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Slovo na úvod
Na další Pianissimo si čtenáři museli chvíli počkat, věřím však, že o to více zajímavostí v něm najdou. V novém
dvojčísle představujeme osobnost mladé české klavíristky
Jany Chaudhuri, která nás seznámí se svými zážitky z koncertního turné po Indii a Číně, ale také zavzpomíná na svá
studia a prozradí, proč vystupuje v sárí.
Seznámíme se s další instruktivní tvorbou pro mládež
od žáků Leoše Janáčka – tentokrát se bude jednat o díla
Viléma Petrželky, Josefa Blatného, Osvalda Chlubny, Pavla
Haase, Josefa Holuba, Jaroslava Kvapila a Václava Kaprála.
Od posledních dvou jmenovaných autorů jsme zařadili
ukázky jejich tvorby do notové přílohy Pianissima.
V rozhovoru přeloženém z angličtiny se seznámíte s klavíristkou Chenyin Li, kterou možná někteří z nás znají z CD
přílohy časopisu Pianist, pro nějž nahrává skladby uváděné v notové příloze časopisu. Nahráváním se zabývají
i studenti KKI, a tak se v rozhovoru s Nikol Bókovou dočtete mimo jiné o vznikající kompletní nahrávce klavírního
díla Oskara Nedbala.
Notová příloha Pianissima tentokrát obsahuje i tři klavírní skladby, které získaly (kromě dalších) zlaté pásmo
v celostátní skladatelské soutěži ZUŠ. Jde o skladby „Kouzelná“ od Kateřiny Pilařové (nar. 2008), „Červená rybka“ od
Terezy Nikoletty Sommrové (nar. 2007) a „Deset malých
černoušků“ od Dominika Gajdoše (nar. 2003). Možná potěší i další děti a stanou se součástí jejich repertoáru.



Komponování někdy úzce souvisí s improvizací. Také
letos Vás pozveme na další improvizační přehlídku Hrajeme si pro radost, která se koná v listopadu v prostorách
HF JAMU. Na JAMU budou vítáni i zájemci o studium
v rámci Univerzity třetího věku. KKI pro ně připravila řadu
velmi zajímavých přednášek. Program kurzu má poetický název Básníci klavíru a posluchači se v něm seznámí
s předními hudebními představiteli (J. Haydn, W. A. Mozart,
L. v. Beethoven, V. Kaprálová, L. Janáček a další), s vývojem
klavíru atd.
V Pianissimu naleznete nový klavihrátkový list, tentokrát na procvičení durových stupnic, informace o zajímavých přednáškách v Metodickém centru i o dalších
klavírních akcích konaných v Brně, v Kamenici nad Lipou,
v Teplicích či v Jihlavě. Věřím, že těchto zpravodajských
článků třeba i o malých aktivitách bude v Pianissimu stále
přibývat, stanou se inspirací pro další pedagogy klavírní
hry a časopis Pianissimo tak přinese potěšení a poznání
všem čtenářům, ať už mají či nemají k JAMU užší studijní
či pracovní vztah.
Děkuji všem, kteří se na tvorbě tohoto čísla podíleli,
a přeji spokojený a úspěšný školní i akademický rok.
Věra Chmelová
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KATEDRA KLAV ÍR NÍ INTERP RETACE
Úspěchy studentů Katedry klavírní interpretace
v akademickém roce 2015/2016
OLGA PUNKO

MAGDALÉNA HRUDOVÁ

(ze třídy prof. Aleny Vlasákové)

(ze třídy prof. Aleny Vlasákové)

• 1. cena v mezinárodní soutěži Premio Clivis – Řím

• 1. cena ve dvoukolové soutěži XXIII Concorso Internazionale Anemos v Římě

PAVEL ZEMEN
DOMINIK GÁL

(ze třídy prof. Aleny Vlasákové)

(ze třídy prof. Aleny Vlasákové a doc. Jana Jiraského, Ph.D.)
• 2. cena v kategorii do 27 let na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou

• 1. cena v kategorii E na 6th Concorso Internazionale
„Premio Accademia Giovani 2016“ v Římě

• vyhlášen nejlepším soutěžícím z ČR



• 6. cena (4. místo), titul finalisty a titul laureáta tříkolové soutěže 19th International Piano Competition
„Mauro Paolo Monopoli Prize“, Barletta
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ELIŠKA VOMÁČKOVÁ

DANIEL JUN

(ze třídy MgA. Heleny Weiser)

(ze třídy prof. Aleny Vlasákové)

• 1. cena v kategorii E na 4th Ischia International Piano
Competition na ostrově Ischia v provincii Neapol

• Čestné uznání v kategorii F na mezinárodní soutěži
Youth Academy Award v Římě

KRISTÝNA ZNAMENÁČKOVÁ
(ze třídy prof. Aleny Vlasákové a doc. Jana Jiraského, Ph.D.)
• 1. cena a cena za interpretaci díla Bohuslava Martinů (Sonáta H. 350) na Interpretační soutěži Nadace
Bohuslava Martinů v Praze
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roz hov or
O hledání vlastní cesty
Rozhovor s Janou Chaudhuri – úspěšnou českou klavíristkou a laureátkou
řady českých a zahraničních soutěží.
Nedávno jste se vrátila z koncertního turné po Indii s Filharmonií
Bohuslava Martinů Zlín. Jak turné
probíhalo a co Vás v Indii zaujalo?
Turné po Indii bylo pro mne mimořádným a obohacujícím zážitkem.
Jednalo se v podstatě o historickou
událost, jelikož jsme byli prvním českým orchestrem po 57 letech, který do
této země přijel koncertovat. Sólově
jsem ale v Indii vystoupila již několikrát. Z toho také vyplynul zájem místních partnerů, abych byla sólistkou
koncertů. Na jejich přání jsem zahrála
Čajkovského Klavírní koncert b moll,
který například v Kalkatě nebyl uveden
od konce 40. let 20. století!
Celý projekt byl dlouholetým snem
mého manžela, indického dirigenta
Debashishe Chaudhuriho. Jsem šťastná, že se konečně mohl uskutečnit
a představit český orchestr a českou



hudbu indickému publiku. Vystoupili
jsme ve dvou kulturně asi nejvýznamnějších městech – Bombaji a Kalkatě,
a v obou sklidili ovace ve stoje. Odborné publikum je tam zatím užší než
třeba v jiných asijských zemích, jelikož
Indové mají silnou tradici vlastní klasické hudby, avšak indičtí milovníci
západní hudby jsou mnohdy velmi
vzdělaní a zkušení a navštívili nejslavnější koncertní sály Evropy a Ameriky. Na našich koncertech jsme měli
vyprodané sály, které byly pro více
než 1000 diváků. Podařilo se přilákat
i nové posluchače – a to jak z řad dospělých a studentů, tak i dětí. Například
na zkoušce v Bombaji se na nás přišly
podívat děti z nejchudších bombajských slumů. Jakmile uslyšely krásnou
hymnu své země v orchestrální podobě, všechny okamžitě s úctou povstaly.
Po zkoušce se pak zvědavě rozeběhly
k hráčům a zkoušely si různé nástroje.
Určitě to pro ně byl zážitek.
Turné předcházely dlouhé a náročné přípravy, a když pak konečně nastal
moment odjezdu ze Zlína, bylo to skoro neuvěřitelné. Snažila jsem se proto

uvědomovat si každou minutu. Zlínští
filharmonikové jsou nejen výborní muzikanti, ale i vřelí a srdeční lidé, díky
nimž byla atmosféra na turné úžasná.
Myslím, že i oni si cestu velmi užívali
a projevovali hluboký zájem o Indii. Je
to tak neuvěřitelně odlišná země plná
nejhlubších kontrastů, že se otiskne do
duše asi každému, kdo ji navštíví. Často se říká, že si ji buď zamilujete, nebo
ji nesnášíte. Každopádně na každého
zapůsobí. Když tam vidíte svět kolem
sebe, hraje se vám jinak, a to i přes
všechny obtíže, které se mohou vyskytnout. Jako například o něco nižší ladění
klavírů, které nebylo možné kvůli velké vlhkosti vytáhnout až na 443 Hz, na
které je orchestr zvyklý. To bylo trochu
problematické zejména kvůli dřevěným
nástrojům, ale vypořádali jsme se s tím.
Byli jsme všichni prodchnuti místní atmosférou, a když pak na začátku koncertů zazněla vedle sebe indická a česká
hymna, byl to velmi silný moment, při
němž jsem si uvědomovala, že se právě
odehrává něco mimořádného a hlubokého. Každý hrál z celého srdce.
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Měli jste možnost navázat spolupráci s místními školami nebo institucemi?
V Kalkatě byla naším partnerem hudební škola Calcutta School of Music,
která slavila stoleté výročí od svého
založení a je nejstarší institucí tohoto typu v Indii. Náš koncert byl velkolepým finálním zakončením jejich
oslav. Do orchestru jsme tam přizvali
i několik místních hráčů na smyčcové
nástroje. Ti skladby předem studovali
na svých komorních zkouškách a pak
se během několika dnů museli začlenit
do sehraného tělesa. Vše ale zvládli výborně, byli nadšení a rozhodně to pro
ně byla veliká a inspirativní zkušenost.

měřítku. Mladí lidé se sice učí hrát na
některé hudební nástroje, většinou se
však jedná pouze o zájmovou činnost,
jelikož tento obor nenabízí, ve srovnání s jinými, velké uplatnění. Někteří se
sice mohou věnovat pedagogické činnosti, eventuálně občas hrát, ale nemají
už například možnost hrát v profesionálním orchestru. Ty tam totiž kromě
školních souborů zatím nejsou. Jeden
orchestr sice sídlí v Bombaji, jedná se
ale spíše o sezónní těleso složené převážně ze zahraničních hráčů. Zájem
o západní hudbu však roste a Indie se
nachází ve fázi, ve které bylo před pár
desítkami let Japonsko a poté Čína. Vypadá to, že je před námi ještě poměrně
daleká cesta, ale Indové jsou obecně
velmi citliví, emotivní a hlubocí lidé,
a tak myslím, že jsou schopni být velmi
dobrými hudebníky a posluchači.
Toto není jediná vaše dobročinná
aktivita. Jakých dalších akcí a koncertů se účastníte?
Před deseti lety manžel založil tradici Koncertů ke Světovému dni zraku
v Plzni. Každým rokem na nich dostávají příležitost vystoupit vedle známých
osobností také nevidomí, slabozrací či
handicapovaní sólisté. Kolikrát se jedná

Tam jste se poprvé setkala se svým
manželem?
Ano. Právě před těmi deseti roky,
kdy manžel koncert připravoval poprvé. Hledal tehdy jako sólistu někoho
mladého, komu by mohl dát příležitost.
Já jsem ten rok akorát vyhrála nejvyšší
kategorii Smetanovské soutěže v Plzni, tak jsem mu byla doporučena. Díky
tomu jsme se pak seznámili při Beethovenově Třetím klavírním koncertu
c moll, který od té doby symbolicky
považuji za „osudový“. Od té doby jsme
spolu uvedli již řadu koncertů, naposledy teď v Indii. Ráda s ním spolupracuji,
protože je výborný muzikant a máme
podobné hudební cítění. Konzultuji
s ním podle potřeby i svůj sólový program, protože jej dokáže vnímat zase
z jiného úhlu než my klavíristé, což je
pro mne velmi přínosné.
Před rokem jste koncertně vystupovala v Číně. O jaké vystoupení se
jednalo?
Minulý rok jsem měla několik koncertů v Pekingu. Jeden z nich se odehrával i v jejich slavném Poly Theatre.
Společně s Igorem Ardaševem jsme
byli přizváni, abychom koncertovali na

V Kalkatě jste založili fond pro podporu talentovaných hudebníků.
Jaká jsou Vaše očekávání?
Ve spolupráci se zmíněnou hudební školou jsme s manželem založili
rodinný nadační fond, který má za cíl
pomáhat talentovaným indickým studentům hudby v dalším rozvoji a vzdělávání. Zatím se bude jednat o stipendium pro vybraného studenta zmíněné
školy, avšak doufáme, že toto je pouze
jakýsi základní kámen a postupně se
nám bude dařit napomáhat zvyšování umělecké úrovně, hudební vzdělanosti a obecného povědomí i v širším



o lidi s těžkým osudem, kteří nemají
téměř šanci vystupovat. Jejich výkon
ale bývá tím nejsilnějším zážitkem.

klavírech Petrof a představili čínskému
publiku mj. i krásný nový koncertní
model Ant. Petrof z jejich nové řady.
Zatím je těchto inovativních nástrojů
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vyrobeno jen několik a jeden z nich
našel své umístění právě v Pekingu.
Čínské publikum je známé svou hlučností během koncertů, na což jsme byli
předem připravováni. Ve velkém prostoru divadla to naštěstí nebylo tolik
patrné, spíš se jednalo o jakýsi vzdálený
šum. Zajímavé ovšem bylo sledovat, jak
tento šum utichá a publikum zvyšuje
svou pozornost. To je úplně opačný
jev než u nás! Pro tyto koncerty jsem
zvolila český program – vedle Dvořákových Slovanských tanců Janáčkův
cyklus V mlhách a Novákovu Sonátu
Eroicu. Tu málokdo zná nejen u nás,
ale i v zahraničí, a tamní posluchače
velmi oslovila. Je hezké prezentovat
českou hudbu na českém nástroji. Byl
to takový příjemný pocit domova v daleké Číně.
Vaše zázemí je však především
v České republice. Odkud vlastně
pocházíte a jak vzpomínáte na své
začátky?
Narodila jsem se v Českých Budějovicích. Tam jsem také prožila své hudební začátky pod vedením MgA. Marie Šimkové Kotrčové. Vedla mne od
pěti let až po konec konzervatoře. Držela nade mnou pevnou ruku a mnohé
mne tak naučila. Díky ní jsem asi od
devíti let projezdila řadu soutěží a nasbírala tam vedle mnoha ocenění hlavně velkou spoustu zkušeností. Pokud
to bylo možné, připravovaly jsme vždy
nový repertoár, takže jsem před ukončením konzervatoře měla odehranou
již slušnou řadu skladeb. S paní profesorkou máme dodneška krásný vztah,
stále se zajímá o vše, co s manželem
děláme a jsem moc ráda, že jsme celá
ta mnohá léta mohly strávit společně.
Poté jste šla studovat na JAMU.
Bylo pro Vás studium na této škole
jasnou volbou nebo jste uvažovala
o více variantách?
Po studiu konzervatoře mířila většina mých starších spolužáků do Prahy. Je to přece jen blíž a přišlo mi tedy
poměrně přirozené, že půjdu v jejich
stopách. Během mých studií na konzervatoři se ovšem paní profesorka Šimko-



vá Kotrčová seznámila s prof. Alenou
Vlasákovou z JAMU. A byla její prací
velmi zaujatá. Měla pocit, že by mi její
styl výuky mohl být blízký a domluvila

mohu lépe pomáhat svým studentům
a hlouběji chápat jejich problémy. Na
studia tedy vzpomínám s velkou úctou
a láskou, jsem velmi vděčná, že jsem

mi proto u paní profesorky konzultaci. A během první hodiny jsem měla
jasno. Byla jsem přístupem paní profesorky Vlasákové nadšená a od té chvíle pro mne byla Janáčkova akademie
jasnou volbou a přáním. Doufala jsem,
že udělám přijímací zkoušky, protože
přihlášku na jinou školu jsem ani nepodávala, a že si mne paní profesorka
vezme do své třídy.

mohla u paní profesorky Vlasákové
studovat, a mohu jí jen děkovat za vše,
co pro mne udělala.

Jak vzpomínáte na svá studia?
Jako na velmi krásné a přínosné
roky. Paní profesorka v mnoha ohledech změnila můj způsob hry a přístup
k vnímání hudby. Intenzivně rozvíjela
mé harmonické a melodické cítění,
poslouchání tónu, svět fantazie, pedalizaci a celkový způsob hry, teoretické
znalosti a v neposlední řadě i pokoru
k autorovi a jeho dílu. Těch věcí by bylo
mnoho. Nyní mi to přijde jako přirozená součást hry na klavír, ale v začátcích
jsem musela na mnoha věcech zapracovat a do značné míry je změnit. Zprvu
to bylo poměrně náročné a bylo toho
hodně, ale jak si člověk postupně zvyká
a otevírá se novému, mnoho věcí začne
být přirozených a vše do sebe pomalu zapadá. Jsem za tu práci neskonale
vděčná. Díky tomu, že jsem některé
věci sama měnila a vypracovávala,

Zpětně si člověk uvědomí, že se měl
tenkrát zajímat o vše ještě více, že měl
studovat intenzivněji a urputněji, využít všech možností, které měl tak úžasně lehce dostupné. Po studiích totiž
najednou zjistí, že si na vše musí přijít
a rozhodnout sám. Je to zpočátku obtížné a po tolika letech studia a nepřetržitého pedagogického vedení nezvyklé.
Ale když se na to podívám s odstupem
času, myslím, že tento proces je také
nesmírně důležitý. Člověk díky němu
může hledat sám sebe a svou cestu,
urovnávat si myšlenky, uvědomovat si
své pocity a postupně dozrávat.
Ale proces studia vlastně nikdy
nekončí. Stále objevuji nové skladby,
v doposud nastudovaném repertoáru
hledám novou inspiraci a díky svým
vynikajícím pedagožkám mohu stavět
na všem, co jsem se od nich naučila.
Při studiu každé skladby se mi vybavují
nespočty rad a mé dvě paní profesorky
jsou tak neustále se mnou.
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Nyní pedagogicky působíte na
Mezinárodní konzervatoři Praha.
Co pro Vás pedagogická činnost
znamená?
Poměrně dlouho mne to k pedagogice příliš netáhlo. Raději jsem sama
hrála. Avšak postupem času se ve mně
při hodinách metodiky začala probouzet zvědavost a řekla jsem si, že bych
to chtěla přece jen vyzkoušet. A tak se
mi podařilo ještě při studiích na JAMU
dostat několik hodin na ZUŠ V. Kaprálové v Brně. Měla jsem tam moc fajn
děti, se kterými jsem v praxi prožívala
to, o čem jsem předtím mohla uvažovat jen teoreticky. A zjistila jsem, že
ačkoliv jsem si předtím některé věci
představovala jen obtížně, v přímém
kontaktu se žáky se to najednou zdálo
být docela přirozené, vše začalo jaksi
ožívat. Každý žák potřebuje individuální přístup a mě baví vymýšlet, jak mu
pomoci překonat daný problém.
Po studiích jsem se přestěhovala do
Prahy za manželem a začala působit na
zmíněné konzervatoři. Práce se staršími
žáky mě moc baví. Hrají již pokročilejší repertoár, přesto však potřebují ještě
v mnoha věcech poradit a pomoci. Tato
úroveň mě momentálně baví asi nejvíce. Je to pro mne úžasná zkušenost, která je přínosná obousměrně. Snažím se
svým žákům předat co možná nejvíce,
využívat své interpretační zkušenosti,
probouzet v nich přirozené hudební cítění a lásku k hudbě… Stále více
ale zjišťuji, že učí i oni mě. Díky nim
musím o věcech přemýšlet i z opačné
strany, využívat své zkušenosti z jiného úhlu, objevovat a překonávat stále
nové a specifické obtíže, snažit se slovy
vyjádřit a popsat způsoby, které sama
dělám třeba nevědomky a přirozeně.
Díky tomu kolikrát přicházím na věci,
které jsou i pro mne – jakožto interpretku – obohacující. A mnohdy je
to docela vtipné, protože si pak doma
u klavíru uvědomuji, co všechno dělám
a nedělám, a že to, co jsem právě učila
své studenty, potřebuji často aplikovat
i na sebe… Je to krásný, vzájemně se
doplňující kruh.



Věnujete se mimo jiné i hudebně tanečním projektům. Můžete nám
je trochu blíže popsat?
Hudba a tanec se odjakživa výborně
propojují, jedna složka přirozeně doplňuje druhou. Kromě tradičnějších
pojetí, kdy se vytvářela choreografie
např. na cyklus Tří českých tanců od
Martinů, se věnuji i kombinacím méně
obvyklým. A to zejména spojení evropské hudby a indických klasických
tanců. Snažíme se, aby si oba druhy
umění zachovaly svou původní podobu a díky své čisté formě tak mohly
dospět k vzájemné komunikaci. Slyšíte tedy evropskou hudbu, vidíte indický tanec, přesto však spolu tyto dva
zdánlivě odlišné světy krásně souznějí.
Podařilo se vytvořit již dva výjimečné
projekty – jeden ve spojení Debussyho hudby s tancem Bharata Natyam,
druhý s tancem Kathak a Dvořákovou
hudbou. V představeních vystupují
profesionální tanečnice těchto tanců –
Rasabihari a Ivana a Anežka Hessovy,
které, ačkoliv jsou Češky, studovaly tato
taneční umění přímo v Indii, samy ho
u nás vyučují a mají o něm hluboké
povědomí. Díky tomu je toto spojení
velkým zážitkem.
Jaký je Váš osobní vztah k tanci?
Tanec velmi obdivuji, osobně mám
ráda například plesy, ale že bych byla
nějaká velká tanečnice, to bohužel nejsem. Třeba na tom ale ještě někdy zapracuji… Profesionální tanec je velmi
náročné umění, při kterém je zapotřebí
se udržovat ve výborné fyzické kondici,
aby tanečníci mohli s lehkostí ztvárnit
choreografii a vyjádřit její obsah. Je zde
vlastně jakási paralela s hudbou – interpret by měl také dosáhnout vynikající techniky, která je ale spíš jakýmsi
odrazovým můstkem, díky němuž pak
může vyniknout architektura a krása
celé skladby. Tanečníkovy i hudebníkovy pohyby by tedy neměly být účelem, ale pouze prostředkem k hlubšímu
vyjádření.
Často vystupujete v sárí – typickém
indickém dámském oděvu. Oblé-

káte si ho jen na hudebně-taneční
projekty, které jsou spjaté s indickým tancem, nebo i na koncerty
s klasickým repertoárem?
Sárí jsem si velmi oblíbila. Fascinují
mě jeho nekonečné barevné možnosti, kombinace a nádherné materiály.
K Indii mám stále hlubší vztah, je to
země, která mi přirostla k srdci. Ženy
tam nosí sárí běžně a i ty nejchudší
v něm vypadají nádherně. Škoda, že
mladé městské dívky jsou stále častěji
k vidění v džínách, které jim zdaleka
tolik nesluší. Asi je to i tím, že je přece
jen o něco náročnější se do sárí obléknout. Když si na něj ale člověk zvykne,
začne se v něm cítit velmi přirozeně.
Ačkoliv mám ráda i šaty evropského
střihu, sárí se pro mě stává něčím jedinečným a osobitým. Vážím si dávné indické kultury, jógy a starobylého
vědění a v sárí se s nimi cítím být více
v souladu než v běžných šatech. A proto mu v poslední době dávám přednost
i na koncertních pódiích. Už jich mám
doma slušnou sbírku… A z ohlasů diváků jak u nás, tak například i v samotné Indii, mohu soudit, že i pro ně je to
něco pěkného a výjimečného.
Jaký repertoár na Vašich koncertech převládá?
Když se nad tím zamyslím, nejbližší jsou mi skladatelé, kteří žili alespoň
část svého života v 19. století. Zahrnuje
to škálu od Beethovena přes Chopina,
Liszta, Brahmse, Dvořáka, Smetanu až
po Rachmaninova, Janáčka, Nováka,
ale třeba i Prokofjeva a Martinů. Vyhledávám skladby, které mě zaujmou ať už
svým hlubokým obsahem, strhujícím
temperamentem, krásnou melodikou,
poutavou harmonií či např. zajímavou
rytmickou složkou. Vedle klidných niterných skladeb si ráda zahraji i díla
efektní, ale spíše jaksi mužnějšího
a vášnivějšího temperamentu než brilantního salónního charakteru. Miluji
také prudké kontrasty, které jsou blízké
třeba Janáčkovi a Beethovenovi, a díla
s dlouhými melodickými liniemi, velkými gradacemi a monumentální architekturou.
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Ráda se věnujete i komorní hudbě.
Co Vás na ní nejvíc přitahuje?
Barevnost a bohatost zvuku a vzájemná energie, která mezi hráči vzniká, pokud si tzv. padnou do noty. Je to
úžasná symbióza a obohacení sólové
hry. Člověk díky spolupráci s dalšími
hudebníky získává vedle radosti ze samotného hraní také další zkušenosti.
Může porovnávat své hudební cítění
a interpretaci s ostatními a vzájemně se
motivovat. Vždy mne tato oblast lákala,
bohužel na ni během studií nezbývalo
mnoho času, což se postupně snažím

napravit a doufám, že v budoucnu
budu mít možnost se komorní hře intenzivně věnovat.
Kde se s Vámi můžeme setkat?
V létě se poprvé pedagogicky chystám na letní kurzy Ameropa, v jejichž
rámci bych měla účinkovat i na nějakých koncertech. V následujícím
období chystám sólová vystoupení,
zejména v zahraničí, reprízy našeho
hudebně – tanečního dvořákovského
projektu, a také mě čeká krásná nabídka od Filharmonie Bohuslava Martinů

Zlín, s níž bych měla uvést pátý Saint
-Saënsův koncert zvaný Egyptský. Ten
se příliš často neuvádí a je nesmírně zajímavý. Moc ráda objevuji nové skladby, tak se na něj velice těším a doufám,
že jej budeme moci představit nejen
posluchačům ve Zlíně. A těším se i na
další nabídky, které se postupně objevují, a doufám, že budou přicházet
i nadále a přinášet tak radost do mého
hudebního života.
Ptala se Věra Chmelová,
odpovídala MgA. Jana Chaudhuri.

