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Abstract
International Fryderyk Chopin Piano Competition and Chopin Festival in
Mariánské Lázně
The annual Chopin festival in Mariánské Lázně is an event of a supreme
significance. Its dramaturgy and diverse selection of performers bring the listeners
an interesting and extraordinary experience of Chopin's music.
Chopin Festival is one of our most treasured cultural events. It became a
meeting point for artists from all over the world, but the core group consists of
Polish interpreters, mostly laureates of the International Chopin Piano Competition
in Warsaw. Besides the time-proven compositions, the organizers include some
infrequently played and unknown pieces, the works of Czech and foreign
composers or contemporary artists. They also attracted the audience by inviting
popular performers, amateur ensembles, holding golf and tennis tournaments,
exhibitions or film projections. Lately, the festival has been getting back to its
traditional image and the purpose of celebrating Chopin's music. The piano
competition, interpreter seminars and musicologist seminars are still a part of the
event.
The Chopin Festival is the only one in Czech that has been listed by
UNESCO and is widely popular. It is necessary to point out the efforts and credit of
the main organizers, the Fryderyk Chopin Society in Mariánské Lázně. 1 Its
members voluntarily help arrange the event and make it run smoothly.
I wish the Chopin festival with the piano competition were always well
received by public and reminded all the classical music enthusiasts of Polish
composer and Romantic musician Fryderyk Chopin.

1

Fryderyk Chopin Society in Mariánské Lázně is the third oldest of its kind. There are 47 Fryderyk Chopin
societies in the world. The Czech society holds the largest number of concerts of all.

Abstrakt
Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina a Chopinův festival v
Mariánských Lázních
Slavnosti Chopinovy hudby jsou v Mariánských Lázních každoročně
vrcholnou událostí. Svou dramaturgií, pestrostí výběru interpretů naplňují
posluchače stále zajímavým a nevšedním zážitkem z Chopinovy hudby.
Chopinův festival patří mezi naše nejzávažnější kulturní akce. Sjíždějí se zde
světoví umělci, ale jádro tvoří polští interpreti. Jsou to většinou laureáti
Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina ve Varšavě. Chopinův festival kromě
osvědčených děl zařazuje i skladby neznámé a méně hrané, a to díla českých i
zahraničních skladatelů, někdy i novinky současných umělců. Dále se snaží
přilákat co největší pozornost veřejnosti, proto v několika letech byly často do
programu zařazovány i koncerty populárních umělců a amatérských souborů.
Zájem veřejnosti měly zvýšit pestré doprovodné akce, jako golfový, tenisový
turnaj, promítání romantických filmů a pořádání různých výstav. V posledních
letech se opět festival vrací k původnímu tradičnímu schématu koncertů a základní
myšlence oslavy Chopinovy hudby. Tradiční klavírní soutěž, interpretační seminář
a muzikologické semináře provázejí festival i nadále.
Chopinův festival byl jako jediný v České republice zapsán do seznamu
UNESCO a těší se stále velkému zájmu veřejnosti. Je třeba vyzdvihnout zásluhy
hlavního organizátora festivalu Společnosti F. Chopina2 v Mariánských Lázních,
jehož členové se dobrovolně starají o jeho uskutečnění a zdárný průběh.
Ve své práci jsem zpracovala chronologicky přehled ročníků Chopinovy
klavírní soutěže a Chopinova festivalu v letech 1962-2013.
Přála bych si, aby se Chopinův festival spolu s klavírní soutěží i nadále těšil
zájmu široké veřejnosti a všem milovníkům vážné hudby připomínal památku na
polského skladatele a hudebního romantika Fryderyka Chopina.

2

Společnost F. Chopina v Mariánských Lázních je třetí nejstarší Chopinovou Společností. Ve světě existuje
celkem čtyřicet sedm Společností F. Chopina. Podle počtu pořádaných koncertů je naše společnost největší.
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Úvod
Téma Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina a Chopinův festival v
Mariánských Lázních jsem zpracovávala převážně ze Zpráv Společnosti F.
Chopina, brožur a programů festivalu i soutěže, které jsem si zapůjčila z archivu
Společnosti F. Chopina v Mariánských Lázních. Využívala jsem také internetové
zdroje, především online katalog hudební knihovny Masarykovy univerzity.
Svoji diplomovou práci jsem rozdělila do třech kapitol. V první jsem se
snažila stručně zmapovat hudební počátky v Mariánských Lázních, které jsou
spojeny s lázeňstvím.
V dalších dvou obsáhlejších kapitolách jsem vytvořila chronologický přehled
jednotlivých ročníků Chopinovy klavírní soutěže a Chopinova festivalu z let 19622013. Zabývala jsem se i Společností Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních,
bez níž by zde nevznikly Chopinovy hudební svátky.
Jako zajímavost jsem v poznámkách pod čarou uvedla významné osobnosti
hudebního i společenského života. V příloze naleznete rozhovory s některými
současnými organizátory a umělci, kteří si rádi připomínají svátky tohoto osobitého
polského hudebního skladatele.
Přála bych si, aby moje práce pomohla Společnosti Fryderyka Chopina
v Mariánských Lázních k propagaci jednoho z nejstarších festivalů a klavírní
soutěže v České republice a sloužila všem hudebním nadšencům k dalšímu
historickému bádání.
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I. Hudební život v Mariánských Lázních
Hudební život v Mariánských Lázních byl spojen s lázeňstvím, rozvíjel se
začátkem 19. století. Působil tu malý orchestr, který fungoval pouze během
lázeňské sezóny. Od roku 1946 orchestr pracoval po celý rok, ale po dvou letech
se stal opět tělesem sezónním. Větší příliv zahraničních návštěvníků roku 1954
způsobil celoroční provoz lázní. Byl zde zřízen stálý symfonický orchestr, který
funguje dodnes. Po dvou letech působení dirigenta Miloslava Bervída3 se kvalita
orchestru výrazně zlepšila, začlenil se mezi státní symfonická tělesa pod názvem
Městský symfonický orchestr. V zimních měsících byly zavedeny abonentní
koncerty.
V roce 1957 se zde ve dnech 2. 6. - 4. 9. uskutečnil Beethovenův festival,
kde byly provedeny všechny Beethovenovy symfonie, kromě poslední, ale i řada
dalších jeho skladeb. Vedle domácího orchestru se představila další hudební
tělesa, např. Česká filharmonie, Pražský komorní orchestr, Vlachovo kvarteto,
Pražské klavírní trio, sólisté František Rauch4 a Antonín Jemelík.5 Festival
Beethovenovy hudby se stal vzorem pro další hudební přehlídky nazvané
Mezinárodní hudební festival.
První ročník se konal v roce 1958. Jako hosté vystoupily tyto orchestry:
Sofijská filharmonie, Státní filharmonie Brno, Katovická státní filharmonie,
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Komitasovo kvarteto z bývalého
Sovětského svazu. Program byl obohacen také významnými sólisty. Na závěr
Mezinárodního festivalu v Mariánských Lázních zazněla poprvé Beethovenova
Symfonie č. 9 s Ódou na radost.
Další ročníky festivalu byly pojaty se stejnou velkolepostí. Orchestr
v Mariánských Lázních se rychle rozvíjel a zvětšoval. Od roku 1960 s orchestrem

3

Miloslav Bervíd (1921-1980) byl významný dirigent, umělecký ředitel a organizátor. Vystudoval
Konzervatoř a AMU v Praze. Jako dirigent působil v Praze, v Teplicích a od roku 1956 v Mariánských Lázních.
Zavedl zde abonentní koncerty a organizoval hudební festivaly.
4
František Rauch (1910-1955) patřil k nejvýznamnějším českým klavírním virtuózům a pedagogům. Studoval
klavír u několika učitelů (V. Novák). Jeho klavírní repertoár byl velmi obsáhlý, rád pořádal recitály věnované
pouze jednomu autorovi nebo české soudobé hudbě. Jeho gramofonové nahrávky dosáhly vysokých
mezinárodních ocenění. Úspěšná byla i jeho pedagogická činnost, byl zván do porot mezinárodních soutěží
po celém světě. Působil jako předseda Chopinovy společnosti a byl symbolem české klavírní školy.
5
Antonín Jemelík (1930-1962) byl český klavírní virtuóz a skladatel. Jeho umělecký vývoj přerušila předčasná
smrt.
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pravidelně spolupracoval pianista Ivan Moravec.6 Dalším pravidelným hostem
festivalu se stal Karlovarský symfonický orchestr. V roce 1965 proběhly výrazné
organizační změny. Došlo k omezení hostujících orchestrů, ke zkrácení festivalu,
ale počet koncertů zůstal zachován. Z finančních důvodů byly hostující orchestry a
komorní tělesa nahrazeny významnými zahraničními sólisty a dirigenty.
Mezinárodní hudební festival seznamoval publikum se širokým a rozmanitým
repertoárem a stejně zajímavou nabídkou významných světových umělců.
V roce 1949 při oslavě stého výročí úmrtí Fryderyka Chopina podal Jaroslav
Procházka7 návrh, aby se v Mariánských Lázních vybudoval památník tomuto
polskému skladateli. Rekonstrukce domu U Bílé labutě, kde mělo být zřízeno
muzeum spolu s malou koncertní síní, trvala deset let.
Roku 1959 vznikla Společnost Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních.
Jejím čestným předsedou se stal klavírní virtuóz František Rauch. Tato vznikající
Společnost byla podpořena polským Towarzyszstwem F. Chopina ve Varšavě. Od
roku 1960 Společnost v Mariánských Lázních pořádala každoročně, vždy ve třetím
srpnovém týdnu, festival Slavnostní dny Fryderyka Chopina, na který byli zváni
nejlepší pianisté, dirigenti a další umělci světových jmen. Těžištěm však zůstávalo
vystoupení českých, slovenských a polských umělců. Klavírní recitály, komorní a
symfonické koncerty byly provázeny dalšími akcemi, které se vztahovaly
k Chopinovi. K nejvýraznějším patřila výstava Chopin v Čechách, která byla
úspěšně instalována i ve Varšavě. Hlavním posláním Společnosti byla tedy
organizace koncertů Chopinovy hudby, ale zabývala se také různými dokumenty,
které souvisely s osobností a dílem Fryderyka Chopina. Tyto činnosti Společnost
F. Chopina v Mariánských Lázních provádí dodnes.
První

