
a poté na konzervatoř k paní profesorce Inesse Janíčkové až do roku 1986.
Bylo to pěkné bezstarostné období se
spoustou volného času.

Uměl jste už v té době efektivně cvičit?

To jistě ne a dodnes hledám způsoby, jak pracovat efektivněji. Pokud se
dozvím, že někdo stráví dvě hodiny
a více denně hrou stupnic a akordů,
tak se mi to nezdá ideální.
Chtěl jste být vždycky klavíristou?
Kdy jste se pro to rozhodl a co bylo
tím rozhodujícím okamžikem?

Chodil jsem od svých pěti let do houslí
a brzy jsem si uvědomil, že hudba, kte-

v mnoha formách. Pokud nejsou chápány samoúčelně, můžeme na nich
zkoušet zvukové i technické vlastnosti
klavíru, hrajeme-li je v různé artikulaci a dynamice. Prstová cvičení - jak se
domnívám - by si měl každý sestavit
na míru svým dispozicím.
Jaké byly Vaše koncertní možnosti?

Kromě vystoupení v rámci školy, kterých bylo celkem hodně, a kromě soutěží, jsem během studia na konzervatoři vystoupil 2 - 3x ročně pro kruhy
přátel hudby, občas se Státní filharmonií Brno a s orchestrem ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově), se kterým jsem
měl v roce 1985 svůj první zájezd do
Německa.
Jak jste se jako student konzervatoře
vyrovnával s trémou, pokud nějaká
byla?

Byl jsem zvyklý pravidelně vystupovat
na veřejnosti od cca 6 let věku - napětí
před vystoupením (v adekvátní míře)
považuji za kladný faktor.
Byly nějaké předměty, které jste moc
neměl rád?

Občanskou nauku.
Měl jste kromě hraní a cvičení čas i na
jiné aktivity?

Kolik hodin denně jste v té době cvičil
na klavír? Kolik hodin je to dnes?

Velmi se to měnilo, v rozmezí dvou
až pěti hodin. Dnes trávím více času
pouze nad notami a posloucháním
kvalitních nahrávek než přímo u nástroje. Budování vnitřní zvukové představy vnímám jako proces, který může
být nezávislý na kontaktu s nástrojem - můžeme v tomto smyslu cvičit
na procházce či během cesty vlakem.



rou jsem hrál na houslích, mne mnohem více bavila, když jsem si ji zahrál
na klavír - od té doby jsem již věděl, co
chci dělat. Jistý čas mne táhlo komponování, ale tento zájem ustoupil před
interpretačním směrem.

Vždycky mne bavila spousta věcí týkajících se přírody, botanika, mnoho
hodin jsem strávil chemickými pokusy (někdy i dost nebezpečnými). Turistiku vnímám dodnes jako potřebnou součást své práce – srovnáváme si
myšlenky, získáváme odstup od toho,
co děláme.

Jak jste v té době pracoval na své
technice, měl jste svá oblíbená prstová cvičení?

Máte nějaké veselé zážitky z doby
studia?

Samozřejmě jsem hrál mnoho stupnic, rozložených akordů a podobně.
Jsou to modelové struktury, které jsou
organickou součástí hudebního textu

Ještě na Hudební a taneční škole, která
měla svůj školní záhonek, jsem navrhl, abychom chodili o přestávce zalévat květiny tak, že si všichni nabereme
u umyvadla vodu do úst. Cestou po
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chodbě jsme tudíž nemohli pozdravit
nikoho z pedagogického sboru, což se
ukázalo jako problematické…
Co je pro dnešní studenty největším
nebezpečím pro jejich budoucnost?

Nerad bych zobecňoval, mám jen pocit, že současná studentská generace
se o sebe dokáže lépe postarat, je vcelku pragmatičtější a samostatnější. Studenti jsou zvyklí hledat rychlé řešení
a chtějí u své práce vidět ihned výsledek.
To je správné, jen je třeba mít na
paměti, že hra na hudební nástroj je
během na dlouhou trať s fázemi latentního pokroku, který se projeví až
po čase. Je potřeba rozjímat nad notovým textem, rozebírat jej s časovým
odstupem a často se k němu vracet. To
vyžaduje hlubší přístup a naše rychlá doba plná informací nám v tomto
směru nedává ideální výbavu.



Následovalo studium na JAMU. V čem
se lišilo od studia na konzervatoři?

Ovlivňuje Vás Vaše pedagogická činnost jako interpreta? Pokud ano, v čem?

Studium na vysoké škole vyžaduje
více samostatnosti než střední škola.
To mi velmi vyhovovalo.

Zpětná vazba jistě existuje, a to v několika rovinách. Pokud sami cvičíme,
řadu věcí děláme podvědomě a necítíme potřebu cokoli zdůvodňovat.
Při práci se studenty vyvstává potřeba vysvětlit a hledat důvody pro jinak
spontánní kroky. Na druhé straně,
v kontextu pedagogických povinností je třeba si více organizovat čas na
přípravu svých vlastních vystoupení což není vždy snadné.
Dále - jako pianista komunikujete
o svých hudebních záměrech většinou
jen při komorní hře nebo - při zkouškách s orchestrem - s dirigentem. Tento faktor sdílení je při práci ve škole
podstatně širší, což mi vyhovuje.

Nyní jste už dva a půl roku pedagogem JAMU. Měl jste už dříve chuť věnovat se pedagogické činnosti nebo
to bylo spontánní rozhodnutí?

O pedagogické činnosti jsem zejména
za studií nijak neuvažoval. Pan kolega
docent Jiraský mi před časem nabídl,
zda bych to nechtěl zkusit a nepřihlásil
se ke konkurzu. I stalo se - je to pro
mne zajímavá práce v příjemném kolektivu.

Ptala se Věra Chmelová,
odpovídal Igor Ardašev.
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INSPIRACE
Improvizace na téma Podmořský svět (1. část)
Improvizace bývá příjemným zpestřením hodin klavíru, i když schopnosti i zájem žáků o improvizaci se
různí. Někteří žáci by nejradši proimprovizovali celou hodinu, naopak jiní
se ostýchají a nemají dostatek odvahy
zahrát něco svého, co není nikde zapsáno do not.
Ani učitel nemá situaci jednoduchou, když má během 45 minut výuky
kromě stupnic, akordů, etud, přednesů a dalších skladeb nebo hudebních
aktivit stihnout s žáky i improvizovat.
Sama to řeším občasným zařazením
improvizace, a to především volné improvizace na určité téma. Každý rok
vyberu jedno téma, které pak v hodinách různě zpracováváme. Posledním
tématem byl Podmořský svět. Toto
téma se objevilo i na listopadové improvizační přehlídce Hrajeme si pro
radost.

a druhá se k ní přibližuje, ruce si poté
mohou pohyb prohodit.

Zlatá rybka

Když se rozhodneme s malým žákem improvizovat podle obrázků,
dáme mu nejprve možnost, ať si sám
vybere obrázek, který ho zaujal. Pak
si o obrázku popovídáme. Ptám se
žáka, co na obrázku vidí, co se tam
může odehrávat, proč se to děje, jak
to asi dopadne… Když máme jasnou
představu o náladě obrázku nebo ději,
který se tam odehrává, začínáme promýšlet, jak vše ztvárnit na klavíru.
Přemýšlíme, v jaké poloze klavíru začneme hrát a kam se budeme dál pohybovat.

Setkání

U obrázku Sardinky máme na výběr – buď si můžeme představit, jak
se hejno sardinek sbližuje ze stran do
středu (= začínáme hrát po krajích
klaviatury a postupně se ruce přibližují do středu) nebo můžeme začít
od odlesku slunce, který se nachází
uprostřed obrázku (= střed klaviatury). Pokud žák vymyslí jinou variantu
a má své odůvodnění, vybereme jeho
nápad a velmi ho pochválíme.

Například obrázek Mořská hvězda
vybízí začít ve středu klaviatury a postupně se vzdalovat rukama do stran
(pomalu plynule nebo rychleji s opakováním a s využitím skoků).
Podmořský svět

Jednou z nejoblíbenějších improvizací je hra podle obrázků. Nejraději si ji
vybírají nejmladší žáci předškolního
a raně školního věku. Na téma Podmořský svět namalovala celý soubor
obrázků brněnská malířka Jitka Nejezchlebová. Setkáme se v něm s obrázky s názvy Zlatá rybka, Mořská hvězda, Vodní svět, Sardinky, Ryba, Žluté
moře, Podmořský svět, Mořské dno,
Rohovitky, Hejno ryb, Voda, Setkání,
Hvězdice aj.



Sardinky
Mořská hvězda

Naopak u obrázku Setkání je vidět,
že ryby připlouvají směrem k sobě
– zvolíme pohyb rukou směrem ke
středu klaviatury, např. formou dvou
melodií v protipohybu. Nebo můžeme zvolit jiný postup, jedna ruka je
na místě (může držet určitý souzvuk)

Dalším krokem je vymyslet motivek
s melodií a pokud možno i s rytmem.
Vycházíme z názvu obrázku nebo
z toho, co na obrázku vidíme. A tak
např. na obrázku Ryba 1 žák vidí červenou rybu (rytmus je: tytytá tyty)
nebo červenou rybičku (tytytá tytyty).
Tento rytmus je dobré obměňovat, aby
nedošlo ke stereotypu. V případě toho-
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to obrázku může být druhým rytmickým motivkem např. „připluje k nám“
(tytyty tů).

U některých obrázků můžeme použít i taneční rytmy, např. na obrázku
Vodní svět 1 vidíme tančící hvězdice.
Jaký charakteristický rytmus žák zvolí,
necháme na něm, může použít i prvky
z jazzu.

Barvy obrázku nám mohou určit
pohyb na klaviatuře podle jejich barev
– např. ryba žluté barvy se může pohybovat na bílých klávesách, zatímco
modré pozadí je na černých.

Ryba 1

U motivků používáme opakování
motivu, krácení, prodloužení a další
práce s motivem. Je dobré si stanovit
i počáteční takt – zda chceme počítat
na dvě nebo na tři (u pokročilejších
žáků i složitější rytmy), pokud dojde
během hry ke změnám taktu, nemusí
to být špatně. Pokud to zní zajímavě
a nepůsobí to hudebně rušivě nebo
proti náladě vznikající improvizace,
může to být i příjemné zpestření. Takt
si také můžeme odvodit např. podle
počtu ryb či hvězdic na obrázku.

Vodní svět 1

Důležitým parametrem obrázku je
i jeho barva. Můžeme ji dát do spojitosti s určitou tóninou nebo jen jednotlivými tóny. Buď si žáci sami spontánně přiřadí barvy k určitým tónům
podle svého cítění, nebo jim může pomoct tabulka z pracovního listu, který
jim předem připravím (viz příloha na
konci článku).

Ryba 2

Důležitá je i volba vhodného tempa.
Na některých obrázcích je vidět rychlý
pohyb, srší z nich energie a vitalita.

Sytost barvy a její odstín nás může navést i na dynamiku – např. na obrázku
Rybka jsou bílé květiny (pp či p), mezi
nimi proplouvá rybka (mf) a v okolí
jsou tmavé skvrny (f).

Rohovitky

Vodní svět 2

Rybka

Hejno ryb

Zlaté rybky
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Jiné obrázky působí staticky nebo
jen klidným houpavým pohybem.

Nezapomínáme ani na vhodný úhoz
a artikulaci. Jsou obrázky, které vybízejí
ke hře legata, např. Voda.

Havys

Voda

Mořské dno

Tempo rukou může být rozdílné
– jedna ruka může hrát pomalým pohybem (= klidný pohyb mořské vody),
zatímco druhá ruka bude znázorňovat
chvění, tedy rychlejší pohyb chvějící
se mořské trávy.

Jiné nás naopak vedou svým výtvarným zpracováním ke hře staccata,
např. obrázky Kanic a Havys. Hra legata a staccata se v nich může i propojit, pokud si žák představuje, že jedna
ruka znázorňuje plující rybu, zatímco
druhá ruka znázorňuje její tečky na
povrchu těla.

Mořská tráva

Kanic

U staccat bychom asi s pedálem velmi šetřili, jinak by měl být nedílnou
součástí vznikajících improvizací.
Vše je velmi subjektivní, každý žák
vidí obrázek svýma očima a je dobré
podporovat a rozvíjet jeho představy,
nevnucovat mu své. Ne všechny výše
popsané nápady lze uplatnit na každém obrázku, ale určitě je možné každý obrázek hudebně zpracovat pomocí několika z výše zmíněných postupů.
Vždy je zapotřebí vybrat, čím je obrázek charakteristický nebo výrazný,
a podle toho a podle obsahu na něm
s žákem pracujeme – přivádíme žáka
i k několika možným řešením improvizace a necháváme na něm, aby se
sám rozhodl, jak bude jeho improvizace vypadat.
Věra Chmelová
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NOTOVÁ P RÍLOHA
Klavírní dílo Erkkiho Melartina
Nedávno se mi dostala do ruky klavírní sbírka „Severní
světla“ z Editio Musica Budapest (viz kapitola Materiály
do výuky). Jedním z více autorů skladeb jmenované sbírky
je Erkki Melartin (1875-1937). Tento finský hudební skladatel studoval v letech 1892-1899 v Helsinkách u Martina
Wegeliuse a poté dva roky u Roberta Fuchse ve Vídni. Je zajímavé, že jeho rok narození a úmrtí je zcela shodný s daty
Maurice Ravela.
Kromě komponování Melartin učil a řídil hudební univerzitu v Helsinkách, později helsinskou konzervatoř. Navzdory chronickým zdravotním problémům jako dirigent
procestoval kus světa, navštívil např. Severní Afriku a Indii.
Přestože stěžejní část jeho díla tvoří symfonie – napsal jich
celkem šest, zkomponoval i operu, balet Šípková Růženka (svatební pochod z tohoto baletu patří k nejhranějším
ve Finsku), čtyři smyčcové kvartety, řadu komorních děl
a velké množství klavírních skladeb. Většina z nich je volně
dostupná na www.imslp.org.
Klavírní dílo Erkkiho Melartina je ovlivněno finským lidovým folklórem, ale i studijním pobytem ve Vídni. Obtížností odpovídá především II. stupni ZUŠ nebo konzervatoři. Ze skladeb je znát, že autor disponoval poměrně velkou
rukou. Mnoho skladeb obsahuje v partu levé ruky akordy
v rozpětí decimy. Některé skladby se na první pohled zdají přístupné i mladším studentům klavírní hry, ale během
pár řádků se situace změní, objeví se široké hmaty a bohaté
akordy, rychlejší pohyb, oktávové pasáže a exponovanější
dynamika.
V jeho klavírním díle se objevují scherza, idyly, ukolébavka,
humoresky, valčíky, pochody, gavota, barkarola, romance,
intermezzo, impromptu, legendy, ale i skladby svým názvem i zpracováním vycházející z finských lidových písní.
Zajímavý je např. cyklus 24 preludií, které jsou opatřeny
programními názvy, např. Starodávný řecký obřad, Japonské slivoně, Večer v Benátkách, Večer před bouří apod. Pro
mladší žáky nižších ročníků ZUŠ je pak určeno Šest skladeb op. 118. Celkově Melartinovo klavírní dílo čítá desítky
drobných i delších skladeb.
Pro Pianissimo jsem si dovolila vybrat jako ukázku z jeho
tvorby Elegii op. 8 č.1 a skladbu Zármutek z cyklu op. 92.