METODIKA A ODBOR NÉ ST UDIE
Instruktivní literatura pro klavír ve tvorbě skladatelů působících
v Brně. Leoš Janáček a jeho žáci – dokončení z minulého čísla
1.4 Vilém Petrželka

Obrázek 3: Vilém Petrželka
* 10. 9. 1889 Brno – 10. 1. 1967.
Studoval na varhanické škole skladbu
u Leoše Janáčka a klavír u Marie Kuhlové v letech 1905 – 1908 a o tři roky později zde nastoupil jako pedagog hudební teorie, kterou učil dva roky. Jelikož
si chtěl ještě rozšířit své vzdělání, odchází na rok k Vítězslavu Novákovi do
Prahy a bere soukromé hodiny klavíru



u K. Hoffmeistera. Krátkou dobu také
pracoval jako ředitel na nově založené
hudební škole v Zábřehu u Moravské
Ostravy, kam byl L. Janáčkem doporučen, tuto jeho činnost připomíná
ZUŠ v Ostravě Hrabůvce, která nese
jeho jméno. Během svého života se do
Ostravy mnohokráte vracel. V letech
1915 – 1919 vyučuje na hudební škole Besedy brněnské klavír, harmonii
a kontrapunkt, v letech 1919 – 1952 na
brněnské konzervatoři skladbu a skladebné předměty, a v letech 1947 – 1960
učí skladbu i na JAMU. Mimo jiné ve
20. letech odjel na krátko kvůli studiu
do Paříže a v 50. letech přednášel hudebně-teoretické předměty na katedře
hudební vědy Filozofické fakulty brněnské univerzity, věnoval se hudební
kritice a získal mnohá vyznamenání.
Dílo:
• Mladým pianistům op. 52
(5. - 6. r.)
• Popěvek – ve sbírce Moravští
skladatelé dětem (5. r.)
• Svatební suita (7. r.)
• Pět nálad pro klavír op. 55
(II. cyklus)
• Z dětského života op. 24
(5. – 6. r.)

Většina děl vykazuje vliv L. Janáčka
a zejména V. Nováka, inspiruje se lidovou písní a jeho styl popisuje jeden
z Petrželkových žáků takto: „Působila
na nás až neoklasicistně pojatá vyváženost formy a jejích stavebních prvků
a přitom současně také hudební výraz,
kotvící často v lyrismu, v lyricky jemném
zvukovém projevu“1. Jeho skladebný
styl je velmi racionální a logický. Ani
jako osobnost nebyl nikdy impulzivní,
ale spíše intelektuální. Píše s rozmyslem, nechce originalitu za každou cenu
a snaží se vždy vyrovnat rytmus, melodii a harmonii.
Cyklus Mladým pianistům op. 52
z roku 1952 obsahuje části: Slavnostní
pochod, Dumka, Moravský taneček,
Malá balada a Vesele do života. Tento
cyklus je více v lidovém charakteru,
zejména č. 2, 3 a 5.
Jednostránková skladbička Popěvek
střídá celé a 2/4 takty, různá tempa
s vypsanými rubaty a jednoduché rychlejší zpěvné téma postupně zahušťuje,
zvukově rozšiřuje a také zpomaluje.
1 PETRŽELKA, I. Vilém Petrželka – z jeho
životních osudů neznámých a zapomínaných.
Brno: nakladatelství Šimon Ryšavý, 2005.
Str. 167.
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Svatební suita je příležitostnou skladbou s částmi: 1. Pochod,
2. –, 3. Svatební veselí, 4. Nokturno.
I když to jsou drobné skladby, používá
skladatel opět hustší sazbu, větší techniku a často melodii v akordech.

načního tábora. Během svého života se
věnoval jak práci skladatele, klavíristy
a učitele, tak hudebního teoretika a kritika.

Pět nálad pro klavír op. 55 bylo
napsáno roku 1954. Jsou psány v meditativním duchu a určeny vyspělejším
žákům. Části: Vzrušená, Toužebná, Radostná, Zasněná, Slavnostní. Některé
části píše ve formě malého ronda a zejména ve skladbě Vzrušená je slyšet
vliv Janáčka. Hudebně velmi působivá
je Zasněná. Některé z těchto skladeb
na první poslech příliš nenadchnou
kvůli složité faktuře, žák musí nejprve
pochopit jejich logickou stránku.
Z dětského života op. 24 – hrst
drobných skladbiček pro děti, věnované synu Ivanovi, s částmi: Ukolébavka,
Ve veselé náladě, Zármutek, Kouzelník,
Pan Král, Princezna, Princ, Na ulici,
Za míčem a V cirkusu. Oproti jiným
skladbám zde komponuje V. Petrželka
více hravě, velmi charakteristicky vytváří náladu např. V cirkuse, kde změnami jak tempovými, tak obsahovými
vyjadřuje šaška, zvěřinec, část na koni,
na provaze a úvod a závěr jako pochod.
Skladebný styl je v těchto skladbách
oproštěn od složitosti hlasů a čiší z nich
větší emocionálnost.

1.5 Václav Kaprál
*26. 3. 1889 Určice u Prostějova –
6. 4. 1947 Brno. Studoval kompozici
u Leoše Janáčka na varhanní škole mezi
lety 1907 – 1910 a později i u Vítězslava
Nováka v letech 1919 - 1920. Na hodiny klavíru docházel nejprve k Marii
Kuhlové, později se vzdělával u Adolfa Mikeše v Praze a roku 1923 a 1924
u Alfreda Cortota v Paříži. V letech
1911 - 1934 vyučoval na soukromé hudební škole v Králově Poli, kterou sám
založil. Často koncertoval v klavírním
duu s Ludvíkem Kunderou. Od roku
1927 přednášel na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity a k tomu vyučoval na brněnské konzervatoři (od
roku 1936). V období 2. světové války,
v letech 1942 – 1945, byl vězněm inter-



Obrázek 4: Václav Kaprál
Dílo:
• Lyrika. Klavírní cyklus (5. - 6. r.)
• Dumka – ve sbírce Moravští
skladatelé dětem (4. – 5. r.)
• Sedlcký – ve sbírce České a moravské tance (5. r.)
• Tři skladby – Dvě vzpomínky,
Předtucha (6. – 7. r.)
• Sonatina bucolica (7. r.)
• Miniatury (7. r. – II. cyklus)
• Ukolébavky jara. Pět intimních
skladeb pro klavír (II. cyklus)
• Suita romantica (II. cyklus)
• Svatební pochod (II. cyklus)
• Sonatina II „Hradišťská idyla“
(II. cyklus)
Václav Kaprál musel celý život hlavně z existenčních důvodů učit. Byl vynikajícím pedagogem i klavíristou, ale
zbývalo mu velmi málo času na komponování. Přesto ve chvílích volna vznikla
pozoruhodná díla. Svým naturelem tíhl
ke komornějším skladbám, a proto mu
byl klavír tím hlavním nástrojem. Jeho
tvorba je lyrická, plná emocí, své nápady podává často jen v úryvcích a inspirace lidovou písní je u něj více než zjevná. V posledních skladbách inklinoval
k průzračnější faktuře odkazující na

francouzskou stylizaci, jež sdílel mimo
jiné i se svým přítelem B. Martinů.
V časopise Rytmus r. VIII, č. 1, str. 11
píše V. Kaprál sám o sobě následující:
„Patřím generaci, jež se rodila v doznívajícím novoromantismu. Prožívali
jsme intenzívně nástup nových směrů,
programů, impresionismu, expresionismu, tzv. hudby asentimentální s jejími
přemety rytmickými a harmonickými,
nástup hudby čtvrttónové atd…Bylo
mým cílem neustrnout. Tradice mi neznamenala přežvykovat navyklou práci,
usiloval jsem o vývoj, ale nezapomněl
jsem, že musím vyrůstat vždycky z domácí hroudy.“2
Sbírka Lyrika obsahuje nejranější
skladby V. Kaprála. Nejstarší dochovanou skladbou je Lístek do památníku
z roku 1907, na jehož základě byl přijat
na varhanickou školu.3 Skladby Píseň
sirotkova, Mazurka a Taneček byly složeny během studia. Po ukončení školy píše Preludium a Píseň večera. Až
v roce 1930, kdy Kaprál tento cyklus
vydává, byly do sbírky přidány skladby
Valse caprice, z roku 1905 a Radostné
chvíle z roku 1927. Skladebné rozmezí dvaceti let je široké a skladatelovo
ovlivnění jde od Schumanna, Čajkovského, Chopina až k Novákovi a ranému impresionismu. Celým cyklem
prochází lyrický melos. Sám skladatel
nepřikládal těmto skladbičkám velký
význam a bral je jako instruktivní, což
dokazuje i fakt, že každá nese dedikaci
některému z jeho žáků. Cyklus je velmi vděčný pro žáky, jimž chce pedagog
vybrat českou romantickou skladbu.
Dumku, jakožto ukrajinskou lidovou píseň, zkomponoval po svém
v roce 1936 jako zádumčivou skladbu
v tempu Lento s krátkým středním dílem Con brio.
Sedlcký patří k moravským tancům,
Kaprál zde střídá 2/4 a 3/4 takt a části
moderato cantabile s prestem. Tanec je
velmi působivý.
2 KUNDERA L. Václav Kaprál. 1. vyd. Brno:
nakladatelství Blok, 1968. Str. 146.
3 KUNDERA L. Václav Kaprál. 1. vyd. Brno:
nakladatelství Blok, 1968. Str. 52.
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Tři klavírní skladby: Dvě vzpomínky a Předtucha vznikly v době, kdy
jeho dcera Vítězslava Kaprálová umírá.
Autor píše drobné křehké kontrastní
skladby, z nichž první Vzpomínka je
v rytmu polky, s terciovou a sextovou
technikou, jemnými staccaty. Druhá
krátká Vzpomínka je vlídná a něžná
skladba a poslední Předtucha nese tiché a odevzdané tušení smrti dcery.
Sonatina bucolica z roku 1936 má
dvě věty a inspiruje se lidovou písní,
v první větě přináší také náznaky ruské písně a ve druhé větě janáčkovské
prvky.

ně světle a pozitivně. Dvě věty Risoluto
a Mesto mají jasnou formu, přehledný
rytmus – v první větě podpořený častými přírazy. Jako skladatel má Kaprál
již za sebou většinu svých klavírních
děl a opět se tak vrací k lidové melodice. Druhá věta je pomalá s rychlejším
středním dílem a prosvítá zde poněkud
posmutnělá nálada.

1.6 Josef Blatný
*19. 3. 1891 v Brně – 18. 7. 1980. Po
maturitě na učitelském ústavě v Brně

Dílo:

Ukolébavky jara, cyklus z roku
1916 – 1917, obsahuje pět částí inspirovaných přírodou a ve skladebném
stylu je ještě ovlivněn V. Novákem.
Skladby jsou věnovány tehdy dvouleté
dceři Vítězslavě.
Suita romantica je volnou suitou
s částmi Prealudium, Scherzino, Ballata a Burlesca. Gracian Černušák o ní
v Lidových novinách 30. 12. 1927 píše:
„… její výrazové prostředky těží hojně
z přítomnosti a třebaže pečlivé udání
prstokladu a pedalizace zdůrazňují didaktické cíle, nepochybuji, že se skladbě
pro její sytý hudební obsah a zvukovou
vděčnost dostane vřelého přijetí…“.
Cyklus Miniatury spadá do období, kdy je V. Kaprál částečně ovlivněn A. Schönbergem. Pět částí Miniatur zkomponoval o Vánocích roku
1922 s důrazem na atonalitu a polytonální struktury. Pro žáka je proto těžké prvotní čtení notového zápisu, ale
v druhé fázi učení se již může opájet
disonancemi či dravými rytmy. Až na
4. část se jedná o krátké jednostránkové
skladby.
Svatební pochod je příležitostná
skladba v slavnostním charakteru.
V prvních tónech připomínající oblíbený pochod Mendelssohnův op. 61.
Klavírní sonáta Hradišťská idyla byla napsána v letech 1943 – 1944
a přesto, že skladatel byl odsunut do
internačního tábora, působí neobyčej-



škole. Dále pracoval jako tajemník na
brněnské konzervatoři u ředitele Jana
Kunce, funkci vykonával celých 11 let,
jako vedlejší učitel v letech 1928-1935
a poté jako interní profesor varhan
v letech 1935-1956. Externě též vyučoval na brněnské konzervatoři v letech
1956-1959. Stal se prvním českým ředitelem kůru a varhaníkem v kostele
sv. Jakuba v Brně, 1934-1941. V letech
1947 – 1955 vyučoval varhanní improvizace na JAMU. Příležitostně též publikoval v periodikách Moravskoslezské
revue a Hudebních rozhledech.

Obrázek 5: Josef Blatný
r. 1909, kde působil v té době Ferdinand Vach4, studoval v kompoziční
třídě Leoše Janáčka a klavírní třídě
Marie Dvořákové na varhanické škole
a později soukromě u Viléma Kurze. 5
Poté působil jako učitel hry na varhany, teorie a liturgického zpěvu, v letech
1912-1914 a 1918-1919 na varhanické
4 *1860 – 1939, studoval v Praze varhanní školu, byl ředitelem hudebního spolku
Moravan v Kroměříži a zároveň sbormistrem.
Od roku 1905 byl pedagogem na učitelském
ústavu v Brně. Roku 1904 založil Pěvecké
sdružení moravských učitelů a roku 1912 sbor
s nynějším názvem Vachův sbor moravských
učitelek v Brně, v letech 1919 – 1923 učil na
konzervatoři řízení sboru a sborový zpěv.
Jeho skladatelská činnost je v pozadí, uznání
docílil zejména ve sborové a kantátové tvorbě.
Instruktivní charakter má skladba „Lístek do
památníku“ s tanečním charakterem, zveřejněná ve sbírce Moravští skladatelé mládeži.
5 BÖHMOVÁ-ZAHRADNÍČKOVÁ, Z. Vilém
Kurz: život, práce, methodika. 1. vyd. Praha:
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, 1954. Str. 60.

• Instruktivní skladbičky I, II, III.
(1. – 4. r.)
• První etudy op. 23 (1. – 2. r.)
• Sonatinky op. 41 (2. – 3. r.)
• Ticho v polích z Klavírní školy
pro začátečníky Böhmové, Grünfeldové a Sarauera (1. r.)
• Narodil se Kristus Pán a Nesem
vám noviny – úprava (2. r.)
• Tichá noc – úprava (2. r.)
• Uspávání Ježíška, W. A. Mozart –
úprava (2. r.)
• Čtyři skladby op. 4 (II. cyklus)
• Památky op. 1, devět klavírních
skladeb, č. 4 Vánoční, č. 5 Scherzo, č. 7 Valse (II. cyklus)
• Hudba jara op. 55, 7 čtyřručních
skladeb (2. – 3. r.)
Dílo Josefa Blatného vychází především z celoživotní varhanické praxe a široká zpěvnost v jeho dílech má
v tomto své pevné základy. Jako jeden
z prvních českých skladatelů 20. století
se věnoval dlouhodobě a systematicky
instruktivní literatuře. Od Leoše Janáčka přejímá zájem o moderní harmonické postupy, avšak v instruktivní literatuře zůstává umírněnější a věrný jak
harmonii, stavbě, tak motivické práci
z oblasti klasického hudebního odkazu.
Z nich dominují především tři sešity Instruktivních skladbiček. Skladatel zde
s velkou citlivostí otvírá hudební svět
pro malé začínající pianisty prostřednictvím drobných charakteristických
skladbiček. Tři sešity jsou progresivně
řazeny od nejsnazších po nejtěžší. Formově nejčastěji využívá malou třídíl-
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nou formu a-b-a, v harmonii je zřejmé
použití klasicko-romantické harmonie,
s občasným použitím modů, a s tóninami do tří bé a čtyř křížků. První sešit
obsahuje skladby s názvy – Ranní píseň, Humoreska, V myšlenkách, Nálada, Scherzino, Melodie, Pochod, Pastýřská píseň, V žalu, Taneček, Dumka
a Noc. Je zde předkládána učebnicová
harmonie s častým, ale ne prvoplánovým používáním tritonů. Triton zde
zastává spíše funkci průchodu. Snaží
se jednoduše a prostě o přiblížení lidovosti dětem. To je slyšet například
u skladbičky číslo 10 – Taneček, kde
bas zůstává vždy na tónu d a mění se
nad ním harmonie, nebo u skladbičky
číslo 7 – Pochod. U skladbičky číslo
12 – Noc využívá ve střední části tóninu v lydickém modu.
Druhý sešit obsahuje skladby s názvy – Preludium, Píseň, Scherzino,
V dobré náladě, Taneček, Lístek do
památníku, Selanka, Menuet, Ukolébavka, Allegro burlesco a Andante.
V tomto sešitě nacházíme v harmonii
alterované akordy a mnoho chromatických průchodů.
Třetí sešit obsahuje skladby s názvy – Na jaře, Povídka, Taneček, Andante religioso, Žertem, Letní večer,
Oblaka, Podzimní píseň, Baletní scéna,
Snění a Vánoční koleda. Ve třetím sešitu využívá nejen vlastní kompoziční
postupy, ale některé názvuky jsou už
impresionistické jako např. ve skladbě
č. 8 Podzimní píseň a v č. 7 Oblaka,
v druhé zmiňované je ještě použitá
pentatonika. J. Blatný je v Instruktivních skladbičkách věrný klasicko-romantické harmonii a jejím postupům,
ale pracuje vysoce osobitě, s užitím
modality a pentatoniky, je slyšet česká
lidovost a výrazné klenutí melodické
kantilény.6
První etudy op. 23 nabízí v 38 etudách průřez klavírní technikou pro
menší děti. Výběr pěti etud z této sbírky je zařazen ve sbírce „Album etud
6 Pořadí skladeb Instruktivních skladbiček je
v jednotlivých sešitech starších vydání odlišné
od nových vydání. Zejména druhý sešit.



I“.7 Progresivně řazené etudy obsahují
portamenta, staccata, legata, stupnice,
odtahy, dvojhmaty v terciích, sextách či
oktávách, akordy, vícehlas a tečkovaný
rytmus. Nejen technika, ale dovednost
a smysl pro dobrý přednes ukáže krásu těchto etud, kterou ocenil již v roce
1947 kritik K. Kudr slovy: „Dobré provedení ukáže život a svěžest skrytou
v melodii i rytmu a způsobí, že každé
jednotlivé číslo zazáří jako drobná, ale
mistrovská perlička“.8
Z pera Josefa Blatného vzešly i Sonatinky op. 41. Pět sonatinek je psáno ve
velmi jednoduchém stylu a jsou zamýšleny jako úvod ke hře sonatin. První
až čtvrtá sonatinka se skládá vždy ze
čtyř částí: první a druhá část v různých
charakterech a další dvě části vždy tanečního rázu. Pátá sonatinka má pouze tři části. Nedá se hovořit o sonátové
formě, autor spíše využívá malou písňovou formu a, b, a. I když skladatelsky
patří J. Blatný k významným autorům,
žel u Sonatinek nenavazuje svou kompoziční úrovní ani jindy tak bohatou
melodikou na ostatní instruktivní literaturu. Zřejmě proto nezůstaly do
dnešního dne v širším povědomí ani
v repertoáru dětí.

Na pomezí instruktivní literatury
a literatury patřící spíše vyšším stupňům, píše J. Blatný Čtyři skladby op. 4,
věnované bratru Lvovi a jeho manželce
Zdeňce, se čtyřmi částmi: Preludium
-Rorate coeli, Vzpomínka deštivého
dne, Scherzino a In memoriam. Z dalšího cyklu, Památky op. 1, byly vydány
pouze tři části, číslo 4 Vánoční, číslo
5 Scherzo a číslo 7 Valse.
Josefu Blatnému chyběly v tehdejší
literatuře klavírní skladby pro 4 ruce,
které by mohli hrát dva málo zdatní žáci, nejen učitel s žákem, a proto
vzniká Hudba jara op. 55 obsahující
7 čtyřručních skladeb. Jedná se o krátké skladby s jednoduchou harmonií ozvláštněnou různými průchody
a s výrazně nosnou melodií.