ročník

Slavnostních

dnů

Fryderyka

Chopina

se

uskutečnil

v Mariánských Lázních v roce 1960. Zahajovací koncert provedl Městský
6

Ivan Moravec (1930) je považován za jednoho z největších pianistů dvacátého století. Vystudoval
Konzervatoř a AMU v Praze u prof. I. Štěpánové-Kurzové. Stále koncertuje po celém světě, spolupracuje
s významnými orchestry. Získal řadu ocenění, např. Medaili za zásluhy, cenu Karla IV., cenu Grammy a
mnoho dalších cen za celoživotní kulturní přínos. Jeho nahrávky Mozarta, Chopina a impresionistů jsou
velmi osobité. Je dlouholetým profesorem AMU, mezi jeho nejvýznamnější žáky patří: Boris Krajný, Václav
Mácha, Martin Hršel. Pořádá interpretační kurzy a je členem mnoha mezinárodních porot.
7
Jaroslav Procházka (1918-1992) byl novinář, hudební kritik, historik a organizátor mnoha kulturních akcí.
Založil a řídil několik hudebních časopisů, stál u zrodu pražského Divadla hudby, které z jeho podnětu
zahájilo činnost cyklem o Chopinově hudbě. Napsal několik monografií o J. K. Tylovi, F. Kafkovi, L. Janáčkovi
a především F. Chopinovi. Založil Společnost Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních, z jeho podnětu
Společnost pořádala sympozia Chopiniana Bohemica et Slovaca, kde byla uveřejněna dosud neznámá fakta
o životě a díle polského skladatele. Zasloužil se i o provozování festivalu Janáčkovo hudební Lašsko.
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symfonický orchestr se sólistkou Viktorií Švihlíkovou,8 v jejímž podání zazněl
Klavírní koncert f moll F. Chopina. V průběhu festivalu se představili další pianisté:
Václav Zelený, Jan Ekier,9 Jan Hofmann, Halina Czerny–Stefáńská.10 Během
festivalu byl v Domě Chopin otevřen památník, který se stal jediným muzeem
v Evropě, mimo Polska. Je v něm dodnes umístěno okolo dvou set dokumentů,
malý archiv, knihovna a fonotéka. Expozice se mění podle aktuálnosti a
pravidelných výročí osobnosti F. Chopina.
Na terasách Chopinova domu se pořádala literárně-hudební pásma, tzv.
nokturna, která později pokračovala ve své tradici. Na budově muzea byla
odhalena pamětní deska s reliéfem skladatele. Proběhly dvě veřejné přehrávky
našich kandidátů pro mezinárodní klavírní soutěž ve Varšavě. Na úvod a závěr
festivalu zazněl vždy jeden z Chopinových koncertů, který i dnes realizuje místní
orchestr většinou se světovými sólisty. V dalších dnech se konaly recitály složené
hlavně z děl F. Chopina. Soubory staré hudby v Klášteře v Teplé zpestřily a
doplnily program.
Od roku 1962 byla součástí Slavnostních dnů klavírní soutěž, určená pro
studenty konzervatoří a vysokých škol Československa. Repertoár byl složen
pouze ze skladeb Fryderyka Chopina. Mladí umělci soutěžili ve dvou kolech, která
byla přístupná veřejnosti. Vítězové soutěže mohli být doporučeni na Mezinárodní
soutěž Fryderyka Chopina ve Varšavě a měli možnost zde znovu po letech
koncertovat. V roce 1963 se objevily námitky k nevhodnému termínu soutěže na
konci prázdnin. Proto soutěž prošla několika organizačními změnami. Od roku
1974 byli účinkující rozděleni do dvou kategorií: junioři do 18 let a senioři do 28 let.
8

Viktorie Švihlíková (1915-2010) byla významná česká klavíristka, cembalistka a hudební pedagožka.
Studovala v Praze hru na klavír u prof. V. Kurze a komorní hru u V. Talicha. Jako první zařazovala do svých
recitálů díla soudobých skladatelů a propagovala je v zahraničí. Spolu s manželem založila komorní soubor
Ars rediviva, který se zaměřil na znovuobjevování barokní hudby. Věnovala se i cembalové hře a otázkám
stylově poučené interpretace. Proslula novou metodou klavírní hry, kterou vyučovala na vysoké hudební
škole v Malmö, Vídni, Praze a dalších evropských hudebních centrech. Stala se spoluzakladatelkou hudební
soutěže Prague Junior Note. Koncertovala v mnoha zemích Evropy.
9
Jan Ekier (1913-†) byl polský klavírista, pedagog, skladatel a redaktor. Pocházel z Krakova. Získal řadu
ocenění, např. Řád Polonia Restituta, Řád Bílého orla. Revidoval nové polské vydání Chopinových skladeb.
Působil jako člen poroty Chopinovy klavírní soutěže v M. Lázních.
10
Halina Czerny–Stefáńská (1923-2001) byla významnou polskou pianistkou. Jako dítě vyhrála mnoho
soutěží, dostala stipendium do Paříže. Vystudovala Konzervatoř ve Varšavě. Německou okupaci strávila
v Krakově, kde tajně koncertovala. Po druhé světové válce pokračovala ve studiu na AMU v Krakově. Vyhrála
Mezinárodní Chopinovu klavírní soutěž ve Varšavě v roce 1949. Koncertovala po celém světě,
spolupracovala s významnými orchestry. Od 70. let působila jako pedagožka, pořádala mistrovské kurzy po
celém světě. Její hudební nahrávky vzbuzují stále obdiv.
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O rok později se soutěž konala vždy jednou za dva roky, aby studenti měli
dostatečný čas na přípravu tak velkého repertoáru. V osmdesátých letech byla
soutěž přesunuta na závěr školního roku. Od roku 1995 dosáhla mezinárodní
úrovně. Dnes se soutěž koná vždy počátkem srpna, několik dní před festivalem.
Základní schéma festivalových koncertů se brzy ustálilo na tři symfonické
programy, kde v úvodu a závěru zazněl vždy jeden z Chopinových koncertů. Dále
se konal koncert staré hudby, nokturno a několik klavírních recitálů, převážně
s hudbou F. Chopina. Slavnostní dny provázela také výstava s chopinovskou
tématikou. Tento základní koncept se udržel dodnes.

II. Chopinova klavírní soutěž v Mariánských Lázních
II. 1

Československá klavírní soutěž F. Chopina v letech 1962 - 1993

Od roku 1962 probíhají v Mariánských Lázních pravidelně soutěže pouze
Chopinovy tvorby. Cílem soutěže je propagace Chopinovy hudby mezi mladou
generací. Chopinovo dílo je technicky náročné a mladí klavíristé jeho studiem
získávají mnoho zkušeností ve virtuózní hře, v pojetí stylu, v prožitku a kultuře
tónu. Pan Jaroslav Simonides11 uvedl ve svém článku: „Chopinovo umění je
vnitřně ušlechtilé a může formujícího se člověka příznivě ovlivnit v jeho citové
sféře. Pro estetickou výchovu nových generací je to neocenitelná služba.“
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V letech 1962-1993 byla soutěž přístupná pouze domácím kandidátům.
Sloužila k osvojení rozsáhlé látky a soutěžních postupů. Byla průpravou pro
Chopinovu mezinárodní soutěž ve Varšavě. Zkušenost vedla organizátory
k rozdělení soutěže na dvě kategorie: mladší junior do 18 let a starší senior do
28let.

Tento

způsob

se

úspěšně

praktikoval

od

roku

1974

a

sloužil

k spravedlivému měření sil. Do roku 1975 se soutěž konala každoročně. Postupně
se však osvědčilo pořádání soutěže po dvou letech z důvodu náročnosti
nastudovaného repertoáru a střídání soutěže s Mezinárodní smetanovskou
11

Jaroslav Simonides (1915-1996) byl překladatel, publicista a editor. Po studiu Filozofické fakulty UK
v Praze se věnoval překladům stěžejních děl polské literatury a přispěl tak k propagaci polské kultury u nás.
Dlouho shromažďoval prameny k publikaci Chopin – listy rodině a přátelům. Byl znalcem Chopinova života,
díla i jeho vztahu k Čechám. V roce 1959 podnítil vznik Společnosti F. Chopina, Památníku i Chopinova
festivalu v M. Lázních. Založil edici krásných tisků s chopinovskou tématikou od předních českých
výtvarníků. S hlubokými znalostmi, vzděláním i talentem jednat s lidmi se stal přední osobou Chopinova
festivalu. Jako místopředseda nás zastupoval v Mezinárodní federaci Společností F. Chopina.
12
Simonides, J.: Klavírní soutěž, 1979, str. 1.
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klavírní soutěží v Hradci Králové. Soutěžní podmínky byly vždy zachovány podle
pravidel mezinárodních soutěží. Repertoár soutěže se postupně obměňoval podle
aktuálního vkusu dané doby. Technická náročnost skladeb se posouvala, stále
mladší žáci dokázali zvládnout obtížnější a náročnější repertoár.
Porota soutěže se snažila vytvořit příjemné a spravedlivé prostředí pro
soutěžící. Od začátku v ní působil předseda poroty Dr. Václav Holzknecht,13 dále
prof. František Rauch, doc. VŠMU v Bratislavě Eva Fischerová,14 ředitel LŠU prof.
Emil Vlk.15 Členové poroty se během let měnili. Odešel brněnský prof. František
Schaffer,16 prof. Dr. Oldřich Kredba17 a Dr. Otakar Vondrovic18 i významná
pianistka doc. AMU Valentina Kameníková.19 Mezi mladší nastupující generaci
patřili prof. Radomír Melmuka20 a Ivan Klánský,21 kteří se zde rovněž dobře
osvědčili. Občas tu působili i další odborníci, např. prof. Inessa Janíčková22 z Brna

13

Václav Holzknecht (1904-88) byl český klavírista, hudební vědec, kritik, organizátor a pedagog. Podílel se
na založení festivalu Pražské jaro. Byl dlouholetým ředitelem pražské konzervatoře. Působil též jako ředitel
Opery Národního divadla v Praze. Napsal řadu knih o hudbě a interpretech. Propagoval hudbu i v rozhlase
a televizi. Byl dlouhodobým členem Chopinovy Společnosti v M. L.
14
Eva Fischerová-Martvoňová (1922) je slovenská klavíristka a hudební pedagožka.
15
Emil Vlk (1923-2006) pochází z Klatov, v M. Lázních působil jako učitel klavíru. Koncertoval se zdejším
Symfonickým orchestrem. Brzy se stal ředitelem Lidové hudební školy v M. L., podílel se na založení a
organizaci Klavírní soutěže F. Chopina v M. L., dlouho byl jejím tajemníkem. Zasloužil se o pojmenování
místní hudební školy po slavném skladateli, dodnes ji zdobí pamětní deska s reliéfem F. Chopina.
16
František Schaffer (1905-1966) byl český klavírista, pedagog a skladatel. Působil na Konzervatoři v Brně a
JAMU. Mezi jeho významné žáky patřil J. Skovajsa. Byl oceňován pro vytříbenou techniku a smysl pro
slohovou čistotu, jeho repertoár zahrnoval skladby od baroka po 20. století.
17
Oldřich Kredba (1904-†) byl český cembalista a pianista.
18
Otakar Vondrovic (1908-85) byl český klavírista a pedagog. Vystudoval AMU v Praze u Štěpánové-Kurzové
a dostal stipendium ke studiu na pařížské École Normale de Musique. Věnoval se koncertní činnosti a
přitom vykonával lékařskou praxi v Poděbradech. Později vyučoval jako profesor na JAMU v Brně.
19
Valentina Kameníková byla významná pianistka a pedagožka. Ukončila svá studia na Konzervatoři
v Oděse, kde několik let působila jako profesorka. Později vyučovala na Státní konzervatoři a AMU v Praze.
Její mimořádné pedagogické schopnosti umožňovali jejím žákům dosáhnout na soutěžích nejvyššího
ocenění. Koncertovala po celé Evropě, dodnes jsou oceňovány její nahrávky na gramofonové desky. Byla
vynikající interpretkou P. I. Čajkovského, S. Rachmaninova, F. Chopina, L. van Beethovena, L. Janáčka i V.
Nováka. Kritika oceňuje skvělé technické dispozice, strhující temperament a smysl pro stavbu velkých celků.
20
Radomír Melmuka (1938) vystudoval Konzervatoř a AMU v Praze. Úspěšně se zúčastnil několika klavírních
soutěží, např. Klavírní soutěže F. Chopina v Mariánských Lázních a A. Casely v Neapoli. V letech 1971-73
působil na Hudební akademii v Sarajevu. Podnikl řadu koncertních turné po Evropě, kde propagoval i díla
českých skladatelů. Vyučuje na Konzervatoři v Praze. Je znalcem a propagátorem Chopinových skladeb.
21
Ivan Klánský je český pianista světového formátu. Působí jako sólista i komorní hráč (Guarneri trio).
Vyučuje hru na klavír na AMU v Praze a Konzervatoři v Luzernu. Pořádá mistrovské kurzy a je zván do
mezinárodních porot klavírních soutěží. Byl dlouholetým prezidentem Chopinova festivalu. Je předsedou
poroty Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina v M. L. a předsedou Společnosti F. Chopina v ČR.
22
Inessa Janíčková (1929-2010) byla významná ruská klavíristka a pedagožka. Vystudovala leningradskou
konzervatoř, po studiích vyučovala na Konzervatoři v Brně a později na JAMU. Její pedagogické úspěchy
vycházely ze zásad ruské klavírní školy. Vychovala řadu znamenitých pianistů, např. Igora Ardaševa.
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a prof. Dr. Jaromír Kříž.23 Dodnes se objevují noví členové, kteří svoji osobností
zaručují stále aktuální umělecký vývoj.
Vraťme se k počátkům soutěže. Roku 1960 Společnost Fryderyka Chopina
uspořádala malou klavírní přehrávku kandidátů na Varšavskou soutěž. Mladí čeští
studenti, Václav Zelený, Rudolf Bernartík,24 Amalie Buriánová, Ivana Krkošková a
Dagmar Šimonková, přednesli svůj koncert složený pouze z Chopinova díla. Pak
nás reprezentovali v Polsku. Tato přehlídka inspirovala k myšlence založení
Chopinovy klavírní soutěže.
První ročník Klavírní soutěže Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních se
konal v roce 1962. Přihlásilo se čtrnáct kandidátů. První cenu si odnesl Václav
Zelený, druhou Jaroslav Smýkal,25 třetí Radomír Melmuka. Porota se skládala
z předsedy Dr. Václava Holzknechta a tří členů, doc. Rudolfa Macudzinskiho
z Bratislavy,26 prof. Emila Vlka a prof. Jerzyho Žurawlewa z Varšavy.27 Koncert
vítězů se konal ve Společenském domě 23. srpna.
Další tři ročníky soutěže proběhly bez problémů. V roce 1963 nebyla udělena
první cena. Z šestnácti kandidátů postoupilo devět do druhého kola. Nikdo však
nedosáhl umělecké úrovně minulého ročníku. Nejlépe si vedl druhý28 Radomír
Melmuka, který si převzal cenu Polského velvyslanectví, kompletní sadu desek
z díla F. Chopina. Třetí místo získali Igor Bázlik,29 Marie Kühnová30 a Jan Horák,
23