Odkazy:
http://en.wikipedia.org/wiki/Erkki_Melartin
http://mojafinska.blogspot.cz/2013/10/erkki-melartinsimfonicar-svetskog.html
http://imslp.org/wiki/Category:Melartin,_Erkki
Věra Chmelová
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Z AHRANICNÍ OKÉNKO
Zkušenosti ze zahraniční stáže v Londýně (1. část)
V posledních několika letech se možnost studia v zahraničí stala bezpochyby fenoménem nejenom mezi českými studenty vysokých škol. Každý
rok se o tuto možnost uchází více než
60 procent z nich. Filosofie Evropské

velkým zmatkem, který vám přinese
do života nejistotu a pocit ztracenosti,
ať už v přeneseném slova smyslu nebo
doslovně, je zapotřebí nejdříve dospět v osobnost, která se neztratí, která je sice otevřená novým poznáním

unie dosti podporuje tuto myšlenku v rámci programu Erasmus, kde
v souladu se snahou o vzájemnou
integraci všech členských zemí otevírá dveře mladým lidem a za nemalé
finanční podpory jim umožňuje realizovat zahraniční studijní pobyty.

a změnám, ale zároveň si umí obhájit vlastní názor. Formování vlastní
osobnosti je dle mého názoru tak trochu nikdy nekončící proces, ale přece
jen procházíme určitými fázemi, kdy
už nám přestane stačit jen informace
přijímat, ale přichází i touha objevovat
a předávat dál, což s sebou nese i velkou zodpovědnost. Ve chvíli, kdy jsme
schopni tuto zodpovědnost přijmout
a neschovávat se za slova někoho jiného, můžeme podstoupit i takovou výzvu, jakou je zahraniční studium.

Kdo by nechtěl poznat novou kulturu,
nasbírat zkušenosti a kontakty, popř.
nové pracovní příležitosti a k tomu se
ještě naučit plynně cizí jazyk? Zní to
opravdu až příliš perfektně. Mnoho
studentů této nabídky využívá velice
brzy po příchodu na vysokou školu.
Je potřeba si však uvědomit, že ačkoliv
jste třeba nejlepším studentem v ročníku na škole, máte talent na jazyky
nebo jen rádi cestujete a poznáváte
nové kraje, to nejdůležitější je – umět
ustát zbrklé impulzy a k tomuto kroku
dozrát. Sbalit kufr a pas dokáže každý. Ale aby se stáž nestala jen jedním



Jinými slovy i mistři velkých jmen
mohou udělat chybu v úsudku, a to
zejména v případě, že vás dobře neznají. Každý umělec je individualitou,
stejná rada aplikovaná na více lidech
nikdy nepřinese stejný výsledek. Jelikož je studijní pobyt v rámci programu Erasmus záležitostí krátkodobou
(maximálně na jeden akademický

rok), kdy vás váš nový profesor dobře
nezná, mohou tyto situace negativně
ovlivnit vývoj vašeho celého následujícího studia.
Já jsem na stáž do Londýna odjížděla po ukončení prvního ročníku
magisterského studia, konkrétně na
Trinity Laban Conservatoire of Music
and Dance a musím přiznat, že začátky byly více než krušné. Naprosto jiná
mentalita lidí, cizí jazyk a odlišný způsob života byly pro mě zpočátku velkou změnou. Ani fakt, že široko daleko nebyl jediný česky mluvící člověk,
mi příliš optimismu nedodával. Dnes
s odstupem času mohu s jistotou říci,
že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo
přihodit a těch pár počátečních slz za
to všechno stálo. Již po dvou týdnech
přišla výrazná úleva a po měsíci už
jsem se naprosto bez problémů orientovala jak jazykově, tak i v tamním
životním rytmu. Jen malá poznámka,
do Londýna jsem jela s tím, že mluvit
anglicky umím velmi dobře. Nicméně
realita pak byla poněkud jiná, když na
mě spustili s nejrůznějšími přízvuky
a já v podstatě s jistotou rozuměla jen
„dobrý den“ a „jak se máš“. Nic však
není lepším učitelem, než prostředí
samo a hlavně vědomí, že jinak se tu
prostě s nikým nedomluvíte. Jakmile
pro vás jazyk přestane být jakousi pomyslnou bariérou, daleko snáze se stáváte součástí londýnského života.
Není žádným tajemstvím, že Londýn patří mezi nejdražší města světa,
což se logicky odrazí i na množství
peněz, které utratíte, byť je to jen za
základní potřeby jako bydlení, jídlo
a jízdné. Jelikož studenti v Anglii za
svá studia platí poměrně velké peníze
(v přepočtu až 300 000 Kč za rok), je
téměř samozřejmostí, že si při studiu
přivyděláváte prací. Samotné školy se
snaží svým studentům částečné pracovní úvazky hledat a nabízet, stejně
tak jim pomáhají vyplňovat přihlášky
ke konkurzům, zahraničním studentům je dokonce přidělen konzultant,
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který vám pomůže i s psanou formou.
Je očividné, že se škola snaží udělat
maximum pro všechny své studenty
i prostřednictvím udělených školních
stipendií a nadačních fondů, které
škola zprostředkovává.
Jak se liší studium tam a tady? Velice
často narážím na tuto otázku. Odpověď úzce souvisí s rozdílným edukačním přístupem už od samotného
počátku u dětí ve školkách. Obecně
shrnuto, v Anglii se při výuce dává
přednost praxi před teorií. Na druhou
stranu hned od útlého věku vyžadují
schopnost vyjadřovat se slovy a mnoho zkoušek probíhá formou psaných
esejí na téma vybrané studentem nebo
formou projektu, kdy dítě či student
doma ve spolupráci s rodiči, kamarády a veškerými informačními zdroji,
poznává, objevuje a vytváří prezentace na daná témata. Naše školství bezpochyby vyžaduje daleko rozsáhlejší
a všestrannější znalosti, což beru za
jeden ze zásadních rozdílů, který pak
ovlivňuje celý systém vysokých škol.
Jako student v rámci Erasmu, kdy
jsem přijela s představou využít každé
možnosti si zahrát, jsem byla nadšená,
kolik se mi dostalo příležitosti vystoupit na koncertních pódiích i soutěžích
a s kolika osobnostmi jsem měla tu
čest se setkat a učit se od nich nebo
je jen slyšet hrát. Bylo to skoro jako
splněný sen. Když jsem ale začala uva-

žovat z pozice řádného studenta, který
by měl dosáhnout uceleného uměleckého vzdělání (Bakalář, Magistr), asi
bych začala postrádat mnoho dalších
aspektů, které jsou v době studií často vnímány jako nekonečné seznamy
jmen, teorií a pouček, které však do
umění neodmyslitelně patří a pomáhají nám tak proniknout hlouběji do
uměleckého světa. Je to samozřejmě
otázka různorodé národní filosofie,
která se odráží v odlišných způsobech
a potřebách při dosahování našich
cílů. Zahraniční školy však nabízí daleko více druhů studijních programů.

KUR Z Y A SEMINÁRE

Bachovské kurzy KKI

Pod patronátem rektora JAMU
prof. ing. Ivo Medka, Ph.D. uskutečnila Katedra klavírní interpretace další
z řady zajímavých klavírních kurzů.
Navštívili nás a na katedře od 8. do
12. prosince pedagogicky působili
hned dva zahraniční hosté najednou,
prof. Inge Rosar z vysoké hudební školy ve Würzburgu a Dr. Kirill Monorosi
z hudebního institutu v australském
Sydney. Prof. Rosar vede ve svém působišti Bachovskou soutěž, vyučuje hru
na klavír a metodiku, věnuje se inter-



pretaci Bacha na moderním klavíru
a příležitostně koncertně vystupuje.
Dr. Monorosi je pianistou a pedagogem
mladší střední generace s rozsáhlým
bachovským repertoárem, působí též
jako editor nejnovějších urtextových
vydání.
Podobně jako někdejší kurzy
prof. Very Nosiny z Moskvy, na něž
řada pedagogů a studentů dosud
vzpomíná, byly i tyto kurzy zaměřeny na dílo J. S. Bacha, jehož poučené
interpretaci se na naší katedře věnuje
dlouhodobě značná pozornost v rámci

Jejich odlišná náplň a pestrost mohou
přinést člověku mnoho nového a otevřít dveře do celého světa.
Po zkušenostech nasbíraných v rámci
programu Erasmus a po úspěšně složených přijímacích zkouškách jsem se
rozhodla po ukončení magisterského
programu na JAMU odejít do Anglie
znovu a využít jednoho z jejich prestižních postgraduálních programů, který
mi byl obrovským přínosem a mostem
do profesionálního světa.
Lucie Czajkowská

několika odborných předmětů. Kurzy
sestávaly z individuálních veřejných
lekcí, koncertu a několika přednášek.
Lektoři se při práci se studenty KKI i se
zájemci z řad konzervatoristů soustředili zejména na čtení urtextu – tvorbu
artikulace, volbu temp, stavbu dynamiky, provedení ornamentiky, otázky
pedalizace, tedy na vše, co dobrý pianista řeší při studiu Bacha. Díky až mateřsky povzbuzujícímu a časově velkorysému přístupu prof. Rosar studenti
s radostí přijímali velmi detailní práci
na elementárních složkách barokní interpretace a se zájmem také vyslechli
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skladby dosud nepublikované. Urtexty budou k dispozici v knihovně Metodického centra.

večerní recitál v Aule HF JAMU v úterý
9. prosince.
Inge Rosar zahrála Šest malých preludií (na koncertě JAMU zazněl tento
instruktivní cyklus asi vůbec poprvé),
Francouzskou suitu č. 6 a Francouzskou ouverturu. Interpretaci jsme vnímali pozitivně z jednoduchého, avšak
podstatného důvodu - Bach pod rukama pianistky zpíval a promlouval.
Zdánlivě samozřejmost, ale jak často
slýcháme Bacha i od slavných pianistů hraného rutinně, jako etudy! Tady
byl nejen každý hlas proposlouchaný,
ale často i každý tón měl svůj citový
prostor. Fráze interpretka výrazněji
dynamicky klenula a dodala tak perkusivnější zvukovosti Bösendorfera
nádech barokní romantiky. Zejména
nižší zvukové hladiny vyzněly velmi
přirozeně, intimně. Ten, kdo očekával v bachovském recitálu přítomnost
duchovního nadvědomí, dotek věčnosti, musel vzít zavděk přístupem
spíše světsky osobním a jaksi aristotelovsky tvůrčím. Rozhodně jsme
však z úspěšného koncertu odcházeli
„kontrapunkticky uspokojeni“ a citově bohatší.
Kirill Monorosi studenty při výuce nepochybně udivoval schopností pohotové orientace v polyfonním
předivu skladeb, jimž hrající věnovali
mnoho hodin usilovné práce, narozdíl od něj. Snad to zapůsobí i jako
pozitivní motivace, pokud si studenti
uvědomí, že taková organizace hudebního myšlení nevyplývá pouze z talen-



tu, ale také z množství ovládnutého
a koncertně provedeného repertoáru
(v případě přednášejícího např. Dobře temperovaný klavír, Goldbergovské variace). Narozdíl od prof. Rosar
se Dr. Monorosi věnoval i studentům
s “nebachovským” repertoárem, preferoval především klasicismus a ruský romantismus, který je mu ostatně
národnostně nejbližší. V několika

přednáškách s praktickými ukázkami z Bachovy tvorby pak dokázal
pragmaticky shrnout problematiku
urtextů, rétorických figur a barokní
symboliky. Při své snaze objasnit studentům smysl „návratu ke kořenům“
uplatnil detailní znalost problematiky
a výbornou orientaci v oboru. Věnoval také katedře své nejnovější edice
děl J. Ch. Bacha a C. Kjuje, ve druhém
případě se jedná dokonce o jeho objev

Hostující pedagogové projevili nejen svou erudici, ale i trpělivost, když
učili každý den několik hodin formou
detailní práce s očekáváním výsledků
pokud možno v rámci aktuální lekce.
Je zbytečné v článku popisovat něčí
pedagogický rukopis se všemi jeho
klady, zvláště v době, kdy se na většině
postupů a pravidel dobří pedagogové
shodují a není problém kurzy osobně
navštívit. Kdybychom vnímali spíše
odlišnosti od našich „poučených tradic“, pak by snad bylo možné zmínit
mezi specifickými rysy obou pedagogů mj. potřebu svižných temp a výraznější dynamické klenby frází typu
crescendo vzhůru - diminuendo dolů.
Stejně tak jsme v soukromé i veřejné
diskusi s přednášejícími řešili odlišné
pohledy na provedení arpeggií (preferujeme provedení na dobu, podle