1.7 Jaroslav Kvapil

K tvorbě pro děti je důležité se také
zmínit o osamoceně stojící skladbičce
Ticho v polích, jež lze nalézt v Klavírní
škole pro začátečníky Böhmové, Grünfeldové a Sarauera. V tónině G dur se
rozvíjí malebná skladbička svým charakterem přesně vystihující název.
Začínajícím pianistům věnoval
také známé vánoční koledy: Narodil
se Kristus Pán, Nesem vám noviny,
Tichá noc a Uspávání Ježíška9, které
jsou půvabné a prosté, doplněné krátkou předehrou i dohrou a s jednoduchou harmonií.
7 KLEINOVÁ, E. – FIŠEROVÁ, A. – MÜLLEROVÁ, E. Album etud I. č. 2, 3, 7, 8 a 25.
8 KUDR, K.: První etudy. Josef Blatný, ČKD,
1947/6, s. 321, cit. dle: http://depositum.
cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=22390, dne 11. 12. 2011.
9 Uspávání Ježíška – „Princi můj malinký,
spi…“ připisována W. A. Mozartovi, pro
klavír upravil Josef Blatný, českým textem
podložil P. Frýdecký

Obrázek 6: Jaroslav Kvapil
*21. 4. 1892 Fryšták – 18. 2. 1958
Brno. V letech 1902 – 1906 navštěvuje
gymnázium v Olomouci a je fundatistou v olomouckém dómě, jehož ředitelem kůru byl v té době Josef Nešvera10.
Poté navštěvuje varhanickou školu
Leoše Janáčka, v letech 1906 – 1911.
Hru na klavír studuje u Marie Kuhlové,
varhany a dějiny hudby u Maxmiliána
Koblížka, housle u Rudolfa Reissiga,
10 V olomouckém dómě působil od roku
1884 do roku 1914.
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poté u Pavla Dědečka, klarinet u Karla
Drozda a hru partitur u Ferdinanda Vacha. Od roku 1909 vyučoval varhany,
kontrapunkt, číslovaný bas, hru z partitur a občas vypomáhal Ferdinandu
Vachovi při dirigování, vyučoval soukromě, korepetoval v pěvecké škole
M. Lazara. V letech 1911 – 1913 odchází do Lipska k Maxu Regrovi. Dirigování studoval u Hanse Sitta a hru na
klavír u Roberta Teichmüllera. Navštěvoval přednášky harmonie Huga Riemanna. Roku 1914 v Olomouci přijímá
krátce místo dómského varhaníka. Po
vojně roku 1918 dostává místo učitele
varhanické školy a hudební školy Besedy brněnské.11 Od roku 1919 přebírá
i funkci ředitele hudební školy Besedy
brněnské12. Současně také diriguje a je
sbormistrem Filharmonického sboru
Besedy brněnské a to až do roku 1947.13
Umělecké činnosti se věnuje jako učitel
skladby a klavíru na konzervatoři od
roku 1919 – 1947 a později i na JAMU
v oboru skladba v letech 1947 – 1957.
J. Kvapil byl všestrannou osobností
a věnoval se dirigentské, pianistické,
skladatelské, pedagogické i sbormistrovské činnosti. Vyučoval kompozici,
klavírní hru a vychoval v těchto oborech mnoho vynikajících žáků. Byl také
obdivovaným pohotovým hráčem hry
z listu a partitur ve starých klíčích.

Kvapilova klavírní instruktivní tvorba vyniká bezprostředností, romantičností, fantazijností, ale také novostí,
jinou než u ostatních janáčkovských
žáků. Určitým způsobem na něj působil
Janáček a Reger, jinak je ale osobitý a ve
svém jádru hudba odkazuje na jeho
charakter, byl vlídný, dobrosrdečný
a šťastný. To se odráží zejména V říši
snů I. a II. psaném roku 1932. Tento
cyklus skladeb o dětech obsahuje mnoho prostých hudebních nápadů, které
jsou přitom bohatě stylizované a hravé.
I. díl se skládá z 8 částí: V říši snů, Děti
si hrají, O mamince, Nedorozumění,
Která je má hvězdička, Veselá písnička,
Bojím se o princeznu a Drak leze. II. díl
obsahuje části: Princ osvoboditel, Princ
se vzdaluje, Něco jiného, Sny prchají
a Probuzení.

Dílo:

100 slováckých písní napsal Kvapil
v lehké úpravě s krátkou předehrou
a dohrou a přirozenou harmonizací.
Jsou věnovány, jak sám autor přesně
píše: „Slovutnému mistru Leoši Janáčkovi“.

• V říši snů I., II. (4. – 6. r.)
• Smutná píseň – ve sbírce Moravští skladatelé dětem (3. r.)
• Polka – ve sbírce České a moravské národní tance (5. – 6. r.)
• 100 slováckých písní (5. – 7. r.)
• Sonatina C dur (6. r.)
• Klavírní skladby z roku 1912
(II. cyklus)
• Údolí stesku a žalu (II. cyklus)
• Písně prózy a poezie – Něha
a Notturno (II. cyklus)
11 Hudební škola Besedy brněnské založena
roku 1882.
12 Ředitel hudební školy Besedy brněnské
v letech 1919 – 1946. Dnes je přímým pokračovatelem hudební školy Besedy brněnské
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila.
13 Významným počinem je např. premiérové
uvedení Janáčkovy Glagolské mše roku 1927
a první české provedení Bachových Matoušových pašijí.



je u některých skladeb psáno attaca
a začátek a konec cyklu je tematicky
propojen. Dílo není náročné z hlediska
techniky, ale spíše po zvukové stránce
a vystihnutí výrazu a vyžaduje tak velkou citovou angažovanost. Patří k nejlepším klavírním dílům J. Kvapila.
Z cyklu Písně prózy a poezie vyšly
dvě skladby Něha a Notturno. Klidné
a poetické skladby v sobě skrývají výrazovou hloubku, přehlednou formu
a jsou velmi prokomponované, psané
ve varhanní stylizaci.14

1.8 Osvald Chlubna
*22. 7. 1893 Brno – 30. 10. 1971
Brno. Své vzdělání započal na brněnské

Jednostránková skladba Smutná píseň je jímavou, melancholickou skladbou, která je psaná v tradiční harmonii
a charakter smutné rozpolcenosti je zde
tvořen arpeggiem, které stále hraje levá
ruka.
Polka z Českých a moravských tanců vychází přirozeně z polkového rytmu, zvukově a harmonicky je psána
velmi moderně a s působivou virtuózní
codou.

Sonatina C dur, zkomponována
roku 1950, je drobná třívětá skladba
s přehlednou formou, prostými jasnými tématy a přesto harmonicky i melodicky velmi prokomponovaná.
Klavírní skladby z roku 1912 obsahují části Legenda, Menuetto, Intermezzo a Humoreska. Stylizací i charakterem připomínají skladby J. Brahmse.
Údolí stesku a žalu z roku 1922 se
skládá z 9 skladeb, jejich části nejsou
zcela úzce propojeny, ale přesto je cyklus zamýšlen jako jeden celek. Proto

Obrázek 7: Osvald Chlubna
reálce, pokračoval na České technice
a Obchodní akademii, poté na varhanické škole u Leoše Janáčka v letech
1914 - 1915 a později na mistrovské
škole v letech 1923 – 1924. Povoláním
byl úředník cyrilometodějské záložny
a spořitelny až do roku 1953, vedle toho
vyučoval na varhanické škole nauku
o kontrapunktu a instrumentaci v letech 1918-1919 a na konzervatoři Janáčkovu harmonii, instrumentaci, nauku
o hudebních nástrojích, hudební formy
a rozbor skladeb v letech 1919 – 1935
a opět v letech 1953 – 1959. Na JAMU
14 Ve vydání z roku 1928 byly omylem vytištěny chyby a u skladby Notturno na straně 6
přehozeny řádky. Z pěti vytisknutých řádků je
pořadí takto: 4, 1, 2, 3, 5.
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1.10 Josef Holub

v letech 1956 – 1958 přednášel teorii
skladby a instrumentaci. Věnoval se
i organizační činnosti v Klubu moravských skladatelů, ve Svazu československých skladatelů v Brně a v Janáčkově
společnosti v Brně.

Dílo:

Dílo:

Pavel Haas je považován za jednoho z výrazných talentů své doby, a ačkoliv z jeho tvorby zůstalo jen torzo,
svou hloubkou, silou a také zásluhou

• Sonatina (7. r.)
• Říkadlo, č. 5 z výběru skladeb
v Klavírní škole Z. Böhmové,
A. Grünfeldové, A. Sarauera.
• Nokturna (II. cyklus)
Osvald Chlubna jako žák Janáčkův
vzdal svému učiteli hold mnohými
články, kompoziční úpravou opery
Z mrtvého domu, dokončením symfonie Dunaj atd. Ve své vlastní tvorbě
byl inspirován R. Straussem či C. Debussym, ovšem ve skladbě instruktivnějšího rázu, kterou je Sonatina,
cítíme spíše romantizující vliv. Skládá
se ze čtyř krátkých navzájem kontrastujících částí a má výrazná témata.
Oproti ostatním složitým Chlubnovým
skladbám jde o oproštění a zjasnění ve
výrazu, je melodicky svěží, radostná
a cítíme z ní bohatství moravské hudby.
V Chlubnově klavírním díle se nachází také cyklus nálad – Nokturna, která
jsou již složitější a obtížnější, ale výběr
některých z nich může být vhodným
materiálem na II. stupni ZUŠ. Jedno
z Nokturn se mimo jiné nachází pod
číslem 4. v albu českých klavírních
skladatelů: Klavír 1947.

1.9 Pavel Haas
*21. 5. 1899 Brno – 17. 10. 1944
Osvětim. Studium na brněnské konzervatoři od roku 1919 nejprve u J. Kunce
a V. Petrželky, poté na mistrovské škole
u L. Janáčka do roku 1922. Z existenčních důvodů pracoval u svého otce
v obchodě a při tom komponoval,
korepetoval v divadle v Brně a Saarbrückenu, soukromě vyučoval a stal se
jednatelem Klubu moravských skladatelů. Roku 1941 byl zatčen a odvlečen
do Terezína, kde při nelidských útrapách tvořil svá další díla a v tamějších
podmínkách je uváděl. V roce 1944 byl
deportován do Osvětimi, kde zahynul
v plynové komoře.



• Allegro moderato - sbírka Musica Bohemica ludaica (II. cyklus)
• Šeptem - sbírka Moravští skladatelé mládeži (4. r.)

*23. 2. 1902 Holice v Čechách –
11. 5. 1973 Brno. Pocházel z 10 dětí
a všichni byli výborní hudebníci. Byl
znamenitým houslistou a v Brně začal
nejprve studovat u Rudolfa Reissiga,
dále pak u Otakara Ševčíka ve Vídni.
Zajímal se však také o skladbu, a proto
nastupuje v Brně na mistrovskou školu
k Leoši Janáčkovi. Později se ještě soukromě vzdělává u Vítězslava Nováka.
Roku 1924 absolvoval a odchází z české
země, aby se stal v Zagrebu koncertním
mistrem, působil v Bělehradě a dalších
městech a koncertoval po celé Evropě.
Poté se vrací do Brna, kde je až do roku
1938 koncertním mistrem Brněnského
rozhlasu, kromě toho založil Janáčkovo kvarteto15, později se stal také koncertním mistrem Zemského divadla
v Brně, po osvobození působil v Praze,
od roku 1956 na brněnské konzervatoři
vyučoval hru na housle.
Dílo:
• Večer, valčík pro klavír (7. r.)

Obrázek 8: Pavel Haas
jeho žáka L. Peduzziho získalo světový
věhlas. Dílo vychází z inspirace moravským folklórem, je rytmicky vynalézavé, duchaplné, svěží a stále po několika desetiletích působí velmi moderně.
P. Haas jako jeden ze známých skladatelů asi nejvíce navázal na skladatelské
počiny L. Janáčka a rozvíjel je dále
svým originálním způsobem. Mimo
obtížné Suity se nám zachovala dětská
skladbička Šeptem, psaná v dvojhlasé
faktuře s předáváním hlavní myšlenky ze sopránu do basu. Další skladba
Allegro moderato měla být zřejmě,
dle zkoumání Peduzziho, pojmenovaná jako Tanec a vyjít v edici „Národní
tance pro klavír“ jako protějšek již vydaných „Českých a moravských tanců“.
Tento plán však již důsledkem okupace Československa nevyšel. Skladba se
odehrává v tanečním charakteru, je
ovlivněná jazzem.

Josef Holub proslul jako vynikající
houslista a skládal zejména pro housle
či smyčcové obsazení, a proto z jeho
tvorby pro klavír dnes nalézáme pouze „Večer“ – valčík pro klavír na dvě
ruce. Jednodílná skladba obsahuje velký úvod, závěr a tři různé valčíky. Jeho
skladebný styl nepřináší nic nového,
nejsou zde slyšet prvky Janáčka ani
Nováka, i když v tvorbě pro housle je
právě Novák jeho hlavním inspiračním
zdrojem. Jedná se více o populární žánr
s charakterem dnes připomínající lehčí
hudbu jako ze starých filmů.
MgA. Šárka Bartošová

15 Roku 1934 se utvořilo první Janáčkovo
kvarteto s obsazením J. Holub, J. Kuchař,
J. Gotthard a J. Petzný, které ovšem po
několika letech zaniklo. Jiné, dnes známější
Janáčkovo kvarteto bylo založeno roku 1947,
hráči: J. Trávníček, M. Matyáš, J. Kratochvíl
a K. Krafka.
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notová príloha
Jaroslav Kvapil: Menuetto
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Václav Kaprál: Píseň večera
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roz hov or
Rozhovor se studentkou JAMU Nikol Bókovou o Novákově a Nedbalově klavírní tvorbě
skvěle zrestaurovaný klavír v kamenickém Kulturním domě. Je to krásný
nástroj, který má duši. A i přes jeho věk
se na něm dá barevně kouzlit a nechat
se inspirovat jeho zvukem. A společně
s faktem, že se soutěž koná v autorově
rodišti… Tyto okolnosti samy o sobě
tvoří jedinečnou atmosféru.

Nikol Bóková ze třídy doc. Jana Jiraského, Ph.D. získala v loňském roce
1. cenu v Mezinárodní Novákově klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou,
kde přednesla výběr z klavírního díla
V. Nováka a O. Nedbala. Loňský ročník
(2015) byl totiž ve spolupráci s Mezinárodní společností O. Nedbala zaměřen
na oba autory.
13. května 2016 Nikol Bóková vystoupila vedle Adama Závodského
(Konzervatoř České Budějovice, třída
MgA. Magdy Štajnochrové) na Koncertě loňských vítězů v sále Kulturního
domu Novákova rodiště Kamenice nad
Lipou. S úspěchem na něm zahrála Pět
preludií op. 16 N. A. Skrjabina, 2 skladby z Novákova cyklu Za soumraku,
op. 13 (Andante rubato; Alla ballata)
a Čtyři kusy pro klavír op. 8 Novákova
spolužáka z Dvořákovy kompoziční
třídy Oskara Nedbala (Barcarola; Valse petite; Impromptus; Valse caprice).
Adam Závodský (držitel loňské Ceny
Oskara Nedbala) se představil poslechově i interpretačně náročným cyklem
G. Ligetiho Musica ricercata a Nedbalovou neobarokní suitou Z minulých dob
op. 13 (Preludium; Sarabanda; Menuet;
Air; Giga).



Jak jste se o Mezinárodní Novákově klavírní soutěži 2015, jíž jste se
zúčastnila, dozvěděla?
O MNKS jsem se dozvěděla prostřednictvím profesorů JAMU, pana
docenta Jana Jiraského, mého pedagoga hlavního oboru, a pana profesora
Miloše Schnierera, mého tehdejšího
profesora dějin hudby, milovníka Novákovy hudby, který stál u zrodu Společnosti V. Nováka už v roce 1980.
Měla jste již před tím zkušenosti
s interpretací Novákova díla?
Předešlou zkušenost s interpretací
Novákova díla mám jen jednu, kdy
jsem se (myslím, že v jedenácti letech)
zúčastnila soutěže Pro Bohemia, na
kterou jsem si mimo jiné připravila
druhý z Valašských tanců op. 34 „Dymák“. Živě si pamatuji den, kdy jsem
si skladbu na hodině klavíru vybrala.
Seznámení s ní mě jako dítě nadchlo
a její interpretace mě bavila.
Jak na Vás Novákova soutěž zapůsobila?
Největší pozitivum shledávám
v možnosti zahrát si Novákovo dílo na

Ocenila jsem také možnost konzultace s porotci, která funguje jako
zpětná vazba od erudovaných lidí, jejichž nevyhnutelností během soutěže je
poslouchat velmi kriticky. V poměrně
krátkém čase by měli zaznamenat ve
hře každého účastníka co nejvíce elementů, ať už kladných, nebo těch, které
pianista postrádá. Je zajímavé si po soutěžním procesu vyslechnout případné
poznatky, rady a dojmy, jak vaše hra
působí.
Měla jste čas si trochu projít Novákovo rodné město?
Protože jsem dorazila na soutěž
těsně před akustickou zkouškou a následným výkonem a po vyhlášení výsledků Kamenici zase opouštěla, nějaké
podrobnější zkoumání města se nekonalo. Ale prošla jsem si náměstí a pár
kamenických uliček, a oceňovala to, že
jsem i během soutěžního dne mohla
prožívat pocit klidu, kterým Kamenice
vyloženě oplývá.
Proč jste si vybrala cyklus Za soumraku?
Když jsem se o soutěži dozvěděla, řekla jsem si, že si budu přehrávat
skladbu po skladbě, dokud nenajdu
věc, která mi bude něčím momentálně
blízká. Výběr netrval dlouho. Opus 13
byl jedním z prvních titulů, který mi
padl pod ruku a hned mě oslovil. Zejména tedy jeho první dvě části, které
mě zaujaly nejen hudebním materiá-
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lem, ale taky předlohou - verši básníka Machara, které skladatel nádherně
přetvořil v hudbu. V únoru letošního
roku jsem ho společně s Nedbalovým
opusem 8 nahrála pro Český rozhlas.
V čem Vás zaujalo neznámé dílo
Oskara Nedbala?
Informace o možnosti zahrnout do
soutěžního programu dílo Oskara Nedbala ve mně (a myslím si, že v mnoha
lidech) vyvolalo otázku: „Cože? Oskar
Nedbal má skladby pro sólový klavír?“
Hned jsem sedla k internetu a našla
pár dostupných opusů ke stažení. Po
prvním „přelítnutí“ not bez klavíru
jsem myslela, že mě možná jeho hudba nebude umět zaujmout. Vlastně…
ona to většinou není „strhující hudba“,
která v sobě třímá hluboké emoce a virtuozitu. Ale přesto, myšlenka zahrát si
něco od českého autora, o kterém sotva někdo ví, že něco pro klavír napsal,
pro mě byla lákavá. Sedla jsem tedy ke
klavíru a řekla si: Teď se budu snažit
objevit v těch skladbičkách něco, co mě
zaujme. A byla jsem fakt překvapená.
Uvědomila jsem si, že takové momenty
jsou v každé z nich. Opus 8 mě zaujal
nejvíc. Na soutěž jsem si připravila tři
jeho části, čtvrtou jsem pak dostudovala a nahrála pro Český Rozhlas.
Jak se zrodila myšlenka kompletní
nahrávky klavírního díla O. Nedbala pro Český rozhlas?
Prvním impulsem nahrát celé dílo
byla nabídka spolupráce s Českým rozhlasem, která přišla ihned po nahrávce
Nedbalova opusu 8 se slovy, že jakmile budu mít nastudováno další dílko
Oskara Nedbala, okamžitě můžeme nahrávat. Začala jsem si tak zjišťovat, kolik opusů a skladeb vlastně existuje. Teď



mám doma už skoro všechny skladby,
myslím, že mi chybí dvě poslední. Zatím jich čítá něco ke čtyřiceti. S tím, že
neřeším rukopisy, ale jenom skladby
vydané (alespoň prozatím). Uvidím,
jak to všechno půjde. Pro rozhlas bych
ráda nahrávala průběžně, vlastní CD
pak mám v plánu začít točit přes léto
2017.
Je pro Vás tvorba Oskara Nedbala
objevná? Má tento táborský rodák
se vzletnou kariérou dirigenta
a operetního skladatele co nabídnout posluchačům v oboru hry na
klavír?
Největším dílem z pianistického hlediska jsou Variace na Dvořákovo téma
op. 1, což je nepochybně skladba, kterou hodlám zařadit i mezi koncertní repertoár. Spoustu Nedbalových skladeb
tvoří valčíkové stylizace. Neřekla bych
o sobě, že jsem typ interpreta, kterého
budou bavit valčíky tohoto typu, ale
u Nedbala to vnímám jinak. Do každého z nich dokázal vložit něco, co ho
dělá jedinečným. V každé skladbě jsou
momenty, které mě prostě baví.
Plán nahrát jednou celé Nedbalovo
dílo podpořily tři rozhodující aspekty.
Za prvé, jeho hudbu vnímám jako něco
skutečně „upřímného“. Když ji hraji když ji poslouchám - je mi hezky. Za
druhé, jeho hudba vypráví. Pod každou
skladbičkou si umím představit obrázek nebo příběh. Ještě nemůžu mluvit
konkrétněji, protože kromě opusu osm
a sedm se s ostatními dílky teprve seznamuji, ale jsem přesvědčena, že styl
jeho kompozice a vyprávění může být
velice blízký dětem. Myslím, že by mu
mohly dobře rozumět. A zároveň možná právě tou čistotou dokáže zaujmout
i dospělé posluchače.