Jaromír Kříž byl klavírista, pedagog, kritik a hudební publicista, dlouholetý pedagog klavírního oddělení
Pražské konzervatoře. Vychoval řadu pianistů.
24
Rudolf Bernartík (1937) je český pianista. Vystudoval Vyšší hudebně-pedagogickou školu v Ostravě a AMU
v Praze u prof. F. Raucha. Vyučoval na Státní konzervatoři a Pedagogické fakultě v Ostravě, stal se děkanem
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Je pravidelně zván do porot mezinárodních klavírních soutěží. V
roce 1957 se stal laureátem Mezinárodní kl. soutěže v Moskvě, v roce 1960 se zúčastnil Mezinárodní kl.
soutěže F. Chopina ve Varšavě. Věnoval se i komorní hře, spolupracoval s významnými orchestry. Natočil
řadu desek a získal mnoho ocenění, např. Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců.
25
Jaroslav Smýkal (1938) je český klavírista a pedagog. Vystudoval JAMU v Brně, později zde působil jako
profesor. Účastnil se různých soutěží, např. v Praze 1960 získal 1. cenu, 2. cenu v Mariánských Lázních 1962,
o rok později 4. cenu v duu v soutěži v Budapešti. Je žádaným komorním hráčem, spolupracuje s rozhlasem.
26
Profesor Vysoké školy múzických umění v Bratislavě.
27
Jerzy Žurawlew byl polský profesor hudby, zakladatel mezinárodních soutěží v roce 1927. Byl sekretářem
Chopinovy společnosti ve Varšavě, iniciátor Chopinovy klavírní soutěže v Polsku a prof. Vysoké školy
hudební ve Varšavě.
28
Soutěžící, kteří se dobře umístili, získali finanční ocenění, 2000Kčs za druhé místo a 1000Kčs za třetí.
29
Igor Bázlik (1941) je skladatel, klavírista a hudební režisér. Vystudoval Konzervatoř a VŠMU v Bratislavě.
Stal se hudebním redaktorem Československého rozhlasu v Bratislavě, později byl hudebním režisérem.
Napsal kolem 1500 skladeb (opery, muzikály, taneční písně, scénickou hudbu, sborové skladby ad.)
30
Marie Kühnová (1941) je klavíristka a pedagožka. Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Brně a AMU
u F. Raucha a J. Páleníčka. V roce 1963 se stala laureátkou Chopinovy soutěže v M. Lázních. Koncertovala po
Evropě, spolupracovala s řadou orchestrů a komorních seskupení. Od roku 1965 působila na brněnské, v
letech 1972–76 také na kroměřížské konzervatoři jako korepetitorka a profesorka hry na klavír.
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kteří od Polského velvyslanectví obdrželi desku s výběrem skladeb F. Chopina.
Všichni účinkující dostali diplom navržený akademickým malířem Osvaldem
Klapperem.31
Roku 1964 zůstali kandidáti pro Varšavskou soutěž bez pořadí. Nejvýraznější
výkon předvedli František Kůda, Radomír Melmuka a Miroslav Langer. Další
ročník Chopinovy soutěže 1965 překvapil vyrovnanými výkony soutěžících. Porota
rozdělila první i druhou cenu mezi více účastníků, snažila se tak reagovat na
momentální úroveň tohoto ročníku. První cenu získaly Eva Olšarová, Božena
Steinerová a Daniela Varinská. Dělení cen mezi více soutěžících se úspěšně ujalo
i v budoucnu.
V roce 1966 vybojoval první místo František Malý. Soutěž probíhala
v prostorách Lidové školy umění, brzy nabývala na důležitosti, přicházelo stále
více přihlášek, a proto musela být z větší části přesunuta do městského divadla.
Tyto reprezentativní prostory vytvořily důstojné soutěžní podmínky a soutěž se
zde pravidelně konala od roku 1967. V tomto roce sólistka Hana Pelikánová32
získala první místo a vynikla natolik, že druhé a třetí místo nebylo uděleno.
V srpnu 1968 přerušil soutěž i festival vpád vojsk Varšavské smlouvy do
Československa. Další ročníky 1969 a 1970 probíhaly bez výrazných změn. Na
Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina ve Varšavě byli vysláni v roce 1970 dva
úspěšní čeští pianisté Ivan Klánský a František Malý.
Roku 1971 se soutěž těšila mimořádnému zájmu, zúčastnili se jí všichni
přihlášení kandidáti, což nebylo obvyklé. První místo si odnesla Jaroslava
Vítová,33 o druhou cenu se dělili František Hudeček a Martin Vojtíšek, o třetí
Helena Rajczyková a Anna Žáčková. Specifikem soutěže se staly pohovory s těmi,
kteří neuspěli. Porota s nimi diskutovala o možných příčinách neúspěchu.
Podmínky Chopinovy klavírní soutěže v roce 1972 byly stanoveny pro první
kolo takto: Mazurka cis moll op.50, č.3 a etuda As dur op.25, č.1. Dále si soutěžící
31

Osvald Klapper (1930-2010) byl český malíř, grafik, ilustrátor. Tvořil zejména pro Společnost F. Chopina
v M. Lázních. Proslavil se chopinovskou tématikou, jeho plakáty, brožury, obrazy jsou často vystavovány ve
Varšavě (1999, 2000). Napsal řadu článků o F. Chopinovi, jeho rodině a přátelích i o Společnostech F.
Chopina. Podílel se na založení Společnosti F. Chopina v M. L. a stal se jejím místopředsedou.
32
Hana Pelikánová (1946-2010) byla klavíristka a pedagožka. Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři a
JAMU v Brně. V roce 1966 se stala laureátkou Chopinovy soutěže v M. Lázních. Působila na Konzervatoři
v Brně jako korepetitorka a učitelka hry na klavír. Zúčastnila se také klavírních kurzů ve Výmaru, později
seminářů P. Badury-Skody a E. Indjice v Praze. Vychovala řadu výborných absolventů.
33
Jaroslava Vítová je česká klavíristka, držitelka několika ocenění v mezinárodních klavírních soutěžích.
Účinkuje v souboru Praga Collegio. Natočila několik CD.
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vybírali nokturno, polonézu34 a druhou etudu.35 Druhé kolo zahrnovalo scherzo
nebo baladu, z Preludií op.28 první až čtvrté preludium a jednu rozsáhlejší skladbu
z doporučeného výběru.36 Účastníci měli k dispozici v Divadle N. V. Gogola nástroj
k rozehrání podle rozvrhu. Z důvodu opravy Lidové školy umění nebylo možné
cvičit na školních nástrojích.
Soutěžící se mohli bezplatně zúčastnit chopinovského interpretačního
semináře, který vedl prof. František Rauch. Seminář se konal v hudební síni
Chopinova domu po ukončení soutěže. Aktivní účastníci přednesli Chopinovy
skladby, pasivní se zúčastnili pouze diskuzí. Společnost Fryderyka Chopina
hradila soutěžícím cestu, ubytování, stravování a vstupenky na všechny akce
festivalu. Vítězem soutěže se stal Milan Langer,37 druhou cenu získala Věra
Stejskalová38 a třetí Yvona Macková.
V roce 1974 došlo k rozdělení soutěže na dvě kategorie. V první soutěžili
klavíristé do 18 let, v druhé do 28 let. První kategorii vyhrála Martina Vítová,
druhou Petr Slavík. Do poroty vstoupila výrazná pedagožka prof. Valentina
Kameníková, která do domácích soutěží posílala nejkvalitnější účastníky.
Společnost F. Chopina se snažila zabezpečit finanční ceny podle svých
možností.39
Od roku 1975 se soutěž konala vždy po dvou letech a rozdělení na dvě
kategorie se zachovalo. Často docházelo k nevyrovnanému počtu účastníků
v jednotlivých kategoriích, například v roce 1975 nebyla hodnocena druhá
kategorie pro malý počet kandidátů. V roce 1977 se do první kategorie přihlásilo
devatenáct účastníků, do další pouze pět. Člen poroty, Dr. Jaroslav Kříž zhodnotil
situaci: „Soutěž měla velmi dobrou úroveň, došlo k něčemu, co se na žádné naší
34

Soutěžící si mohli vybrat jednu z těchto polonéz: op.26 cis moll a es moll, op.40 č. 2 e moll, op.44 fis moll,
op.53 As dur a op.61 As dur (Polonéza – fantazie).
35
Další etudu si kandidáti mohli vybrat libovolně, mimo etudy es moll č.6 op.10, cis moll č.7 op.25 a třech
etud posthumních.
36
Tarantella, Bolero, Rondo c moll op.16, Variace B dur op.12, Bercause, Barkarola, Impromtu Fis dur op.36,
Fantazie f moll op.49.
37
Milan Langer (1955) je český klavírista, pedagog. Vystudoval Konzervatoř a AMU v Praze. Od roku 1994
působí v Českém triu s Danou Vlachovou (housle) a s Miroslavem Petrášem (violoncello). Koncertuje po
celém světě. Vyučuje na pražské konzervatoři, pořádá mistrovské kurzy, je zván do řady porot a podílí se na
projektu na podporu mladých pianistů – Mladý klavír.
38
Věra Stejskalová, dnes Kopecká vystudovala Konzervatoř v Brně a AMU v Praze. Účastnila se mistrovských
kurzů v Budapešti a Sieně. Prezentovala se na kl. soutěžích F. Chopina ve Varšavě, F. Liszta v Budapešti a
Chopinovy soutěže v M.L. Spolupracovala s orchestry. Absolvovala roční postgraduální studium na Královské
AMU v Manchesteru. Spolupracuje s Českým rozhlasem a vyučuje na Pedagogické fakultě UK v Praze.
39
1. cena 3000Kčs, 2. cena 2000Kčs a třetí cena 1000Kčs.
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soutěži ještě nestalo. Vítězem se stal šestnáctiletý gymnazista, žák Lidové školy
umění z Ostravy Jaromír Klepáč, tedy kandidát, u něhož je zatím hudba zájmovou
činností, a další žák této školy, o rok starší Pavel Kašpar, získal třetí cenu. Vyšší
kategorii pak vyhrála osmnáctiletá posluchačka Plzeňské konzervatoře Zina
Žalmanová, která se dobrovolně přihlásila do kategorie starší, poněvadž byla
schopna zvládnout obtížnější látku.“ 40 Ukázal se nástup silné mladé generace
klavíristů, z nichž někteří ještě ani nebyli studenty konzervatoří. Podle kritiky Zina
Žalmanová byla: „dobře vybavena schopnostmi i přípravou. Je to typ nervní a
temperamentní.41“ Vítězové dostali příležitost vystoupit se Západočeským
symfonickým orchestrem.
O dva roky později se do obou kategorií přihlásilo kolem třiceti čtyř
soutěžících. Přestože někteří nakonec nesoutěžili, byl to úctyhodný počet.
Organizátoři měli radost, že je o soutěž takový zájem. Soutěž byla opět
dvoukolová. Objevilo se několik talentů, ne všichni však dorostli do velikosti
Chopinovy hudby, protože soutěž vyžadovala velkou technickou i citovou
vyspělost. Nejlépe si vedl Daniel Buriánek, který vyhrál první kategorii. V druhé
kategorii obsadili druhé místo Daniela Velebová42 a Tomáš Víšek,43 přičemž první
místo nebylo uděleno.
V roce 1981 se soutěže zúčastnilo třicet jedna kandidátů, z toho pouze tři v
kategorii starších. Porota proto kategorie nerozdělila a starší žáky zvlášť
nehodnotila. Mladá posluchačka Helena Suchárová44 se stala vítězkou první
kategorie, druhou cenu získal žák Lidové školy umění v Mariánských Lázních
František Padevět. Pozoruhodné je, že i žáci lidových škol 45 dokázali nastudovat
tak obtížný repertoár a ještě se dobře umístit. František Rauch již tradičně zakončil
soutěž Chopinovým interpretačním seminářem, který byl určen hlavně soutěžícím
a jejich pedagogům.
40