C. Ph. E. Bacha, jakkoli je to dnes nepopulární a ani většina slavných specialistů tuto zásadu nedodržuje).
Studenti i pedagogové přijali bachovské kurzy jako velice přínosné,
uvítali intenzivní shrnutí problematiky a specifická řešení řady otázek bachovské interpretace.
Jan Jiraský
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Co je to Bärenreiter urtext aneb proč právě
jízda na medvědu Janáčka dosti zničila
Dne 4. prosince 2014 v 10:00 uskutečnila HF JAMU ve
spolupráci s nakladatelstvím Bärenreiter diskusní přednášku na téma BÄRENREITER URTEXT. Jejím cílem bylo
objasnit, co se vlastně skrývá pod pojmem Urtext, jakým
způsobem vznikají moderní publikace s tímto označením
a jak funguje jedno z největších hudebních nakladatelství
na světě.
Přednášku uvedla proděkanka HF JAMU doc. Monika
Holá, která uvítala ředitele Bärenreiteru pro východní Evropu Maxima Belčikova a hlavního přednášejícího, jehož
osobnost k účasti velice lákala - MgA. Vojtěcha Spurného.
Tento cembalista, klavírista a dirigent, muzikant s širokým
záběrem i hlubokým ponorem do diskutované problematiky nám poutavou formou vysvětloval, co všechno musí
vědět editor, aby dokázal připravit spolehlivou a důvěryhodnou edici, v čem se liší „noty z internetu“ a prvotřídní
tištěná vydání. Uvedl také mnoho konkrétních, zajímavých
a překvapivých příkladů, jak nová bádání vracejí skladbám
původní znění, resp. takzvané znění poslední ruky (nirvana editora), a jaké nánosy vnesly ediční zásahy i do skladeb, u kterých bychom to vůbec neočekávali (např. mnohá
smyšlená tempová označení ve Dvořákových symfoniích).
Vojtěch Spurný přesvědčil, že jsou jím zpracovávané skladby v těch nejlepších rukou.
V následující diskusi se však ukázalo, že myšlenka přednášky o editorově věrnosti a úctě vůči skladatelově textu

byla právě ze strany Bärenreiteru a právě na JAMU poněkud odvážná. Toto světoznámé nakladatelství totiž vydává
urtext Janáčkova klavírního díla, avšak noty nemají kromě označení na obálce s urtextem společného zhola nic,
snad kromě fundované předmluvy Jiřího Zahrádky. Jedná
se v podstatě o staré Souborné kritické vydání děl L. Janáčka v edici Supraphon-Bärenreiter z dob dávno minulých, které Bärenreiter nyní pouze opatřil drobnými doplňky (pedalizace, předmluva) a především slůvkem Urtext.
V novém „urtextu“ nejenže nebyly opraveny hrůzné zásahy editorů (změny taktových označení, enharmonické záměny atd.), ale zůstaly i očividné sazečské chyby. Nad tímto
vydáním se v Hudebních rozhledech rozčiloval už Rudolf
Firkušný a mnoho dalších osobností, to však ještě netušili,
že se jednou, 25 let po sametové revoluci, bude prodávat
jako Urtext.
Snad se blýská na lepší časy, což dokázal pan ředitel Belčikov, když po otázce „kdo půjde za takové kriminální vydání Janáčka do arestu“ se sympatickým úsměvem přitakal,
že jejich Janáček není úplně v pořádku. Ale do vězení prý
se mu za to nechce!
Nezbývá, než věřit, že další urtexty jsou zcela v pořádku
a editoři postupovali se svědomím a erudicí milého přednášejícího Vojtěcha Spurného.
Jan Jiraský

ROZ HOV OR

Kurzy jsou neocenitelným vzájemným obohacováním
Již po několik let trávím část letních
prázdnin se svými žáky na různých
interpretačních kurzech, z nichž některé mají za sebou bohatou historii. Vznikají i kurzy nové, které si již
svými prvními ročníky získaly místo
na slunci a našly své příznivce. Každé
kurzy mají svou osobitou atmosféru,
a tak si zájemce z řad žáků či pedagogů může vybrat dle svého gusta.
Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřehu, kam jsme se poslední letní
prázdniny vypravili, patří k těm mladším kurzům. Mají za sebou prvních
pět úspěšných let své existence.



Tyto kurzy jsou konkrétně zajímavé

tím, že nejsou specificky určené pouze
pro klavíristy. Pro adepta klavírního
umění je velmi inspirující rozšířit si
své obzory a „nakouknout“ i do třídy
houslové, violoncellové, či zažít atmosféru výuky v pěvecké třídě Maestro
Carangela. Mladé klavíristy bezesporu
láká i možnost výuky hry na cembalo.
Mnozí nemají možnost seznámit se
s tímto nástrojem na své ZUŠ, takže
je to pro ně nová zajímavá zkušenost.

a Landesgymnasium für Musik, Konservatorium „Heinrich Schütz“ v Dráž
ďanech. Na kurzech v Zábřehu působí
od jejich počátku, a tak mě napadlo
zjistit, jak se ona dívá na tuto formu
letního „soustředění“ mladých umělců,
a požádala jsem ji o rozhovor.

Jednou z lektorek klavírní hry, v jejíž
třídě pracoval i můj žák, bývá každoročně klavíristka a klavírní pedagožka
MgA. Hana Vlasáková, v současnosti
pedagogicky působící na Hochschule
für Musik „Carl Maria von Weber“

Kurzů se každoročně účastní žáci
ZUŠ, studenti konzervatoří i vysokých
škol a pedagogové. Setkávají se v něm
nejen pianisté, ale také zpěváci a hráči
na smyčcové nástroje. Velice se mi líbí
také pozornost věnovaná staré hudbě

Na kurzech v Zábřehu působíte jako
lektorka od jejich vzniku. Co se Vám
konkrétně na těchto kurzech líbí?
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a možnost flexibilního propojení klavírních lekcí s hrou na cembalo. Krásné jsou i koncerty různých obsazení.
Práce je díky této rozmanitosti velice
inspirativní. Všechny nás na kurzech
spojuje velice blízký a krásný vztah
k hudbě a touha sdílet naše hudební sny s ostatními. Cítím vzájemnou
podporu a sounáležitost se všemi,
kteří zde působí. Na kurzech jen neučím a nekoncertuji, také se sama učím
a naslouchám zajímavým názorům.
Klavírní kolegové MgA. Vanda Jandová, MgA. Martina Schulmeisterová,
MgA. Ondřej Hubáček a MgA. Martin Hroch, klavírní doprovazeči i lektoři ostatních oborů, to je skvěle spolupracující kolektiv.

obohacení i lektorům. Oproti působení v porotách nebo letmým kontaktům po vlastních koncertech dávají
kurzy mnohem širší možnost hovořit
o radostech a strastech muzikantského života a vstupovat do neformálních
vztahů s kolegy i žáky při setkáních na

Žáci hrají na letním kurzu z větší části
repertoár již ověřený z vystoupení během školního roku a jen část skladeb
rozpracovaných. Pro lektora většinou
odpadá řešení elementárních otázek
při prvním stádiu studia skladeb. I tak
může být zajímavé např. nové prsto-

kurzech. Je radost navazovat na práci
kolegů, stavět na jejich výborné práci
se žáky a dále inspirovat. Je příznačné,
že se kurzů účastní učitelé zapálení,
nadšení a úspěšní.

kladové řešení, způsoby cvičení a přístup k obtížným místům, obrazná přirovnání v oblasti techniky i obsahové
stránky skladeb. Pro žáka je jistě zajímavé i zjištění, že každý učitel pojímá
jeho skladbu trochu odlišně a že od
něj očekává jeho vlastní upřímnou interpretační výpověď. Někdy mám dojem, že si užívám jakéhosi slíznutí šlehačky na dortu, který upekl se žákem
jeho učitel, ale to zdobení a obrazně
řečeno společná konzumace té dobroty při koncertním provedení, to může
být opravdová pochoutka pro všechny
kuchaře, kteří se na něm podíleli.

Občas se setkávám s názorem, že kurzy jsou určeny pouze pro mimořádně
nadané žáky. Je tomu opravdu tak?

Hluboký zájem o hudbu, o kterém kaž
dá přihláška na interpretační kurzy
svědčí, se často pojí s nadprůměrným
nadáním. Kurz však může být velice
cenným impulsem i pro ty, kteří jsou
teprve na začátku své hudební cesty. Na
prvním místě se u každého žáka snažím odhalit, jakou úlohu hudba v jeho
vnitřním světě hraje.
V čem tedy vidíte přínos interpretačních kurzů pro žáky?

Přínos je nedělitelný mezi žáky, učitele
a lektory. Kurzy jsou neocenitelným vzájemným obohacováním. Lektor kurzu
vidí žáka z jiné perspektivy, než jeho
vlastní pedagog. Práce na kurzech tak
může být pro žáka i jeho učitele cennou zpětnou vazbou. Žák si detailně
může ověřit, jak působí jeho interpretace. Tam, kde je přesvědčivá, lektor může svojí pochvalou dodat více
sebedůvěry. Pozitivní hodnocení od
dalšího, pro žáka často „cizího“ odborníka, může být vítaným impulsem
k získání větší celkové jistoty. Na čem
je třeba ještě pracovat, ví žák většinou
již od svého pedagoga. Zde názor další osoby zdůrazní důležitost vyřešení
problému a motivuje žáka ke zlepšení.



Setkávání s kolegy a jejich žáky přináší

Přínosem je rovněž možnost koncertních vystoupení účastníků. První
večery však bývají určeny koncertům
lektorů. Očekávání, se kterými účastníci na kurzy přicházejí, se velice liší,
a to i v závislosti na věku a jejich hudební vyspělosti. Zanedbatelné není
ani navazování nových hudebních
přátelství mezi účastníky všech věkových skupin. Prázdninová atmosféra
přináší zážitky spojené nejen s výukou, ale i s koncerty a ojedinělými
společenskými akcemi, jako je na
těchto kurzech např. zahradní slavnost či následující cesta pohádkovým strašidelným lesem. Probouzení
fantazie a nevšední zážitky i pocit,
že jsme součástí velké rodiny, kterou
spojuje zaujetí hudbou, to vše má stimulující dopad na další práci všech.
Čím se liší způsob výuky na kurzech
oproti běžné výuce ve škole během
školního roku?

Jaké je věkové rozpětí aktivních
účastníků interpretačních kurzů?
Máte Vy osobně k některé věkové
skupině blíže?

Věkové rozpětí účastníků sahá od dětí
zhruba z druhého ročníku ZUŠ až po
jejich pedagogy. Momentálně učím
všechny tyto věkové skupiny a těžko
můžu říct, ke které mám blíže. Každá má svá specifika. Bez ohledu na
věk jsou mi někteří žáci trochu bližší
svým způsobem hudebního myšlení,
přístupem ke studiu nebo k hodnotám
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v životě vůbec. Jsem zvyklá na žáky
velkého věkového rozpětí, neboť jsem
pedagogem na vysoké škole, na gymnáziu i na konzervatoři. Ve svých pedagogických začátcích jsem se s nadšením věnovala i předškolním dětem.
Ta rozmanitost přístupu, kterou jednotlivé věkové kategorie vyžadují, je
osvěžující zejména při větší hodinové
zátěži, která je na kurzech obvyklá.
Vrací se někteří žáci na kurzy opakovaně každým rokem?

Ano a je krásné vidět jejich pokroky
a rozvoj.

Doporučovala byste tedy všem zájemcům z řad žáků a učitelů účast na
letních interpretačních kurzech?

Samozřejmě ano, jak již vyplývá
z mých předchozích reakcí. Na závěr
bych ráda vyjádřila svou vděčnost organizátorům kurzů. Bez nich by nebylo takové setkávání možné. Ředitelem, ale snad výstižněji duší kurzů, je
MgA. Martin Hroch se svou skvělou
rodinou, který dokáže sezvat spoustu zajímavých lidí a jednat se spoustou lidí důležitých, aby vše mohlo
fungovat. Sám je lektorem i průvodcem koncertů a plní i nevypsatelnou
spoustu „neviditelných“ úkolů. Pan

ředitel ZUŠ v Zábřehu, Mgr. Pavel
Doubrava, je významnou oporou kurzů, které zaštiťuje, a se svými spolupracovníky všemu napomáhá nejen
v prostorách školy, ale i všude tam,
kde může svou obětavostí a autoritou
kurzům prospět. Asi by měla následovat řada dalších jmen, ale věřím, že ti
nejmenovaní jasně cítili naši spokojenost i díky za svou krásnou práci na
místě samém.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v další práci.
Ptala se Miroslava Raková,
odpovídala Hana Vlasáková.

Z A JÍMAV É P REKLAD Y
Pianist č. 37 (rok 2007)

Leif Ove Andsnes – hvězdný pianista ze Skandinávie
Šest let poté, co se objevil na titulní
straně prvního čísla časopisu Pianist,
pověděl norský pianista Leif Ove Andsnes Erice Worth o práci na dokumentu
ke stému výročí E. Griega, o vychutnávání si kouzla Kodaně a nalézání životní rovnováhy.
Kodaň se vyhřívá na horkém slunci –
opravdu vzácný požitek – zejména
v dubnu. Je sobota ráno a město se
začíná probouzet právě ve chvíli, kdy



jsem se ocitla na ulici, kde žije Leif
Ove Andsnes, na jedné z nejmódnějších a nejvíce okouzlujících ulic
v dánském hlavním městě. Vypadá to
na perfektní, uvolněné místo pro rozhovor s hvězdným pianistou ze Skandinávie. Andsnes se vyklání z balkónu a zve mě dovnitř, kde mě přivítá
úsměvem, vřelým objetím a šálkem
bylinkového čaje. Omluvil se mi za
svou mírnou kocovinu, kterou měl po
„doutníkovém večírku“ konajícím se

předešlou noc, ale přesto na mě působil zářivě a zdravě. To musí být těmi
severskými geny.
Usedáme v jeho útulném bytě a já ho
zahlcuji svými otázkami. Vím totiž,
že má pouze 45 minut před odjezdem
na letiště kvůli další schůzce. Pokládám prvořadou otázku – co plánuje na velké sté výročí Griega (norský
skladatel zemřel 4. září 1907). „Hlavním úkolem pro tento rok je naučit se
Griegovu Baladu op. 24“, říká dychtivě. „Kromě toho vytvářím o Griegovi
dokument pro norskou televizi. Bude
to pro mezinárodní distribuci, ale dokument bude v norštině s anglickými
titulky. Byli jsme již v Londýně, Kodani, Římě, Lipsku a v Paříži. Je to pohodlnější, než jsem si myslel. Doprovázejí mne a natáčejí poté, co někde
dohraji.“
Zahanbeně se přiznávám, že nejsem
obeznámena s Griegovou Baladou.
„Tato skladba je proslulá v Norsku,
ale není moc prováděna v zahraničí“, říká. „Shledávám ji jakožto velmi
osobní dílo – stejně jak to bylo pro
Griega. Existuje jen pár nahrávek. Je
to podstatné dílo, trvající dvacet mi-
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nut, ve formě variací: Balada-variace
na lidové téma. Je to velmi melancholická skladba a Grieg ji napsal během
mírné krize středního věku. Oba jeho
rodiče tehdy zemřeli a měl také problémy v manželství. Přišli totiž se ženou o dítě. Byl tehdy velmi citově nevyrovnaný. V tomto díle slyšíme hněv
a melancholii, ale zároveň i určitý klid.
Melodie je neuvěřitelně krásná.“
Ve vzrušení z jeho vlastních slov usedá Andsnes za Bösendorfer (ve vedlejší místnosti má také elektronickou
Yamahu pro večerní cvičení v tichosti)
a přehrává mi onu melodii. Ano, je to
kouzelné a ano, je to hrozně smutné.
Když hraje klesající bezútěšné téma,
zdá se, že rušný hluk ulice zmizel, téměř jakoby se čas náhle zastavil.
Ticho se prolomí a Andsnes usedá
zpět naproti mně. Říká, že se studiem
Balady učí velmi mnoho o samotném
Griegovi. „Toto dílo mi vypovědělo
něco o Griegovi – cítím, jako bych šel
v jeho šlépějích a přicházel na to, kým
skutečně byl.“ Ptám se, jestli nyní vidí
stránku skladatele odlišně, než jak se
na něj díval před několika lety. „Věděl
jsem hodně již předtím – prostě ho
mám rád jako člověka. Byl neuvěřitelně upřímný, ale znal své hranice. Ke
konci 19. století s ním dělal rozhovor
jeden slavný spisovatel a Grieg mu
řekl, že Brahms by se měl hrát a měl
by být slyšen po dlouhá léta, ale jeho
hudba že bude zapomenuta. Byl to
velmi skromný člověk – velmi čestný.“
Na cestě je další zřejmá otázka. „Vaše
spojení s Griegem – může to být tím,
že jste Nor?“ „Ne tak docela“ odpovídá. „Je to prostě v tom, že ho mám
rád. Je věrný svému srdci, jako Schubert a Chopin. Miluji způsob, jakým
užívá harmonie a jeho hudba mne nikdy neunaví. Možná mě někdy nějaká
díla začnou unavovat, ale obecně jeho
hudba nikdy.“
Pomalu a jistě