Jak se Vám hrálo na letošním koncertě loňských vítězů?
Na koncert loňských vítězů jsem se
těšila hlavně proto, že si budu zase moct
zahrát na onen Steinway. A že si zajedu zavzpomínat na pocity, které jsem
měla během soutěže před rokem. Bylo
to trošku hektičtější, než jsem myslela,
protože jsme měli problém na dálnici
a do kamenického Kulturního domu
jsem vběhla přesně minutu před svým
vystoupením. Takže mi až na pódiu
začalo docházet, kde vlastně jsem a na
jaký klavír to hraji. Přesto jsem si svůj
půlrecitál na autentickém nástroji užila.
Takže děkuji moc za pozvání a budu se
těšit zase někdy, třeba s dalšími Nedbalovými skladbami…
Ptala se PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.,
odpovídala BcA. Nikol Bóková.
Pro inspiraci uvádíme přehled hlavních
titulů vydaného klavírního díla Oskara
Nedbala:

• Čtyři klavírní kusy op. 8 (Praha:
F. A. Urbánek 1894).
• Lettres intimes (3 Intimní dopisy)
op. 7 (Praha: F. A. Urbánek 1895).
• Variace na téma A. Dvořáka op. 1
(Praha: F. A. Urbánek 1895).
• Z minulých dob (suita o 5 částech)
op. 13 (Berlín: Simrock 1897).
• Z dětského života (cyklus 7 skladeb) op. 15 (Praha: M. Urbánek
1902).
• Pohádka o smutku a štěstí (cyklus 10 skladeb) op. 16 (Praha:
Knihovna Zlaté Prahy 1905).
• Valse Silhouettes (suita o 5 částech) bez op.č. (Lipsko: Bosworth
1914).
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Za jímavé preklad y
Chenyin Li – Myšlenky modrého nebe
Pianist č. 78 (červen/červenec 2014)
Chenyin Li není jen klavíristkou
časopisu Pianist, ale je též považována
za velmi dobrou koncertní umělkyni
s velkou zkušeností v nahrávacích studiích a učitelku. S Jessicou Duchen si
bude povídat o svém dětství v Číně,
studiích v Londýně a radách pro studenty.
Pokud jste pravidelným čtenářem
časopisu Pianist, naše popisovaná
hvězda tohoto měsíce nepotřebuje žádné další uvedení. Chenyin Li je naší stálou klavíristkou, která pro posledních
dvacet vydání časopisu nahrála většinu
skladeb, jež se objevily na přiloženém
CD. To není zrovna jednoduchá práce,
připravit takové množství repertoáru
každé dva měsíce a předložit jej k potěšení a posouzení tisícům čtenářů
časopisu Pianist. Převážnou většinu
skladeb, které Li nahrávala na CD, před
tím neznala.
Li se s tímto úkolem velmi rychle
vyrovnala, jak byste mohli očekávat
od pianistky vychvalované deníkem
Daily Telegraph jako „odvážné, ohnivé a fyzicky neúnavné“. Liina hudební
kariéra začala prvními hodinami klavíru v rodné Číně, pokračovala studiem
u řady předních profesorů na Novém
Zélandě a v Londýně a přes vítězství na
velkých hudebních soutěžích vyústila
k dnešnímu nabitému programu koncertů, vyučování a nahrávání.
Její osobnost je živelná a povaha
veselá s nakažlivým šarmem a s nohama pevně stojícíma na zemi. Li je tou
jednou z pozoruhodných lidí, která
ze sebe dokáže vydat to nejlepší nejen
v každé situaci, ale stejně tak v každém
hudebním díle. Naše setkání probíhalo
u zaslouženého šálku čaje po dlouhém
sobotním dni učení studentů na Guildhallské škole v Londýně, Li však nevypadala ani trochu unaveně. Ale pravdě-



podobně je výuka piknik k porovnání
k tomu spolupracovat na výrobě audio
záznamů včetně videí, které tvoří pro
You Tube kanál časopisu Pianist.
Každé nahrávání stojí horu plánování, ale stojí za to. „Erica Worth a já
jsme si ustavičně psaly a vybíraly, které skladby zařadíme,“ říká Li. „Často
se mě ptala, co si myslím o obtížnosti skladeb, protože někdy narazíte na
kousek, který se zdá jednoduchý a jasný, ale ve skutečnosti je neuvěřitelně
těžký. Erica také obdržela řadu zpětných vazeb od čtenářů o tom, které
skladby by chtěli zařadit, což vždy velmi vítáme a snažíme se to vzít v úvahu.
Pak se musí zvolit správná rovnováha
různých úrovní a ujistit se, zda se vejdou na stránky časopisu. Je to velmi
precizní práce jako dávat dohromady
malé kousky do jedné velké skládačky.“
Na začátku jejich spolupráce se pracovní zatížení zdálo prakticky nezvladatelné. „Bylo to všechno velmi náročné! Ale dnes už v tom máme opravdu
dobrý rytmus.“ Li také přispěla k tištěným materiálům, navrhla prstoklad,
frázování a zkoumala původ skladeb.
„Můj repertoár se skládal pouze
z obrovských, dlouhých skladeb, ale
nyní mám dostatek přídavků na celý
život!“
Nahrávání probíhalo ve studiu Royal
College of Music. Li se svým manželem, španělským klavíristou a pedagogem Iago Núnezem, úzce spolupracuje
na úpravách a právě on má lví podíl na
řešení technických problémů. Nahrávání všech těch skladeb by se mohlo zdát
zastrašující, ale Li poznamenala, že to
s sebou nese méně tlaku, než hraní na
koncertech: vždy může zastavit a hrát
znovu, pokud není s počátečním výsledkem spokojená.

Někdy se stane, že je všechno jasné hned na poprvé. Jednou nahrávala
skladbu, kterou předtím neznala - Bachovu transkripci Adagia z hobojového
koncertu od Marcella, která se rychle
stala velmi oblíbenou. „V ten den jsem
hrála skladbu celou od začátku do konce a všechno se báječně dařilo.“
Tato skladba patří mezi tu řadu
neznámých pokladů, které Li během
nahrávání pro časopis Pianist objevila. „Vybíráme krásné skladby s ideální
délkou a také se snažíme přijít s nějakými novinkami. Často je dávám svým
studentům a doporučila bych je i ostatním pedagogům.“
Další nápad, který se jí zamlouval,
byl vydávat Beethovenovu „Měsíční“
sonátu op. 27 č. 2 na pokračování - časopis Pianist uvádí každou ze tří vět ve
třech po sobě jdoucích vydáních. „To
může být vzrušující, zabývat se větším
dílem,“ tvrdí Li. „Pokud přečtete jednotlivé části, můžete je na sebe navázat,
porozumět jim a najednou máte velké
dílo v prstech.“
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Hudební revoluce
Liin příběh začíná v Číně, ačkoliv
řada lidí nechápe, že je Číňankou, díky
jejím nezvyklým vlnitým vlasům. „Jsou
opravdu kudrnaté,“ směje se. „Je to podivné, protože nikdo jiný v mé rodině
podobné vlasy nemá. Pocházím ze severní Číny a moje pleť je tmavší, než
u většiny lidí z jihu. Jsem také poměrně
vysoká. Ano, v průběhu let jsem byla
mylně považována za židovku, nebo za
pianistku z Maori nebo z jihovýchodní
Asie!“
V dnešní době chodí okolo 60 miliónů čínských dětí na hodiny klavíru,
ale když byla Li malá, Maoská kulturní revoluce se teprve blížila ke konci.
„Lidem nebylo dovoleno hrát žádnou
západní hudbu,“ říká Li. „Nemohli
jsme dokonce ani zpívat cizí melodie.
Neměli jsme žádné hudební školy – jen
něco málo z Hanona a Czerného – a já
jsem začala hrát na klavír jedině díky
nástroji mého strýce, který nakonec
skončil v našem domě.“
Ve své první škole byla jediná, která
navštěvovala hudební výchovu. „Cítila
jsem se kvůli tomu trochu odtržená
z kolektivu a měla jsem to docela těžké,
protože jsem neměla mnoho volného
času. Místo abych si hrála s kamarády, byla jsem doma a cvičila jsem.“ Ve
svých osmi letech byla přijata na Hudební Konzervatoř v Beijingu:.„Zde
jsem se cítila jako ryba ve vodě.“



Běžný rozvrh na této škole (přijímací řízení je velmi těžké, jelikož přijímá
studenty z celé země) se skládá z půl
dne studijních přednášek a zbytek dne
patří hudbě, se čtyřmi až pěti hodinami
určenými ke cvičení. „Opustit domov
v osmi letech nebylo zrovna jednoduché a školní prázdniny zde trvají pouze
šest týdnů za rok,“ říká Li. Nicméně,
taková intenzivní studia jí vyhovovala. „Nevím, zda jsem si někdy před tím
uvědomila, že bych mohla být pianistkou,“ říká, „ale věděla jsem jistě, že
to je to nejlepší, co mohu udělat. Je to
klišé to takhle říci, ale nemohu žít bez
hudby, tak to skutečně cítím.“
Brzy jí studia umožnila dostat se do
celého světa. V sedmnácti letech našla
sponzora, který ji zkontaktoval s pozoruhodným rumunským profesorem
na Aucklandské Univerzitě na Novém
Zélandě, Tamasem Vesmasem. „Vybrat
si profesora je velice osobní záležitostí,“ přiznává Li. „Není to jako vybrat si
školu, jdete za konkrétní osobou, která
vám musí vyhovovat.“ Vesmas studoval
v Bukurešti a jeho profesoři byli: Florica Musicescu (profesorka Dinu Lipatti), v Paříži Yvonne Lefébure a jiní.
„Ačkoliv jeho evropské dědictví bylo
velmi poutavé, cítila jsem se lépe v širší
škále hudby, od vídeňských klasiků až
po Bartóka a Debussyho,“ tvrdí Li.
Li vyhrála soutěž New Zealand
Young Musician Award, kde v hlav-

ní ceně byla zahrnuta letenka kolem
celého světa. Li ji využila na cestu do
USA a Evropy, kde vystupovala na řadě
významných mezinárodních konzervatoří. V té době byla její profesorkou
Joan Havill, shodou okolností původem z Nového Zélandu, která již řadu
let působí na zdejší Guildhall Scholl od
Music and Drama. Tato škola poskytla
Li plné stipendium a v roce 2008 po
svém doktorandském výkonu Li získala svého prvního studenta, čímž začala
úzká spolupráce s touto institucí.
„Joan je neuvěřitelně zanícenou profesorkou,“ rozplývá se Li. „Její život se
celý točí kolem hudby a vyučování.
Pracuje tvrdě, předává nám nejen celé
chápání hudby, ale také specifické duševno. Musíte poznat, jak je tato práce
těžká, jak musíte všeho ostatního nechat, položit oběti a nic si neodpustit.
Není to jen návod, jak se stát dobrým
hudebníkem, ale také silnou osobností.
Z tohoto způsobu myšlení těžím neustále.“
Tato síla jí umožnila projít řadou
vyčerpávajících soutěží - jejím prvním
úspěchem byla první cena na Skotské
mezinárodní klavírní soutěži v roce
2001 a poté se dostavila řada veřejných vystoupení, např. ve Wigmore
Hall. Během toho Li nahrála sólové CD
s hudbou Debussyho a Rhiana Samuela
a vydala knihu zaměřenou na technické
problémy pianistů.
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Hudba je sám život
Jedno z největších úskalí, se kterým
se Li vyrovnala, byla smrt jejího otce
v roce 2012. Cítila jako by se tím její
hra stala niterně hlubší. „Když prožíváte něco lidského, dáváte to do své
hudby,“ tvrdí Li. „Je to přirozený, lidský proces, neustále se rozvíjíte, protože hudba je život sám. Všechno, co se
ve vašem životě stane, cokoli přijmete,
vše se odrazí v hudbě. Nemůžete to ze
své hry vyjmout.“
Právě, když jí smrt v rodině změnila
život, narodil se jí syn, Milo, kterému
jsou nyní dva roky. „Hrála jsem na
koncertě skutečně ještě týden před tím,
než jsem šla na mateřskou dovolenou.
Chtěla jsem však dávat na sebe pozor
během mateřství… Proto jsem poté
přehodnotila svůj rozvrh - například

matka, ale nejsem! Stala jsem se velmi
mírnou.“
Li napsala studii pro britské studenty
o nutnosti každodenního cvičení. „Myslím, že tu panuje všeobecně rozšířené
nepochopení výuky hry na klavír,“ říká
Li. „V podstatě rodiče považují hru na
nástroj za „školní předmět“. Většina lidí
si myslí, že je to podobné jako hodina
baletu, kde cvičíte s učitelem. Ačkoli
pro mě to je pravým opakem. Učitel
vám může ukázat jak pracovat, ale většina úkolů musí být dokončena doma.
Takže pro malé děti je důležité, aby se
jim rodiče věnovali - pokud ano, můžete pozorovat mnohem rychlejší vývoj
porozumění u dětí. Vím, že je to těžké, převážně pokud žáci začínají velmi
mladí a ještě před tím, než ví, zda se
chtějí učit hrát, nebo ne. Ale později,
pokud zjistí jak, nemohou promeškat
svoji šanci.“
Liiny nahrávky a videozáznamy
jsou vodítkem pro řady nadšených
klavírních studentů, provádí je celým
nástrojem a hned se samozřejmě vrací
zpět k hudbě. Pokud propásnete svoji
příležitost, máte šanci zkusit to znovu.
Doufáme, že jste nyní náležitě inspirováni ke hře a cvičení.

Při cvičení vyvíjejte mimořádné úsilí

jsem více učila a trochu méně cestovala.“ Ačkoli ne zase tak moc, ke konci
roku Li cestovala po Novém Zélandě
a jihovýchodní Číně, v obou státech
učila a koncertovala.
Asijský syndrom „tygří matky“ (syndrom čínských rodičů, kteří své děti vychovávají nelítostným drilem) ji však
minul. „Myslím si, že mě lidé pokládají
za poněkud přísnou učitelku a je pravda, že bych stejně tak mohla být přísná



Často jako klavírista můžete mít
dojem, že jste skladbu dobře poznali a dosáhli jste úrovně, kdy ji skoro
„držíte“, ale ještě ne tak zcela. V tomto
bodě potřebujete dobu pár týdnů, kdy
na skladbu sednete a budete pracovat
ještě intenzivněji. Musíte změnit délku
cvičení. Občas je rozumné vzít si malý
kousek skladby a na něm pracovat, ale
někdy je nutné skladbu nastudovat za
krátký čas, ale přesto pracovat stejně
pečlivě. Pak se vaše hraní posouvá na
vyšší úroveň. Někdy musím na své studenty tlačit (na dospělé stejně jako na
děti) a přesvědčovat je, že je nutné, aby
cvičili velmi soustředěně.

se vám zdají technické výzvy nemožné,
začněte s nějakou jednoduchou, ale logickou cestou, jak správně analyzovat
problém. Například, pokud se stále
nemůžete trefit na akord kvůli skoku,
zkuste najít konkrétní problém: měli
byste přesně vědět, na kterou notu se
netrefujete a kterým prstem ji chcete
hrát. Jak vždy říká Joan Havill: „Pokud to chcete dostatečně moc, povede
se vám to!“ Někdy to není v tom, že to
nemůžete zvládnout, jen nevíte přesně,
kde se problém nachází a jak se na něj
zaměřit.
Na druhou stranu, až jednou vyřešíte technický problém, musíte zapomenout, jak jste to udělali, protože
záměrná pozornost na ono místo vám
může jen překážet. Pak už to jen musíte nechat udělat své tělo, pokud o tom
moc přemýšlíte, vašemu hraní to neprospěje.

Zblízka
Pokud byste hrála od teď jen jednu
skladbu, která by to byla?
Pravděpodobně Bachovy Goldbergovy Variace.

Změňte své dosavadní zvyky, experimentujte s novým přístupem. Pokud
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Pokud byste měla hrát od této chvíle pouze jednoho skladatele, který
by to byl?
Nemohu se rozhodnout mezi
Beethovenem a Schubertem!
Jeden klavírista, žijící, nebo zesnulý, za kterým byste dlouho cestovala, jen abyste ho slyšela?
Rachmaninov.
Jeden koncertní sál, kde byste si
ráda zahrála?

Co byste poradila začínajícímu pianistovi pro jeho zlepšení?

Jaký jiný hudební žánr ráda posloucháte?

Cvičit velmi systematicky a analyticky.

Díky mému manželovi jsem začala
poslouchat více world music a nevadí
mi to. Je to velmi osvěžující, poslechnout si odlišný styl hudby.

Kdyby jste nebyla pianistkou, čím
byste chtěla být?
Zkusila bych být spisovatelkou.
Osoba, pro kterou byste ráda hrála?
Můj otec.

Mám ráda Bridgewater Hall v Manchesteru.

Skladatel, se kterým se nemůžete
vypořádat?

Nějaké technické obtíže?

Skrjabin. Nerozumím mu. Mám
ráda hudbu, která je více logická. Asi
stojím příliš nohama na zemi.

Necítím se být zcela schopná řešit
všechny technické výzvy, ale baví mě
řešení problémů.



Přeložila Lucie Pokorná
Pozn. redakce: článek vznikl jako seminární práce, která byla podkladem
k diskusi v předmětu Teorie klavírní interpretace na KKI HF JAMU (pedagog
prof. Alena Vlasáková). Časopis Piasnist
s CD přílohou, obsahující nahrávky notové přílohy časopisu, představuje pro
posluchače MC a studenty KKI cenný
inspirační a vzdělávací zdroj. Řada
anglických komentářů k interpretaci
skladeb byla v minulosti posluchači MC
přeložena do českého jazyka.
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materiály do v ýuky
Durová pravidla


poslední  v předznamenání = citlivý tón
a k základnímu tónu je to už jen půltón...

předposlední v předznamenání = název
stupnice (jen F dur si musíš pamatovat)





Uvědom si dvě pravidla pro durové tóniny
a podle předznamenání
   
napiš jejich jména
 

do okének pod osnovami.

   
 







   








  
 















  

















Podle popisu doplň do tajenek jméno správné durové stupnice/tóniny.
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IMP ROVIZ ACE
Metodické centrum KKI HF JAMU v Brně zve na klavírní improvizační přehlídku

HRAJEME SI PRO RADOST 2016
Téma: Hudební výlet na Obrázkový ostrov

V sobotu 26. listopadu 2016 se v aule JAMU v Brně uskuteční 8. ročník nesoutěžní improvizační přehlídky HRAJEME SI PRO RADOST. Tato slavnostní přehlídka je určená
pro klavíristy ZUŠ od šesti do osmnácti let (letos téma zaujme především mladší klavíristy).

záleží na věku a schopnostech žáka). Po zadání a výběru
nové improvizace bude mít každý účinkující hodinový prostor na nácvik nové improvizace u klavíru. Slavnostní přehlídka se uskuteční od 13:30h v aule JAMU. Přesné instrukce
obdržíte po uzávěrce přihlášek.

Téma HUDEBNÍ VÝLET NA OBRÁZKOVÝ OSTROV“
nese stejný název jako webové stránky výtvarnice Lenky Procházkové, která je autorkou mnoha dětských ilustrací. Její
obrázky jsou umístěny na zmíněných stránkách k prohlédnutí a úkolem přihlášených účinkujících bude vybrat si jeden
z obrázků a vymyslet na něj vlastní improvizaci/skladbu či
více skladeb. Název improvizace se bude shodovat s názvem
obrázku (více na www.obrazkovyostrov.cz). Každou improvizaci by měl žák nebo jeho učitel stručně představit.

Přihlašovací údaje zasílejte e-mailem na adresu
verachmelova@centrum.cz nejpozději do 31. 10. 2016. Přihlášení je závazné. Pokud někomu z přihlášených závažné
důvody nedovolí přijet (např. nemoc), prosím informujte
včas organizátory přehlídky na výše uvedený e-mail (uvolní
se tak místo pro další zájemce). Děkujeme za pochopení.
V případě dalších dotazů použijte uvedený email.

Časový limit pro jednoho účinkujícího (včetně improvizace vzniklé na místě) je max. 5 minut. Každá škola může
přihlásit max. 2 své žáky (další žáci mohou být uvedeni jako
náhradníci pro případ, že bude dostatečná časová kapacita).
Počet účinkujících je omezen.

Přihlašovací údaje:

V den příjezdu (dopoledne) bude mít každý účastník za
úkol vymyslet ještě jednu improvizaci přímo na místě dle
zadání (délka může být od několika sekund do dvou minut,



Těšíme se na vaše improvizace.

•
•
•
•
•
•

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA
VĚK A ROČNÍK V ZUŠ
NÁZEV PŘIPRAVENÉ IMPROVIZACE/Í
JMÉNO PEDAGOGA
ADRESA ZUŠ
TELEFONICKÝ KONTAKT NA PEDAGOGA
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Za jímav ý poslech
Z archivu Českého rozhlasu
Dusíkových skladeb. Jádro hudebních ukázek tvoří klavírní sonáty včetně vrcholných sonát programních Návrat do
Paříže, Harmonická elegie na smrt jeho Královské Výsosti
prince Ludvíka Ferdinanda Pruského, Vzývání. Třetí jmenovaná sonáta op. 77, poslední a pravděpodobně asi vrcholné
dílo skladatele, symbolicky zakončuje i celý třídílný cyklus.
V jednotlivých dílech pořadu můžeme slyšet následující
hudební ukázky:
1 díl:

Ve třetím čísle nultého ročníku našeho časopisu doporučila Petra Zíková čtenářům tři zajímavé pořady. Všechny
byly shodně věnovány českému skladateli Janu Ladislavu
Dusíkovi (1760 – 1812). Čtenáře Pianissima seznámila
s životopisem skladatele, který většinu svého života strávil
v cizině (Prahu opustil ve svých 18 letech jako již zkušený
hudebník), a převážná část jeho děl byla věnována klavíru.
Po celý svůj život byl uznávaným skladatelem, pianistou
a pedagogem.
O prázdninách jsem listovala v archivu Českého rozhlasu a objevila jsem další zajímavý pořad o tomto skladateli.
Třídílný cyklus vysílala stanice Vltava v pořadu Rondo na
podzim roku 2015. Autor pořadu Josef Prokop provádí posluchače klavírními skladbami na nahrávkách tří pianistů
- Fredericka Marvina, Andrease Staiera a Aleny Hönigové. Je
jistě zajímavé srovnání interpretace tří klavíristů různých generací. Americký klavírista a muzikolog Frederick Marvin,
představitel starší generace, interpretuje Dusíkovy skladby
na koncertním klavíru Steinway. Stylově zní interpretace
na historický nástroj Broadwood z roku 1805 v podání
německého klavíristy středního věku Andrease Staiera. Je
známo, že sám Dusík s firmou Broadwood při svém pobytu
v Londýně aktivně spolupracoval a měl podíl na rozšíření
rozsahu klaviatury nástroje. Na historický nástroj hraje i třetí
interpretka, česká představitelka nejmladší generace Alena
Hönigová.
Moderátor pořadu zasazuje jednotlivé skladby do kontextu s životními osudy skladatele, kromě obsahu a charakteru
jednotlivých klavírních děl se v průvodním slovu dotýká
oblasti vývoje klávesových nástrojů, srovnání vídeňské
a anglické mechaniky, věnuje se i problematice interpretace



•
•
•
•
•
•

Sonáta G dur bez opusového čísla
Sonáta a moll op. 18 č. 2
Sonáta B dur op. 35
Sonáta G dur op. 35
Sonáta c moll op. 35
Klavírní koncert B dur op. 22

2. díl
•
•
•
•
•
•

Programní skladba Utrpení královny Francie
Sonáta D dur op. 31 č. 2
Sonáta B dur op. 39 č. 3
Sonáta D dur op. 69
Fantazie a fuga f moll op. 55
Klavírní koncert g moll op. 50

3. díl
• Fantazie op. 76
• Sonáta As dur op. 70 Leretour à Paris
(Návrat do Paříže)
• Sonáta fis moll op. 61 Elégie harmonique
(Harmonická elegie)
• Sonáta Es dur op. 75 – 1. věta
• Sonáta D dur op. 72 – 2. věta
• Sonáta f moll op. 77 L’invocation (Vzývání)
Celý třídílný cyklus si zájemce může vyslechnout na internetové stránce:
http : / / h l e d an i . ro z h l a s . c z / i R a d i o / ? qu e r y = & re a der=&stanice%5 B%5D=%C4%8CRo+Vltava & porad%5B%5D=Rondo & offset=40
Mgr. BcA. Miroslava Raková

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry
KKI HF JAMU

3. číslo a 4. číslo / 2. ročník září 2016

27

Kur z y, semináre, masterclass y
Seminář „La belle danse“ na MC HF JAMU
účel, pro který byly napsány a provozovány. Byla nám doporučena i zahraniční literatura týkající se této problematiky.
Mohu říci, že tato osobní praktická
zkušenost byla pro všechny přítomné velmi cenná, byla velkou inspirací
k ještě uvědomělejší interpretaci, pomocí k pochopení temp a charakteru
jednotlivých tanců a účast na semináři
„La belle danse“ mohu všem jen a jen
vřele doporučit.
Základní informace o zmíněných
lektorech:

20. února 2016 zavítali z Prahy
a Drážďan do MC JAMU Brno milí
hosté, aby nám v rámci praktického
semináře „La belle danse“ zprostředkovali během konzultačního dne MC
jeden z možných pohledů na problematiku interpretace barokních tanců.
Byli jimi MgA. Petra Žďárská – cembalo a MgA. Jiří Berger - barokní
příčná flétna. Oba se sice specializují
v jiných oblastech, ale jejich společný
zájem o studium staré (a nejen) hudby a o historickou interpretaci je svedl
dohromady. Potkali se na Letní škole
staré hudby v Prachaticích a od té doby
rozvíjejí velmi podnětnou spolupráci
jak pro ně samotné, tak pro nás ostatní
hráče na dobové i moderní nástroje.
Vytvořili společný projekt, v rámci
něhož nabízí určitý pohled na danou
problematiku jak z pohledu instrumentálního, tak z pohledu tanečního – tedy
pohybového. Všichni si uvědomujeme,
že při interpretaci staré hudby je nutné
brát na zřetel historické skutečnosti, ale
málo z nás si na vlastní kůži zkusilo zatančit konkrétní barokní či renesanční



tance a zažít tak vnitřní pulzaci, okusit možnosti realizace tance v různých
tempech, vhodnost ornamentování apod. Jakmile má člověk tuto osobní
pohybovou zkušenost, dívá se na věc
ze zcela jiného úhlu. Přitom jde o velmi samozřejmé, přirozené fyzikální
zákonitosti. Uvědomíme si, jak je vše
provázané a vlastně „jednoduché“.
S touto dvojicí jsme tak strávili velmi
příjemné a podnětné chvíle, kdy jsme
měli možnost sami si vyzkoušet a zažít
základní kroky tanců jako je menuet,
bourré, gavotte a další. Mohli jsme
sami usednout k nástroji a vyzkoušet si
možné způsoby uchopení jednotlivých
skladeb. Byli jsme vyzváni, abychom
sami různým způsobem interpretovali
skladbičky, které běžně zadáváme svým
žáčkům, či které sami hrajeme na koncertních pódiích.
Společně jsme zhlédli na videích
ukázky nádherných profesionálních
a historicky poučených choreografií dobových tanců a tím si zřetelněji
uvědomili jejich výrazový náboj, jejich

MgA. Petra Žďárská - je laureátkou
Pražského jara 2012 v oboru cembalo. Již od mala výrazně tíhla k barokní
hudbě. Nejprve vystudovala hru na
klavír ve třídě Mgr. Jany Turkové na
konzervatoři v Pardubicích a cembalu
se naplno začala věnovat na Akademii múzických umění v Praze ve třídě
prof. Giedrė Lukšaitė - Mrázkové.
Zúčastnila se řady mistrovských interpretačních kurzů v Čechách i zahraničí: Letní škola staré hudby v Prachaticích (Florilegium - James Johnstone),
Académie de Sablé à Prague (Françoise
Lengellé, Violaine Cochard), Académie
de Sablé ve Francii (Francois Lengellé),
Atelier für Alte Musik – Aflenz v Rakousku (Linde Brunmayr-Tutz, Marieke Spaans). Dále se učila u významných
cembalistů jako např. Jacques Ogg, Jesper Boje Christensen, Ilton Wiunisky,
Václav Luks, Viviana Sofronitsky, Bernhard Klapprott. ERASMUS absolvovala
na Conservatoire National Supérieur
de musique et danse v Lyonu, kde měla
možnost studovat basso continuo ve
třídě Yvese Rechsteinera, komorní hru
u Gambijky Marianne Müller a cembalo u Jean-Marca Aymese.
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V současné době pokračuje v doktorském studiu na HAMU v Praze. Jako
téma své disertační práce zvolila dnes
téměř zapomenuté cembalové skladby
Josefa Antonína Štěpána z arcibiskupského archivu v Kroměříži. Koncertuje sólově i se soubory Prague cembalo
duo a Pro Arte Bohemica. Mezi její
poslední projekty patří Hudební putování s Charlesem Burneyem uvedené
k Roku české hudby a hudebně-taneční projekt FANDANGO ve spolupráci
se španělskou tanečnicí a hráčkou na
kastaněty Ludovicou Mosca. Prvním
rokem pedagogicky působí na HAMU
v Praze.
MgA. Jiří Berger - studoval příčnou
flétnu na konzervatoři v Pardubicích
a hudební vědu na Univerzitě Karlově.
V letech 2002-2007 pokračoval studiem
příčné flétny na Hochschule für Musik
„Carl Maria von Weber“ v Drážďanech
ve třídě prof. Eckarta Haupta a několikrát obdržel stipendium Nadace Brücke/Most a DAAD. Na Hochschule für
Musik und Theater „Felix Mendelssohn
Bartholdy“ v Lipsku se poté specializoval na starou hudbu a mezi léty 20082012 absolvoval magisterské studium
hry na historickou příčnou flétnu ve
třídě Kate Clark a Marcella Gattiho.
V interpretaci staré hudby se dále
vzdělával i na mistrovských kurzech

pod vedením Bartholda Kuijkena,
Ashleyho Solomona, Nancy Haden,
Marca Hantaïe a Jespera Christensena.
Zkušenosti s barokním tancem získal
pod vedením Sigrid T’Hooft, Jutty Voß
a jako tanečník vystupoval v opeře „Die
lybische Tallestris“ od J. D. Heinichena.
V současnosti se specializuje převážně
na hudbu 16. – 18. století. S Ensemblem ‚Les Matelots‘ se profesionálně
věnuje dobové improvizaci a taneční
hudbě. Zahajovali např. 2. Mezinárodní
festival improvizace v Lipsku, pravidelně vystupují na festivalech staré hudby,
historických slavnostech, tematických

dobových koncertech a v r. 2014 natočili CD ‚Au bal galant‘ věnované
anglickým a francouzským tancům
17. a 18. století.
BcA. Taťána Zemenová
Autorka článku je absolventka Pražské
konzervatoře a bakalářského oboru Klavírní pedagogika na HF JAMU,
pedagogicky působí na ZUŠ Rychnov
nad Kněžnou.

Význam hry stupnic, akordů a technických cvičení pro žáky ZUŠ
Na programu únorového metodického centra byla zařazena mimo jiné i elementární tématika. V rámci odpolední
přednášky v aule JAMU s námi sdílela své poznatky a zkušenosti v oblasti výuky hry stupnic, akordů a technických cvičení paní učitelka BcA. Martina Vlčková z Hradce Králové.
Svoji prezentaci začala zamyšlením nad příčinami nedostatků ve výuce stupnic a akordů na ZUŠ. Následovalo kritické srovnání starších a současných metodických postupů
v této oblasti a vyzdvižení nejpřínosnějších způsobů práce
na základě vlastní dobré zkušenosti a postřehů z výuky.
Výuka hry stupnic a akordů by se měla uskutečnit co
nejzajímavější formou, tak, aby žáky bavilo pracovat s různými variantami podle individuální úrovně náročnosti pro



daného žáka. Postupné zpřístupňování náročnějších variant
položí dobré základy k budoucí správné hře stupnic a akordů
a jejich použití v klavírní literatuře.
BcA. Martina Vlčková - Působí na Základní umělecké
škole Střezina v Hradci Králové jako učitelka hry na klavír
od roku 1997. V roce 1988 absolvovala studium na Konzervatoři v Pardubicích ve třídě významné klavírní pedagožky
prof. MgA. Aleny Vlasákové a své vzdělání si doplnila studiem bakalářského studijního programu Klavírní pedagogika
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v roce 2013.
V současné době vede na ZUŠ Střezina oddělení klávesových nástrojů, zpěvu a teoretických předmětů. Zároveň je
vedoucí klavírní sekce Krajské umělecké rady Královéhradeckého kraje. Spolupracuje s Metodickým centrem JAMU
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znamnějším pedagogickým úspěchům patří Cena MŠMT
České republiky pro nejúspěšnějšího českého pedagoga na
42. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem. Její žáci jsou laureáty
významných českých, evropských i mezinárodních juniorských klavírních soutěží (Virtuosi per musica di pianoforte Ústí nad Labem, Amadeus Brno, Pro Bohemia Ostrava,
Prague Junior Note, Mládí a Bohuslav Martinů Polička,
Soutěž ZUŠ, vyhlašovaná MŠMT ČR, Piano über Grenzen
Karlovy Vary, Międzynarodowy festival młodych pianistów Głubczyce - Polsko).
Od dob studií se soustavně věnuje práci s cizojazyčnými
klavírními školami a publikacemi, které s klavírní pedagogikou souvisí. Je např. autorkou překladu klavírní školy „Puť
k muzicírovaniju“ (Barenbojm, Pěrunova, Brjanskaja) a její
aplikace pomocí pracovních listů pro malé české klavírní
začátečníky, nebo pomůcky k výuce hudební teorie „Cesta
do země intervalů“ (Ljochina).
Brno, spolupořádá školicí programy pro klavírní pedagogy
v rámci celého kraje a sama též aktivně tyto odborné přednášky a semináře vede.
Za svou dosavadní pedagogickou kariéru připravila ke
studiu na konzervatoři sedm žáků, z nichž čtyři pedagogicky působí v rámci Královéhradeckého kraje. K nejvý-

MgA. Ladislav Doležel
Autor článku je absolvent Konzervatoře Brno a AMU v Praze,
působí na brněnské konzervatoři jako pedagog hlavního
oboru (klavír) a korepetitor. Je posluchačem Metodického
centra HF JAMU v Kurzu pro pedagogy VŠ a konzervatoří.

Hradec nad Moravicí a mladí skladatelé
Mám vždy velikou radost, když se
mi jednou za tři roky objeví doma balíček plný skladbiček dětí různého věku
z různých koutů naší republiky. To si
pak jednu skladbičku po druhé přehrávám na klavír a ocitám se v nádherném
světě dětské fantazie a úžasných nápadů. Čas najednou jako by nebyl a hodina je jako minuta… Jsem ráda, že si
mne Petr Hanousek, který tuto pozoruhodnou celostátní skladatelskou soutěž
žáků ZUŠ pořádá již od roku 1996, vybral do poroty a já se tak mohu co tři
roky těšit a inspirovat nápady malých
skladatelů.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsem
v krabici našla 189 skladbiček celkem
56 autorů. Společně s Vítem Zouharem a Jaroslavem Šťastným jsme se pak
v anonymním hodnocení shodli na 14
autorech, které jsme ocenili zlatým pásmem. Vítězné skladby zazněly již tradičně na zámku v Hradci nad Moravicí



ve čtvrtek 9. 6. 2016 v 10 hodin v podání samotných autorů či jejich pedagogů
nebo studentů Církevní konzervatoře
Opava, jejichž spolupráce se již také
stala tradicí.

Na koncertě zaznělo celkem 22 skladeb
těchto 14 oceněných autorů. Dalo by
se říci, že jakýmsi pomyslným absolutním vítězem byl Dominik Gajdoš (ze
třídy Věry Chmelové, ZUŠ Orchidea
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sefa Matějky ze ZUŠ Most) si vystačila
ve zpěvním partu sopránu a altu pouze se slovem „kva“ a dala tak koncertu
vtipnou tečku.

Brno), jelikož všechny čtyři skladby,
které do soutěže poslal, byly oceněny
zlatem. Zejména skladba Deset malých
černoušků aneb Tři vraždy z deseti na
text Agathy Christie nadchla svým
vtipem nejen porotu, ale i publikum
v sále. Zvláště působivé byly klavírní
mezihry znázorňující smrt zakuckáním, smrt ve spánku a smrt potlučením. Hned v pomyslném závěsu za
Dominikem Gajdošem byla Karolína
Hlinová (od p. uč. Ireny Frankové,
ZUŠ V. Kaprálové Brno), která do zlata
zasáhla třemi skladbami ze čtyř. Paní
učitelka Larysa Khytryak ze ZUŠ Litvínov měla mezi oceněnými dva své žáky.
Sedmiletá Kateřina Pilařová uchvátila
všechny přítomné prostotou a čistotou
své klavírní skladbičky Kouzelná, Petro Sláma zase sugestivní interpretací
svého dramatického melodramu Krutá
panna Krahulena. Velmi přesvědčivé,
propracované a svěží bývají i skladbičky dalších dvou žaček p. uč. Chmelové,
Terezy Nikoletty Sommrové a Kristýny Gajdošové. Jejich písničky Sluníčko a Motýli (od Terezky), či Tygřík
(od Kristýnky) by se měly rozšířit, aby
je mohly zpívat všechny děti. Velkou
radost jistě měla paní učitelka Eliška
Plachetková ze ZUŠ Znojmo, která
měla zlatem oceněné také tři své žáky,
přesněji žačky. Šestiletou Magdalénu
Bláhovou se Zajícem pro zpěv a klavír,
kdy se na klavír hraje i netradičně (na
víko, ve strunách), sedmiletou Adrianu
Hortovou se Zdivočelým psem pro klavír a hůlky a šestnáctiletou Annu Ondrušovou, která strhla skladbou Živote



pro zpěv, housle a klavír na vlastní text.
Ještě více mne však nadchla její skladba Instantní děti, kterou měli možnost
slyšet účastníci navazující Dílny. Velmi
oceňuji autorčin nadčasový text plně
vystihující dnešní uspěchanou dobu
plnou reklam a instantních prášků na
všechno, v neotřelém nápadu A. Ondrušové i na výrobu dětí…Markéta
Petřeková (ze třídy Martiny Havlové)
zaujala svou Zimou. Jednoduchá, přesvědčivá skladbička, zcela v souladu se
svěžím textem Františka Hrubína. Olga
Šmídová ze ZUŠ E. Runda ze Slezské
Ostravy patří se svými žáky také k pravidelným účastníkům soutěže. Letos jí
zlato přinesly dvě její žačky – Kristýna
Wojciková se skladbou Pohádka o písničce na vlastní text a Štěpánka Timea
Káňová s klavírní skladbou Bílý den.
Jako zjevení letos působila neobyčejně milá holčička ze ZUŠ Rakovník od
paní učitelky Olgy Truhlářové Emma
Knorová. Ukázala nám, jak velkou roli
hraje interpretace. Když její skladbu
(nebo spíše píseň) Co se s námi stane
na text Michala Horáčka provedli na
koncertě vítězů studenti konzervatoře,
sice správně, ale bez patřičného „nasazení“, prošla koncertem bez většího
zájmu, snad jen se zkonstatováním, že
žánrově poněkud vybočuje. Když ji
ovšem vzala Emma doslova do svých
rukou a hlavně i do svého hlasu na závěrečném koncertu Dílny, nikdo nezapochyboval o tom, že s touto dívenkou se v šoubyznysu ještě setkáme…
Závěrečná skladba koncertu vítězů
Kach-ny Václava Bočana (ze třídy Jo-

Koncert byl velmi podařeným výsledkem prvního kola soutěže. Soutěž
má ovšem kola dvě. Pro to druhé si
měli autoři připravit improvizaci nebo
skladbu na dvě zadané série tónů. První
tvořily tóny G, As, F, Des, C, F, což bylo
datum druhého kola jako 8., 9., 6., 2.,
1. a 6. tón vybraný z chromatické stupnice. Odvážnější soutěžící pak mohli
použít ještě tři „odstředivé“ tóny A, Ais,
H, tedy další dny navazující Dílny pro
nejmladší skladatele (10., 11. a 12.).
Slyšet všechny tyto skladby či improvizace bylo obrovským zážitkem. Bylo
neuvěřitelné, kolik možností a jakou
pestrost skýtají tato striktně omezená
„témata“, jak je mladí skladatelé dokázali využít a přetvořit tak, že každá
skladba byla úplně jiná. Některé velmi zasněné a poetické (např. Smutná
kouzelná růže Kateřiny Pilařové či
Opuštěný klášter Dominika Gajdoše),
některé s tajemným nádechem (Šero
Petro Slámy, Tajemná jeskyně Kristýny Gajdošové, či Vesmír Markéty Petřekové), některé strukturálně velmi
propracované (Cesta minulostí Terezy
Nikoletty Sommrové, skladba, ve které
se procházelo stylem Bacha, Mozarta
a Schumanna až do dnešní doby), některé s velmi závažným obsahem (Osud
Emmy Knorové, či Očekávání a rozhodnutí Anny Ondrušové) a naopak
vtipné (Hradecká princezna Štěpánky Timey Káňové, Strašidla Kristýny
Wojcikové – na počest veškerých skladatelů, kteří se kdy v Hradci ukázali).
Do tohoto ranku patřila i Kočka a myš
Karolíny Hlinové a skladba Václava Bočana s výmluvným názvem Dřív, než
něco napíšeš, uvažuj, jestli to taky zahraješ. Dvě posledně zmiňované skladby, obě pro sólovou flétnu, by se směle
mohly zařadit do repertoáru flétnistů.
Dílna pro nejmladší skladatele se
v Hradci nad Moravicí koná každý
rok již od roku 2005. Jednou za tři
roky se takto těsně termínově setká-
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vá i se soutěží. Někteří vítězové si tak
svůj pobyt na Hradci prodlužují o další
tři dny. Dílna, kterou pořádá Sdužení
Q, má již svou osvědčenou strukturu a osvědčený tým lektorů. Mezi ně
patří pedagogové HF JAMU v Brně
(Markéta Dvořáková, Ivo Medek, Sára

čové“ hudby. Náplň je opravdu bohatá
a pestrá, a při tom všem mají děti rozdělené do skupin ještě za úkol vymyslet
a nacvičit vlastní skladbu tak, aby se
dala provést na závěrečném koncertě. Na něm pak zazní nejen skladby,
které děti zapsaly do not, v předstihu

Medková, Jaroslav Šťastný, Jan Kavan)
a UP v Olomouci (Vít Zouhar, Jaromír
Synek, Matouš Synek, Gabriela Coufalová, Gabriela Všetičková), často zvaným a vítaným hostem je vynikající
zpěvačka a hráčka na kvinton Gabriela Vermelho. Flétnových partů se letos
opět ujala Martina Molinger, vyučující
na konzervatoři v Ostravě, partů kontrabasu pak člen Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Dvořák. Dílnu rámují
dva koncerty – úvodní koncert lektorů
a závěrečný koncert účastníků, mezitím ještě jeden speciální koncert. Náplň pak tvoří nejen individuální lekce
s lektory, ale i společné workshopy nad
skladbičkami účastníků s profesionálními interprety specializujícími se na
soudobou hudbu, společné hry, improvizace a komponování v rámci projektu
Slyšet jinak, hraní na boomwhackers,
či vyrábění nástrojů, ale i kurz „počíta-

zaslaly a na workshopech se na nich
pracovalo, ale i skladby, či improvizace zbrusu nové, vytvořené na místě
ve stanoveném časovém rámci. Letos
se na závěrečném koncertě účastníků
Dílny představily tři týmy se třemi
skladbami. Skladbu Zlý sen vymysleli
a interpretovali Anastázie Štěpánková, Emílie Zdarsová, Lucie Gaberová
a Sophie Chodáková. Skladbu Půlnoc
zase Antonín Zecha, Anna Zouharová,
Prokop Hanousek a Tereza Nikoletta
Sommrová. Tým, který tvořili Emma
Knorová, Matěj Kočvara, Anna Aronová, Ondřej Burianec a Markéta Petřeková, se představil skladbou Plavba napříč pralesem. Ze skladbiček zapsaných
a dopředu zaslaných pak na koncertě
nejvíce zaujala Noc Prokopa Hanouska,
Bubák Matěje Kočvary, Instantní děti
a Padaly hvězdy Anny Ondrušové, Co
se s námi stane Emmy Knorové a vel-



mi povedené byly i krátké skladbičky
Emilky Zdarsové s názvy Divoké prase,
Malý zajíček, Srnečka a Motýlek.
V rámci Dílny je vyhlašována vždy
i soutěž s názvem „Malý vynálezce“.
Úkolem dětí je vymyslet a sestavit
(slepit, svázat, či jinak dát dohromady) nějaký „hudební“ nástroj. Jedinou
podmínkou je, aby nástroj vydával
nějaký zvuk, může to být nástroj drnkací, foukací, chřestící, bicí, plastový,
kovový, kombinovaný… Tato soutěž
děti velmi baví, často si nástroje připravují už rok dopředu a těší se, až se
s nimi pochlubí. Myslím si, že názvy
nástrojů jsou natolik půvabné, že by
bylo škoda nechat si je pro sebe. Vyjmenuji tedy všechny nástroje i jejich
vynálezce. 1. místo získala Anastázie
Štěpánková za Rotokuličkopokličku,
Anna Aronová za Pravítkovač a Antonín Zecha za Harfy a Perwolldudy.
Na 2. místě se umístil Matěj Kočvara
s Korálkobuchem, Prokop Hanousek
s Krabičkofukem, Ondřej Burianec
s Ramínkovačem a Sophie Chodáková s Twilight Sparkerem. 3. místo dostala Emilka Zdarsová za Brnkodrnk,
Jindřiška Jochcová za NNJP (nástroj
na jedno použití) a Šárka Jochcová za
Hrkačku. A 4. místo obsadili Anička
Zouharová s Vrzačkou, Emma Knorová s Rukofukem, Tereza Nikoletta
Sommrová s Dutřeštěchhrkem a Markéta Petřeková s Velkou hrkačkou.
A to je tak asi v cukuletu vše, o co
bych se s vámi chtěla podělit. Na
spoustu věcí jsem určitě zapomněla,
ale aspoň takto v rychlosti snad získáte představu o tom, jak je na Dílně
v Hradci nad Moravicí každým rokem
fajn, a když se k tomu přidruží ještě
i skladatelská soutěž, tak o to více.
MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D.
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NOTOVÁ P RÍLOHA
Skladby vítězů skladatelské soutěže ZUŠ
Kateřina Pilařová: Kouzelná



Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry
KKI HF JAMU

3. číslo a 4. číslo / 2. ročník září 2016

33

Tereza Nikoletta Sommrová: Červená rybka
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Dominik Gajdoš: Deset malých černoušků
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metodika a odborné studie
Rozbor Mazurky op. 7 č. 1 Fryderyka Chopina s přihlédnutím k jejím
folklorním kořenům. Náměty k interpretaci
Úvod
V minulém článku pro Pianissimo (březnové číslo
z r. 2016, s. 32) jsem rámcově představil nejdůležitější aspekty Chopinových Mazurek, tak jak vyplývají z jejich lidových
zdrojů. Následující text je pokračováním těchto myšlenek.
Rozbor Mazurky op. 7, který zde uvádím, vychází z mého
předchozího textu a doplňuje ho ukázkou toho, jak si představuji využití lidových kořenů při interpretaci konkrétního
díla. Podotýkám však, že moje návrhy k interpretaci jsou jen
jednou z mnoha možností, jak k této
Mazurce přistupovat. Díla z této skupiny jsou nesmírně složitá a delikátní,
a tak lze ke kvalitní interpretaci dojít jedině cestou hledání vlastní vize.
Následující text k tomu má napomoci
tím, že ukazuje a popisuje lidové inspirace skladatele. Tyto jevy jsou tedy
svého druhu nástroje, které můžeme
použít při utváření vlastní interpretace Mazurek vycházející z původních
lidových tanců.
Dříve než přejdu k samotné analýze, chtěl bych rozvinout
jednu myšlenku z předchozího textu. Uváděl jsem v něm, že
tři tance mazurového typu se v jedné Mazurce kombinují
v různých rovinách. Přesněji řečeno jde o dvě roviny. První
vyplývá z „mozaikovosti” formy, neboť Mazurky jsou složené
ze spojení několika krátkých frází, kde každá může být ve
formě jiného tance, což se děje prakticky v každé mazurce,
s několika drobnými výjimkami. Druhá spočívá v tom, že
vlastnosti dvou či tří tanců se objevují vedle sebe v rámci
jednoho fragmentu – např. Chopin občas používá rytmus
typický pro jeden tanec v Mazurce, která má charakter tance
jiného (např. v Mazurce cis-moll op. 6 č. 2 vychází z rytmu
mazuru, ale celkovým charakterem vzhledem k pomalému
tempu a mollové tónině je rozhodně bližší kujaviaku).
Když jsem hledal Mazurku pro rozbor, rozhodl jsem se
pro Mazurku op. 7, č. 1 B dur, a to proto, že se v ní objevují
fragmenty vycházející ze všech tří tanců mazurového typu
a vlastně všechny nejdůležitější agogické jevy, které jsem
popisoval v předchozím textu. Veškerý uvedený notový materiál, který používám, pochází z vydání Chopin – dzieła
wszystkie. Mazurki, nakladatelství PWM, redakce I. J. Paderewski, 1977.