Knedlíková, R.: Klavírní soutěž, SFCH, str. 2.
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 15.
42
Daniela Velebová (1953) je česká pianistka. Vyučuje hru na klavír na JAMU v Brně. Zabývá se komorní
hrou a přednáší i v USA.
43
Tomáš Víšek (1957) je český pianista a pedagog. Vystudoval Konzervatoř a AMU v Praze. Získal řadu
ocenění v mezinárodních soutěžích, např. zvláštní cena Janiny Nawrocké v Chopinově soutěži ve Varšavě
1975, 2. cena na Smetanově soutěži v Hradci Králové 1978, 2. cena a cena J. S. Bachana "Ibla Piano
Competition" v sicilské Raguse 1994. Vystupuje po celém světě. Natáčí pro český rozhlas a televizi. Do svého
obsáhlého repertoáru rád zařazuje i díla méně známých autorů.
44
Helena Suchárová-Weiser je česká pianistka, spolupracuje s mnoha umělci, vystupuje s Triem Serioso.
45
Lidová škola umění je starší název dnešní Základní umělecké školy.
41
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V roce 1983 proběhl osmnáctý ročník soutěže, do kterého se zapojily školy
z celého Československa. Soutěž byla překvapivě velmi vyrovnaná po technické i
výrazové stránce, probíhala ve dvou kolech. V prvním kole si kandidáti mohli
vybrat jeden valčík, impromptu a dvě etudy, z nichž povinná byla Etuda f moll č.1,
op. posth. Druhá etuda mohla být jakákoliv kromě posthumních etud. V druhém
kole si posluchači vybrali povinně jedno nokturno, čtyři Preludia z op.28 různého
charakteru a jednu rozsáhlejší skladbu, buď jedno scherzo, baladu, Fantazii f moll
op.49 nebo Barcarolu Fis dur op.60. Kategorie byla silně zastoupena.
Nejúspěšnější Jan Simon 46 z pražské konzervatoře byl, podle porotce Rudolfa
Bernartíka, největším objevem a mohl jednou dozrát do vysoké úrovně pro
Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina ve Varšavě. Ve starší kategorii
s přehledem zvítězili Daniel Buriánek z AMU a Helena Suchárová z pražské
konzervatoře, druhá ani třetí cena nebyla udělena. Vítězové soutěže si zahráli na
slavnostním

koncertě

laureátů.

Krásné

prostory

Divadla

N.

V.

Gogola

v Mariánských Lázních poskytovaly příjemné a důstojné prostředí po dobu celé
soutěže. V Lidové škole umění Fryderyka Chopina měli účastníci k dispozici
nástroje ke cvičení. Společnost Fryderyka Chopina zajistila všem účinkujícím
zdarma ubytování, stravování, dopravu a volné vstupenky na akce, pořádané
v rámci Chopinova festivalu.
V dalším ročníku 1985 se opět představili D. Buriánek, H. Suchárová, J.
Simon. V druhé kategorii se stali spolu s M. Hršelem kandidáty pro Varšavskou
soutěž. V mladší kategorii zaujal nejvíce Ivo Jančík, Jan Čech a Markéta
Pospíšilová.
V roce 1987 vystoupilo třicet šest kandidátů ze všech konzervatoří
Československé republiky. Předseda poroty Dr. Václav Holzknecht řekl: „…Mezi
kandidáty je více vyslovených talentů, zatím ještě nedozrálých. Problém je tu dosti
složitý. V poměrně mladém věku se tu musí požadovat bezpečná virtuózní
technika, citlivá kultura tónová a vnitřní prožitek děl obsahově vesměs náročných.
Všichni budou k těmto třem metám ještě dorůstat. Nejspíš se zatím zmocnili
techniky, méně přihlížejí ke kvalitě zvuku a obtížně se vyrovnávají s lyrickými a

46

Jan Simon (1966) patří k úspěšným českým pianistům, je laureátem Chopinovy soutěže na Malorce a
Pražského jara. Zúčastnil se několikrát Chopinovy soutěže v M. Lázních. Uplatňuje se také jako komorní a
orchestrální hráč. Od roku 2001 působil jako správní ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V
roce 2012 se stal ředitelem Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek.
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tragickými polohami Chopinových skladeb…“47 Vhodně zvolený repertoár pomohl
částečně k překonání problémů. Nejlépe si vedli Petr Jiříkovský,48 Roman Frič,49
Peter Pažický, Aleš Solárik, Jitka Čechová50 a Miloš Blok.
V roce 1989 opustili porotu významné osobnosti, Dr. Václav Holzknecht a
prof. Valentina Kameníková. Jejich náhlý odchod byl pak nahrazen kandidáty
mladší generace. Předsedou soutěže se stal doc. Ivan Klánský, který si vybral za
členy: prof. Evu Fischerovou, prof. Rudolfa Bernartíka, prof. Jiřího Skovajsu, prof.
Petra Slavíka, prof. Fr. Maxiána a prof. Josefa Hálu. Soutěže se zúčastnilo dvacet
dva studentů a jejich dobré výkony potěšily nejen porotce, ale především
posluchače. Mladší kategorii vyhrál Peter Toperzer51 ml., dále zaujala Jitka
Čechová a Eva Šipláková. V druhé kategorii byli úspěšní Renata Lichnovská,
Peter Pažický a Miloš Blok. Přínosným doplňkem soutěže byl seminář o
Chopinově interpretaci, nyní vedený Ivanem Klánským, na kterém se účastníci
mohli od poroty dozvědět zdůvodnění svého hodnocení a bodování.
V roce 1991 proběhl úspěšně dvacátý druhý ročník klavírní soutěže. Obě
kategorie byly dvoukolové. Povinný repertoár prvního kola v mladší kategorii
obsahoval tyto skladby: Nokturno G dur op.37, č.2, jeden z valčíků Es dur op.18
nebo As dur op.34, č.1, jednu etudu virtuózního charakteru, kromě etudy č.3 a 6
z op.10, etudy č.7 z op.25 a posthumních etud. V druhém kole si soutěžící mohli
vybrat repertoár z Chopinova díla v rozsahu 25-35 minut. Soutěžící nesměli
opakovat skladby z prvního kola.
Starší kategorie se zúčastnili mladí interpreti od devatenácti do dvaceti osmi
let. V prvním kole, stejně jako v mladší kategorii, předvedli soutěžící dvě etudy
virtuózního charakteru, kromě etudy č.3 a 6 z op.10, č.7 z op.25 a posthumních

47

Knedlíková, R.: Klavírní soutěž, str. 3.
Petr Jiříkovský (1971) je významný český pianista a dirigent. Vystudoval Konzervatoř a AMU v Praze.
Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů (Eugen Indjic, Itamar Golan, Menahem Pressler). Spolupracuje
s řadou významných orchestrů a komorních seskupení. Koncertuje po celém světě, vede mistrovské kurzy.
Jeho nahrávky získaly řadu ocenění.
49
Roman Frič (1966) je klavírista a pedagog, vystudoval Konzervatoř v Teplicích a AMU v Praze. Dodnes
koncertuje, vyučuje a pořádá mistrovské kurzy.
50
Jitka Čechová (1971) je velmi úspěšná mladá pianistka, která se věnuje zejména koncertní činnosti.
Vystupuje po celém světě a nahrává CD. Spolupracuje se Smetanovým triem a duetem (Jana VonáškováNováková-housle, Jan Páleníček-violoncello). Zaměřuje se na hudbu B. Smetany a A. Dvořáka.
51
Peter Toperzer ml. (1970) je český klavírista a pedagog. Byl úspěšným studentem AMU v Praze, získal řadu
stipendií. Vyhrál mnoho klavírních soutěží - 1.cena na Chopinovské klavírní soutěži v M. L. roku 1989.
Vyučuje na AMU v Praze, Gymnáziu Jana Nerudy a Hudební škole hl. m. Prahy. Jeho žáci získávají řadu
ocenění na českých i zahraničních klavírních soutěžích. Je zván do porot mezinárodních klavírních soutěží.
48
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etud. Dále si vybrali jedno nokturno a scherzo. Druhé kolo se opět skládalo ze
skladeb Fryderyka Chopina, v rozsahu 35-45 minut. Účastníkům bylo po dobu
soutěže bezplatně zajištěno ubytování se stravou a vstupenky na Chopinův
festival. Soutěžící zasílali spolu s přihláškou také zápisné.52 Klavíry ke cvičení byly
opět zajištěny v Lidové škole umění F. Chopina. Zajímavostí dvacátého druhého
ročníku Československé klavírní soutěže Fryderyka Chopina v Mariánských
Lázních bylo neudělení druhých cen. V první kategorii s přehledem zvítězila Eliška
Gazdová53 a Miroslav Sekera,54 v druhé Václava Černohorská.55
Poslední národní soutěž v roce 1993 už nesla podtitul mezinárodní. Po
rozdělení Československa bylo nutno na tuto situaci reagovat, neboť se hlásili
účastníci ze Slovenska, Ruska, Vietnamu a dalších zemí. Soutěž se naposledy
konala v srpnu, v průběhu festivalu, pak byla přesunuta do prvního červencového
týdne. Čtyřicet čtyři studentů ze čtrnácti konzervatoří a vysokých škol z Čech,
Slovenska, Ruska a Vietnamu se představilo porotě, která ocenila jejich vysokou
úroveň. Z juniorů zazářil Martin Kasík,56 Jan Polívka a Eva Štěpánová. Ve starší
kategorii byl nejúspěšnější Michal Kreslík, Hana Kozelská a Jana Szusciková.
Porota byla složena z předsedy doc. Ivana Klánského a dalších členů, prof. Evy
Boguniové,57 prof. Jiřího Skovajsy, prof. Petra Slavíka,58 prof. Františka Maxiána,
prof. Karla Friesla a doc. Rudolfa Bernartíka.
52

