Vzpomínka na 31. ročník Jihočeských klavírních kurzů 2017 v Blatné
Vážení,
vzhledem k nadcházejícímu adventnímu času bych se s Vámi ještě rád podělil o
dojmy, které pro mne a mé ratolesti znamenaly v tomto roce velký zážitek.
Letošní 31. ročník Jihočeských klavírních kurzů byl opravdovým skvostem
v mnoha směrech. Výčet koncertů, recitálů, seminářů a odborných přednášek se
stal ojedinělou štafetou v předávání znalostí, zkušeností a uměleckých kvalit
nejmenším účastníkům od těch zkušenějších ba dokonce od těch, jejichž kvality
již dnes dosahují světové úrovně.
Hned na samém počátku prázdnin (2.7. -14.7.) Blatná a vůbec celý jihočeský kraj,
celý region, ožívá mimořádnými setkáními s osobnostmi kulturního a hudebního
světa. Zájem účastníků klavírních kurzů, ať už jde o účastníky aktivní či pasívní,
je skutečně opodstatněný. Nejsou tu totiž „jen“ účastníci, ale i učitelé, široká
rodičovská a blatenská veřejnost. Těm všem se klavírními kurzy otevírají „brány“
nevšedního kulturně-společenského života.
Úvodní koncert již tradičně přivítal v ZUŠ Blatná všechny zájemce, děti s rodiči a
prarodiči, kteří svou ratolest podporují a pozdvihují. Již na tomto koncertě je dán
prostor „představit se“ klavírní skladbou či písničkou, které má konkrétní
účastník rád. V průběhu celých kurzů děti mohou čerpat a nasávat smysl pro
hudební estetiku prakticky z každé hodiny. Mohou volně navštěvovat lekce a
sledovat vývoj a hudební růst svých kolegů na konkrétních klavírních skladbách,
které pod fascinujícím pedagogickým vedením paní Jany Korbelové, paní
Veroniky Ptáčkové a pana Pavla Voráčka z hodiny na hodinu opravdu kvetly a
rostly pod rukama.
Vynikající pedagožka paní Jana Korbelová je skutečnou, přímou pokračovatelkou
metodiky a vzácného pedagogického přístupu paní Prof. Zdeny Janžurové, která
klavírní kurzy kdysi založila. Paní Korbelová vždy tvořila tandem s panem
Martinem Ballým, který poprvé po letech svou přítomnost na kurzech nemohl
naplnit. Jeho osobnost je opravdu jedinečná a nenapodobitelná a jistě mnohým
chyběla. Nutno ale podotknout, že klavírní kurzy v „jiných barvách“ zpestřili a
obohatili pedagogové paní Veronika Ptáčková a pan Pavel Voráček, kteří mají co
předat a nabídnout jak v podobě hudební improvizace (V. Ptáčková), tak
v podobě recitálového večera (P. Voráček).
Letošní kurzy měly prvenství i v tom, že si všichni mohli dosyta vychutnat
světové klavírní umění na Galakoncertu pana Miroslava Sekery, který svou
přítomností posvětila také patronka kurzů naše přední česká herečka paní Iva
Janžurová. Samotný Galakoncert zaznamenávala i Slovenská televize. Sjela se
sem řada osobností, které si tento výjimečný okamžik rozhodně nechtěli nechat
ujít, mimo jiné i pan Prof. Cyril Höschl. Frenetický potlesk byl dovyslovením
všeho, na co už slova byla nedostatečná. Pan Miroslav Sekera věnoval svůj čas
znovu naplněnému sálu, když fundovaně přednášel o klavírní literatuře J.
Brahmse (spojený s jeho výročím) a stejně tak jeho fascinující přístup