Dalo by se předpokládat, že Andsnesův příběh je o zázračném dítěti – koneckonců, je hvězdou celovečerního
dokumentu, koncertuje prakticky ob-



den, spolupracuje s takovými umělci
jako je Heinrich Schiff, Ian Bostridge
a Christian Tetzlaff, prakticky si může
vybírat, co chce nahrávat pro jeho
stálou nahrávací společnost, a je také
jedním z řídících každoročního festivalu v rybářském městečku Risør
v jihovýchodní části Norska. Ale jeho
příběh je tomuto vzdálený. Vlastně
pochází z rodiny, kde sice hudba byla
součástí života, ale vyhýbal se soutěžím a neměl žádné veřejné vystoupení
až do svých sedmnácti let, kdy zahrál
Griegův klavírní koncert na festivalu
v Bergenu. Jeho kariéra rozkvétala pomalu a opatrně, pod dohledem špičkové manažerské společnosti IMG
a nahrávací společnosti EMI Classics.
Jeho agentka Kathryn Enticott z IMC
London připomíná: „Poprvé jsem
o něm slyšela z naší kanceláře v New
Yorku. A když jsem se s ním setkala,
byla jsem ohromena, jak se zdá být
vyspělý a jak neočekává, že se vše stane okamžitě. Chtěl dát čas svému dozrávání a nechtěl nic uspěchat. Tolik
umělců očekává, že se vše stane přes
noc – to je způsob, jakým to v byznysu
chodí léta. S Leifem Ovem plánujeme
dalších dvacet až třicet let. Samozřejmě, také miluji jeho hru! Poprvé jsem
ho slyšela na recitálu s cellistou jménem Truls Mørk v Louvru v Paříži.
I v rámci dua bylo zřejmé, že jde o někoho opravdu výjimečného.“
Andsnes má svou agentku rád zrovna
tak. Když jsem se o ní zmínila, rozzářil
se, říkajíc jak je báječná a jak s ní mluví
v podstatě každý den. Skoro stejné je
to s jeho nahrávací společností. „Ano,
jsem velmi šťastný s EMI!“ směje se.
„A určitě neberu věci jako samozřejmost. Co je u mě speciální, když se
podívám na ostatní umělce, je to, že
jsem schopen nahrávat to, co hraji na
koncertech. Jde to ruku v ruce. Spousta umělců hraje něco na koncertě,
potom od toho musí pryč a nahrává
něco zcela odlišného. Není jim dovoleno nahrávat to, co chtějí hrát pro veřejnost. To je ostuda. EMI mě nechává
nahrávat nejen stěžejní repertoár, ale
také jiný, o který se zajímám. Například brzy budu pracovat na nahrávce

se současnou hudbou Lutoslawského
a Dalbavieho.“
Když mluvíme o repertoáru, připomínám mu jeho rozhovor v prvním
čísle Pianisty v listopadu 2001, kde
řekl: „Vím, že Schubert bude má velká láska.“ Změnilo se to? „Nemyslím
si, že to znamenalo, že bude má jediná velká láska,“ odpovídá. „Teď jsem
ve stádiu, kdy jsem nahrál spoustu
Schubertových děl. Nyní potřebuji pauzu, rád bych ho trošku opustil. Od rozhovoru z roku 2001 jsem
nahrál jeho tři poslední sonáty, to je
celkem dost. Mám potřebu hrát francouzskou hudbu a právě začínám
– zvláště s Debussym.“ Jsou i skladatelé, které takto nevnímá? „Jsou tady
autoři, se kterými nejsem spojen, jako
je Messiaen. Myslím si, že je to spíše
o spojení, než o lásce ke skladatelově
hudbě. Skrjabin je další. Třebaže miluji poslouchání jeho hudby, necítím
potřebu ji hrát. Bach je komplikovaný.
Absolutně ho zbožňuji, ale je to skladatel, kterého jsem nikdy moc nehrál,
a nastudování trvá dlouho.“ Ptám se,
jestli má strach z Mozarta, na což vehementně odpovídá: „Ne, absolutně
ne! Zbožňuji ho. Možná, že kdybyste
se zeptala před deseti lety, řekl bych,
že je strašné hrát Mozarta. Nyní se cítím tak dobře, když ho hraji. Nepovažuji to ani trochu za skličující hudbu.
Moc si užívám hraní jeho koncertů a
právě jsem dokončil nahrávky koncertů G dur a d moll (č. 17 a 20), které
vyjdou v únoru 2008.“
Osudový Grieg

Nyní, když mluvíme o klavírních
koncertech, nemohu se nezeptat, jestli stále ještě tolik interpretuje jeho
skladbu, s níž se dostal do povědomí
lidí – Griegův Klavírní koncert, a který je další koncert, na němž pracuje.
„Hraji Griegův koncert jen párkrát,
okolo jeho velkého výročí a na malých
turné. Vlastně myslím, že jsem ho nehrál celý minulý rok! Není to dílo, které bych chtěl hrát velmi často, protože
jsem to hrál tolikrát. Řekněme, že pro
to musí být speciální důvod.“
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A co Brahmsův mocný Koncert č. 2,
jímž je doslova posetý koncertní program v sezóně 2007 - 2008? „Brahms,
to bude jiné, poněvadž je to pro mně
hodně nové. Nemohu se prostě spoléhat na jistotu, že jsem to hrál již dříve, jako u Griega. K této skladbě cítím
vždy veliký respekt. Je to gigantická,
úžasná kompozice v mnoha směrech,
ale také velmi ošemetná. Snažím se
pro to hledat řešení. Nechci, aby to
znělo jako boj. Někdy to tak zní a
není to to pravé. Zjistil jsem, že když
něco vyřešíte po technické stránce,
zjistíte, že jste to vyřešili i po stránce
hudební.“ Budete vyhledávat recenze po prvním provedení Brahmsova
koncertu? „Záležitosti týkající se kritiky, ty jsou vždy komplikované,“ říká
s drzou jiskrou v očích. „Nesnažím se
zjišťovat, co o mně říkají. Stále více si
uvědomuji, že to čtu méně a méně. Pokud toto hodně čtete, vaše pocity jsou
pak ovlivňovány. Na druhou stranu je
báječné dostat skvělou kritiku! Velmi
často se stává, že někde hrajete a další
den ráno místo ihned opouštíte, takže stejně ani není možnost si recenzi
přečíst.“
Zajímá mne, jak dokázal najít čas
k tomu naučit se tak velké dílo jako
Brahmsův 2. koncert. Dával si nějaký čas pauzu? „Ó, ano. Ve skutečnosti
jsem měl letos poněkud odpočinkové
období a docela se mi to líbilo. Vše
bude záležet na příští sezóně. Ale například tento rok budu mít celý červenec volno. Velmi často si před hraním děl, jako je Brahmsův koncert,
dávám nějaký čas pauzu. Uvědomuji
si, že jsem se spoustu koncertů naučil přes léto, kdy je klidnější období.“
Ale připomínám mu jeho sedmnácti-stránkový program na další sezónu
a ptám se, zda je spokojen s takovým
množstvím práce. „Když jsem velmi zaneprázdněn, samozřejmě cítím,
že postrádám své přátele a rodinu.
Ale nedávno jsem využil velikonoční
prázdniny a byl jsem lyžovat se svou
sestrou a rodinou. A byl jsem také
v Římě s jedním z mých nejlepších



přátel z Kodaně. Snažím se vytvářet si
priority a jsem docela organizovaný,
co se týče mého pracovního a osobního života. To člověk musí být. Lidé
o mě tvrdí, že jsem klidný, ale někdy
se tak opravdu necítím.“
Ale Andsnes mi připadá klidný
a ptám se ho, jestli to může být proto,
že si vybral jakožto svůj domov nezběsilé město jako je Kodaň. „Ve skutečnosti jsem přemýšlel o tom, že budu
žít v Londýně. Bylo to asi před deseti
lety, ale nebyl jsem si tím jistý. V té
době jsem však hodně hrál v Kodani
a zjistil jsem, že tam budu na týden.
Hledal jsem byt, a když jsem se tam
dostal, cítil jsem se tam tak dobře, že
jsem byt koupil! Mám rád Dány a líbí
se mi tady. Je to perfektní místo. Žije
tady okolo jednoho miliónu obyvatel,
což je dobré. Je to také pouze 15 minut
od letiště. Miluji návštěvy měst jako je
New York či Londýn, ale velká města
nejsou nic pro mě. Mám rád anonymitu. Jsem poněkud známý v Norsku
a jedním z přepychů žití právě tady je
to, že nejsem tak dobře znám v ulicích
Kodaně. Mám také stále svůj starý byt
v Bergenu a dům v horách Norska.“
Počítám, že to také znamená více klavírů. „V mém domě v horách mám
Yamahu. Pro Steinwaye je tam nahoře
příliš chladno. Steinway je v mém bytě
v Bergenu.“ To je působivé. To znamená, že pan Andsnes má přibližně celkem čtyři klavíry. Ale kdo by neměl,
když by vedl život jako on?
Bylo to výborné interview – jako rozhovor se starým přítelem. Andsnes se
zdá být perfektním mužem s perfektní
kariérou. Pověděla jsem mu to a on mi
to opětuje úsměvem: „Nicméně nevíte, co se skrývá pod povrchem. Myslím si, že život je stálá diskuse se sebou
samým. Dělám správná rozhodnutí? Měl bych si brát více volna? Hraji
toho příliš hodně nebo málo? Těmto
otázkám se asi nedá vyhnout, že? Koneckonců, jsme na volné noze. Ale
myslím si, že právě teď jsem v dobré
rovnováze. Zda se budu cítit stejně

v dalším roce, po mém hektickém
programu na sezónu 2007 – 2008, to
je další věc!“
Leif Ove Andsnes

- narodil se 7. 4. 1970 v Karmøy (v Norsku)
- studoval na konzervatoři v Bergenu pod vedením Jiřího Hlinky
(*1944 v Praze; koncertoval, ale choroba z povolání ho donutila ukončit
kariéru pianisty, a tak začal učit, od
1972 učil v Bergenu, v Norsku se stal
uznávaným pedagogem a propagátorem české hudby)
- dalším jeho pedagogem byl Jacques
de Tiége
- působí jako sólista Berlínské filharmonie
- je vítěžem mnoha soutěží (Grieg
competition in Bergen) a držitelem
několika ocenění (např. Grammy;
Hindemith-Prize)
- debutoval svou první nahrávkou pro
Virgin Classic s klavírní tvorbou Leoše
Janáčka a výhrou ceny Gilmore Artist
Award v roce 1998
- natočil obrovské množství CD
a DVD
- nahrál Lyrické kusy na autentický
klavír E. H. Griega
- jedním z jeho největších projektů
byla nahrávka kompletního cyklu čtyř
Rachmaninovových koncertů
- jako mladý se vyhýbal soutěžím
a veřejným vystoupením až do svých
sedmnácti let, kdy zahrál Griegův klavírní koncert na festivalu v Bergenu
- jeho kariéra vzrůstala pomalu a opatrně, pod dohledem špičkové manažerské společnosti IMG a nahrávací
společnosti EMI Classics
- více na www.andsnes.com
Přeložila Nikol Bóková
Pozn. redakce: článek vznikl jako seminární práce, která byla podkladem k diskusi studentů v předmětu Teorie klavírní
interpretace na KKI HF JAMU, pedagog
prof. Alena Vlasáková.
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Z A JÍMAV Ý POSLECH

Hraje Rudolf Firkušný – dvoudílný rozhlasový pořad
Nedávno jsem v archivu Českého rozhlasu objevila pořad s méně známými nahrávkami Rudolfa Firkušného.
O tomto vynikajícím českém klavíristovi jsme mohli číst
na stránkách časopisu Pianissimo již několikrát. Zatímco v
minulém čísle se psalo o dvou festivalech Rudolfa Firkuš
ného, v tomto dvoudílném rozhlasovém pořadu se můžeme zaposlouchat do jeho hry. Průvodní slovo vyplňuje čas
mezi skladbami zajímavostmi ze života klavíristy, dovídáme se též, se kterými hudebními osobnostmi spolupracoval, přináší nám bližší informace ke skladbám, kdy a kde
byly pořízeny nahrávky a seznamuje nás s velmi příznivými dobovými kritikami...
První díl je věnovaný komorní hudbě. Rudolf Firkušný byl
vyhledávaným spoluhráčem. Slavní sólisté Nathan Milstein – housle, Pierre Fournier – violoncello, Gilliard string
quartet, členové Panochova kvarteta společně s klavíristou
Rudolfem Firkušným hrají následující program:
•
Ludwig van Beethoven – Jarní sonáta op. 24 F dur
		 pro housle a klavír;
•
Johannes Brahms – Sonata č. 1 e moll pro klavír 		
		 a violoncello;
•
Antonín Dvořák – Klavírní kvintet op. 81, A dur;
•
W. A. Mozart - Klavírní kvartet g moll.
Klavírní recitály Rudolfa Firkušného v Salcburku (1957)
a v Londýně (1969) nabízí druhý díl pořadu. Vzácné nahrávky jsou vybrány z CD zahraničních společností Orfeo
a BBC.
•
•
•
•

Leoš Janáček – Sonáta 1. X. 1905 – Z ulice;
Fryderyk Chopin - Klavírní sonáta č. 3 h moll;
Joseph Haydn – Sonáty č. 59 Es dur a č. 33 c moll;
Franz Schubert – Klavírní sonáta B dur D. 960.