Zápisné činilo 100Kčs.
Eliška Gazdová dnes Novotná (1974) vystudovala ostravskou konzervatoř a AMU v Praze. Účastnila se
interpretačních kurzů u E. Indjice (1998). Od roku 2000 působila jako odborná asistentka na Institutu pro
umělecká studia Univerzity v Ostravě. Koncertuje na festivalech, spolupracuje s orchestry a soubory.
54
Miroslav Sekera (1975) patří k nejvšestrannějším muzikantům své generace. Od tří let se věnoval hře na
klavír a na housle. V šesti letech zazářil jako filmová hvězda ve Formanově filmu Amadeus, kde hrál roli
malého Mozarta. Ve čtrnácti letech se rozhodl pro kariéru klavíristy, vystudoval Konzervatoř a AMU v Praze.
Zvítězil na několika klavírních soutěžích (na Přehlídce konzervatoří v Pardubicích, na Chopinově soutěži
v M.L.). Získal 2. cenu ve francouzském Gaillardu a je vítězem soutěže J. Brahmse v rakouském Portschachu.
55
Václava Černohorská vystudovala klavír a skladbu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, AMU v Praze a
Vysokou uměleckou školu v holandském Utrechtu u Kyoko Hashimoto. Je vítězkou mnoha soutěží (F. Chopin
v M. Lázních v roce 1991) Jako sólistka pravidelně spolupracuje s předními českými orchestry a vystupuje na
festivalech. Kromě sólového hraní se věnuje i komorní hře, ráda provádí díla soudobých autorů.
56
Martin Kasík (1976) je v současné době nejúspěšnějším pianistou mladé české generace. Po absolutoriu
na ostravské konzervatoři úspěšně vystudoval AMU pod vedením I. Klánského. Je vítězem mnoha soutěží
v ČR i v zahraničí. Nejúspěšnější byl v roce 1999, kdy vyhrál Pražské jaro a slavil svůj největší hudební
úspěch-vítězství ve světové prestižní soutěži Young Concert Artists International Auditions v New Yorku.
Natočil několik CD (Live from Prague). Působí jako pedagog a porotce mezinárodních klavírních soutěží.
57
Eva Boguniová vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Praze u V. Kameníkové. Pokračovala na pražské
AMU pod vedením F. Raucha a J. Páleníčka. Úspěšně se účastnila několika klavírních soutěží (I. cena na
Klavírní soutěži F. Chopina v M. Lázních 1964, 2. cena na Klavírní soutěži F. Busoniho v italském Bolzanu
1971). Od roku 1972 se věnuje pedagogické dráze, vyučuje na Konzervatoři v Praze. Je zvána do porot
mezinárodních soutěží. Je členem výboru Společnosti F. Chopina v M. L.
53
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II. 2

Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina v letech 1995 - 2010

Od roku 1995 byla Chopinova klavírní soutěž mezinárodní. Přispěla k tomu
politická situace roku 1989 a následné rozdělení Československa. Velký zájem
našich i zahraničních účastníků přinutil organizátory uskutečnit tuto soutěž na
mezinárodní úrovni. Soutěž byla oddělena od festivalu a probíhala vždy prvních
sedm dní v červenci, jako bienale.59
Zachovalo se rozdělení do dvou kategorií. Mladší účastníci do 18 let soutěžili
ve dvou kolech. Povinný repertoár prvního kola obsahoval Etudu f moll op.25 č.2,
jedno nokturno dle výběru a šest Preludií z op.28. Skladby mohly být předneseny
v jakémkoliv pořadí, kromě preludií, která se musela hrát za sebou v jednom
celku. Délka kola nesměla přesáhnout 20 minut. Druhé kolo obsahovalo
chopinovský repertoár v rozsahu 25-30 minut. Do programu nemohly být zařazeny
skladby z prvního kola.
Druhá kategorie do 28 let byla tříkolová. Povinný repertoár prvního kola
zahrnoval dvě etudy z op.10 nebo 25, kromě etud č.3 a 6 z op.10 a č.7 z op.25, tři
mazurky op.17, 24, 30, 33, 41, 50, 56 nebo 59 a jednu baladu nebo Barkarolu
op.60. Soutěžící mohli přednést skladby v libovolném pořadí, kromě etud, které
museli hrát za sebou. Časový limit nesměl přesáhnout 30 minut. Druhé kolo
obsahovalo vybrané skladby Fryderyka Chopina v rozsahu 40-45 minut. V třetím
kole si účastníci soutěže vybrali Chopinův Koncert e moll op.11 nebo f moll op.21.
Oba koncerty doprovázel Západočeský symfonický orchestr. Podmínkou soutěže
bylo přednést celý soutěžní program zpaměti.
Soutěžící se připravovali v ZUŠ F. Chopina, ZŠ Sever, v budově UK a těsně
před vystoupením v městském divadle, kde soutěž60 probíhala. Pořadatelé zajistili
soutěžícímu po celou dobu jeho účasti v soutěži ubytování, cestovné si musel
hradit sám. Dobrá organizace zaručila klidný a úspěšný průběh celé akce. Soutěž
se stala ve světě známou, proto byl o ní stále větší zájem a rostl počet účastníků i
kvalita jejich výkonů.

58

Petr Slavík studoval AMU v Praze u F. Raucha a V. Kameníkové. S úspěchem se zúčastnil klavírních soutěží,
vyhrál Chopinovu soutěž v M. Lázních v roce 1974, zúčastnil se i Chopinovy soutěže ve Varšavě. Krátce
působil na Konzervatoři v Teplicích, později na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V současné době
pořádá mistrovské kurzy a koncertuje.
59
Bienale je umělecká přehlídka pořádaná vždy po dvou letech.
60
Zápisné činilo 500Kčs pro účastníky z ČSR a 100DM pro zahraniční kandidáty.
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První mezinárodní klavírní soutěž byla poměrně dobře finančně zajištěna.61
Porota měla právo neudělit nebo spravedlivě rozdělit cenu62 mezi více soutěžících.
Kromě hlavních cen soutěžící získali i ceny od kulturních institucí a sponzorů.
Vítězem první kategorie se stal Jan Divoký z ČR, druhé místo patřilo Japonce
Makiko Nakači63 a třetí Barboře Sejákové64 z ČR. Starší kategorii vyhrála
Francouzka Marylin Frascone.65 Druhé místo obsadila Eliška Gazdová, třetí si
odnesla Japonka Yuko Kawai spolu s Polákem Michalem Szczepańskim.
Mezinárodní porotu tvořili přední světoví pianisté a klavírní pedagogové.
Soutěži předsedal zkušený prof. Ivan Klánský, dalšími členy poroty byli Rudolf
Bernartík a František Maxián66 z ČR, Dr. Arthur Godel ze Švýcarska, Tadeusz
Chmielewski67 a Piotr Paleczny68 z Polska a Hiroko Sakagami 69 z Japonska.
Složení poroty se každý rok měnilo. Veřejný bodovací systém, který byl zaveden
už od roku 1993, se ujal a Chopinova soutěž se tak stala první veřejně bodovanou
soutěží na světě. Organizátoři se stále více snažili přiblížit Varšavské soutěži a
vytypovat výrazné talenty.

61

Čtyři sta tisíc korun na pořádání kl. soutěže a devadesát pět tisíc korun na ceny soutěžících.
Přehled cen: první kategorie - 1. cena 12000Kč, 2. cena 8000Kč, 3. cena 4000Kč, čestné uznání 2000Kč;
druhá kategorie – 1. cena 30000Kč, 2. cena 20000Kč, 3. cena 10000Kč, čestné uznání 5000Kč.
63
Makiko Nakači je japonská pianistka, vystudovala Konzervatoř a AMU v Praze u P. Toperczera. Zúčastnila
se mnoha soutěží a klavírních kurzů. Od roku 2008 je učitelem ISMFA (hudební školy v Praze).
64
Barbora Krištofová Sejáková (1978) absolvovala Konzervatoř a AMU v Praze u E. Leichnera. Studovala
Hochschule der Künste v Berlíně (László Simon), Hudební univerzitu Mozarteum v Salzburku (Hans Leygraf),
účastnila se mistrovských klavírních kurzů. Získala mnoho ocenění (1. cena z Česko-japonské soutěže 1996,
1. cena ze Soutěže Bohuslava Martinů 1999). Na různých soutěžích obdržela cenu za nejlepší interpretaci
skladeb B. Martinů. Koncertuje po světě sólově i v Triu Bergerettes (B. K. Sejáková - klavír, Štěpán Pražák housle, Tomáš Strašil – violoncello). Nahrává pro Český rozhlas a televizi.
65
Marylin Frascone je vynikající francouzská pianistka. V roce 1995 vyhrála první Mezinárodní kl. soutěž F.
Chopina v M. L. Absolvovala Konzervatoř A. Cortota v Paříži a P. I. Čajkovského v Moskvě. Milovníky
Chopinovy hudby okouzluje svým temperamentem, lyrikou, přirozenou muzikálností a neobyčejnou fantazií.
66
František Maxián (1907-1971) český klavírista a pedagog. Vystudoval pražskou mistrovskou školu u Viléma
Kurze. Spolupracoval s Českým rozhlasem. Jeho sólová vystoupení budila pozornost svým neobyčejným
přednesem i výběrem rozsáhlého repertoáru. Koncertoval po Evropě, vyučoval na AMU a byl zván do
mezinárodních porot např. v 1949 byl místopředseda Chopinovy soutěže ve Varšavě.
67
Tadeusz Chmielewski (1941-2012) byl polský klavírista a pedagog. Vystudoval Státní vysokou školu hudby
v Lodži. Koncertoval po celém světě, účastnil se mnoha festivalů (Mezinárodní Chopinův festival v DusznikiZdrój, Chopinův Festival v M.L.). Stal se vedoucím klavírního oddělení na Univerzitě v Lodži, později
děkanem fakulty. Získal řadu ocenění a vyznamenání. Byl čestným prezidentem Evropské asociace Piano
Teachers a v letech 1991-2001 prezidentem Společnosti F. Chopina ve Varšavě.
68
Piotr Paleczny (1946) je polský pianista a pedagog. V letech 1985-2010 byl porotce Mezinárodní klavírní
soutěže F. Chopina ve Varšavě. Od roku 1993 je umělecký ředitel Chopinova festivalu v Duszniku.
V současné době stále vyučuje na Univerzitě F. Chopina ve Varšavě.
69
Hiroko Sakagami je významná pianistka japonského původu žijící ve Švýcarsku. Vyhrála řadu
mezinárodních soutěží. V současné době účinkuje na mezinárodních festivalech po celém světě. Vyučuje na
Univerzitě v Luzernu, pořádá mistrovské kurzy v Německu, Rumunsku a Kanadě.
62
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Druhé mezinárodní klavírní soutěže v roce 1997 se zúčastnilo čtyřicet dva
soutěžících. Převažovali hráči z Japonska, kteří byli vždy výborně připraveni,
přesto si první ceny odnesli čeští pianisté. Vítězem juniorské kategorie se stal Ivo
Kahánek70 a kategorii seniorů vyhrál Martin Kasík. Druhou cenu první kategorie
získala Běloruska Zinaida Zubova, třetí Roman Timosčuk a Markéta Týmlová
z ČR. Druhou cenu druhé kategorie si odnesla Kayo Ishihara z Japonska a třetí
její krajanka Kiyo Wada. Čestné uznání bylo uděleno Anně Boczarové z Polska a
Romanu Timosčukovi z ČR. V porotě zasedli prof. Ivan Klánský a doc. Rudolf
Bernartík z ČR, prof. Igor Koch z Rakouska, dirigent Pavel Przytocki z Polska,
Maria Primachenko71 z Francie a prof. Erika Chary z USA.
Další ročník 1999 měl bohatou zahraniční účast. Přijeli soutěžící z České
republiky, Slovenska, Polska, Ruska, Jugoslávie, Francie, Japonska a Makedonie.
Do první kategorie se přihlásilo čtyřicet kandidátů, do druhé šestnáct. Soutěžící si
vybrali ze dvou kvalitních nástrojů značky Petrof nebo Bohemia. Obě firmy zde
měly i své ladiče, kteří byli k dispozici po celou dobu soutěže. Japonská nadace
Yamaha72 přivezla poprvé své talentované pianisty, někteří z nich se úspěšně
umístili.73 Na soutěži bylo uděleno několik mimořádných cen. Cenu nadace Život
umělce pro vítěze první kategorie si odnesla Ruska Tatjana Černička. Cenu
Synové prof. V. Kameníkové pro vítěze obou kategorií získali Tatjana Černička a
Japonka Yurie Miura.74 Dalšími mimořádnými cenami byla cena Dr. V.
Holzknechta pro nejmladšího účastníka a grafický list malíře O. Klappera za
nejlepší provedení nokturna pro juniory. Do poroty usedl předseda Ivan Klánský a