Rozbor Mazurky op. 7 č. 1 B-dur Fryderyka Chopina
Prvních dvacet čtyři taktů je vystavěno především na základě mazuru, i když jsou zde patrné také vlivy oberku. Na
mazur jednoznačně ukazuje rytmická jednotka, na jaké je
vystavěn part pravé ruky: osmina, šestnáctinová pauza, šestnáctina (specifický zápis tečkovaného rytmu) a dvě čtvrťové
noty, a jejich energický charakter zdůrazněný předepsaným
forte. (viz příklad 1)

Příklad 1: F. Chopin Mazurka B-dur op. 7 č. 1 [takty 1-3]
Můžeme se zde pokusit využít interpretační tradici charakteristickou pro vesnický mazur (přestože charakter tohoto fragmentu svou důstojností odpovídá šlechtickému
mazuru), kde druhá doba je poněkud prodloužená, třetí
zkrácená, trochu akcentovaná a jakoby „přilepená” k první době následujícího taktu (je tu použit mazurkový puls,
který jsem popisoval v předchozím textu). Je třeba rovněž
upozornit na skutečnost, že tečkovaný rytmus je zapsán
nestandardním způsobem (osmina, šestnáctinová pauza
a šestnáctina, namísto osminy s tečkou a šestnáctiny), což
naznačuje zvětšení časové vzdálenosti mezi první a druhou
délkou. V podobných situacích to naznačuje lehké zvednutí
ruky před šestnáctinou, čímž vznikne přirozené rubato (tento způsob provedení tečkovaného rytmu můžeme pozorovat
zvláště u lidových houslistů, kteří v takové situaci zvedají
smyčec). Navíc je třeba upozornit na skutečnost, že v prvním
i druhém taktu oblouček nerozděluje tečkovanou skupinu,
ve třetím však ano. Považuji to za náznak, že se má zvětšit
zpoždění šestnáctiny. Rovněž bych doporučoval zdůraznit
mazurový rytmus použitím pedálů: sešlápnutí pedálu na
první dobu, uvolnění na druhou a znovu sešlápnutí na třetí dobu. Nechci doporučovat takovou pedalizaci v každém
taktu, ale navrhuji v tomto směru experimentovat. Já sám
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provádím tento úkon pouze v prvním taktu, ovšem ve druhém a třetím jej doporučuje vydavatel.
Chtěl bych ještě upozornit na rozdíly mezi třetím taktem,
kde je trylek označený jako delší, a taktem patnáctým, který
je analogický a kde je trylek krátký. Chopin tu jasně naznačuje, která kulminace by měla být více protažená. Navíc
čtvrtý takt je označený jako scherzando s dynamikou piano,
ovšem šestnáctý nikoliv. Kromě toho, že zvukový materiál
těchto dvou fragmentů je identický, skladatel jasně ukazuje,
jakým způsobem utvářet charakter obou analogických pasáží. (viz příklad 2 a 3)
Potom přichází fragment ve scherzando. Rytmicky je to
stále mazur, i když o něco frivolnější, svým charakterem
trochu „oberkový” (je to jakýsi přechod k oberkovému fragmentu, který přichází v taktech 7-8).

Na tomto místě bych navrhoval zdůraznění mazurkového pulsu „zvednutím” druhé doby a zpožděním třetí doby
(v partu levé ruky postupně: první čtvrťovou hrát portato,
druhou staccato, potom zvednout ruku, zastavit, jako by se
zastavila ve vzduchu po provedení velkého skoku, a dopad
na třetí dobu). (viz příklad 4)
Živé tempo (Vivace) je charakteristické jak pro mazur tak
pro oberek, ale vliv druhého z nich pozoruji teprve v taktech 7-8 a 11-12 (ukazuje na to pro oberek charakteristické
vystavění melodie z not v krátkých hodnotách a pasážové
běhy; navíc je celý fragment v scherzando, čímž se odlišuje
od mazuru, který je svým charakterem důstojný). (viz příklad 5 a 6)

Příklad 2: F. Chopin Mazurka B-dur op. 7 č. 1 [takty 3-4]

Příklad 3: F. Chopin Mazurka B-dur op. 7 č. 1 [takty 15-16]



Příklad 4: F. Chopin Mazurka B-dur op. 7 č. 1 [takty 4-5]
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Příklad 5: F. Chopin Mazurka B-dur op. 7 č. 1 [takty 7-8]

Příklad 6: F. Chopin Mazurka B-dur op. 7 č. 1 [takty 11-12]

Protože je to fragment oberkový, doporučoval bych mu
dát poněkud frivolní zabarvení, a to i lehkým zrychlením
tempa.
Celá část od 1. do 24. taktu je svého druhu postupným
přechodem od majestátního mazuru (takty 1-3) k frivolnímu oberku, který má finále ve 12. taktu, a opětovným
přechodem k mazuru ve 13. taktu. Takové řazení tanců za
sebou je charakteristické pro polské lidové zábavy na venkově, kde se začínalo pomalými tanci a končilo rychlejšími,
ale jeden přecházel plynule do druhého. Při interpretaci této
části bych tedy navrhoval zachovat důstojnost v taktech 1-3,
od 4. taktu postupně „rozjíždět zábavu” až do 12. taktu a podobně od 13. taktu.
Takty od 25. (s předtaktím) do 32. jsou vystavěné na
základě tance zvaného kujaviak. Svědčí o tom skutečnost,
že skladatel doporučuje hrát part pravé ruky kantilénově
(dynamika piano a označení legato), mírná melodická linie
bez velkých skoků postavená (především od 29. taktu) na osminách a čtvrtkách (zvláště s charakteristickým umístěním
čtvrťové noty v druhé době, neboť v kujaviaku se prodlužuje
právě druhá doba). (viz příklad 7)



Vzhledem k charakteru tance kujaviak bych navrhoval
hrát tuto pasáž o něco pomaleji a zvláště lyricky utvářet part
pravé ruky. Od 29. taktu přichází stretto – lyrický kujaviak
přechází do kujaviaka o něco živějšího (přestože je kujaviak
popisován hlavně jako tanec pomalý a melancholický, existovaly i jeho varianty, které se velmi blížily živelnému oberku),
aby se dále (takt 33.) znovu proměnil ve furiantský mazur.
V celé této pasáži je linie pravé ruky lyrická, ovšem linie
levé ruky provádí dosti objektivní schéma, které připomíná
způsob hry vesnických basistů (bas – tah smyčcem dolů,
interval – tah smyčcem nahoru) a podle mě by se měl hrát
více secco. V taktech 25-27 bych rovněž navrhoval zvednout
levou ruku po druhé době (což rovněž vyplývá ze způsobu
hry lidového basisty) a přitom zároveň podržení čtvrťové
noty v pravé ruce. V takových situacích bych doporučoval
úsporné použití pedálů tak, aby se zdůraznilo „zvednutí”
druhé doby, tedy jemné sešlápnutí na první a třetí dobu.
Fragment od 45. taktu (s předtaktím) do 52. taktu je
opět kujaviak, i když po rytmické stránce trochu ostřejší
(díky použití nestandardního zápisu tečkovaného rytmu).
(viz příklad 8)
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Příklad 7: F. Chopin Mazurka B-dur op. 7 č. 1 [takty 25-32]

Příklad 8: F. Chopin Mazurka B-dur op. 7 č. 1 [takty 45-52]

S energickou rytmikou zdánlivě kontrastuje označení
dynamiky (celek je označen jako pianissimo possibile s dodatečným sotto voce). Navíc je zde ještě výrazná dlouhá
pedalizace (takty 45-51). Takovou skladbou interpretačních
prostředků nám skladatel naznačuje jistou mlhavost, neskutečnost tohoto fragmentu, jako by se tento kujaviak hrál
někde v dálce nebo to byla pouhá vzpomínka. Přes tento
jeho charakter a interpretační označení ovšem nesmíme
zapomínat na dvě věci. První se týká pedalizace. Tento typ
dlouhé pedalizace u Chopina vyplývá ze skutečnosti, že



mechanika klavíru v 19. století fungovala poněkud odlišně
od těch dnešních. Zvuk byl tišší, více selektivní a dozníval
mnohem rychleji, než jak jsme zvyklí u současných klavírů.
Toto rychlé doznívání zvuku má pro pedalizaci klíčový význam: dlouhý pedál na Pleyelu z 19. století barvu tónu poněkud zastře a poněkud zmírní konkrétnost zvuku, avšak na
moderním Steinwayi způsobí, že zvuky se budou překrývat
a tím se „ušpiní“ harmonie, což je nežádoucí. Místo toho,
abychom pedalizace tohoto typu brali doslova, bych tedy
navrhoval použít polopedál jednou v každém taktu. Druhá
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věc se týká rytmu: přes mlhavou atmosféru a melancholický charakter fragmentu bych nedoporučoval zmírňovat
tečkovaný rytmus. Úsek by tím mohl ztratit svůj taneční
charakter, navíc Chopin naznačil důležitost hraní ostrého
tečkovaného rytmu pomocí tří prostředků (klínek nad osminou, zápis tečkovaného rytmu s šestnáctinovou pauzou
místo tečky, ligatura začínající na šestnáctině). Proto bych
doporučoval prodloužení druhé doby, typické pro kujaviak.
Chopin dokonce naznačuje, jak moc by k tomu mělo docházet v jednotlivých místech.
Ve 45. taktu není žádné další označení pro druhou dobu,
takže kdybychom tu dali prodloužení, tak jen nepatrné,
v 51. taktu (který je variací taktu 45) můžeme najít akcent na

druhou dobu v partu levé ruky – prodloužení je o něco větší.
V taktu 46. v partu pravé ruky na druhou dobu se nachází
krátký trylek, v 50. taktu dlouhý trylek s přírazem. Obě dvě
ozdoby prodlužují druhou dobu taktu, ale v druhém případě
se to děje v daleko větším měřítku. Chtěl bych také upozornit
na jednu věc, která je důležitá pro zachování folklórního
charakteru celého fragmentu. Přestože je part pravé ruky
rozhodně primární, nesmí se doprovod hrát příliš potichu.
Part levé ruky je postaven na kvintách a je doslovným popisem hry lidových basistů. Velmi charakteristickým pro
zvukovou náladu vesnické kapely je zvučný, „žuchavý“ zvuk
takových basů. Nedoporučuji hrát je hlasitě, ale navrhuji,
aby se interpret pečlivě zaposlouchal, jaký souzvuk vytvářejí
party obou rukou a experimentoval s jejich proporcemi.

Shrnutí
Cílem uvedeného rozboru bylo představit, jakým způsobem ovlivňují folklórní zdroje Mazurek celek skladby.
Všechny interpretační náměty, které jsem zde uvedl, ovšem
nelze považovat za jedinou správnou cestu k výstavbě interpretace, ale jen jako jeden ze způsobů implementace těchto
jevů do vlastní vize díla. Doufám, že tento text prohloubí
pochopení Chopinových Mazurek a poslouží čtenáři jako
inspirace při hledání vlastní, originální interpretace.

Mgr. Jerzy Owczarz
Pozn. redakce: Článek obsahuje materiál z přednášky, kterou
autor přednesl v rámci Interpretačního semináře a Metodického centra HF JAMU.

Zamyslení
Přijímací zkoušky a kvóty pro Základní umělecké školy
v Jihomoravském kraji.
(něco ze zkušeností pedagoga ve výslužbě)

Blíží se konec školního roku a Základní umělecké školy
začínají myslet na své budoucí žáky. Po celý rok předkládaly
výsledky své práce veřejnosti. Koncerty školní, slavnostní
i společné se ZUŠ v jiných městech, Vánoční, Jarní, Pro
maminky, koncerty mladých talentů, nejrůznější soutěže,
množství školních večerů pro rodiče a přátele škol, koncerty
pro Mateřské školy a třídní setkání s rodiči, družební koncerty, tematické koncerty, výstavy, taneční a dramatická vystoupení, atd., atd. Velké množství akcí, které může veřejnost
navštívit a vybrat si školu, kam by chtěli přihlásit své děti ke
studiu v některém ze čtyř oborů Základní umělecké školy.
Veřejné koncerty, výstavy a vystoupení taneční či dramatická jsou někde, bohužel, jen sporadicky navštěvovány
zástupci zřizovatelů Základních uměleckých škol. Často stačí



ke kontrole splněných úkolů jen výroční, nebo nějaké průběžné hlášení o dosažených výsledcích ze všech těchto akcí.
Je to velká škoda a považuji to za ne zrovna pěkný vztah ke
školám a k práci učitelů. Tady by bylo přece nejlépe možné
vidět a posoudit životaschopnost školy a kvalitu práce pedagogického sboru, zájem rodičů a celkový stav školy.
Proč začínám právě na toto téma? Již na začátku jsem
uvedla, že se realizují první termíny přijímacích zkoušek
na ZUŠ. Tady naráží školy v našem kraji na určené kvóty,
které již nějaký ten rok svazují možnosti přijímání nových
žáků. To je pak závislé pouze na odchodu a ukončení studia
žáků stávajících. Všichni máme zkušenost, že některé roky
přivedou ke zkoušce méně dětí a jiné zase dětí více. Je tedy
možnost většího výběru i přijetí většího počtu dětí schop-

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry
KKI HF JAMU

3. číslo a 4. číslo / 2. ročník září 2016

44

ných studia v některém z oborů ZUŠ. Jenomže jsou tu kvóty,
které říkají, že je nelze překročit ani o jednoho žáka, jinak
čeká ředitele či ředitelku školy postih.

Nabízejí se otázky. Co budeme chtít po budoucím malém
žáčkovi? Jaké by měl mít předpoklady? Co chceme zjišťovat
u přijímací zkoušky?

Uvědomí si někdo, kolik dětí s žádoucími předpoklady
se takto ztrácí a mohly by být, podle svého talentu, vedeni
odborníky a třeba se i připravovat na své budoucí povolání,
které si mnohdy volí podle vzoru svého pedagoga na ZUŠ?
Proč neexistuje takový přehled o školách, aby bylo možné
pružně reagovat na potřeby školy podle zájmu rodičů. Můželi si rodič vybrat školu a při tom je odmítnut, protože kvóta
je naplněna, odchází zklamán a možná své dítě již nikam
nepřihlásí. Nemá každý talent na všechno a nemůže třeba
svůj zájem o umělecký obor jednoduše zaměnit např. za
fotbal nebo hokej. Kvóty se proto jeví jako určitá dočasná
potřeba (věřím, že vznikly z nějaké naléhavé finanční situace v brněnském školství), ale rozhodně by neměly zůstat
řešením stálým.

Mysleme na to, že na žáka máme, převážně, pouhých
45 minut v týdnu a je třeba udělat kousek práce, se kterým
si dítě při domácí přípravě poradí. Uvědomme si, že žák
neplní na naší škole povinnou školní docházku, a proto je
na učiteli, aby podchytil žákův zájem a dodal mu chuť řešit
a zvládat často neobvyklé situace. Nemůžeme tedy zařadit
dítě roztěkané, neukázněné, stále odbíhající od tématu nebo
dítě, které nemá zjevně zájem a nereaguje na žádný dotaz
ani požadavek učitele a dělá všechno, co nesouvisí s prováděnou činností.
Hledáme děti, které, kromě toho, že čistě zazpívají jednoduchou píseň, a mohou ji třeba i zakukat, zazpívat na slabiku
„tú“, nebo slabiku „la“ i od jiného tónu, mají schopnost intonovat zhruba po e2 (h-g1 není pro děti přirozená poloha,
i když musíme dát pozor na děti s níže položeným hlasem,
kdy v této poloze intonují zcela čistě).
Hledáme děti, které bez problému zopakují krátký jednoduchý motiv zpívaný učitelem nebo hraný na klavír. Myslíme
na to, že některé děti neumí zazpívat, co slyší z klavíru, ale
čistě zopakují melodii podle lidského hlasu. Možná ve školce nezpívají podle žádného hudebního nástroje, ale jenom
s paní učitelkou. Chceme, aby děti poznaly chybu v předehrané jednoduché a krátké melodii (sestavené třeba i jenom
z několika tónů).

Podle mého názoru a zkušeností ze světa by základy estetického vzdělávání měl projít co největší počet dětí. Z nich
je možné vybírat děti s předpoklady ke studiu a ostatním
by měla zůstat možnost dalšího hromadného estetického
vzdělávání, tak jak jsme o tom slyšeli na seminářích a v přednáškách zahraničních pedagogů.
Přijímací zkouška není pro dítě žádným stresem, a přesto
je možné zjistit o dětské osobnosti velké množství poznatků,
na jejichž základě je pak možné dítě vzdělávat. Nemůžeme se
těšit, že každé malé dítě bude dostatečně zralé ke vzdělávání
na ZUŠ - i proto současné ŠVP dovolují přijetí i staršího
žáka. Slovo vzdělávání je třeba zdůraznit, protože se nejedná o náhradní (alternativní) činnost mateřské školy, ale jde
o skutečnou výuku způsobem adekvátním věku žáka, která
zároveň splňuje náročné a cílené požadavky.



Hledáme děti, které dokáží zatleskat (třeba i s textem)
předvedený rytmus, eventuálně vyťukají rytmus na jednom
tónu klavíru, na bubínku, za použití dřívek, atp. Mohou vytleskat co je na obrázku a všimneme si, jestli dodrží dlouhé
slabiky (bílý sněhulák, kočička běhá, opička skáče, atd.).
Obvykle dítě vytleská počet slabik. Opravíme je a pak by
měl být úkol správně splněn. Děti nerady dodržují dlouhé
noty nebo pomlky. Představme si, jak obtížné bude pracovat
s rytmem nebo s využitím dalších agogických znamének.
Při spojování pohybu s hudbou vyjdeme z toho nejjednoduššího, na co jsou děti zvyklé ze školky, tj. pochodování
podle hudby. Vyzkoušíme si, jestli dítě slyší také zrychlování
pochodu do běhu a jestli se umí také vrátit zpět do pochodu. Tleskáním, různou chůzí, cvičením, mohou vyjádřit
dynamiku (p, f, mf). Děti samy mohou hledat přirovnání
např. piano – zpívá ptáček, forte – dupe obr, mf – maminka
vypráví pohádku. Nebo si zacvičí jako např. piano – schovej
se, forte – běhej, mf – sedni si. Zkusíme, jestli dítě rozpozná
náladu v improvizované hudbě – veselá/smutná, pomalá/
rychlá, vysoko/hluboko, nahoře/dole.
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Dynamiku můžeme vyzkoušet také na mluvených větách.
Např: Blíží se bouřka! (crescendo a dva akcenty na slovo
bouřka). Tiše, tiše cupitáme. (piano), nebo (forte) Zavolej!,
a ozvěna (piano) Zavolej! Už neslyším nic. (forte a diminuendo, zašeptat nic).

pro dítě je: vyprávěj, co vidíš na obrázku. Některé dítě pouze
vyjmenuje, co vidí, jiné si všimne barev, velikosti, děje nebo
tvarů. Pokud máme zájem zjistit schopnosti hracího aparátu, můžeme si připravit písničky s pohybem, pohybové hry
nebo soubor cviků, které s dětmi vyzkoušíme.

Slyšení hlasové intonace – intonování textů: „zpíváme“
podle smyslu věty. Copak děláš?, Jakpak se máš?, Já jsem
smutný., Já jsem veselý! K textové intonaci si vyhledejme
i vhodné texty říkadel nebo známých písniček.
Zatím jsme si řekli o možnostech zjišťování úrovně schopností či předpokladů sluchové citlivosti, rytmického vnímání, rozlišování dynamiky a intonačních schopností.
Při zkoušení si však všímáme také míry soustředěnosti
(její délky), chuti do činností (všechny děti si rády hrají), jak
rychle nebo jak pomalu dítě myslí a reaguje, ale také dravosti
a naopak nesmělosti i stupně sebekázně a zapojení do hry.
Zjistíme schopnosti komunikativní, vztahové (žák/učitel),
stupeň samostatnosti (pozor na rodiče, snaží se dítěti napovídat, pokud se jim zdá, že nereaguje dost rychle).
Tyto, jen zdánlivě podružné vlastnosti, můžeme zjistit
rovněž na rozhledu dítěte, jeho vyjadřování a mluvě (děti
s vadou řeči mohou mít méně vyvinuté slyšení, pokud
nemají vadu řeči i rodiče a dítě jen kopíruje, co slyší). Na
kombinačních a pozorovacích schopnostech, stupni soutěživosti, trémy, pohotovosti, schopnosti napodobování dál
poznáváme vlastnosti a osobnost malého adepta.
K tomu nám slouží jednoduché hry s obrázky. Zahradník – kdo to je, kde pracuje, co dělá, co pěstuje, co roste na
zahradě. V návaznosti se ptáme: co se dělá z ovoce, k čemu
používáme zeleninu? Obrázek lesa – kdo žije v lese, co roste
v lese, kdo žije v pohádkovém lese (ježibaby, strašidla, skřítci,
Smolíček s jelenem). Obrázek s bludištěm – sledujeme, jak
rychle dítě najde cestu prince k princezně nebo jak rychle
najde želva hlávku zelí (hravé texty najdete v každém knihkupectví).
Zasoutěžit si můžeme při hře „Co patří k sobě?“. Namalujeme si nebo vyhledáme a vystřihneme si obrázky dvojic:
ruce/rukavice, pes/bouda, kluk/míč, holčička/kočárek či panenka, klíč/nota, nota/pomlka, klíč/zámek, zajíc/zelí, atd.
Soutěžit mohou i dvě děti na čas. Určíme např. dvě minuty
a děti se snaží najít co nejvíce dvojic v kupě obrázků. Poznáte, že některé dítě viditelně znejistí. Je možné, že toto dítě
bude v budoucnu trpět trémou ve vypjatější situaci.
Slovní zásoba souvisí s popsáním vlastní představy a bohatostí fantazie. Znovu se obrátíme k obrázkům. Úkolem



Společně s rodiči hodnoťte, jak se dítěti u zkoušky dařilo.
Poraďte jim, na co se mají doma zaměřit a s čím je třeba dítěti
doma pomoci. Vysvětlete rodičům, že zejména několik prvních let se bez jejich pomoci dítě neobejde a pedagog bude
potřebovat jejich pomoc při domácím opakování a procvičování zadání. Zdůrazněte, že je to především pomoc dítěti
a jejich zájem bude motivací pro dětskou snahu. Připomeňte
rodičům, že dítě chce zpočátku udělat radost nejvíce jim
a proto očekává jejich zájem. Budou-li se rodiče vymlouvat
na zaneprázdnění, že tomu nerozumí, atp. řekněte jim, že
pak bude lepší počkat, i když se jejich dítě jeví jako velmi
schopné, až bude samostatnější a bude moci pracovat bez
jejich pomoci. Jestliže se hlásí více děti z rodiny, myslete na
to, že se někdy i sourozenci velmi liší svými předpoklady.
Čím lépe a všestranněji dítě poznáme, tím zajímavější společná práce nás čeká.
Marcela Slaná
Autorka článku je absolventka Konzervatoře Brno, vyučovala na ZUŠ ve Velkém Meziříčí, v Ivančicích a v Brně na
ZUŠ J. Kvapila, ZUŠ V. Kaprálové a ZUŠ Orchidea. Několik let
byla externím pedagogem konzervatoře a JAMU. Řadu let
působí jako přednášející lektorka JAMU a je autorkou knihy
„Kdo si hraje, ten je zdravý“.
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koncert y a prehlídky
Ohlédnutí za brněnským klavírním mládím
interpretů zaujme správnou stylovou
interpretací i té nejsnadnější skladbičky, obdivuhodnou nadstandardní
technickou vybaveností, tónovou kulturou a citem pro obsahové a výrazové
uchopení díla.
Koncert svou interpretací obohatili
též tři studenti konzervatoře. Před přestávkou se představila Kateřina Blažková, která zahrála Barkarolu Fis dur
od Fryderyka Chopina. Druhou část
koncertu pak uvedla skladbami Leoše
Janáčka Šárka Janíková a slavnostní večer, na kterém obecenstvo slyšelo obdivuhodné výkony, završil Hoang Anh
Pham třetí Prokofjevovou sonátou.