Protože jsem tyto pořady neslyšela v době vysílání, uvítala
jsem jejich zařazení do archivu Českého rozhlasu. Na uvedených odkazech si je můžeme kdykoli vyhledat.
1. díl:
2. díl:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3189102
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3194271

A ještě mám dvě doplňující poznámky:
Pokud si budete chtít poslechnout nahrávku Musorgského Obrázků z výstavy v interpretaci Rudolfa Firkušného
z roku 1957, která v pořadu není, najdete ji na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=AIizIOyisHc
Též mě zaujala jedna výborná nahrávka recitálu, který proběhl v Salcburku v roce 1957, na klavír hraje Clara Haskil:
https://www.youtube.com/watch?v=E6zmR5BytWA
Této klavíristce je věnovaný článek v časopise Harmonie
(leden 2015). Hraje zde Schubertovu Sonátu B dur D. 960.
Tutéž sonátu můžeme slyšet na konci druhého dílu výše
uvedeného rozhlasového pořadu (z nahrávky Londýnského recitálu Rudolfa Firkušného). Je zajímavé porovnat si
obě vynikající provedení, která se v mnohém liší (například zvolené tempo skladby).
Petra Zíková
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CD Hudba severu
Pro milovníky klavírní hudby se
v nedávné době objevilo na trhu nové
CD, tentokráte s klavírní hudbou severských autorů. Interpretkou je německá klavíristka Lydia Maria Bader
(1981) a v jejím podání si můžeme
vyslechnout 5 klavírních kusů op. 3
dánského skladatele Carla Nielsena,
cyklus „Killikki“ op. 41 finského skladatele Jeana Sibelia, z děl estonských
autorů Klavírní sonátu současného
skladatele Erkki-Sven Tüüra a od
Arvo Pärta skladby „Variationen zur
Gesundung von Arinuschka“ a „Für
Alina“.
Dále CD obsahuje slavnou Griegovu Sonátu e moll op. 7 a „Etudu“ od
soudobého lotyšského autora, jehož
jméno je Rihards Dubra. Jedná se

Interpretka Lydia Maria Bader je
považována za jednu z předních německých klavíristek současnosti. Podle kritik sklízí na koncertech ovace
a píše se o ní v superlativech. I proto
si vysloužila titul „Německá princezna
klavíru“. Její kvality můžete ještě před
zakoupením CD posoudit sami na
youtube – některé z děl jsou zde uvedeny v její interpretaci.
R. Dubra, Etuda: https://www.youtube.com/watch?v=SgL1zjR5roo
o skladatele 19. a 20. století (s přesahem do 21. století), jejichž dílo je pro
většinu z nás, vyjma Griegovy Sonáty,
téměř nebo úplně neznámé. CD je již
druhým albem této interpretky a vyšlo
v německém labelu Gutingi, který se
specializuje na sólovou klavírní tvorbu.

Arvo Pärt: „Variationen zur Gesundung von Arinuschka“: https://www.
youtube.com/watch?v=oGMKCp_
PstM
Průřez skladbami z CD naleznete zde:
http s : / / w w w. youtub e. c om / w atch?v=QF8ch4X7Qd4
Věra Chmelová

KONCERT Y, P REHLÍDKY A SOUTEZ E

Hrajeme si pro radost... – téma Metodického centra 8. 11. 2014
Tento titul jsme si zvykli vídat v programu při zahájení akademického
roku v Metodickém centru JAMU
vždy v září. Přestože jsme si na zajímavé práce dětských skladatelů museli
tentokrát počkat až do listopadu, ukázalo se, že se pro přípravu žáků i práci pedagogů tento termín jeví zřejmě
jako schůdnější.

Osmý listopad byl tedy na Metodickém centru tentokrát zasvěcen,
mimo předměty dalšího vzdělávání
pedagogů, dětské tvořivé práci a výu-



ce předmětu, který je někdy nazýván
improvizace, jindy tvořivé aktivity,
hra s hudbou, skladba atp. Ať tak nebo
tak, vždy vyjadřuje aktivitu a radost
z hudebního tvoření u všech zúčastněných žáků.
Mohli jsme se na chvíli vrátit na prázdninové kurzy do Mikulova – Mikulov-

ské ozvěny – prostřednictvím záznamů
„Pokusných hodinek“ Mgr. Petra Hanouska, na které připravuje vždy pro
zúčastněné děti nějaké zajímavé téma.

Třeba obrazy Františka Kupky, o nichž
jste si mohli přečíst v minulém čísle
Pianissima. Přehrání záznamu z DVD
nyní představu o hudebních a pohybových kreacích mladých klavíristů
upřesnilo i těm, kteří tam tenkrát nebyli.
Než byl připraven záznam z posledního setkání mladých skladatelů v Mikulově, seznámil nás Mgr. Hanousek
s několika „Radami skladatelům“ ze
„Zlatého notýsku“ nedávno zesnulého
pianisty, skladatele, pedagoga a spisovatele Ilji Hurníka. I zde byl patrný autorův vtip a velký smysl pro „hudebníkova trápení“ při práci na skladbách,
jako ve všech knihách, které Mistr
napsal.
Pohádková témata jsou dětem vesměs
blízká. Kdo by neznal příběh „Šťastného prince“ a jeho malé kamarádky vlaštovky? Znovu jsme byli svědky citlivého a nápaditého přístupu dětí k ději
i postavám příběhu. Jejich výstupy
byly úměrné zkušenostem i předpo-
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kladům, ale chuť hudebně se vyjádřit
nelze upřít nikomu z nich. A navíc zde
přibyl prožitek společného díla, který
žáci klavíru až tak často nemívají.
Setkání mladých tvůrců s názvem
„Hrajeme si pro radost“ připravuje
Mgr. Věra Chmelová, Ph.D. Žákům
je dáno téma, které zpracovávají do
tvaru skladby, kterou jako hotovou
přivezou ke svému vystoupení v aule
JAMU. Zde pak mají ještě hodinu na
přípravu bezprostřední improvizace či
skladbičky na podobné téma, které si
vyberou z inspiračního materiálu přímo na místě.
Letošním tématem byl „Podmořský svět“. Inspirativním materiálem
pro malé skladatele byla např. kniha
Radka Malého „Moře slané vody“
s ilustracemi Pavla Čecha nebo verše
Jaroslavy Málkové z knihy „Finistere,
země na konci“. Žáci si také mohli vybrat z mnoha obrazů brněnské malířky Jitky Nejezchlebové, evokujících
představu moře nebo vzít nitku s barevnými korálky, které představovaly
mořské perličky, dát každé barvě jméno tónu a tak vytvořit melodii, ale také
použít připravenou tabulku k výběru
tóniny, barvy atd. „Moře podle Clauda Debussyho“ přestavovaly kartičky
s vybranými takty z jeho Rytin a I. dílu
Preludií, na něž bylo možné rovněž improvizovat a vytvářet vlastní „mořské“
fantazie.
V improvizacích jsme pak slyšeli skladby, které nám představily „Kudy také
plují lodě – mořem Žlutým, Rudým,
Černým nebo Bílým“ v podání žákyně E. Horákové (7 let), M. Steinerové
(11 let) a M. Danišové (14 let) ze ZUŠ
„Žerotín“ Olomouc, od malé začínající žákyně B. Budínové (7 let, ZUŠ
Znojmo) jsme se dověděli „Co šuměla
mušle“ nebo jsme zažili „Barvy moře
v bouři“, a to ve čtyřruční úpravě
N. Hrabovské (11 let) a I. Podešvové
(11 let) ze ZUŠ Karolinka.
Obrázkem se inspirovali P. Jordán
ve skladbě „Odraz slunce v moři“,
M. Steinerová znázornila „Mořské
dno“, M. Danišová objevila „Tajemné



podmořské sochy“ a T. Šmahelová
(17 let) zahrála podle zvoleného obrázku skladbu se zvláštním názvem
„Rohovitky“. Místy až janáčkovskou
barvu v harmonii jsme mohli slyšet ve
skladbě podle obrázku u P. Štěpánka
(16 let, ZUŠ Háj ve Slezsku), kterou
nazval „Večerní hladina“. Barevné perličky inspirovaly např. K. Gajdošovou
(9 let, ZUŠ Orchidea, Brno) k pohádkové skladbičce „O červené rybičce“
a A. Štěpánkovou (12 let) ke skladbičce
„Pole korálků“.
Z připravených skladeb zaujaly práce
zejména starších a zkušenějších žáků.
„Photobacterium phosphoreum“ Pavla Štěpánka, „Stvoření moře“ a „Vlnka“
Terezie Šmahelové nebo „Beznadějně
(až na dno)“ od Markéty Danišové,

u nichž je patrné, že se už delší čas
zabývají improvizováním a tvořením
vlastní hudby. Ale i skladbičky jejich
mladších spolužáků byly velmi zajímavé a nápaditě provedené, často s výtvarným doprovodem (např. Zlaté rybky,
Mořské dešťové zvonky, Sen o delfínovi, Ponorka, Vlnky v korálovém
lese, Osm chapadel chobotnice, Mezi
rybami či Perličky z moře). Posluchači
se mohli přesvědčit, že letošní koncert
mladých skladatelů přinesl ve výsledku další znatelné zlepšení, potvrdil, že
tvořivá práce s žáky je velmi důležitou
součástí jejich vzdělávání na základních uměleckých školách a přináší jim
radost i možnost mnohem hlubšího
chápání a prožívání hudby, kterou studují ve svém hlavním oboru.

V dopolední části ještě představila kolegyně Jana Labašová ze ZUŠ Hranice
svoji třídu, se kterou se věnuje improvizačním hrám i tvoření skladeb pro
jeden i více nástrojů. Ve třídě nejsou
jenom klavíristé, ale i houslisté nebo
zobcová flétna, a žáci jsou různého
věku. Paní učitelka hravou formou
uvádí děti do světa hudby, jejích barev, tónů a zvuků. Děti se učí hledat
nejrůznější barevné odstíny na tradičních i netradičních nástrojích a také si
vytvářejí nástroje podle vlastní fantazie. Malý houslista předvedl posluchačům svoji „Hmyzí suitu“. Využil při
tom všech možných druhů smyků na
celém nástroji, flažolety, pizzicato atp.
ke znázornění mouchy, komára, vos,
včel (zde si zahrálo i obecenstvo), žabky, šneka atd.

K improvizaci na zvolené nástroje
jsou využívány i běžné klavírní skladby, které hraje pedagog a děti se snaží
improvizací skladbu dokreslit. Dále
jsme zhlédli i zajímavou improvizaci
při zvukovém nebo rytmickém znázornění pohádkového klipu, doplnění
veselého skeče (Gagman Borise Hybnera), hry na dirigenta (dynamika, intonace) a další pestrou škálu nápadů,
které děti vedou ke stálé aktivitě v hodině a provokují jejich hudební fantazii a představivost.
Tvořivá práce může přivádět děti, které učíme na základních uměleckých
školách, k lepšímu chápání hudby.
Velká chuť tvořit a vyjadřovat se hudbou se navíc projevuje u stále většího
počtu našich žáků. To je jistě potěši-
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telné, protože tvořivá zkušenost se
jim bezpochyby vyplatí i v jejich budoucích profesích. Proto jim přejme
moudré vedení škol, které i v napjaté
finanční situaci bude hledat cesty, jak
co největšímu počtu zájemců z řad

dětí umožnit vzdělávání v předmětu skladba nebo improvizační dílna,
který již mohou nabízet naše školní
vzdělávací programy. V hodinových
dotacích přidělovaných pedagogům
jsou zatím velké rozdíly. Na výkonech

dětí, které se představily, to ale naštěstí
nebylo znát.
Marcela Slaná

Pod palbou pedagogů a studentů Katedry klavírní interpretace
kého, vedoucího Katedry klavírní interpretace HF JAMU.
V částech Preludium, Danza, Pastorale a Postludium se
střídala místa typická přesvědčivou rytmičností s kontrastními lyrickými plochami, během nichž si mohl posluchač
uvědomit krásu klavírního zvuku a akustickou barevnost
auly JAMU. Zvláště Postludium zaujalo pestrostí nálad a
různorodostí temp, zajímavými souzvuky a rytmickými
figurami. Interpret dílo pojal vzletně a jeho obsah předal
posluchačům s pochopením a sobě vlastním potěšením.
Závěr koncertu patřil Alici Rajnohové, pedagožce KKI
HF JAMU, která přednesla Scherzovou passacaglii op. 9
a Dubnová preludia op. 13 od brněnské autorky Vítězsla-