70

Ivo Kahánek (1979) je přední český pianista své generace. Absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a
HAMU v Praze u I. Klánského. Vystudoval v Londýně Guildhall School of Music and Drama a absolvoval řadu
mistrovských kurzů. Vyhrál mnoho soutěží, nejúspěšněji si vedl v roce 2004, kdy se stal absolutním vítězem
Pražského jara. Je stejně významným pedagogem, pořádá mistrovské kurzy.
71
Maria Primachenko (1908-1997) je francouzská klavíristka a pedagožka. Je často zvána do mezinárodních
porot, např. do Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina v M. L.
72
Nadace Yamaha se zaměřuje na hudebně nadané děti, přispívá k jejich uměleckému růstu a podávání
velkých výkonů. Zajišťuje ubytování, jídelníček, klavíry na cvičení, psychologa, lékaře, učitele klavíru.
73
Jun Ishimura vybojoval druhé místo v juniorech, v druhé kategorii Yurie Miura vyhrála první cenu a Mitsue
Niimi třetí.
74
Yurie Miura (1981) je úspěšná japonská pianistka. Vystudovala Royal Academy of Music v Londýně.
Vyhrála řadu soutěží: Mezinárodní soutěž F. Chopina Göttingen (1994), Haverhill Sinfonia Soloist
Competition v Anglii (2003). Věnuje se koncertní činnosti, vystupuje na mezinárodních festivalech.
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šest členů, R. Bernartík z ČR, M. Lapšanský75 ze Slovenska, P. Paleczny
z Polska, H. Weiser z Německa, M. Primatschenko z Francie a E. Indjic z USA.
V roce 2001 se konala již čtvrtá Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina v
Mariánských Lázních. Ve srovnání s první mezinárodní klavírní soutěží v roce
1995 se výrazně změnil povinný repertoár. Povinné skladby prvního kola mladší
kategorie nyní obsahovaly Valčík F dur op.34 č.3, jedno nokturno, impromptu a
etudu z op.10, mimo etudy č.3 a č.6. Skladby mohly být hrány v libovolném pořadí.
Druhé kolo zahrnovalo 25-30 minutový chopinovský recitál. Soutěžící druhé
kategorie si v prvním kole vybrali jeden z valčíků, Grande valse brillante Es dur
op.18, Valse brillante As dur op.34 č.1 nebo Grande valse As dur op.42. Dále si
zvolili dvě etudy z op.10 nebo 25, mimo etudy z op.10 č.3 a 6, z op.25 č.7 a jednu
rozsáhlejší skladbu, Baladu g moll op.23, Baladu f moll op.54 nebo Barkarolu Fis
dur op.60. V druhém kole přednesli chopinovský recitál, který byl nyní zkrácen o
pět minut, tedy na 35-40 minut. Ve třetím kole si soutěžící vybrali Koncert e moll
nebo f moll s doprovodem orchestru. Podmínkou soutěže bylo přednesení celého
programu zpaměti. Zápisné76 a ceny77 soutěže se trochu zvýšily. Pořadatelé
soutěžícím zajišťovali pouze ubytování po dobu jejich účasti v soutěži. Do každé
kategorie se přihlásilo přes dvacet kandidátů. O cenu juniorské kategorie se
podělili Alexandr Starý78 z ČR a Sofia Cyganková z Ruska, druhé místo získala
Petra Milarová z ČR a o třetí se dělili Veronika Böhmová z ČR a Pawel Filek
z Polska. Absolutní vítězkou druhé kategorie se stala Natalia Sawościanik79
z Polska, přičemž druhá cena zůstala neudělena, o třetí místo se dělili Marek
Szlezer z Polska a Daniel Kallmunzer z ČR. Porota zůstala téměř ve stejném
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Marian Lapšanský (1947) je slovenský pianista. Vystudoval Konzervatoř v Bratislavě a AMU v Praze. Svou
uměleckou dráhu zahájil několika výraznými úspěchy na soutěžích, např. Soutěž B. Smetany v Hradci
Králové 1970 a Curychu 1972. Podnikl několik koncertních turné po Evropě. Nyní se věnuje pedagogické
činnosti a je zván do porot klavírních soutěží.
76
Zápisné pro soutěžící z ČR bylo nyní už 600Kč, pro zahraniční 150 DM.
77
Ceny soutěže: 1. kategorie – 1. cena 15000Kč, 2. cena 10000kč, 3. cena 6000Kč, čestné uznání 2000Kč; 2.
kategorie – 1. cena 35000Kč, 2. cena 25000Kč, 3. cena 15000Kč, čestné uznání 5000Kč.
78
Alexandr Starý (1983) je český klavírista a korepetitor. Absolvoval Janáčkovu konzervatoř, Gymnázium
Olgy Havlové a Fakultu umění Ostravské univerzity, kde nyní působí jako korepetitor. Účastnil se
mistrovských kurzů. Získal ocenění na mnoha mezinárodních soutěží v sólové a komorní hře.
79
Natalia Sawościanik je mladá polská pianistka. Po úspěších v mezinárodních soutěžích získala cenu pro
nejlepšího polského reprezentanta na Chopinově soutěži ve Varšavě v roce 2000. O rok později s přehledem
vyhrála soutěž v M. Lázních. Koncertuje po světě, je známá hlavně v Polsku.
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složení jako v předešlém ročníku, pouze prof. Eugena Indjice80 nahradil prof.
László Maranyay z Maďarska.
V roce 2003 se do pátého ročníku soutěže přihlásilo o něco méně účastníků,
přesto jejich výkony byly velmi kvalitní. Vítězkou první kategorie se stala Veronika
Böhmová81 z ČR. Druhé místo obsadila Karolina Nadolska z Polska a o třetí se
dělili János Balász z Maďarska a Tinatin Alavidze z Gruzie. Ve starší kategorii byla
na prvním místě Olga Višněvskaja82 z Ruska, na druhém Maki Inoue z Japonska.
Třetí místo získali Maria Gabryś83 z Polska a Vjačeslav Grochovskij z Ruska. Prof.
Ivan Klánský kladně zhodnotil výkony soutěžících: „Vystoupili pianisté z různých
zemí, různého chopinovského založení, od lyrických přes dramatické po technické
typy, takže poslech byl zajímavý i pro porotu.“84
Pro nedostatek finančních prostředků se soutěž nekonala v roce 2005 a
později ze stejného důvodu v roce 2012.
Další Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina se uskutečnila v roce 2006.
Zúčastnilo se dvacet pět pianistů z ČR, Slovenska, Francie, Ukrajiny, Běloruska,
Srbska a Japonska. Celková úroveň soutěže byla dobrá, jen v druhé kategorii
chyběla výrazná umělecká osobnost. V této kategorii byl nejlépe hodnocen Piotr
Latoszyński85 z Polska, který obsadil druhé místo, ale ve srovnání s předchozími
ročníky, nedosahoval nejvyšších uměleckých kvalit. Třetí cenu si odnesl Frančovič
Peter ze Slovenska. Vita Stanhievič z Běloruska a Sakata Tomomasa z Japonska
dostali čestná uznání. Zvláštní cenu Asociace „Chopin á Nohant“ Francie 86 získali
Florent Lattuga-Duyck z Francie a Lucie Valčová z ČR. Objevem Chopinovy
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Eugen Indjic (1947) je americký pianista srbsko-ruského původu. Hru na klavír studoval u A. Borovského,
A. Rubinsteina a N. Boulangera. V roce 1970 byl laureátem Chopinovy soutěže ve Varšavě a získal 3. cenu na
Mezinárodní soutěži v Leedsu 1972. Pravidelně spolupracuje s Boston Philharmonic Orchestrem. Nyní žije
v Paříži, koncertuje po celém světě. Jako vynikající pedagog je zván do porot mezinárodních klavírních
soutěží a pořádá mistrovské kurzy. V ČR je velmi častým hostem.
81
Veronika Böhmová (1985) patří mezi významné české pianistky, vystudovala AMU v Praze. Je laureátkou
mnoha soutěží (Steinway and Sons v Hamburku, Chopinovy soutěže v polském Glubczyci a v M. L.)
82
Olga Višněvskaja (1977) je ruská pianistka. Pravidelně koncertuje sólově, ale věnuje se i komorní hře.
Získala řadu ocenění v mezinárodních soutěžích (2003 Mezinárodní kl. soutěž F. Chopina v M. L.).
83
Maria Gabryś je vynikající polská pianistka. Vystudovala Akademii F. Chopina ve Varšavě a Vysokou
hudební školu v Lucernu. Je vítězkou mnoha soutěží (Mezinárodní kl. soutěže F. Chopina v M.L.)
84
Knedlíková, R.: Klavírní soutěž, str. 10.
85
Piotr Latoszyński (1981) je významný polský klavírista, absolvent AMU v Krakově. Zúčastnil se mnoha
mistrovských kurzů a klavírních soutěží (Frederic Chopin ve Varšavě 2003, Frederic Chopin v M. Lázních
2006, Milosz Magin v Paříži 2007). Opakovaně vystupuje na hudebních festivalech a koncertuje po světě.
86
Cena pro nejlepšího francouzského účastníka soutěže.
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soutěže byla Lucie Valčová87 z mladší kategorie, která vynikala velkým talentem.
Druhý Denny Hozman zaujal svým nádherným provedením skladeb v prvním kole
soutěže. Třetí cenu získala Zuzanna Pawlaszek88 z Polska a čestná uznání si
odnesly Tereza Kovářová z ČR a Natalia Lentas z Polska.
Sedmá mezinárodní soutěž v roce 2008 přinesla několik změn. Kandidáti již
nebyli rozděleni do dvou kategorií, ale soutěžili společně v jedné kategorii do
dvaceti osmi let. Účastníci mohli svůj soutěžní program zpestřit menší skladbou od
jiného romantika, jako byl Liszt, Schumann, Brahms ad. Přijelo dvacet šest
soutěžících z celého světa, oproti loňskému ročníku i z Číny, Jižní Koreje a USA.
Celková umělecká úroveň soutěže byla velmi vysoká a podle slov předsedy
soutěže prof. Ivana Klánského se její umělecká úroveň bude i dále zvyšovat.
Pouze šestičlenné složení poroty nijak nekomplikovalo hodnocení výkonů
soutěžících. Předsedou poroty zůstal již osvědčený prof. Ivan Klánský, dalšími
členy byli: Martin Kasík a Rudolf Bernartík z ČR, Helena Weiser z Německa,
Marina Primatchenko z Francie. Vzhledem k jedné věkové kategorii bylo
přehodnoceno i finanční ocenění89 pro vítěze soutěže. Součástí první ceny byla
účast na Chopinově festivalu v dalším roce. První cenu vybojovala Eri Goto90
z Japonska. O druhou se rozdělili Lukasz Trepczyński z Polska a Roman Wágner
z ČR, který zároveň získal i Cenu Dr. Holzknechta. Vasyl Kytos z Ukrajiny
vybojoval třetí místo. Chie Kamino z Japonska a Jakub Uhlík z ČR dostali čestná
uznání. Zvláštní cenu Asociace „Chopin á Nohant“ Francie získala Joanna
Rózewska z Polska.
V roce 2010 se konala osmá Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina.
Tentokrát soutěž proběhla těsně před festivalem, tedy na začátku srpna. Ceny
byly vyhlášeny skoro ve stejné výši jako v předchozím ročníku. Součástí první
ceny zůstala účast na Chopinově festivalu v dalším roce. Soutěžilo se pouze
v jedné kategorii, tři kola zůstala zachována. Soutěžní repertoár prvního kola
87