V úterý 23. února 2016 se v sále
Besedního domu konala již podeváté
přehlídka Brněnské klavírní mládí. Jak
z názvu vyplývá, vystupují na ní mladí
adepti umění klavírní hry z různých brněnských základních uměleckých škol,
a to od těch nejmenších interpretů, žáčků nižších ročníků, až po dospívající
studenty víceletých gymnázií a mezi
ně bývá zařazeno též několik studentů
brněnské konzervatoře.
Letošní ročník organizačně připravil Spolek Arete ve spolupráci
s Konzervatoří Brno. Ze dvou desítek
žáků, majících zájem zahrát si na slavnostním koncertě v Besedním domě,
bylo vzhledem k omezeným časovým
možnostem vybráno na předběžné
lednové přehrávce celkem třináct nadějných interpretů, a to žáci z těchto
brněnských ZUŠ: Viktorie Kozánková
a Maria Tsima (ZUŠ Fr. Jílka, Vídeňská), Sára Kotková (ZUŠ Zb. Mrkose,



Došlíkova), Berenika Kučerová (ZUŠ
A. Doležala, Trnkova), Jakub Smekal
(SZUŠ Universum, Kořenského), Sebastian Wright (ZUŠ Orchidea, Jana
Babáka), Radek Bagar a Filip Šmerda
(ZUŠ J. Kvapila, Tř. kpt. Jaroše), Nella
Mazáčová (ZUŠ P. Křížkovského),
František Jeřábek (ZUŠ se zaměřením
na církevní hudbu, Smetanova), Jakub
Koňárek (ZUŠ V. Kaprálové, Palackého
tř.), Veronika Halíková (ZUŠ Veveří)
a Adéla Mottlová (ZUŠ Smetanova).
Přestože známe jména některých
z nich, neboť jsou laureáty několika
národních a mnohdy i mezinárodních
soutěží, každý rok se na přehrávce
a poté na koncertě objevují nová a nová
jména talentovaných a pro budoucnost
velmi perspektivních jedinců. Jejich
repertoár zahrnuje skladby od hudebního baroka, klasicismu, romantismu,
impresionismu a hudby 20. století až po
tvorbu soudobých autorů. Hra mladých

I když jsou učitelé na našich základních uměleckých školách velmi erudovaní a svoji odbornost si soustavně
zvyšují a v současné době vesměs učí na
kvalitních nástrojích, pro svoji pedagogickou práci mají ve srovnání s kolegy
z mnoha jiných evropských států velmi těžké podmínky. Vždyť na každého
žáka mají pouze jednu vyučovací hodinu týdně a bez obrovského entuziasmu
a nebývalého pracovního nasazení ve
svém volném čase by se svými svěřenci
nemohli dosáhnout takových výsledků.
Brněnské klavírní mládí inspiruje
a motivuje k další ušlechtilé práci jak
učitele, tak především jejich žáky.
MgA. Martin Fišl
Autor článku je absolvent AMU v Praze,
pedagog ZUŠ V. Kaprálové a Konzervatoře Brno, posluchač a spolupracovník
MC JAMU.
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„MLADÝ PIANISTA – Jihlava 2016“
Základní umělecká škola v Jihlavě
pořádala dne 15. dubna krajskou přehlídku ve hře na klavír nazvanou „Mladý pianista“. Tato nesoutěžní přehlídka
pro děti a mládež do 18 let se koná vždy
jednou za tři roky, letos se jednalo již
o čtvrtý ročník. Jako jiné přehlídky má
i tato stanovené minutáže a kategorie,
kterých je celkem pět.
Do Jihlavy se sjelo na padesát mladých klavíristů, mezi nimi i žáci pedagogů – absolventů MC JAMU a Klavírní pedagogiky JAMU. Klavír zněl
krásným sálem jihlavské ZUŠky až do
večera, kdy byly rozdány diplomy za
účast a věcné ceny. Na ty pianisty a pianistky, kteří ve své kategorii zaujali nejvíce, čekalo pět hlavních cen – klavírní
stoličky „beethovenky“. Letošní novinkou přehlídky bylo udělení „Zvláštní
ceny filharmonie G. Mahlera“, což
je možnost koncertního vystoupení
s tímto orchestrem. Cenu získala Barbora Potocká ze SZUŠ Havlíčkův Brod,
ze třídy p. uč. B. Skálové, mimo jiné
také absolventky MC JAMU.

Slavnostní tečkou za vydařenou akcí
byl koncert úspěšných mladých pianistů v Domě filharmonie v Jihlavě. A co
vyslovit na závěr? Pro děti byla přehlídka velmi zajímavá, měly možnost
porovnání se svými vrstevníky a jejich
pedagogové příležitost k příjemnému

setkání. Za všechny zúčastněné je třeba
poděkovat pořadatelům a především
paní Evě Fišerové a kolegyním – klavíristkám za výbornou organizaci přehlídky.
BcA. Radka Hajšelová

Poz vánky
PROGRAM KURZU „BÁSNÍCI KLAVÍRU“
(U3V – Univerzita třetího věku)
• JEDNOSEMESTRÁLNÍ KURZ ZIMNÍ SEMESTR
akademického roku 2016/17
• PŘEDNÁŠKY SE KONAJÍ VŽDY V PÁTEK
- PRO SKUPINU D: OD 13.00 DO 14.40
- PRO SKUPINU E: OD 15.00 DO 16.40
• ZAČÁTEK 14. ŘÍJNA 2016
• CENA 980 Kč
Kontaktní osoba

• PO - ČT 13.00 – 15.30
• PÁ 09.00 – 12.00, 13.00 – 15.30
Témata přednášek
PÁ 14. ŘÍJNA 2016
JAN JIRASKÝ: S KLADÍVKY A BEZ BRK
Klavír byl na počátku 18. století nazýván cembalo con
martellini e senza penne (s kladívky a bez brk). Během
18. a 19. století se rychle vyvíjel a stal se nejoblíbenějším
hudebním nástrojem. Přednáška je věnována jak historickým zajímavostem, tak i vlastnostem současných nástrojů
jednotlivých výrobců. učebna 114 (s výletem na učebnu 330)

MgA. Pavla Hrubšová
Tel.: 542 591 638
Mob.: +420 778 481 583.
E-mail: hrubsova@jamu.cz
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PÁ 21. ŘÍJNA 2016
JAN JIRASKÝ: STARÝ ZÁKON KLAVÍRNÍ HUDBY
J. S. Bach a jeho Dobře temperovaný klavír ovlivnili celou další budoucnost klavírní hudby. Nadčasové dílo skýtá
i 331 let od géniova narození mnoho rozporuplných otázek.
učebna 114
PÁ 4. LISTOPADU 2016
DANIELA VELEBOVÁ: VELKÉ OSOBNOSTI KLASICISMU V ZRCADLE KLAVÍRNÍ LITERATURY – JOSEPH
HAYDN

PÁ 16. PROSINCE 2016
HELENA WEISER: SLAVNÍ KLAVÍRNÍ INTERPRETI
MINULOSTI
Zlatá éra klavírního umění zasáhla až do doby rozvoje
záznamu zvuku a obrazu. Díky tomu máme možnost i dnes
posoudit umění dávno zapomenutých osobností klavírní interpretace a porovnat je s jejich mladšími kolegy. učebna 114
PÁ 6. LEDNA 2017
VLADIMÍRA SLÁVIKOVÁ: BÁSNÍCI KLAVÍRU –
F. CHOPIN

„Papá Haydn“ přežil své žáky, od kterých se učil. Charakteristika osobnosti skladatele, klíčové životní momenty
a jejich průměty do klavírního díla. učebna 210

Jeho prsty překrásně zpívaly, kouzlily, pluly a tančily v klávesách. A díky jeho skladbám může tento pocit zažít každý
klavírista. učebna 114

PÁ 11. LISTOPADU 2016
DANIELA VELEBOVÁ: VELKÉ OSOBNOSTI
KLASICISMU V ZRCADLE KLAVÍRNÍ LITERATURY –
W. A. MOZART

PÁ 13. LEDNA 2017
VLADIMÍRA SLÁVIKOVÁ: BÁSNÍCI KLAVÍRU –
R. SCHUMANN

Žil naplno. Snad jen Haydn chápal jeho vtípky. Moll užíval
jen zřídka, ale pak to stálo za to. Charakteristika osobnosti skladatele, klíčové životní momenty a jejich průměty do
klavírního díla. učebna 210
PÁ 25. LISTOPADU 2016
DANIELA VELEBOVÁ: VELKÉ OSOBNOSTI
KLASICISMU V ZRCADLE KLAVÍRNÍ LITERATURY –
L. VAN BEETHOVEN
V životě i ve své hudbě říkal Beethoven věci jaksi přímo a pravdivě. Charakteristika osobnosti skladatele, klíčové životní momenty a jejich průměty do klavírního díla.
učebna 210
PÁ 2. PROSINCE 2016
ALICE RAJNOHOVÁ: VITULKA U KLAVÍRU

Mystický německý romantik, který ovlivnil mnoho svých
nástupců. učebna 114
PÁ 20. LEDNA 2017
JAN JIRASKÝ: BÁSNÍCI KLAVÍRU – F. LISZT, B. SMETANA, E. GRIEG
Národní kultury ovládly romantickou klavírní scénu.
Tvorba jednotlivých autorů je vždy originální, zároveň má
mnoho společného. učebna 114
PÁ 27. LEDNA 2017
JAN JIRASKÝ: LEV S BÍLOU HŘÍVOU
Leoš Janáček (říkal si Leo, Lev) patří dnes k nejhranějším
skladatelům 20. století. Jeho klavírní dílo se vyjímá v repertoáru světových pianistů. Jak vznikaly jeho skladby a čím
jsou skutečně inspirovány? učebna 114

Vítězslava Kaprálová by letos oslavila 101. narozeniny,
kdyby jí osud nenadělil pouhých 25 let života. Její klavírní
dílo stále získává na oblibě. učebna 114
PÁ 9. PROSINCE 2016
JAN JIRASKÝ: ŘEČ V HUDBĚ – HUDBA V ŘEČI
V dnešním globalizovaném světě si musí interpret doslova pěstovat cit pro národní kultury a charaktery, z nichž
vyrůstala tvorba nejednoho skladatele. Právě jazyk je vedle
folklóru jedním z nejjasnějších vodítek stylové interpretace.
učebna 114
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informace o klavírních soutez ích
MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ v Kamenici nad Lipou
posedmé
trovské třídě pražské konzervatoře), do rodné Kamenice se
Vítězslav Novák vracel zřídka. Situace se změnila až v době
umělcovy zralosti, kdy Město Kamenice nad Lipou Novákovi připravilo velkolepé oslavy jeho šedesátých narozenin
včetně odhalení pamětní desky na jeho rodném domě na
náměstí. I po roce 1930 skladatel rodné město několikrát
navštívil. Pravidelně a dlouhodobě ovšem pobýval kromě
Prahy zejména ve východočeské Skutči (ve vile rodiny své
manželky). Zde také v červenci 1949 skonal. V domě nyní
sídlí Městské muzeum, jehož součástí je i Památník V. Nováka, který v 50. letech nechala zbudovat vdova Marie Nováková.
Kamenice nad Lipou na svého slavného rodáka rozhodně
nezapomíná. V Městském muzeu - v působivých prostorách kamenického zámku v rámci stálé expozice Muzeum
pro všechny smysly nalezneme i část věnovanou Novákovi.
Součástí expozice je i skladatelův nástroj původně z jeho
pražského bytu – křídlo, u něhož vznikla většina kompozičního díla (zdaleka nejen klavírního). V depozitářích
muzea se nachází takřka celá Novákova pozůstalost - od
četné korespondence a fotografického materiálu přes nejrůznější dokumenty, diplomy, plakáty, umělecké předměty
až po nábytek. (Rukopisy skladeb jsou uloženy v Českém
muzeu hudby v Praze).
MNKS si za poslední roky vybudovala již pevné místo
v rámci mezinárodních klavírních soutěží pořádaných
v České republice. Její sedmý ročník proběhl v Kulturním domě v Kamenici nad Lipou ve dnech 13. - 15. května 2016.

Novákova Kamenice nad Lipou
Jeden z vůdčích českých skladatelů první poloviny
20. století - Vítězslav Novák se v tehdy jihočeské (dnes Kraj
Vysočina) Kamenici narodil v prosinci roku 1870 v rodině
lékaře. Gymnaziální léta prožil v Jindřichově Hradci. V Praze na konzervatoři vystudoval skladbu ve třídě Antonína
Dvořáka (po boku Josefa Suka a Oskara Nedbala) a klavír
u Josefa Jiránka (žáka Bedřicha Smetany). Ke klavíru měl
Novák tedy osobní vztah. Není divu, že pro tento nástroj
zkomponoval velké množství skladeb, které i v současné
době tvoří významnou součást zlaté pokladnice české klavírní literatury.



Protože podstatná část skladatelova života byla vázána na
Prahu (v letech 1909 – 1938 byl profesorem skladby v Mis-

Po dobu čtyř měsíců v druhé půli roku 2009 probíhala ve
dvou velkých sálech kamenického zámku rozsáhlá výstava
exponátů právě ze skladatelovy pozůstalosti. Její koncepce
může být v budoucnu použita jako podklad pro zamýšlenou permanentní Síň V. Nováka. Autorkou této výstavy
k 60. výročí umělcova úmrtí zaměřené na Novákův vztah
k rodnému městu byla tajemnice Mezinárodní společnosti
V. Nováka (MSVN) PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
V témže roce se z iniciativy zmíněné MSVN (předsedou
je brněnský muzikolog prof. PhDr. Miloš Schnierer) a Města konaly v Kamenici tzv. Novákovské dny, které kromě
zmíněné výstavy nabídly také několik koncertů na zámku,
vydání publikace „V. Novák a Kamenice nad Lipou dnes“
(red. L. Peřinová) a muzikologickou konferenci věnovanou
Novákovu odkazu. Právě na ní se zrodila myšlenka nové
klavírní soutěže dedikované nejslavnějšímu kamenickému
rodákovi.

Novákova klavírní soutěž
Muzikologické konference na zámku v Kamenici nad
Lipou v září 2009 se zúčastnil také pianista Radoslav Kva-

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry
KKI HF JAMU

3. číslo a 4. číslo / 2. ročník září 2016

51

pil – celoživotní propagátor české klavírní tvorby v zahraničí. Ten zde předložil Městu i Novákově společnosti návrh
na založení klavírní soutěže za účelem propagace Mistrova
rozsáhlého díla tohoto oboru.
Díky perfektní spolupráci Města Kamenice nad Lipou
v čele se starostou Ing. Ivanem Pfaurem, tajemnicí MSVN
Dr. Ludmilou Peřinovou a R. Kvapilem – předsedou Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka (jež si klade za
cíl i podporu odkazu Dvořákových žáků) se v červnu následujícího roku (2010) konal 1. ročník Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže (MNKS) v Kulturním domě, a to
k význačnému jubileu – 140. výročí skladatelova narození
v Kamenici nad Lipou.
Soutěž byla rozdělena do dvou bloků. Pod názvem „Mládí“ probíhalo soutěžení 36 žáků ve dvou věkových kategoriích – do 13 let a do 16 let. Název „Kamenice“ označoval
soutěž 23 pianistů od 17 do 30 let. Tento velkolepý začátek
(celkem 59 účastníků z ČR, Slovenska, Ruska, Německa,
Rakouska a Číny) odstartoval tradici každoroční soutěže,
jejíž 7. ročník se uskutečnil ve dnech 13. - 15. května 2016.
Z finančních i organizačních důvodů proběhly v následujících letech menší změny v propozicích resp. kategoriích.
Počínaje loňským rokem 2015 by mělo zůstat stabilizované
rozdělení soutěžících do 4 věkových kategorií: do 12, do
15, do 18 a do 26 let. Soutěž tak dává příležitost žákům
a pedagogům všech stupňů hudebního školství – ZUŠ, konzervatoří i vysokých škol.
Žáci 1. kategorie musí přednést libovolný program v trvání 6 – 10 minut, v němž je zastoupena alespoň 1 skladba
V. Nováka. Soutěžící 2. kategorie zahrají 11 – 15minutový
program opět alespoň s jednou Novákovou skladbou. Účastník ve 3. kategorii si musí připravit repertoár v trvání 16 –
20 minut s tvorbou V. Nováka v délce minimálně 5 minut.
Program soutěžícího 4. kategorie musí trvat 25 – 35 minut
a obsahovat výběr z Novákova díla v délce alespoň 10 minut.
Díky většímu věkovému rozptylu účastníků jednotlivých
kategorií tak z pódia Kulturního domu zaznívají Novákovy tituly – od snazších (Šest sonatin op. 54, Mládí op. 55)
přes oblíbené Vzpomínky op. 6 či Písně zimních nocí
op. 30 a mnohé další cykly až po virtuózní, vrcholná díla –
např. Sonatu Eroiku op. 24. Zcela výjimečně lze vyslechnout
některé z částí Novákova gigantického Pana op. 43. Právě
děl z tohoto opusu se hned v prvním ročníku soutěže zhostila s velkým úspěchem tehdejší studentka JAMU ze třídy
prof. Aleny Vlasákové Jana Tůmová (dnes Chaudhuri), která si z „Kamenice“ odvezla první cenu. Rok poté v rámci
soutěže vystoupila s působivým recitálem.
Mezinárodní společnost V. Nováka pečuje také o dědictví Novákovy kompoziční školy, příp. o propagaci tvorby
Novákových českých kolegů – spolupracovníků. Proto se



v některých z minulých ročníků vyskytla i možnost volby
mezi dílem V. Nováka a jiného autora, který v České republice nemá „svoji“ soutěž. V r. 2011 mohla být zvolena tvorba
Novákova význačného žáka – slovenského skladatele Jána
Cikkera (ke 100. výročí jeho narození), v r. 2014 si soutěžící
mohli zvolit dílo z širokého klavírního odkazu Novákova
přítele a kolegy z Dvořákovy třídy Josefa Suka (ke 130. výročí jeho narození), v loňském roce skladby dalšího Novákova
spolužáka Oskara Nedbala (k připomenutí 85 let od jeho
úmrtí), jehož poměrně neznámé klavírní dílo neprávem stojí
v pozadí všeobecně proslavené tvorby operetní a baletní.
Přestože „Novákovský výběr“ vždy dominuje, soutěž tímto
přispívá k rozšiřování pojmu „Novákova kompoziční škola“
nebo „česká klavírní tvorba 20. století“.
Organizátoři soutěže se rovněž snaží o zajištění poutavého
přidruženého programu. Pozitivních zkušeností bylo dosaženo např. s přednáškami vloženými do časových prostorů
mezi soutěžením a vyhlašováním výsledků, kdy vzniká prodleva nutná pro poradu poroty a tištění diplomů. Např. loni
mohli účastníci I., II. a III. kategorie (které soutěžily v rámci prvního pátečního dne) a jejich učitelé, příp. rodiče vyslechnout poutavou popularizační přednášku PhDr. Marie
Fronkové, CSc. s videoprezentací o životě a tvorbě Oskara
Nedbala. Naopak zahraniční soutěžící z nejstarší 4. kategorie se zúčastnili anglické přednášky pianisty MgA. Martina
Vojtíška o díle V. V. Würfela - českého pedagoga F. Chopina
na varšavské konzervatoři, jehož skladby autor přednášky
poprvé v historii natočil a vydal na CD.
Za zvláštní pozornost stojí připomínka muzikologickopianistického kolokvia, které se konalo v rámci 2. ročníku
MNKS v r. 2011 v Obřadní síni kamenického zámku. Zúčastnili se ho pianisté a další odborníci ze zemí Visegradu
a Rakouska se záměrem přiblížit vybraná témata týkající se
klavírního umění „své země“. S hodnotnými referáty zde
vystoupili: slovenský pianista Mgr. art. Marcel Štefko, Ph.D.
z VŠMU Bratislava (Klavírní tvorba J. N. Hummela),
Mag. Art. Martin Achenbach z Musikschule v rakouském
Tullnu (Klavírista a skladatel Anton Eberl), tajemnice MSVN
a pedagožka Konzervatoře Č. Budějovice PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. (Didaktické opusy Carla Czerného), docent
klavírní hry z Akademie F. Liszta v Budapešti István Gulyas
(Maďarský folklór v tvorbě F. Liszta), pedagog Pražské konzervatoře MgA. Martin Vojtíšek (Vliv V. V. Würfela na dílo
F. Chopina), MgA. Eva Peřinová z Konzervatoře v Č. Budějovicích (Pedagogické zásady Teodora Lešetického), pianista Radoslav Kvapil (Kvapilova souborná nahrávka klavírního díla A. Dvořáka) a doc. PhDr. Markéta Štefková, Ph.D.
z katedry teorie hudby VŠMU Bratislava (Vliv Novákovy
kompoziční školy v klavírním díle J. Cikkera a E. Suchoně).
Podrobně o přednášených tématech referovala v obsáhlé stati spoluorganizátorka kolokvia Dr. Ludmila Peřinová v časopise Talent č. 3/4, roč. 14/2011 s. 18 – 27.
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Ke koncertům vynikající úrovně, které obohatily program kamenických dnů, patřil recitál brněnského violoncellisty Jana Škrdlíka za klavírní spolupráce Šárky Besperátové
k Roku české hudby 2014, na němž vedle skladeb A. Dvořáka,
J. Suka a L. Janáčka zazněla Novákova mimořádně technicko-interpretačně i posluchačsky náročná (proto sporadicky hraná), velkolepá Sonáta pro violoncello a klavír op. 68.
Letošní program soutěže byl obohacen o klavírní recitál
Davida Kalhouse (docenta klavírní hry na Floridské státní
univerzitě) v rámci festivalu Americké jaro, a to v sobotu
14. 5. večer.

Peřinová (ZUŠ O. Nedbala Tábor a Konzervatoř Č. Budějovice) a PhDr. Hana Švajdová (ZUŠ Žerotín Olomouc).
Tajemnicí poroty bývá PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. (současně též tajemnice MSVN), která má celkovou přípravu
soutěže ve spolupráci s Městem na starosti.