Divadelní a hudební festival Janáček Brno, jehož 4. ročník
se konal 21. – 29. listopadu 2014, připravil svým posluchačům bohatý a poslechově atraktivní program. Kromě operních, sborových a orchestrálních představení patřilo jedno
sobotní matiné klavírní a komorní hudbě. Dne 22. listopadu vystoupili v koncertním sále JAMU pedagogové a studenti JAMU s díly českých autorů 20. století.
Na úvod koncertu zazněl v podání koncertního umělce
a pedagoga KKI HF JAMU Igora Ardaševa cyklus skladeb „V mlhách“ od Leoše Janáčka. Jedná se o čtyři výrazově bohaté a kontrastní skladby, jejichž způsob pojetí bývá
u interpretů různorodý. V podání Igora Ardaševa nechyběla
hloubka interpretace, výrazné dynamické i agogické kontrasty
ve druhé části Molto adagio, zvukově zajímavé vytažení
středních a basových linií ve třetí části Andantino a poněkud zamyšlené až hloubavé pojetí hlavního motivu ve
čtvrté části Presto.
Od Leoše Janáčka jsme dále vyslechli „Pohádku pro violoncello a klavír“. Klavírního partu se ujal student KKI HF
JAMU Vladimír Halíček, na violoncello hrál Lukáš Svoboda, rovněž student HF JAMU. Janáček se inspiroval ruskou
„Pohádkou o caru Berendějovi, o jeho synu careviči Ivanovi, o zlobě Kostěje Nesmrtelného a o veliké moudrosti
carevice Marji, Kostějovy dcery“. Tato třívětá skladba vyzněla v podání mladých interpretů zvukově barevně a přesvědčivě.
Druhá polovina koncertu patřila hudbě Pavla Haase a
Vítězslavy Kaprálové. Haasova Svita pro klavír op. 13 má
čtyři věty a posluchači ji mohli slyšet v podání Jana Jiras-



vy Kaprálové. Zatímco passacaglia patří k méně hraným
skladbám, Dubnová preludia jsou více vyhledávaným repertoárem mezi mladými umělci. V podání Alice Rajnohové, která se na dílo Vítězslavy Kaprálové zaměřila i ve
své dizertační práci a natočila CD s její klavírní tvorbou,
zazněly jednotlivé skladby prostě, přitom velmi logicky a
výrazově i technicky přesvědčivě.
Celý klavírní koncert se nesl ve slavnostní a povznesené
náladě. Návštěvnost byla velmi vysoká, o čemž svědčila
zcela zaplněná aula a nadšený potlesk obecenstva, které
tvořili jak mladí studenti, tak lidé středního a vyššího věku.
O síle zážitku svědčí i rozhovor dvou pánů seniorů, kteří si
o koncertě povídali ve frontě na šatnu. Na otázku jednoho: „Co tomu říkáš?“ druhý odpověděl: „No byla to palba,
musím to nechat v sobě rozležet“. Je vidět, že česká klavírní
tvorba v podání pedagogů a studentů JAMU byla, je a bude
nesmrtelná.
Věra Chmelová
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Studenti JAMU v živém vysílání
Rozhlasové koncerty mají v Brně dlouhou tradici, která
v posledních letech spíše skomírala spolu s postupným zá-

komorní, zato pro podobné přenosy dobře vybavené. Díky
tomuto zázemí a zejména díky aktivitě hudebního redaktora MgA. Jana Hlaváče (mimochodem absolventa klavíru
na naší katedře) mohli posluchači českého rozhlasu Vltava
ve středu 19. listopadu od 20:00 hod. vyslechnout pořad
Hudební rezerva - Studio live, přímý přenos z nahrávacího studia. Vystoupili v něm studenti z několika kateder HF
JAMU, laureáti interpretačních soutěží.
Jednotlivé hudební vstupy byly proloženy rozhovory moderátora pořadu Jana Hlaváče s interprety, kteří posluchače
seznámili se svými dosavadními úspěchy, plány a zajímavostmi o hraných skladbách. Katedru klavírní interpretace
v samém závěru koncertu výborně reprezentoval student
1. ročníku Pavel Zemen (prof. A. Vlasáková), vítěz posledního ročníku klavírní soutěže B. Martinů v Praze a laureát
dalších soutěží. V jeho zádumčivém podání zazněla příznačně o smrti vypovídající Sonáta pro klavír, dílo před
dvěma měsíci zesnulého Oldřicha Františka Korteho.

nikem prostorného studia na Kounicově ulici. V současnosti má však brněnský rozhlas nově k dispozici podzemní
studio v „jamáckém“ Divadle na Orlí, rozměrem sice dosti

Jan Jiraský

Koncert klavírního oddělení k výročí založení Konzervatoře v Brně
Klavírní oddělení
Konzervatoře Brno
se rozhodlo uctít
koncertem půlkulaté, 95. výročí od
založení školy Leošem Janáčkem. Zajímavě koncipovaný
večer, který proběhl 1. prosince 2014
v koncertním sále
Besedního domu,
byl velmi cenným
a sympatickým počinem. V jeho průběhu vystoupili jak
výrazní a již soutěžně úspěšní talenti
z řad žáků, tak pedagogové školy a
závěrem i umělec, jenž patří k našim
předním představitelům interpretačního umění na evropských i světových
příčkách klavírní interpretace.
Vystoupení dvou zástupců studentské
generace – Veroniky Baslové (ze třídy
Evy Horákové) i již v Brně narozeného Hoag Anh Phama (ze třídy Inny
Aslamasové) – nenechalo nikoho na
pochybách, že Konzervatoř Brno disponuje velmi dobře vedenými talenty
schopnými usilovat v budoucnu o vý-



Renata Bialasová přispěla
výběrem z Preludií Bohuslava Martinů (dílo z roku
1929). Její uvolněný, tvořivý a úhozově propracovaný
výkon zaujal plným porozuměním pro svět autorových miniatur.

znamné soutěžní i umělecké mety
v mezinárodním měřítku.
Ladislav Doležel, absolvent brněnské
konzervatoře a pražské AMU a zároveň jeden ze zástupců nejmladší generace našich pedagogů, přinesl do
programu večera Chopinovo pozdní,
vrcholné dílo, Polonézu – Fantasii
As dur, op. 61. Skladbu uchopil se znatelným důrazem na lyrickou stránku,
přičemž komplikovaná forma v jeho
podání neztratila svůj půdorys a celkové provedení bylo umělecky přesvědčivé.

Závěr slavnostního večera
patřil Igoru Ardaševovi, jehož provedení cyklu „V mlhách“ L. Janáčka i trojice
Smetanových Českých tanců
(Oves, Hulán, Dupák) neslo
pečeť originality a noblesy a
zprostředkovalo posluchačům nevšední zážitek.
Umělecky zdařilý večer, komentovaný navíc panem Davidem Marečkem
s bezprostředností jemu vlastní, vyústil i po společenské stránce do setkání účinkujících s řadou příznivců
konzervatoře a osobností brněnské
hudební kultury.
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Klavírní koncert Kostiantyna Tyshka
Čtvrteční a páteční koncertní večery
v aule JAMU obvykle patří klavíru.
Výjimkou nebyl ani pátek 21. listopadu, kdy měli posluchači možnost
vyslechnout zajímavý a náročný program v podání mladého talentovaného klavíristy a zároveň dirigenta KostiantynaTyshka.

a orchestr č. 1 D dur, op. 9 od Sergeje
Prokofjeva (druhá část byla přídavkem
pro nadšeně tleskající publikum), kterou si zahrál spolu se svou mladší sestrou, houslistkou Antoninou Tyshko. Ze
hry bylo cítit, že oba mladí umělci jsou
výborně sehraní a vybraný repertoár je
jim hudebně velmi blízký.

Kostiantyn Tyshko se narodil roku 1991
v Kyjevě a hře na klavír se věnuje od
pěti let. Po studiích na Specializované
střední hudební škole Mykoly
Vitalijoviče Lysenka a Čajkovského hudební akademii v rodném městě pokračoval ve studiu
klavírní hry na Janáčkově akademii múzických umění pod pedagogickým vedením doc. Jana
Jiraského, Ph.D. Vloni úspěšně
ukončil magisterským titulem
své klavírní studium, kromě toho
ještě studuje obor Dirigování orchestru na Katedře kompozice,
dirigování a operní režie.

Druhá část koncertu nabídla posluchačům neméně náročné a posluchačsky přitažlivé skladby. Symfonické

Na úvod koncertu si vybral méně
hranou Toccatu BV 287 Ferruccia Busoniho. Následovalo 15 variací a fuga
Es dur, op. 35 Ludwiga van Beethovena.
Přestože se jednalo „pouze“ o 15 variací, jejich délka a technická náročnost
se vyrovná vrcholným dílům klavírní
literatury. První polovinu koncertu završily dvě části z Koncertu pro housle

etudy, op. 13 Roberta Schumanna pat
ří mezi oblíbené a často hrané skladby studentů JAMU. Mohou na nich
ukázat své technické i výrazové přednosti, což se interpretovi podařilo. Následující Scherzo č. 2 b moll, op. 31 a
Balada č. 4 f moll, op. 52 Fryderyka

Chopina uzavřely velmi úspěšný a poslechově zajímavý koncert.
Kostiantyn Tyshko patří mezi klavíristy, kteří asi nikdy nebudou mít
o posluchače nouzi. Mezi jeho největší
interpretační přednosti patří spontánnost, neubývající energie a téměř
nakažlivá chuť do hraní, která je ze
hry cítit i vidět. Přestože jeho pojetí
skladeb bývá často odlišné od „naposlouchaných“ skladeb a posluchač
během jeho hry může vést sám
se sebou dialog typu: „tady se
to nehraje tak pomalu, proč zde
tolik zeslabil, tuto frázi bych
asi vystavěl jinak, na poslední
akordy bych tak nespěchal, charakter této skladby by mohl být
výrazově klidnější“, ale také „ty
dynamické kontrasty jsou obdivuhodné a zároveň přirozené,
takový tah se nepodaří komukoliv, jeho technické možnosti
jsou asi neomezené, u jiného by
to znělo jako manýra, ale jemu
to na „živém“ koncertě věřím“,
jeho hra působí celkově přirozeně,
osobitě a zajímavě. Je příjemné vidět
a slyšet, že i po ukončení magisterského studia dokáže člověk v klavírní hře
dělat pokroky a dál na sobě pracovat.
Věra Chmelová

Súťažili mladé klavírne dvojice...
Súťaž Per Quattro Mani má za sebou už desiaty ročník,
ktorý sa uskutočnil v prvých novembrových dňoch roku
2014 v Brne. Vysoký počet zúčastnených dokumentoval
mimoriadny záujem o pestovanie tradície štvorručnej klavírnej hry. Súťažilo 41 dvojíc, teda temer neuveriteľných
82 mladých klaviristov! Organizátori zo Základnej umeleckej školy Jaroslava Kvapila vynikajúco zvládli nielen nápor súťažiacich, ale aj učiteľov, rodičov i ďalších prítomných záujemcov.
Počuli sme veľmi dobre a zodpovedne pripravené výkony.
Niekomu sa darilo viac, niekomu menej, ako to už v takýchto náročných momentoch býva, no temer z každého
vyžaroval záujem, radosť z interpretácie i snaha zahrať čo
najlepšie... Súťaž presvedčila, že štvorručná hra je v súčasnosti u detí i mladých klaviristov veľmi obľúbená, inšpiru-
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júca, stimulujúca, je jednou z možností získať nielen schopnosť, ale i radosť z tvorivého muzicírovania v partnerstve.
Napriek vysokému počtu zúčastnených prekvapila celkove
výborná a pomerne vyrovnaná úroveň vo všetkých kategóriách. Temer u všetkých dvojíc bolo možné pozorovať snahu o dôkladnú súhru, ktorá je práve pri charaktere klavírneho tónu s jeho presným bodom začiatku znenia náročná.
Úsilie o synchrónnosť vytvára základnú bázu, nad ktorou
pri štvorručnej hre rovnako ako pri hre na dvoch klavíroch dominuje schopnosť navzájom sa počúvať, počúvať
celok, hudobne sa stotožniť. Ak je interpretácia umelecky
presvedčivá a tvorivá, poslucháč rád odpustí aj náhodný

„asynchrón“, či nepresnosť. A takýchto vzácnych hudobných zážitkov, naplnených vzájomným súladom a hudobným porozumením sme si odniesli z Brna najmä zásluhou
ocenených dvojíc veľmi veľa. Prispeli k nim však nielen
výkony súťažiacich, ale aj zaujímavá dramaturgia, obohatená o pozoruhodný výber povinných skladieb z diel českých
autorov Karla Czerného, Vítězslava Nováka, Klementa Slavického, Jana Nováka, Antonína Tučapského a Olgy Ježkovej.
prof. Ida Černecká

Pozn. redakce: odkaz na výsledky soutěže naleznete v kapitole
Propozice a výsledky klavírních soutěží.

Další koncert studentů Klavírní pedagogiky na HF JAMU
Další takový koncert se uskutečnil
12. listopadu 2014 v aule HF JAMU.
Dva účinkující se představili v programu instruktivním i koncertním. Koloman Zachar zahrál výběr z Dvouhlasých invencí a Tříhlasých sinfonií
J. S. Bacha, 1. sešit Loutek B. Martinů,
výběr z Griegových Lyrických kusů
a dvě preludia z op. 25 S. Rachmaninova. Pavel Valvoda pak přednesl klavírní cyklus Barkaroly op. 10 V. Nováka a společně se svým kolegou také
čtyřruční Schubertovu Fantasii f moll
D.940.

Bakalářský studijní obor Klavírní pedagogika, zaměřený do značné míry
na rozvoj pedagogických dovedností
a získání nejmodernějších znalostí,
rozvíjí také interpretační dovednosti
(Hra na klavír, Hra instruktivní klavírní literatury, Komorní hra, Klavírní doprovod a Interpretační seminář) a může se pochlubit zajímavými
uměleckými výkony. Posluchači, klavírní pedagogové, studující v časově



únosné kombinované formě, v rámci
svých projektů už třetím rokem prokazují vysokou úroveň v interpretaci
instruktivní klavírní literatury. Nejčastěji vystupují v rámci učitelských
koncertů na svých ZUŠ, ale jejich
interpretační výkony zaznívají i na
koncertech HF JAMU - připomeňme
z minulosti například koncertní vystoupení M. Vlčkové, D. Vymlátilové
a E. Zonové.

Abonenti a další koncertní posluchači, zprvu překvapeni částečně instruktivním programem, nakonec
ocenili kvalitu zvoleného repertoáru i jeho provedení. Koncert vyzněl
přesvědčivě, interpreti zaujali nejen
profesionálním přístupem, ale zejména zvukovými nuancemi a kulturou
klavírního tónu, v případě Schuberta
navíc schopností dobré souhry a uměním naslouchat druhému.
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Abonentní cyklus koncertů ZUŠ
S příchodem jara se na nás usmálo nejen sluníčko, ale i štěstí v podobě nabídky pana starosty města. Rozhodl se
zainvestovat ve prospěch naší „Zušky“
a věnovat škole velmi atraktivní částku
na zakoupení nového nástroje, nového klavíru.