Lucie Valčová (1987) je mladá česká klavíristka. Vystudovala Konzervatoř v Českých Budějovicích a nyní
studuje AMU v Praze. Zúčastnila se řady mezinárodních soutěží: 1. cena na soutěži Pro Bohemia v Ostravě v
roce 2002 a 2004, 1. cena na Mezinárodní soutěži F. Chopina v M. Lázních v roce 2006 ad. Několikrát se
zúčastnila Mezinárodních klavírních kurzů v Týně nad Vltavou.
88
Zuzanna Pawlaszek (1988) je mladá polská pianistka, věnuje se studiu hry na klavír a koncertní činnosti.
89
První cena osmdesát tisíc, druhá čtyřicet, třetí dvacet a čestné uznání pět tisíc korun.
90
Eri Goto pochází z Hokkaido, kde vystudovala konzervatoř. Dále absolvovala Konzervatoř v Praze u M.
Rezka, nyní je studentkou AMU ve třídě prof. I. Klánského. Již od raného věku získává ceny z klavírních
soutěží (Japonsko PTNA 1994, Španělsko, Madrid 2006, Smetanova soutěž v Plzni a soutěž F. Chopina v M. L.
2008). Koncertuje po celém světě.
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obsahoval jednu mazurku, jednu baladu nebo Barkarolu Fis dur op.60, dvě etudy
z op.10 nebo 25, mimo op.10 č.3,6 a op.25 č.7. Repertoár mohli soutěžící hrát
opět v libovolném pořadí. Druhé kolo obsahovalo 40-45 minutový recitál tvořený
pouze z děl F. Chopina. Pro třetí kolo si soutěžící vybírali Chopinův koncert.
Podmínkou soutěže bylo přednést celý soutěžní program zpaměti.
Porota se nyní skládala pouze z pěti členů, prof. Ivana Klánského a Martina
Kasíka z ČR, Mariána Lapšanského ze Slovenska, Heleny Weiser z Německa a
Marie Gabryś z Polska, která se bohužel nedostavila. Z dvaceti přihlášených
účastníků přijelo osmnáct, tedy méně než v předchozích ročnících. Soutěž91 měla
opět vysokou úroveň, ale přesto se nenašel pianista, který by vynikal, a proto
nebylo uděleno první místo. O druhé se dělili Marek Bracha92 z Polska a Esther
Park93 z USA. Třetí místo vybojovali Aljoša Jurinić z Chorvatska a Karolina
Tomaszewska z Polska. Korejka Cho Ri Hua a Japonka Minako Matsuura získaly
čestná uznání. Pořadatelé soutěžícím zajistili pouze ubytování po dobu jejich
účasti v soutěži.
Další ročník soutěže proběhne 11.-14.8. 2013. Organizátoři plánují návrat
k původnímu rozdělení do dvou kategorií, aby poskytli příležitost i mladším
studentům. Soutěž bude pro první kategorii pouze jednokolová s 20-25 minutovým
repertoárem složeným z děl F. Chopina. Účastníci musí do svého programu
zařadit jednu etudu z op.10 nebo 25. Druhá kategorie bude jako v předchozích
ročnících dvoukolová. V prvním kole kandidáti přednesou jednu baladu nebo
Barkarolu Fis dur op.60, jednu etudu a mazurku. V druhém kole pak vystoupí s
30-35 minutovým recitálem. Soutěž se uskuteční v srpnu, těsně před festivalem.
Vyvrcholením bude již tradiční koncert vítězů, který bude zařazen mezi festivalové
koncerty.
Chopinova klavírní soutěž klade na mladé interprety vysoké nároky, neboť
všechny skladby Fryderyka Chopina jsou velmi náročné po technické a výrazové
stránce. Mladý klavírista musí být obdařen nutnou kulturou ducha a značnou
manuální vyspělostí. Soutěž se tak stává dobrou školou pro mladé pianisty a je
91

Zápisné bylo 2000Kč pro soutěžící z ČR a 100 EUR pro zahraniční kandidáty.
Marek Bracha je mladý polský pianista. Studoval AMU F. Chopina ve Varšavě a Royal College of Music v
Londýně. Vystupuje na mezinárodních festivalech. Obdržel stipendium od polské vlády a získal řadu
uměleckých ocenění v mezinárodních klavírních soutěžích.
93
Esther Park (1984) je mladá klavíristka pocházející z Korey. Od roku 1995 žije v USA, kde získala kvalitní
hudební vzdělání. Úspěšně koncertuje po celém světě, spolupracuje s významnými orchestry a umělci,
účastní se řady festivalů i klavírních soutěží.
92
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zárukou jejich dalšího hudebního rozvoje. Účastníci rozvíjí svou techniku, tvořivost
i vnitřní vyjadřování, zdokonalují koncentrovanost hry a schopnost zvládnout delší
celky. Nejde pouze o virtuozitu, ale o hluboký citový prožitek. Můžeme říci, že
Chopinova hudba se podílí na estetické výchově mladých lidí a Mezinárodní
klavírní soutěž F. Chopina v Mariánských Lázních tomu výrazně přispívá.

III. Vývoj Chopinova festivalu v Mariánských Lázních
III. 1

Slavnostní dny F. Chopina v letech 1960 - 1969

Myšlenka oslavy polského umělce F. Chopina v Mariánských Lázních se
objevila poprvé v roce 1949 při stém výročí skladatelova úmrtí. O deset let později
vznikla Společnost F. Chopina, která každý rok v polovině srpna pořádala
Chopinův festival. Roku 1960 pod názvem Slavnostní dny F. Chopina se konal
první ročník Chopinova festivalu. Úroveň festivalu se postupně zvyšovala, dnes
patří mezi významné mezinárodní kulturní akce.
Čestným předsedou Společnosti F. Chopina se stal František Rauch, který
svou pověstí vynikajícího pianisty zajišťoval instituci vážnost. Autorem myšlenky
založení Společnosti F. Chopina i festivalu byl historik Jaroslav Procházka, který
se stal předsedou vědecko-umělecké sekce. O založení společnosti se také
zasloužili historici Karel Nejdl94 a Jaroslav Simonides. Již v roce 1962 Společnost
F. Chopina měla kolem sto třiceti členů. Tito chopinologové se ve volném čase
zabývali osobností F. Chopina, organizací festivalu a dalšími činnostmi, které byly
s pořádáním této kulturní akce spojeny.
Původně se festival nazýval Slavnostní dny F. Chopina. Repertoár festivalu
byl složen hlavně z děl F. Chopina, ale objevovala se i díla jiných skladatelů.
V současné době jsou do programu zařazovány stále více skladby jiných autorů,
aby zaujaly širokou veřejnost. Pomyslným základem však zůstává vzpomínka na
pobyt F. Chopina v Čechách. Specifikem festivalu bylo provádění symfonických
děl polských skladatelů, která nebyla u nás většinou známá. Zpočátku na festivalu
vystupovali hlavně umělci z Polska a naší republiky, později byli zváni interpreti
z celého světa. Naši i zahraniční sólisté vystupovali v průběhu festivalu
94

Karel Nejdl (1900-1990) byl český historik a překladatel. Zabýval se historií lázeňství v Karlových Varech a
Mariánských Lázních, historicky zpracoval pobyt F. Chopina v Mariánských Lázních. Stál u zrodu české
Společnosti F. Chopina.
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opakovaně.

Představili

se

zde

umělci

několika

generací

a

odlišného

interpretačního pojetí. Chopinův festival dával a dodnes dává příležitost i mladým
začínajícím hudebníkům.
Program Slavnostních dnů F. Chopina obsahoval několik koncertů. Na úvod
a závěr zazněl symfonický koncert vždy s jedním z Chopinových koncertů.
Mezitím se uskutečnilo několik klavírních recitálů, nokturno, koncert staré hudby a
vše provázela výstava s chopinovskou tématikou. Toto základní schéma koncertů
se ustálilo na tři koncerty symfonické, většinou pět klavírních recitálů, koncert
staré hudby, nokturno a výstavu. Později bylo přidáno ještě několik koncertů a
doprovodných akcí, např. golfový a tenisový turnaj, koncert populární hudby, další
výstavy a nokturna. V současné době se tyto doprovodné akce omezují pouze na
výstavy. Hlavním důvodem je zachování tradiční podoby a myšlenky Chopinova
festivalu.
První ročník95 festivalu se uskutečnil v roce 1960 na počest sto padesátého
výročí skladatelova narození. Slavnostní dny zahájil tehdejší Městský symfonický
orchestr Mariánské Lázně pod taktovkou Miloslava Bervída. Klavírní koncert f moll
F. Chopina přednesla sólistka Viktorie Švihlíková. V průběhu festivalu zaznělo
několik klavírních recitálů, na jednom z nich vystoupili vynikající pianisté Václav
Zelený a Halina Czerny-Stefańská. Uskutečnily se dvě přehrávky českých
kandidátů pro Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina ve Varšavě, na kterých se
představili mladí čeští klavíristé Václav Zelený, Rudolf Bernartík, Dagmar
Šimonková a Ivana Krkošková. Literárně hudební pásmo s názvem Nokturno
zaujalo veřejnost natolik, že se později stalo tradicí. Slavnostní dny byly
zakončeny opět symfonickým koncertem, tentokrát pod vedením dirigenta
Jaroslava Soukupa, kde jako sólisté vystoupili polští umělci Jan Hofmann a Jan
Ekier.
Druhý ročník se pořádal v roce 1961 u příležitosti sto dvacátého pátého
výročí skladatelova pobytu v Mariánských Lázních. Zahájil ho opět Městský
symfonický orchestr pod taktovkou Jaroslava Soukupa s polským pianistou

95

Stručně již na str. 10-11.
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Josefem Stompelem.96 Jako sólistka vystoupila také Ivana Krkošková, která se
dostala do druhého kola Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina ve Varšavě.
František Rauch přednesl klavírní recitál, kde zazněly skladby nejen F. Chopina,
ale také F. Liszta a B. Smetany. Na dalším recitálu se představil mladý polský
umělec Andrzej Jasiński,97 který zaujal svým strhujícím výkonem. Kromě dvou
literárních pásem se konal tradiční komorní koncert v Klášteře premonstrátů v
Teplé, kde účinkovali umělci ze Slovenska Rudolf Macudzinski, Albín Berka a
Tatjana Mäsaryková. Festival uzavřel symfonický orchestr, který vystoupil
s vítězkou Chopinovy soutěže ve Varšavě z roku 1949 Barbarou HesseBukowskou.98 Podle recenze orchestr doprovázel sólistku jemně v souladu s jejím
interpretačním pojetím.
Roku 1962 u příležitosti třetího ročníku Slavnostních dnů Fryderyka Chopina
se poprvé konala Chopinova klavírní soutěž, která probíhala zároveň s festivalem.
Soutěž brzy nabyla mezinárodních kvalit a pro svoji rozsáhlost se později oddělila
od festivalu a pořádala se vždy po dvou letech.
Třetí ročník festivalu byl zahájen Městským symfonickým orchestrem
řízeným hostujícím polským dirigentem Andrejem Kopczynskim. Jako sólisté zde
vystoupili

dva

pianisté

Ryszard

Bakst99

z Polska

a

Stanislav

Knor

Československa. Na prvním klavírním recitálu zaujal Němec Siegfried Stöckigt,

z
100

druhý recitál patřil laureátům prvního ročníku místní klavírní soutěže Václavu
Zelenému, Radomíru Melmukovi a Jaroslavu Smýkalovi. Zajímavá byla vernisáž
výstavy v Památníku F. Chopina s názvem Chopinovo putování po Čechách a
expozice nově získaných dokumentů. Atmosféru festivalu zpestřila nokturna
96