k účastníkům kurzů obdivovali děti i jejich doprovod při jeho interpretačním
semináři.
Každý ročník má vždy něco, co se stane jakousi signaturou. Letos to byly chvíle
strávené s paní Janou Hildprandt Germenis, baronkou zámku Blatná. Snad ani
sama netuší, jak svým autentickým projevem, svými vzpomínkami, o které
se s účastníky při prohlídce zámku Blatná podělila, vryla stopu do paměti i srdcí
všech věkových skupin. Právě ona je dámou, která v mnohých zanechala i stopu
morálních hodnot v dobovém kontextu, právě ona nikdy nechybí na veškerých
koncertech, včetně toho Závěrečného, který je zejména pro všechny účastníky
kurzů vyvrcholením jejich úsilí a touhy po neustálém zdokonalování. Zde také
přítomné potěšila návštěva z Ministerstva kultury, podporovatele tohoto
projektu.
Nutno ale taky podotknout, že by veškeré snahy mohly padnout, pokud by
nebylo zajištěno kvalitní zázemí. Zde v Blatné můžeme jmenovat hned několik
atributů, které jsou skutečným zázemím a pevnou půdou pod nohama všem
umělcům i účastníkům klavírních kurzů. Dovolte mi jmenovat báječný tým
Centra kultury a vzdělávání v čele s panem ředitelem E. Oberfalcerem,
obdivuhodnou paní starostku K. Malečkovou, zázemí v ZUŠ Blatná s panem
ředitelem M. Škantou, a v neposlední řadě koncertní prostory na zámku Blatná a
velkorysost baronky zámku Blatná paní J. Hildprandt Germenis.
Rád bych se ještě zmínil o 31.ročníku Jihočeských klavírních kurzů jako o
navázání mezigenerační komunikace účastníků klavírních kurzů se seniory, pro
které vytvořila hodinový program zpěvačka a herečka Dita Hořínková spolu
s lektory paní V. Ptáčkovou , P. Voráčkem a dětmi z řad malých klavíristů. I
vernisáž D. Reynka byla krásným ohlédnutím za kreativitou tohoto umělce za
podpory klavírního umu paní V. Ptáčkové a zpěvu paní D. Hořínkové v ambitu
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Troufnu si otevřeně říci, že díky lektorům jako jsou paní Jana Korbelová, pan
Martin Ballý, paní Veronika Ptáčková, pan Pavel Voráček zůstávají trvalé,
nesmazatelné hodnoty, které si účastníci Jihočeských klavírních kurzů nesou do
celého života.

Program 31. Ročníku Jihočeských klavírních kurzů 2.-14.7.2017
Lektoři: Jana Korbelová, Veronika Ptáčková, Pavel Voráček
Semináře: Miroslav Sekera
2. 7. NEDĚLE | 14:00 |
ZAHAJOVACÍ KONCERT 31. ROČNÍKU JKK
Koncertní sál, ZUŠ Blatná
Koncert je určen pro účinkování všech frekventantů kurzu. Harmonogram výuky,
konzultace repertoáru, program seminářů a přednášek.

5. 7. STŘEDA | 19:30 |
KLAVÍRNÍ RECITÁL PAVLA VORÁČKA
Starý palác, zámek Blatná
7. 7. PÁTEK | 18:00 |
PŘEDNÁŠKA MIROSLAVA SEKERY: Klavírní skladby Johannesa Brahmse
Starý palác, zámek Blatná
8. 7. SOBOTA | 19:30 |
KLAVÍRNÍ RECITÁL MIROSLAVA SEKERY
Starý palác, zámek Blatná
Host večera: Iva Janžurová
9. 7. NEDĚLE | 09:00 |
INTERPRETAČNÍ SEMINÁŘ MIROSLAVA SEKERY
Starý palác, zámek Blatná
13. 7. ČTVRTEK | 19:00 |
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 31. ROČNÍKU JIHOČESKÝCH
KLAVÍRNÍCH KURZŮ
Starý palác, zámek Blatná
14. 7. PÁTEK | 11:00 |
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZU
Starý palác, zámek Blatná
Rozloučení, předání certifikátů a osvědčení
Přeji vše dobré jak pořadatelům, tak patronkám, lektorům a celé kulturně
milovné veřejnosti v Blatné.
Jeden z mnoha nadšených rodičů, který se těší na další ročník klavírních kurzů
v roce 2018.
Vladimír Vích