Od paní profesorky A. Vlasákové jsme
již dříve na MC JAMU Brno dostali
nabídku pořádat koncerty studentů
JAMU Brno, ale náš nástroj k tomu
nebyl vhodný. A právě teď jsme se konečně mohli odhodlat pozvat si k nám

Po schválení návrhu Radou města
bylo vypsáno výběrové řízení a my si
užívali zajímavý čas. Objížděli jsme
(tříčlenná komise) jednotlivé účastníky konkursního řízení a hráli, poslouchali, zkoumali a nechali se zasvěcovat
do tajů výroby jednotlivých nástrojů,
do postupů jednotlivých firem atd.
Byla to velmi drahocenná zkušenost
a musím říci, že jsme se všude setkali
se zasvěcenými a svoji profesi povětšinou milujícími lidmi.
A pak přišel ten toužebně očekávaný
den, kdy nám námi vybraný nový nástroj přivezli. Bylo to v době velkých
prázdnin a my nadšeni klavírem, jeho
zvukem, velmi „příjemnou povahou“,
přemýšleli, jak jej v nastávajícím školním roce přivítáme. Následoval tedy
slavnostní večer, kde jsme za přítomnosti vedení dané firmy, vedení města
a pochopitelně především těch, kteří
s velkými očekáváními na nástroj čekali, tedy učitelů, studentů a přející veřejnosti, nástroj pokřtili recitálem jednoho ze členů výběrové komise (Pavel
Zemen - student JAMU Brno).
Byli jsme všichni nadšeni a přemýšleli, jak dál využít našeho milovaného
„AFÍKA“ (tak si děti nový nástroj sami
nazvaly – výrobcem je totiž firma AUGUST FÖRSTER z Löbau). Napadlo
mne zorganizovat cyklus klavírních
recitálů, tím potěšit sebe i veřejnost
a nabízela se zároveň možnost naučit
žáky něčemu pro ně novému, a sice
názorně je seznámit s pojmem abonentní cyklus. Zdaleka ne všichni
(včetně rodičů) věděli, co abonentní
cyklus znamená, co obnáší, jaké výhody jim může poskytnout apod.



talentované krásné mladé lidi a uspořádat jim u nás koncert a ne jeden.
Jsem moc ráda, že jsem se do tohoto
projektu pustila. Setkala jsem se s velmi vstřícnými reakcemi jak od vedení
školy, tak od rodičů žáků, ale i samotných aktérů těchto koncertů, a sice
studentů JAMU Brno.
Vyrobili jsme dětem i dospělým abonentní vstupenky, naplánovali jednou
měsíčně po dobu pěti měsíců termíny

krásných klavírních podvečerů a vše
se dalo do pohybu. Máme za sebou již
první z koncertů (přijely k nám dvě
mladé klavíristky Alžběta Krausová
a Nikol Bóková, obě studentky bakalářského studia Katedry klavírní interpretace HF JAMU v Brně) a všichni
byli náramně spokojeni. Samozřejmě,
že ještě po cestě sbíráme další zkušenosti a dolaďujeme určité věci. Například jsme se, po dohodě s kolegyní,
rozhodli uspořádat vždy před každým
konkrétním koncertem jakousi diskusi s dětmi, případně zájemci z řad veřejnosti, o programu daného recitálu,
popovídat si s nimi o skladbách, skladatelích apod. Jde nám o to, abychom
všem hudbu, kterou uslyší, přiblížili,
předem vysvětlili a tak jim usnadnili
pochopení někdy pro žáky těžšího repertoáru, abychom je navnadili, případně si připravili pro žáčky nějaké
úkoly – čeho si mají všímat, co vlastně
mají slyšet, co pro ně slyšená hudba
znamená atd. Nápadů a možností, jak
pracovat s dětmi po koncertě, je mnoho.
Jsem moc šťastná za našeho „AFÍKA“,
za vstřícnost Katedry klavírní interpretace HF JAMU v Brně, jmenovitě
paní profesorky Aleny Vlasákové a vedoucího katedry pana docenta Jana Jiraského, za samotné studenty hudební
fakulty (všechny naplánované termíny
jsou jimi již naplněny) a v neposlední řadě jsem šťastná za reakci u nás
ve škole, vedení školy, žáků a celé veřejnosti včetně pana starosty města,
který byl na prvním koncertě osobně
přítomen.
Vím, že nás čekají moc příjemná a inspirující setkání a jsem za ně vděčná.
Ráda bych poděkovala všem zainteresovaným lidem z JAMU, především
pak paní profesorce Aleně Vlasákové,
za jejich vstřícnost.
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Dvořákův Lipník
Nesoutěžní přehlídka ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův
Lipník
proběhne 15. května 2015 v prostorách ZUŠ A. Dvořáka
v Lipníku nad Bečvou.
Přehlídka navazuje na tradici festivalu, který je od roku
1996 zaměřen na toto komorní obsazení a tvorbu Antonína Dvořáka.
V tomto roce dává příležitost všem žákům ZUŠ, kteří se
věnují čtyřruční hře a hře na dva klavíry, chtějí si zahrát
a porovnat svou úroveň s ostatními, inspirovat se a v roce
2016 se bez obav přihlásit do VI. ročníku celostátní soutěže
ZUŠ pro klavírní dua Dvořákův Lipník.

Účastníci přehlídky budou zařazeni dle došlých přihlášek.
Maximální počet zařazených dvojic je 40. Další je možno
zařadit jako náhradníky. Cestovné a stravné si hradí účastníci sami.
Přihlášky zasílejte do 31. 3. 2015 e-mailem nebo na adresu:
•
•
•
•

ZUŠ A. Dvořáka
Havlíčkova 643
751 31 Lipník nad Bečvou
e-mail: zusad.lipnik@lipnet.net

Informace o soutěži naleznete na internetových stránkách
ZUŠ: http://www.zuslipnik.cz/?section=dvorakuvlipnik

Podmínky účasti:
Povinné skladby nejsou stanoveny, skladby A. Dvořáka
jsou vítány, nejsou však podmínkou účasti. Časové omezení repertoáru je do 15 minut.

Orchestrální koncert studentů JAMU

Brněnskou sváteční atmosféru předvánočního období
obohatil orchestrální koncert Janáčkova akademického
orchestru, který se konal v pátek 12. prosince 2014 v Besedním domě. Spolu s orchestrem se publiku představili
sólisté – studenti HF JAMU. Katedru klavírní interpretace
reprezentoval Vladimír Halíček, posluchač 2. ročníku magisterského stupně, studující pod pedagogickým vedením



prof. Aleny Vlasákové
a doc. Jana Jiraského.
Spolu s Lukášem Svobodou (violoncello) a
Janem Rybkou (housle)
se představil v Beethovenově Trojkoncertu C dur,
op. 56. Všichni tři sólisté
se svých partů zhostili
s pochopením a profesionálním nadhledem.
Vladimír Halíček, laureát Oxford Piano Festival
2014 a Concorso Internazionale Citta di Pesaro
2014, rozezníval Steinway komorně barevným
kulatým úhozem. Zrovnoprávnil tak dynamické
možnosti sólových nástrojů, aby mohli vyniknout i jeho spoluhráči.
Orchestr hrál s mladistvou energií a radostí, bez akademické strnulosti. Jistě to byla ve velké míře zásluha dirigenta
Rastislava Štúra, někdejšího absolventa HF JAMU, který
dnes patří k renomovaným evropským umělcům.
Věra Chmelová a redakce pp
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P ROPOZ ICE A V ÝSLEDKY KLAV ÍR NÍCH SOUTEZ Í
VÝSLEDKY KLAVÍRNÍCH SOUTĚŽÍ
Per Quattro Mani

Čtyři ruce na klávesách

Doba konání: 7. – 8. listopadu 2014
Kompletní výsledky naleznete zde:
http://www.zusjk.cz/per_quattro_mani/

Doba konání: 21. – 22. listopadu 2014
Kompletní výsledky naleznete zde:
http://www.zsazus.cz

Mládí a Bohuslav Martinů 2015
7. ročník přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2015 proběhne ve dnech
5. - 7. května 2015. Vzhledem k dosažení kapacitního maxima v předchozím roce bude tento ročník uspořádán

v oborech hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a literárně dramatickém
oboru. V dalších letech budou střídány postupně všechny další obory a
nástroje. Bližší informace a propozice

naleznete již brzy na internetových
stránkách:
http://www.zusbmpolicka.cz/mladi-a
-bohuslav-martinu

Festival Polsko
OCENA WYKONAWCÓW

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów w
Głubczycach odbywa się co dwa lata.

2. X edycja festiwalu odbędzie się w dniach 16 – 19
maja 2015 r.

z międzynarodowego świata muzyki.

4. Uczestnicy występują w przesłuchaniach w

3. Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 15.04.2015 r.
na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego
48-100 Głubczyce, ul. Warszawska 18
lub na e-mail: festiwal@psm.glubczyce.info

4. Oprócz formularza należy przesłać:
* kopię aktu urodzenia lub inny oficjalny
dokument potwierdzający datę i miejsce
urodzenia
* jedno zdjęcie paszportowe z nazwiskiem i
imieniem uczestnika na odwrocie
* potwierdzenie wpłaty wpisowego w kwocie
130 zł

5. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia
pokrywają uczestnicy.

kolejności od najmłodszego do najstarszego
(zgodnie z datą urodzenia).
5. Kolejność wykonywania utworów jest dowolna,
wszystkie utwory muszą być wykonane z
pamięci.
6. Przesłuchania festiwalowe odbędą się w
Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach.
7. Wszyscy wykonawcy otrzymują dyplomy
uczestnictwa oraz pamiątki.
TERMS OF PARTICIPATION

I grupa – 10 lat i młodsi (urodzeni od 2005 r.)
II grupa – 12 lat i młodsi (urodzeni od 2003 r.)
III grupa – 14 lat i młodsi (urodzeni od 2001 r.)

7. Każdy uczestnik festiwalu wpłaca wpisowe w
wysokości 130 zł do dnia 15.04.2015 r. na konto:
Rada Rodziców przy PSM w Głubczycach
88 8868 0004 1000 0000 4112 0001
Bank Spółdzielczy w Głubczycach

8. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
I grupa – nagrody rzeczowe
II i III grupa:
I miejsce 300 EURO,
II miejsce 250 EURO,
III miejsce 150 EURO,
oraz dla wyróżnionych nagrody rzeczowe

9. Organizatorzy festiwalu mają prawo
zdyskwalifikować zgłoszenie nie odpowiadające
wymaganiom.

7. Each festival participant is charged 130 PLN,
which must be paid till 15th of April, 2015 –
BANK ACCOUNT
Rada Rodziców przy PSM w Głubczycach
Bank Spółdzielczy Głubczyce
88 8868 0004 1000 0000 4112 0001
IBAN 88 SWIFT POLUPLPR

8. The organizing committee agreed on the
following rewards:
1 group: item rewards,
2,3 group:
1st prize – 300 €
2nd prize 250 €
3rd prize – 150 €

9. The organizers of the festival can turn the

1. The International Festival of Young Pianists is
organized every two years.

application down if it does not satisfy their
conditions.
SCORING OF PARTICIPANTS

2. The 10th edition of the festival will take place
between 16 – 19, May, 2015

3. Application forms should be sent to:

6. W konkursie mogą wziąć udział dzieci do lat 14:



1. Występy uczestników festiwalu ocenia jury.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Jury składa się z wybitnych muzyków, osobistości

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
48-100 Głubczyce, ul. Warszawska 18
e-mail: festiwal@psm.glubczyce.info
and must be sent no later than the 15th of April,
2015.

4. Application forms should cantain a copy of a
birth certificate of each participant, one signed
photo and a confirmation of making a payment
(130 PLN)

1. All scoring will be done by the Commission.
2. All decision of the Commission are final.
3. The panel of judges is created by famous music
personalities from the world of music.

4. Students will perform according to the date of
birth.

5. Students may perform the pieces in any order
they wish, but they must play from memory.

6. Competitions will take place it the Cultural
Centre of the city and District of Glubczyce.

7. All participants will recive certificates of
participation and souvenirs.

5. The cost of traveling and board accommodation
must be covered by each participant.

6. Only children under 14 years ol may participate
in the contest:
1 group – children 10 years old and younger –
born in 2005
2 group – children 12 years old and younger –
born in 2003
3 group – children 14 years old and younger –
born in 2001

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry

					MC KKI HF JAMU

2. číslo / 1. ročník leden 2015

38

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž
6. ročník
15. – 17. 5. 2015 Kamenice nad Lipou

3. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 16 – 20 minut.
Musí zahrnovat skladbu (skladby):

Jednokolová soutěž pro klavíristy do 26 let.

a) V. Nováka v trvání minimálně 5 minut nebo
b) O. Nedbala v trvání minimálně 5 minut nebo
c) V. Nováka a O. Nedbala v trvání minimálně 5 minut.

Soutěž je v roce 2015 zaměřena na dílo V. Nováka a jeho
kolegy z Dvořákovy kompoziční třídy Oskara Nedbala.
V tomto roce došlo ke změně ve věkových kategoriích.
Soutěžící budou rozděleni do čtyř věkových kategorií.
1. kategorie
2. kategorie
3. kategorie
4. kategorie

-

do 12 let ( nar. po 17. 5. 2002)
od 13 do 15 let ( nar. po 17. 5. 1999)
od 16 do 18 let (nar. po 17. 5. 1996)
od 19 do 26 let (nar. po 17. 5. 1988)

Program:
1. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 6 – 10 minut.
Musí v něm být zastoupena alespoň 1 skladba V. Nováka nebo O. Nedbala.
2. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 11 – 15 minut.
Musí v něm být zastoupena alespoň 1 skladba V. Nováka nebo O. Nedbala.



4. kategorie: Soutěžící zahraje libovolný program v trvání 25 – 40 minut.
Musí zahrnovat díla:
a) V. Nováka v trvání alespoň 10 minut nebo
b) O. Nedbala v trvání alespoň 10 minut nebo
c) V. Nováka a O. Nedbala v trvání alespoň 10 minut.
Hra zpaměti je podmínkou.
Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 31. 3. 2015
Kompletní informace a přihláška budou umístěny zde:
www.vitezslavnovak.cz nebo www.oskarnedbal.cz
Podrobnosti a dotazy k propozicích poskytne paní Ludmila Peřinová (kontakt: ludmilaperinova@gmail.com)
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Karlovarská Růžička

17. – 18. dubna 2015 Karlovy Vary

k 31. 12. 2015, minutáž: 1. kolo 20-25 minut, 2. kolo 35-40
minut, 3. kolo koncert s orchestrem.