Letos v pátek 13. 5. proběhl workshop pedagožky ZUŠ
Žerotín v Olomouci PhDr. Hany Švajdové na téma dětské
improvizace pro žáky mladších kategorií a jejich doprovod.
V neděli 15. 5. si zájemci mohli vyslechnout zajímavou
přednášku o portugalské klavírní tvorbě a o portugalských
pianistech. Ujala se jí MgA. Ingrid Sotolářová – někdejší
absolventka JAMU (ve třídě Inessy Janíčkové), dlouholetá
propagátorka českých autorů (včetně Nováka) ve Španělsku
a Portugalsku, která v současnosti působí na hudebních školách v Portugalsku.
Letošní koncert loňských vítězů, kteří svůj soutěžní program zaměřili na tvorbu Oskara Nedbala, proběhl v pátek
13. 5. večer. Nikol Bóková z JAMU (třída doc. MgA. Jana
Jiraského, Ph.D.) přednesla vedle Skrjabinových Pěti preludií op. 16 a dvou skladeb z Novákova cyklu Za soumraku
op. 13 Nedbalovy Čtyři klavírní kusy op. 8. Adam Závodský
z konzervatoře v Českých Budějovicích (třída MgA. Magdy Štajnochrové) zahrál kompletní suitu Z minulých dob
op. 13 O. Nedbala a podstatný výběr z cyklu Musica ricercata
Györgye Ligetiho.
V porotě soutěže zasedají význační pianisté a úspěšní
klavírní pedagogové z České republiky a zahraničí. Porota
je každoročně částečně obměňována. Pravidelně zasedá zakladatel soutěže Radoslav Kvapil a autor kompletní nahrávky
Novákova klavírního díla a rovněž autor řady rozhlasových
pořadů o Novákovi MgA. Martin Vojtíšek, v posledních letech se setkáváme také s holandským klavíristou a pedagogem (Brabantská konzervatoř v Eindshovenu) Tonem
Demmersem, docentem Lisztovy akademie v Budapešti
Istvánem Gulyasem a profesorem Hochschule für Musik
z německého Rostocku Karl-Heinzem Willem. V prvních
ročnících byli členy poroty např. prof. Walter Groppenberger
z Hudební univerzity v rakouském Grazu, Mgr. art Marcel
Štefko, Art.D. z VŠMU v Bratislavě nebo americký muzikolog
a klavírista docent John. K. Novak, PhD z Northerm Illinois
University. Po dvou letech jsme se letos opět setkali s renomovanou pedagožkou MgA. Magdou Štajnochrovou (Konzervatoř Č. Budějovice) a poprvé se hodnocení soutěžních
výkonů ujala MgA. Ingrid Sotolářová z Portugalska, působící
mj. na Univerzitě Nova v Lisabonu. Žádoucí je porotu dětské
soutěže doplňovat o členy s bohatými zkušenostmi s výukou
dětských pianistů. V této roli se představily např. MgA. Eva



Snažíme se vždy, aby Mezinárodní Novákova klavírní
soutěž byla organizačně pečlivě připravena. Dík proto vyslovuji Městu Kamenice nad Lipou – především starostovi
Ing. Ivanu Pfaurovi a místostarostovi Mgr. Jaromíru Paříkovi, Správě kulturních zařízení Města Kamenice n./L. v čele
s Mgr. Petrem Pechem a také řediteli kamenické ZUŠ Martinu
Vaverkovi, DiS., který mladým klavíristům poskytuje učebny
školy pro cvičení.
Kamenice nad Lipou má mnoho k nabídnutí. Osobně návštěvníkům tohoto malebného městečka na Vysočině vždy
doporučuji vycházku po Naučné stezce V. Nováka, vedoucí
od zámku k myslivně Johanka (dnes hotel Johanka), z níž
pocházela skladatelova matka, nebo prohlídku stálé expozice
v zámku (muzeu) s návštěvou příjemné zámecké kavárny,
z jejíž terasy je vidět mýty opředená tisíciletá lípa, od níž
město odvozuje svůj název.
PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
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Vítězové Mezinárodní Novákovy
klavírní soutěže 2016

Rangel Silaev (Královská konzervatoř Haag/Holandsko;
prof. Naum Grubert)

1. kategorie

2. místo:
Sára Suchánková
(Konzervatoř Pardubice; MgA. Martina Maixnerová)

1. místo:
Rudolph Knorr (Konservatorium Rostock/Německo;
prof. Karl-Heinz Will)
2. místo:
Magdalena Koudelková (Gymnázium a hudební škola
hl. města Prahy; Mgr. Hana Dvořáková)
Yen My Hoang (Gymnázium a hud. škola hl. města Prahy;
Taťána Vejvodová)
David Nowak (ZUŠ B. Smetany Karviná; Anna Schwarzová)
3. místo neuděleno.
Čestné uznání I. stupně:
Vojtěch Ženíšek (ZUŠ Soběslav; Mgr. Miroslava Svobodová)
Frances Xia (Hudební škola v De Boschuil/Holandsko;
Marlies van Gent)
2. kategorie
1. místo:
Alan Bartuš (Církevné konzervatórium Bratislava/Slovensko; Mgr. art. Andrea Bálešová, Art.D.)
2. místo:
Jana Škarbanová (ZUŠ B. Smetany Plzeň; Alena Tupá)
Long Long Cheung (Stedelijk College Eindshoven/Holandsko; prof. Ton Demmers)
3. místo:
Michaela Candrová (ZUŠ Třeboň; BcA. Martina Krausová)
Eduard Miklenda (ZUŠ Žerotín Olomouc; PhDr. Hana
Švajdová)
Valérie Vaculíková (ZUŠ Žerotín Olomouc; PhDr. Hana
Švajdová)

Alena Mazáková (Janáčkova konzervatoř a gymnázium
v Ostravě; Mgr. Monika Tugendliebová)
Ema Trávníčková (Janáčkova konzervatoř v Ostravě;
Mgr. M. Tugendliebová)
3. místo:
Lucie Tkačíková (Janáčkova konzervatoř v Ostravě
MgA. Hana Kundrátová)
Čestné uznání I. stupně:
Marie Jírová
(Janáčkova konzervatoř v Ostravě; doc. Xenie Hranická)
4. kategorie
1. místo:
Tamás Bácsi (Akademie Ferenze Liszta Budapešť/Maďarsko; prof. István Gulyas; prof. Atilla Néméthy)
2. místo:
Dominik Gál (JAMU Brno; prof. Alena Vlasáková;
doc. Jan Jiraský, Ph.D.)
3. místo
Klára Faltusová (Fakulta umění OU Ostrava; Mgr. Lukáš
Michel, Art.D.)
Veronika Vaculíková (Konzervatoř P. J. Vejvanovského
Kroměříž; MgA. Martina Mergentalová)
Ráchel Skleničková (HAMU Praha; prof. Ivan Klánský;
doc. František Malý)
Jarmila Holcová (Fakulta umění OU Ostrava;
doc. MgA. Eliška Novotná)
Čestné uznání I. stupně:
Jana Rambousková (HAMU Praha; MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.)
Zvláštní ceny:

Čestné uznání I. stupně:
Julie Rajsiglová (ZUŠ Oslavany; MgA. Dagmar Kupčíková)

Cena za interpretaci díla V. Nováka: Jarmila Holcová
(4. kategorie)
(Fakulta umění OU Ostrava; doc. Eliška Novotná)

3. kategorie

Cena města Kamenice nad Lipou: Ráchel Skleničková
(4. kategorie)
(HAMU Praha; prof. Ivan Klánský; doc. František Malý)

1. místo:
Barbora Hamáčková (Konzervatoř Pardubice; Mgr. Pavlína Klokočníková)
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Beethovenovy Teplice mají za sebou 1. ročník
První ročník nové klavírní soutěže
Beethovenovy Teplice proběhl v únoru
letošního roku. S časovým odstupem
jsem se opět začetla do úvodních slov
příjemně graficky zpracovaného bulletinu, určeného pro účastníky soutěže.
Zástupkyně ředitelky Konzervatoře
v Teplicích Mgr. Jitka Žižková se zde
zamýšlí nad tím, proč nová soutěž nese
jméno hudebního velikána Ludwiga
van Beethovena.
Dovoluji si citovat část úvodního
textu:
„Proč nová soutěž, určená mladým
klavíristům, nese právě Beethovenovo
jméno? Vždyť by se našli skladatelé,
kteří rovněž v Teplicích pobývali a minimálně tři z výše uvedených (poznámka: jedná se o výše uvedené skladatele
Chopina, Liszta a Schumanna) jsou
téměř synonymy pro mistrovskou klavírní tvorbu a interpretaci…“
Pro odpověď je třeba krátce otevřít
dveře do minulosti…
„Je léto roku 1811. Poštovní kočáry
přivážejí po hrbolatých cestách roztřesené návštěvníky od Prahy, Karlových
Var a Drážďan a projíždějí ulicemi
kolem ubytovacích domů poetických
jmen – Zlatý anděl, Tři skřivánci, Zlatý
měsíc, Veselý lovec, Tři kozáci…Livrejovaní kočí přitahují opratě a zpocení
koně zastavují, aby umožnili vystoupit
cestujícím, kteří prožijí v lázních Teplicích několik týdnů léčby a odpočinku.
Unaven dlouhou, několikadenní cestou,
vystupuje z kočáru menší, silnější muž
vážného pohledu a odměřeného chování, s neposlušným hnízdem bohatých
černých vlasů…“ Takto viděl první
Beethovenův příjezd do teplických
lázní spisovatel B. Plevka. Skladatel
zde strávil několik týdnů, během srpna a září vznikly dokonce dvě skladby,
určené k otevření divadla v Pešti –
Král Štěpán a Zříceniny athénské. Během druhého pobytu, tentokrát v roce
1812, pracoval na 7. a 8. symfonii i dalších skladbách a také se osobně setkal
s J. W. Goethem. Památné je datum
23. července, kdy oba velikáni při spo-



lečné procházce zámeckou zahradou
narazili na průvod císařovny. Zatímco
se dvorní rada Goethe uctivě klaněl
vznešené společnosti a ustoupil z cesty,
Beethoven prošel hrdě a bez pozdravení jejím středem. Básník byl pohoršen,
ale skladatel komentoval událost těmito slovy: „Králové a knížata mohou sice
udělat profesory a tajné rady, dát jim
tituly a ověsit je řádovými stuhami, ale
velké lidi udělat nemohou, duchy, kteří
se vysoko pozvedají…“
A zde je možná důvod a odpověď
na položenou otázku. Beethoven si byl
vědom výjimečnosti svého nadání. Byl
si vědom úsilí, kterého je třeba k jeho
rozvíjení. A tak by i ti, kteří nyní přijíždějí do míst, kde on sám před více
než dvěma sty lety jako „tajemný muž
teplických parků“ procházel, měli být
hrdí a sebevědomí. Dostali dar, který
mají jen nemnozí. Rozeznít notový zápis a dovolit mu znovu ožít. Tak jako
on využít nástroj, schopný hlubokých
emocí. Naplnit Beethovenovo poselství a prostřednictvím hudby dělat svět
krásnějším.
Tolik citace z úvodního slova bulletinu, jehož slova určitě motivovala a inspirovala soutěžící, kteří přijeli ve dnech
27. a 28. února 2016 do severočeských
Teplic na první ročník soutěže Beethovenovy Teplice. Soutěž zorganizovaly
společnými silami Konzervatoř Teplice a Základní umělecká škola Teplice.
Byla určena pianistům do 17 let a na
první ročník se sjelo více než padesát
mladých klavíristů z celé České republiky. Soutěžící byli podle věku rozděleni do čtyř kategorií. Povinnou součástí
hraného soutěžního repertoáru byla interpretace skladby či skladeb Ludwiga
van Beethovena, u nižších kategorií
bylo možné zařadit skladbu jiného
klasicistního skladatele. Výkony soutěžících hodnotila pětičlenná odborná
porota v čele s předsedkyní poroty paní
profesorkou MgA. Alenou Vlasákovou
(HAMU Praha, JAMU Brno). Dalšími
členy poroty byli MgA. Libor Nováček
(Konzervatoř Praha, Universität für

Musik und darstellende Kunst Graz),
MgA. Magda Štajnochrová (Konzervatoř České Budějovice), Mgr. Hana Tölgová (Konzervatoř Teplice) a Mgr. Jana
Turková (Konzervatoř Pardubice).
Soutěžící byli za své výkony ohodnoceni 1. až 3. místem, čestným uznáním
I. stupně, čestným uznáním či diplomem za účast.
Držitelé prvních cen ze všech kategorií vystoupili na koncertě vítězů,
který se konal v neděli 28. února v koncertním sále teplické konzervatoře.
Při této příležitosti byla také udělena
čtyři mimořádná ocenění, která předala ředitelka teplické konzervatoře
Mgr. Kateřina Boudníková. Cenu ředitelky ZUŠ Teplice pro nejmladšího
oceněného účastníka obdržela Klára
Gibišová z 0. kategorie, cena za nejlepší interpretaci skladby Ludwiga van
Beethovena byla udělena Kamile Ozerové ze 3. kategorie, cenu za nejlepší
interpretaci skladby F. Chopina získala
Sofie Popova ze 2. kategorie. Absolutním vítězem soutěže byla vyhlášena
Kamila Ozerová z Konzervatoře Brno.
K průběhu prvního ročníku soutěže se vyjádřila vedoucí klavírního oddělení teplické konzervatoře, členka
organizačního týmu i soutěžní poroty
Mgr. Hana Tölgová takto:
„Myšlenka na pořádání klavírní soutěže Beethovenovy Teplice vznikla na
základě spojení několika faktů, které
k organizaci této soutěže přímo vybízely. Lázně Teplice jsou kulturním centrem regionu už od počátku 19. století,
kdy byly navštěvovány slavnými osobnostmi. Mezi nimi i geniální Ludwig
van Beethoven, který zde napsal dopis
své „nesmrtelné milence“. Genius loci
míst, kde skladatel pobýval, dodnes
oslovuje návštěvníky Teplic. Tolik historie. Ale i současné Teplice hrají významnou kulturní roli. Instituce jako
Severočeská filharmonie nebo Konzervatoř Teplice jsou pokračovatelem
těchto kulturních tradic. Spojení Teplice – Beethoven a jeho monumentální

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry
KKI HF JAMU

3. číslo a 4. číslo / 2. ročník září 2016

55

při výběru pedagogové nacházeli další
hudebně zajímavé a hodnotné skladby
z odkazu tohoto hudebního velikána
a zároveň vynikajícího klavíristy.

klavírní
soutìž

2016
1. roèník

Beethovenovy

Teplice

Úspěch prvního ročníku je zavazující a my již teď připravujeme ročník
druhý. Doufáme, že i když v následujícím roce proběhnou soutěže ZUŠ
a konzervatoří, talentovaní klavíristé
opět přijedou do Teplic, aby zažili tu
neopakovatelnou atmosféru Beethovenových Teplic.“
I naše redakce se připojuje k přání, aby příjemná atmosféra a organizačně zdárný průběh prvního ročníku
nové beethovenovské soutěže přispěl
k tomu, že si vydobude trvalé místo
mezi stávajícími klavírními soutěžemi
a chystaný druhý ročník bude přinejmenším stejně úspěšný jako ten první.
Mgr. BcA. Miroslava Raková
Informace o výsledcích soutěže spolu s bodovací listinou jsou k dispozici
na internetové stránce teplické konzervatoře

v Teplicích 27. a 28. února 2016

klavírní odkaz je to, co nás inspirovalo.
Sami jsme byli zvědavi na první
ročník. Počet 52 účastníků nás potěšil, ohlasy a vysoká úroveň ještě víc. Je
potěšující, že tolik talentovaných klavíristů oslovil program soutěže, i když
náročnost Beethovenových skladeb



http://www.konzervatorteplice.
cz/souteze/beethovenovy_teplice/2016/

je pro ty nejmladší velkým oříškem
- měli také ve dvou mladších kategoriích možnost výběru skladeb jiných
klasicistních autorů, ale je zajímavé,
že toho využilo málo soutěžících. Na
druhou stranu jsme měli možnost slyšet i některé skladby Beethovena, které
se běžně nehrají. A o to nám jde, aby

Poznámka redakce: soutěžní podmínky
2. ročníku soutěže Beethovenovy Teplice jsou uvedeny níže a rovněž je na
najdete na internetové stránce:
www. pianissimo.cz.
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2. ročník klavírní soutěže
BEETHOVENOVY TEPLICE 2017
se koná ve dnech 11. a 12. března 2017
Jednokolová soutěž je určena pro
pianisty do 18 let.
Soutěžící budou rozděleni do pěti
věkových kategorií.
•
•
•
•
•

1. kategorie: do 9 let včetně
2. kategorie: do 11 let včetně
3. kategorie: do 13 let včetně
4. kategorie: do 15 let včetně
5. kategorie: do 18 let včetně

Program:
1. kategorie:

5. kategorie:

2. kategorie:
Soutěžící zahraje skladbu nebo
skladby L. van Beethovena nebo jiného klasicistního skladatele v trvání
minimálně 3 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí
7 -10 minut.
3. kategorie:
Soutěžící zahraje skladbu nebo
skladby L. van Beethovena v trvání
minimálně 4 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí
10- 13 minut.

Soutěžící zahraje skladbu nebo
skladby L. van Beethovena v trvání
minimálně 5 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí
16 - 20 minut.
Hra zpaměti je podmínkou.
K přihlášení slouží elektronická
přihláška, která bude k dispozici od
1. října 2016
Další informace získáte na:
www.konzervatorteplice.cz/souteze

4. kategorie:

Soutěžící zahraje skladbu nebo
skladby L. van Beethovena nebo jiného klasicistního skladatele v trvání
minimálně 2 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí
4- 7 minut.

Soutěžící zahraje skladbu nebo
skladby L. van Beethovena v trvání
minimálně 4 minut doplněné libovolným programem v celkovém rozmezí
13 - 16 minut.

klavírnická poradna daniela kikt y
KDO LADÍ, PODRÁŽÍ SVÉ KAMARÁDY
Toto přísloví se žertem používalo
v Orchestru Studio Brno, se kterým
jsem kdysi spolupracoval, a já jsem si
jej vybral jako návnadu k článku o elektronické ladičce. Od doby, kdy jsou tyto
přístroje běžně k dostání, panují na ně
rozporuplné názory. Já se tady pokusím
alespoň některé okomentovat.
1. Ladička je k ničemu, nikdy nenahradí sluch. Ladičky, obzvláště starší
nebo levné typy, opravdu za moc nestály. Byly velmi nepřesné a výsledek
ladění většinou zklamal. Věda však jde
dopředu a dnes jsou k dostání přístroje
a software mnohem lepší a přesnější.
Já považuji za nejlepší ladičky s nasta-



vitelnou citlivostí, protože zběsile létající ručička příliš citlivé ladičky nám
rovněž moc nepomůže. Výsledek práce
s nimi je mnohem lepší, ale myslím si,
že lidské ucho elektronika opravdu nenahradí.
2. Lidský sluch je překonán, elektronika je přesnější. Ano, ani nejkvalitnější absolutní sluch nedokáže naladit
tón s přesností na desetinu centu. Má
to však háček. Stačí malý kaz v tónu,
špatný alikvót zaviněný třeba kazem
ve struně a ladička měří nespolehlivě.
Jsou to kazy někdy téměř neslyšitelné
a ručička ladičky se buď rozkmitá, nebo
ukazuje nesprávně. Má-li být práce

kvalitní, musí se ladička neustále kontrolovat dobrým sluchem.
Mezi kolegy ladiči je dost zapřisáhlých odpůrců elektronických ladiček. Já
k nim nepatřím. Přístroj používám na
tzv. hrubé ladění. Šetří to čas a myslím,
že i sluch. Nikdy však na přístroj nespoléhám a výsledek kontroluji sluchem.
Občas se nám, ladičům, stává, že po naladění nástroje přijde zákazník s ladičkou a tón po tónu kontroluje výsledek
práce. Pokud přístroj ukáže odchylky,
nemusí to nutně znamenat nekvalitní
práci. Mýlit se může i ladička, anebo se
projevil lidský faktor, který rozhodně
není ke škodě.
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VESELÁ HISTORKA

Téměř všichni ladiči u nás mají nějakou zrakovou vadu, nebo jsou úplně
nevidomí. Ne, že by zraková vada byla
nutným předpokladem k výkonu toho-

to povolání, ale pravdou je, že zrakově
postižení mívají vycvičenější sluch.
I mezi ladiči, jako všude jinde, se vypráví veselé historky a my máme navíc jednu kategorii, které mezi sebou říkáme
slepecké trapasy. Mnoho se jich stává
při jídle. Spokojený zákazník vás pozve
na oběd a je nasnadě, že hospodyně se
musí před mistrem ladičem jak se patří vytáhnout. Na stole rodinné stříbro,
broušené sklo a vzácný porcelán, prostředí jak stvořené pro slepecký trapas.
Jeden nevidomý kolega mi vyprávěl, jak
mu jednou nabídli oběd. Posadili jej ke
stolu a čekání na jídlo zpříjemňovala
lehká konverzace. Najednou kolega slyšel, jak vedle něj paní postavila láhev
piva a pak zasyčela zátka. Měl hroznou
žízeň a tak se nedal pobízet. Nasadil
láhev s fortelem protřelého trumpetisty
a obrátil do sebe skoro celý obsah. Paní
se pak omluvila, že mu po celou dobu

práce nenabídla nic k pití, ale to pivo
bylo, ehm, pro všechny.
Neštěstí nechodí nikdy samo. Paní
evidentně neměla žádné zkušenosti
s nevidomými, a tak ho pobízela, ať si
ještě vezme z knedlíků na stole. Nešťastný kolega se nakonec rozhodl, že
to zkusí. Vzal si a hurónský smích dětí
vzápětí prozradil, že je něco špatně.
Vzal si - z talíře hostitele.
Snad se vám bude zdát tento humor
poněkud morbidní. Ne, tyto příběhy
si vyprávíme moc rádi. Tento úděl nás
provází celým životem a udělat si z něj
legraci je ten nejlepší způsob, jak se
s ním vyrovnat.
Daniel Kikta

Na tvorbě 3. a 4. čísla 2. ročníku časopisu Pianissimo se podíleli: autoři článků: Šárka Bartošová, Nikol
Bóková, Ladislav Doležel, Markéta Dvořáková, Martin Fišl, Radka Hajšelová, Zuzana Hančilová, Jana Chaudhuri, Věra
Chmelová, Daniel Kikta, Jerzy Owczarz, Ludmila Peřinová, Lucie Pokorná, Miroslava Raková, Marcela Slaná, Taťána
Zemenová, grafická úprava: David Rak, korektury textů: Jana Lišková Kvochová, Věra Chmelová, Miroslava Raková,
soutěže a propagace pp: Radka Hajšelová, hlavní poradce a odborná pomoc: prof. Alena Vlasáková.
Fotografie na titulní straně zobrazuje MgA. Janu Chaudhuri, absolventku Katedry klavírní interpretace HF JAMU.
Časopis je k dispozici ke čtení i stažení na stránkách: www.pianissimo.cz
Uzávěrka 1. čísla 3. ročníku časopisu Pianissimo je 15. listopadu 2016.
Kontaktní emailová adresa do redakce pp: rakova.m@pianissimo.cz
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