Jednokolová soutěž

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2015

I. kategorie - narozeni 2007 a mladší
II. kategorie - narozeni 2005 a 2006
III. kategorie – narozeni 2004 a 2003
Porota doporučuje zařadit skladby z období baroka a klasicismu.
Přihlášky posílejte do 20. února 2015
Soutěžní poplatek 400 Kč
Další podrobnosti naleznete zde:
www.zusad.cz

Další podrobnosti naleznete zde:
http://www.franzschubert.cz/

Mezinárodní klavírní soutěž Petra Toperczera
23. – 26. dubna 2015 Košice

14. ročník této soutěže se koná jednou za dva roky a je určen pro děti a mládež do 17 let v sólové hře na klavír.
Soutěž je vyhlašována ve čtyřech kategoriích:
I. kategorie – rok narození 2004, 2005 a mladší
II. kategorie – rok narození 2002, 2003
III. kategorie – rok narození 2000,2001
IV. kategorie – rok narození 1998, 1999

XIX. mezinárodní Schubertova soutěž
pro klavírní dua
15. – 18. dubna 2015 Jeseník

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích:
I. kategorie je jednokolová, horní věková hranice každého
účastníka činí 21 let,

Další podrobnosti naleznete zde:
http://www.zuske.sk/sites/default/files/propozicie_2015.
pdf

(dovršení do 31. 12. 2015), minutáž: 25-35 minut.
II. kategorie je tříkolová, horní věková hranice součtu věku
obou účastníků činí 70 let; věk soutěžících se bude sčítat

DALSÍ MIMOKATEDRÁLNÍ KLAV ÍR NÍ AKCE
Dojmy ze semináře klavírní pedagogiky a interpretace Mgr. Hany Tölgové
Každý rok jezdí pedagogové klavírních oddělení na různé vzdělávací
semináře, aby se dozvěděli nejnovější
trendy z oblasti klavírní metodiky. Organizátorkám se podařilo uskutečnit
seminář přímo na naší Základní umělecké škole Klementa Slavického v Kadani, a to v sobotu 22. listopadu 2014.
Tento seminář vedla paní Mgr. Hana
Tölgová, která již přes třicet let vyučuje žáky hře na klavír jak na ZUŠ
v Mostě a v Litvínově, tak na Konzervatoři v Teplicích. Ve své přednášce
se zaměřila na téma „Jak správně číst
mezi hudebními řádky“.
Jako student oboru Klavírní pedagogika HF JAMU jsem se zajímal o praktické využití teoretických poznatků,
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které se týkaly studia notového textu
a jeho správného výkladu. Mgr. Hana
Tölgová byla mou profesorkou na teplické konzervatoři a stále obdivuji,
s jakou chutí a absolutním soustředěním se věnuje i žákům na základním
stupni. Na ZUŠ pracuji s dětmi různého věku, a tak si vážím každé rady,
která by mi pomohla své žáky učit
efektivněji.
Zajímavostí přednášky bylo využití dataprojekce, s jejíž pomocí Mgr. Hana

Tölgová učitele názorně seznámila se
základními složkami hudební interpretace, s prvky hudebního textu, které mají zásadní význam při chápání
a pochopení notového textu (tempo,
výška a délka tónů, dynamika, harmonie, prstoklad, pedalizace apod.).
Tato dataprojekce byla taktéž využita
k promítání hudebního textu, se kterým lektorka společně s žáky pracovala.

O seminář byl velký zájem, což také
dokazuje účast několika úspěšných
žáků klavírních soutěží a hojný počet
pedagogů. Věřím, že se do budoucna
podaří na naší ZUŠ těchto seminářů
zorganizovat více. Pro pedagogy i pro
žáky jsou tyto semináře velkou inspirací a motivací.
Koloman Zachar

Ohlédnutí za soutěží Virtuosi per Musica di Pianoforte
Ve dnech 19. – 21. listopadu 2014
hostilo Severočeské divadlo v Ústí
nad Labem 47. ročník mezinárodní
klavírní soutěže Virtuosi per musica
di pianoforte. Soutěž tradičně otevírá slavnostní koncert, na němž se
představil absolutní vítěz 46. ročníku

toři rozšířili rozdělení soutěžících do
čtyř věkových kategorií, čímž dostávají šanci zúčastnit se i děti do 9 let.
Zvyšující se zájem ze strany soutěžících potvrzuje, že to byl krok správným směrem a umožnil další rozvoj
soutěže. Pro českou klavírní pedago-

i řada zvláštních cen, z nichž jedna
je určena pedagogům. Cena pro nejúspěšnějšího českého pedagoga byla
letos udělena paní Mgr. Irině Kondratěnko.
Letošní novinkou byla možnost sledovat výkony soutěžících druhého
kola i závěrečný koncert vítězů živě
online. „Má to hned dva důvody. Za
prvé chceme přispět k větší transparentnosti a tedy i objektivitě soutěže,
za druhé je naším záměrem umožnit
vidět a slyšet soutěž i těm, kteří se nemohou do Ústí dostat,“ říká Bc. Marek
Korbélyi, ředitel ZUŠ Evy Randové,
která soutěž organizuje.
Uvedené fotografie či záznamy koncertů mohou alespoň částečně zprostředkovat krásnou atmosféru soutěže.
Matej Olejár
záznam zahajovacího koncertu:

Elias Friedrich Projahn (Německo).
Svým provedením Mendelssohnova
Koncertu g moll publikum utvrdil, že
zmíněný titul získal zcela oprávněně.
Myslím, že možnost zahrát si a pracovat s profesionálním orchestrem je pro
mladé interprety velmi motivujícím
momentem.
V následujících dvou dnech se představili malí a mladí pianisté ze 17 zemí
světa. Jejich výkony posuzovala soutěžní porota za předsednictví pana
MgA. Martina Kasíka, Ph.D.. Počínaje
předcházejícím ročníkem organizá-



giku je potěšitelné, že se také zvyšuje
úspěšnost pianistů z Česka: letos to
byla více než třetina oceněných. Mezi
mnoha pozoruhodnými výkony porotu nejvíce oslovila hra patnáctileté
soutěžící z Moskvy Jelizavety Ključerevy. Její výkony jí přinesly nejenom
nadšené reakce publika, ale i rekordní bodové hodnocení. V jejím podání uslyšíme v úvodu dalšího ročníku
Koncert c moll Sergeje Rachmaninova.

ht t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w at ch?v=4PkFZb97KoI
záznam koncertu vítězů:
http://www.youtube.com/watch?v=NIOGDNz0XbA#t=70

Kromě hlavních, vedlejších cen a čestných uznání je každoročně udělena
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KLAV ÍR NICKÁ P ORADNA DANIELA KIKT Y
V minulém čísle Pianissima jsme se
bavili o výběru správného nástroje.
Nyní už nástroj máme a zajímalo by
nás,

jejich vylití na nástroj může způsobit
rozsáhlé škody. Doporučuji nástroj
jednou ročně nechat vyčistit, zregulovat a naladit.

jak se o takový klavír dobře starat,
aby se nepoškodil a ladění vydrželo
co nejdéle.

Čím bychom měli nástroj čistit a ošetřovat?

Na prvním místě bych se zmínil
o umístění nástroje. Piano by nemělo stát blízko zdroje tepla a také
ne u okna, kterým se větrá. Má se za
to, že klavíru škodí změny teploty. Je
pravda, že nástroj se změnou teploty
rozladí, ale pokud změna není moc
prudká, tak mu neškodí. Jiné je to
s vlhkostí. Radiátory způsobují velmi
nízkou vlhkost. Otevřené okno při
deštivém počasí je pak opačný extrém.
Je dobré, pokud je to možné, udržovat
vlhkost kolem 55%. Rovněž dejte pozor, aby pianino nestálo úplně u zdi.
Doporučuje se mezera asi 7 cm, dřevo
tak může “dýchat” a je to dobré i kvůli
rezonanci.
Dále chraňte nástroj před vodou. Nikdy nástroj vodou neumývejte a nedávejte na nástroj květiny. To je opravdové barbarství, se kterým se bohužel
často setkávám. Někteří ladiči dávají
do pianina sklenici s vodou, aby nevysychalo. Takové „odborníky“ si radši
domů nezvěte. Voda způsobuje rezavění strun. Rovněž pozor na nápoje,

Na povrchové části nástroje používejte
šetrné prostředky na nábytek. Může se
to lišit podle povrchové úpravy nástroje. Pozor na klávesnici. Nikdy ji nemyjte vodou. Obložení kláves bývá přiklíženo glutinovým klihem, který vodu
nesnáší. Poměrně dost nástrojů má
ještě obložení ze slonoviny. Ta dostává
věkem nažloutlou patinu. Kdysi jsme
prováděli bělení kláves tak, že se potřeli
roztokem peroxidu vodíku (asi 20%) a
vystavily se na slunko. Já to nedoporučuji. Klávesy sice zbělají, ale stanou se
velmi křehkými a háklivými na náraz.
Jejich nažloutlá patina má své kouzlo a
já radím nezasahovat. Obložení kláves
z umělých hmot můžete očistit trochou
lihového čističe, třeba okeny, na jemném hadříku. Myslím, že tato operace
nástroji nijak neškodí, takže klávesy
můžete očistit, kdykoli je to potřeba.
Rozumného člověka asi nenapadne
manipulovat u klavíru s ohněm. Přesto bych upozornil, že některé nástroje
mají obložení kláves z celuloidu, který
je prudce hořlavý. Pozor na cigarety na
klávesnici.

Jak skladovat a stěhovat klavír?

Jak už jsem výše napsal, chlad nástrojům neškodí, pokud se nejedná o extrémní mráz. Pokud je nutné nástroj
přechodně uskladnit v nevytápěném
prostoru, nevadí, ale chraňte jej před
vlhkem a prudkými změnami podmínek. Stěhování doporučuji svěřit zkušeným odborníkům. Na první pohled
se zdá, že je to zbytečná investice. Ale
viděl jsem už dost rozbitých nástrojů
a ty mluví jasně.
Daniel Kikta

Z veselých příhod Daniela Kikty
Večer už přecházel v noc, ale na hradeckém nádraží bylo
stále dost rušno. Do odjezdu vlaku mi zbývalo ještě dost
času, a tak jsem si prohlížel lidi a přemýšlel. Najednou mne
z myšlenek vyrušili dva uniformovaní muži. Ani mne to
moc nepřekvapilo. Tenkrát mi bylo něco přes dvacet a délka mých vlasů spolu s oděvem příliš neodpovídala ideálu socialistického mladého muže. Soudruzi zasalutovali
a slušně požádali o občanský průkaz. Podal jsem jim ho
a jeden z nich se začetl. Jméno... bydliště... zaměstnavatel...
sociální postavení... A najednou se čtoucí soudruh pustil
do hurónského smíchu. Mezi jednotlivými výbuchy vyrážel stěží srozumitelná slova:



„Franto, tývoe, ladič pian... to bude spíš pijan, než ladič!
Co? Tývoe!“
Už tenkrát jsem tento vtípek slýchal několikrát denně a od
službukonajících příslušníků Veřejné bezpečnosti mi připadal poněkud nepatřičně.
„Pánové,“ pravím, „tento vtip je už poněkud starý, novější
by nebyl?“
„Starej, ale dobrej.“ Odtušilo rameno spravedlnosti.
Byl jsem mladý a drzost mi rozhodně nescházela. Tuto
chybu příslušníka jsem nemohl nechat nepotrestanou.
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„Víte pánové,“ povídám, „vy o mně znáte jenom tento jeden vtip, ale netušíte, kolik jich znám já o vás!“
„Jo? Řekni.“ V očích policajta se zlověstně zablýsklo a jeho
přechod do familiárního tykání také nevěstil nic dobrého.
„Jo. To tak!“ pravím.
„Tak si sbal občanku a vypadni!“ zařval policajt.

příklad toho, co si za komunismu mohl dovolit obyčejný
policista. Slíbil jsem ale, že mé příběhy budou veselé a slib
dodržím.
Pracoval jsem tehdy ve firmě PETROF a za několik dní po
této příhodě přišel jeden kolega do práce a všem se smíchem ukazoval svůj zbrusu nový občanský průkaz. V kolonce sociální postavení jsme s nemalým pobavením četli:
„ladič pijan“.

Neudělal jsem jim tu radost. Zůstal jsem stát a dál jsem čekal na svůj vlak. Tento příběh jsem ani trochu nepřikrášlil.
Opravdu se stal tak, jak jej vyprávím a může sloužit jako

Daniel Kikta

AKT UALIT Y PO UZ ÁV ERCE
Ve dnech 19. – 21. března 2015 pořádá KKI HF JAMU kurzy a přednášky MgA. Lukáše Michela, Art.D.
Plánovaný program:

•
•
•

čtvrtek 19. 3. – veřejná výuka, přednáška, koncert
pátek 20. 3. – veřejná výuka
sobota 21. 3. – Metodické centrum: přednáška o klavírních skladbách K. Slavického

Kurzy a přednášky jsou po předchozí registraci přístupné studentům a pedagogům konzervatoří, hudebních škol a další
odborné veřejnosti. Žádosti o účast (aktivní / pasivní) zasílejte na e-mail: jirasky@jamu.cz
Dne 4. března 2015 se na Konzervatoři v Pardubicích koná přednáška, koncert a kurzy doc. Jana Jiraského.
Plánovaný program:

•
•

10:00 hod. - přednáška o stylových aspektech klavírní interpretace
odpoledne koncert a veřejná výuka studentů

V případě zájmu o účast kontaktujte vedoucí klavírního oddělení MgA. Janu Turkovou - jana@turkova.cz

Na tvorbě 2. čísla 1. ročníku časopisu Pianissimo se podíleli: autoři článků – Igor Ardašev, Nikol Bóková, Lucie Czajkowská, prof. Ida Černecká, Věra Chmelová, Jan Jiraský, Daniel Kikta, Matej Olejár, Miroslava Raková, Dana Rychlová,
Marcela Slaná, doc. Vladimíra Sláviková, Hana Vlasáková, Koloman Zachar, Taťána Zemenová, Petra Zíková; grafická
úprava: David Rak; korektury textů: Jana Lišková Kvochová, Magdalena Zapadlová, Zora Gogelová; soutěže a propagace pp: Radka Hajšelová, hlavní poradce a odborná pomoc: prof. Alena Vlasáková
Fotografie na titulní straně zobrazuje Dr. Kirilla Monorosiho a prof. Inge Rosar



Internetová verze časopisu je k dispozici na stránkách: http://www.zusklavir.jamu.cz
Uzávěrka 3. čísla 1. ročníku časopisu Pianissimo je 15. března 2015.
Kontaktní emailová adresa do redakce pp: verachmela@centrum.cz
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