Josef Stompel (1933) je významný polský klavírista a učitel. Vystudoval hru na klavír na Státní vysoké škole
hudby v Katowicích a Salcburku. Získal ocenění v několika klavírních soutěžích a v současnosti koncertuje na
významných festivalech. Rád prezentuje díla polských a anglických skladatelů. Vyučuje mladé klavíristy na
Hudební akademii v Katovicích, pořádá mistrovské kurzy a je zván do porot mezinárodních soutěží.
97
Andrzej Jasiński je polský pianista a významný pedagog. Úspěšně se zúčastnil několika klavírních soutěží,
vyhrál Mezinárodní soutěž v Barceloně 1960. V současné době se věnuje spíše pedagogické činnosti, je
lektorem mistrovských kurzů.
98
Barbara Hesse-Bukowska (1930) je významná polská klavírista a věnuje se i pedagogické činnosti. Působila
na AMU ve Varšavě a pořádala mistrovské kurzy. V roce 1961 již úspěšně vystupovala v Mariánských
Lázních. Za svou koncertní činnost získala řadu ocenění.
99
Ryszard Bakst (1926-99) byl polský klavírista židovského původu, který emigroval do Anglie. Vystudoval
Konzervatoř v Moskvě. Zúčastnil se několika kl. soutěží (4. cena na Chopinově mezinárodní klavírní soutěži
ve Varšavě 1949). Koncertoval po celé Evropě a USA. Mezi jeho nejvýznamnější žáky patří J. Olejniczak.
100
Siegfried Stöckigt (1929-2012) byl německý klavírista, vystudoval AMU v Lipsku a stal se profesorem na
AMU "Hanns Eisler" v Berlíně. Získal mnoho cen (Národní cena Německé demokratické republiky),
koncertoval v Evropě i Americe. Věnoval se klasické i populární hudbě a složil několik skladeb.
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v podobě literárních hudebních pásem. První pásmo, zvané Chopinovy listy, četla
Marie Glázrová. Druhé s Erbenovými a Mickiewiczovými baladami a hudbou F.
Chopina a A. Dvořáka připravil Milan Friedl. Festival uzavřel symfonický orchestr
s Miloslavem Bervídem spolu s polským pianistou Tadeuszem Zmudziňskim101 a
českou klavíristkou Annou Máchovou.102 Poprvé se konalo veřejné zasedání
vědecké sekce Společnosti F. Chopina. Domácí i zahraniční účastníci sympozia
diskutovali na téma Čeští přátelé F. Chopina.
V roce 1963 na čtvrtém ročníku Slavnostních dnů F. Chopina se představili
dva výrazní zahraniční hosté světového formátu Halina Siedzieniewska103 a
Bernard Ringeisen.104 Na začátku festivalu tato polská pianistka Halina
Siedzieniewska přednesla Chopinův Koncert e moll a několik drobnějších skladeb.
Mladý francouzský klavírista Bernard Ringeisen pak na závěr slavností nadchnul
publikum svým provedením Chopinova Koncertu f moll. Oba sólisty doprovodil
Městský symfonický orchestr pod vedením dirigentů Jaroslava Soukupa a
Miloslava Bervída. Na klavírních recitálech se již tradičně objevili vítězové
Chopinovy klavírní soutěže. Další koncert uspořádaly dvě české pianistky Dagmar
Baloghová105 a Mirka Pokorná.106 V knihovně Kláštera v Teplé vystoupilo Pražské
dechové kvarteto. Velmi úspěšně proběhla tři nokturna, F. Chopin a E. Delacroix,
F. Chopin a C. K. Norwird, Chopin a Josef Slavík. Zasedání vědecké sekce
Společnosti si vytklo za cíl objasnit všechny vztahy F. Chopina k naší české zemi,
hudebníkům i hudbě. Postupně se tak dařilo u nás rozšiřovat poznatky o
Chopinově díle a tuto práci naší Společnosti F. Chopina velmi ocenila polská
delegace.
Pátý ročník roku 1964 tradičně zahájil Městský symfonický orchestr
Mariánské Lázně Koncertem e moll F. Chopina s dirigentem Jaroslavem
Soukupem a sólistkou Mirkou Pokornou. Kritika o ní napsala: „hrála barevně,
101

Tadeusz Zmudziňski (1924-92) byl polský pianista a pedagog. Vystudoval VŠ v Katovicích. Premiéroval
několik koncertů polských autorů (Bolesław Szabelski, Robert Nessler, Krzysztof Meyer). Proslavil se
interpretací Brahmsových klavírních koncertů. Působil jako porotce Chopinovy soutěže ve Varšavě.
102
Anna Máchová-Heryánová byla česká pianistka, vystudovala AMU v Praze u I. Štěpánové-Kurzové.
103
Halina Siedzieniewska-Alberth je polská klavíristka. V současné době vystupuje v komorních seskupeních.
104
Bernard Ringeisen (1934) je francouzský pianista. Působí jako porotce na soutěžích v mnoha zemích.
Vyučuje v Rueil-Malmaison a pořádá mistrovské kurzy v Salcburku a ve Výmaru. Věnuje se koncertní
činnosti, jeho nahrávky zahrnují kompletní klavírní díla C. Saint-Saënse a I. Stravinského.
105
Dagmar Baloghová (1929) je česká pianistka, která působí v Praze. Její repertoár se skládá hlavně z
autorů 19. a 20. století. Dříve se věnovala bohaté koncertní činnosti. Její nahrávky jsou ceněny.
106
Mirka Pokorná (1930) je česká klavíristka, významná interpretka děl skladatelů 19. a 20. století.
Vystupovala v řadě evropských zemí. Vyhrála klavírní soutěž Pražské jaro.
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v závratných tempech, stupňovaných zejména v nejobávanějších místech.“107
V samostatném klavírním recitálu se představil Jevgenij Malinin108 ze Sovětského
svazu a francouzský pianista a skladatel Eric Heidsieck.109 Závěr festivalu patřil již
tradičně Koncertu f moll F. Chopina, kde vystoupila představitelka polské klavírní
školy Lidia Grychtolowna.110 Kritika se o ní vyjádřila takto: „nemá sice technickou
svrchovanost špičkových polských pianistů, ale přece ukázala některé typické
znaky současné polské školy: odstínění, zaoblené legato a klidné dodýchání
kantilény volných vět.“111 V rámci festivalu se opět konal koncert vítězů soutěže.
Tradiční vystoupení v knihovně Kláštera v Teplé realizoval soubor Pro arte
antiqua.112 Tři nokturna s názvy Berlioz a Chopin, Julius a Mariana,113 Na břehu
mořském114 připravil Václav Holzknecht. Byli vybráni také tři kandidáti pro soutěž
ve Varšavě, z deseti účastníků nejlépe zahráli František Kůda, Radomír Melmuka
a Miroslav Langer.
Slavnostní

dny

v roce

1965

zahájila

výstava

s názvem

Historie

Mezinárodních Chopinových klavírních soutěží ve Varšavě v letech 1928-65.
Večer následoval symfonický koncert domácího orchestru spolu se sólistkou
Viktorií Postnikovou115 ze Sovětského svazu. Kromě ní vystoupil ještě český
pianista Radomír Melmuka. Na závěrečném koncertu se spolu s místním
orchestrem představili dva polští umělci, klavíristka Barbara Hesse-Bukowska a
dirigent Jerzy Katlewicz. Na dvou tradičních klavírních recitálech si posluchači
vyslechli Chopinovo dílo v podání Kiyoko Tanaky116 z Japonska a Vlada
107

Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 7.
Jevgenij Malinin (1930-2001) byl sovětský pianista, působil jako koncertní umělec.
109
Eric Heidsieck (1936) je francouzský klavírista a skladatel. Zúčastnil se mnoha mezinárodních soutěží,
koncertoval po celém světě. Působil jako profesor na Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM)
v Lyonu a později na Schola Cantorum. Byl zván do porot významných soutěží a pořádal mistrovské kurzy.
110
Lidia Grychtolowna (1928) je polská klavíristka. Představila se na mezinárodních kl. soutěžích (7. cena na
Mezinárodní kl. soutěži F. Chopina ve Varšavě 1955, 3. cena v Mezinárodní kl. soutěži R. Schumanna
v Berlíně 1956.) Koncertuje a je zvána do porot mezinárodních soutěží (F. Chopina ve Varšavě).
111
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 7.
112
Pro arte antiqua patřila mezi nejstarší evropské soubory hrající na historické nástroje. Těžištěm jejich
repertoáru byla hudba renesanční a barokní. Působilo zde několik členů České filharmonie i dalších těles.
113
Nokturno o básníku Juliusovi Slowackém a Marii Wodziňské.
114
Nokturno Na břehu mořském se zabývalo neznámým vztahem Fryderyka Chopina a Bedřicha Smetany
v době jeho pobytu ve Švédsku.
115
Viktorie Postnikova je významná ruská pianistka. Vystudovala Konzervatoř v Moskvě. Získala mnoho cen
na významných soutěžích (Chopinova soutěž ve Varšavě). Koncertuje po světě, spolupracuje s významnými
orchestry. V roce 2004 dostala cenu "Peoples Artist Award."
116
Kiyoko Tanaka je významná japonská pianistka. Studovala v Japonsku a v Paříži. Vyhrála několik
mezinárodních soutěží. V roce 1955 získala v Japonsku cenu Mainiči za nejlepší koncert roku. Je považována
za přední klavíristku své generace.
108
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Perlemutera117 z Francie. Hudebně literární pásmo pojmenované Přátelství M.
Szymanowské, G. Sandové a F. Chopina přiblížilo návštěvníkům vztahy mezi
těmito osobnostmi. V Klášteře v Teplé vystoupilo Rejchovo dechové kvinteto.
Zároveň s festivalem probíhala klavírní soutěž.
Ještě před Slavnostními dny roku 1966 se členové Společnosti a
Towarzyszstwa z Varšavy sešli v Praze na šestém chopinovském sympóziu, které
trvalo tři dny. Festival zahájil hostující Karlovarský symfonický orchestr s polským
dirigentem Witoldem Krzeminskim a pianistkou Dorou Milanovou118 z Bulharska.
Na závěr Slavnostních dnů vystoupila sólistka Elisa Virsaladze119 ze Sovětského
svazu se Státní filharmonií Ostrava pod vedením Josefa Daniela. Zazněl Chopinův
Koncert e moll. Kritika se vyjádřila velmi pochvalně: „…Je nevšedním uměleckým
zjevem i v té bohaté úrodě výborných sovětských klavíristů mladé generace.“ 120
Jeden večer byl věnován klavírnímu recitálu Ivana Klánského, druhý vítězům
klavírní soutěže. Na koncertě staré hudby se představil soubor Ars rediviva.121
V roce 1967 vystoupil opět Městský symfonický orchestr Mariánské Lázně
řízený Miloslavem Bervídem. Polský klavírista Jan Ekier přednesl kromě Koncertu
f moll i Velkou brilantní polonézu F. Chopina. Později na svém recitálu seznámil
posluchače

s nově

objevenými

skladbami

vystoupení patřilo Otakaru Vondrovicovi

122

tohoto

polského

mistra.

Další

a přehlídce vítězů mariánskolázeňské

soutěže z let 1963-66. Představili se zde Miroslav Langer, Božena Steinerová,
Eva Olšarová a Daniela Varinská. Koncertem mistrů staré hudby zaujala Zuzana

117

Vlado Perlemuter (1904-2002) byl francouzský pianista. Setkal se s M. Ravelem a jako jeden z prvních
interpretů prováděl jeho klavírní dílo. Proslavil se koncertováním po Evropě a stal se profesorem pražské
konzervatoře. Nahrál kompletní dílo M. Ravela, Mozartovy sonáty a Chopinovy skladby.
118
Dora Trendafilova Milanova (1940) je bulharská klavíristka. Studovala Konzervatoř v Sofii a Moskvě.
Věnovala se koncertní činnosti.
119
Elisa Virsaladze byla ruská klavíristka a významná pedagožka.
120
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 9.
121
Ars rediviva byl významný český komorní soubor, který se věnoval historické interpretaci barokní hudby.
Založil ho roku 1951 flétnista Milan Munclinger se svou ženou pianistkou Viktorií Švihlíkovou. Soubor vedl
dirigent Václav Talich a působilo v něm několik interpretů, kteří se postupně obměňovali.
122
Otakar Vondrovic (1908-1985) byl český lékař a pianista. Věnoval se koncertní činnosti a přitom
vykonával lékařskou praxi v Poděbradech, později vyučoval hru na klavír na JAMU v Brně. Koncertoval v
mnoha zemích světa.
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Růžičková.123 Soubor Opera Antiqua Bohemica uvedl opery Jiřího A. Bendy,
Františka Brixiho a Karla Loose. Literárně hudební nokturno bylo sestaveno
z Chopinovy korespondence, skladeb i písní a nazývalo se Hudba pro Marii. Na
závěr vystoupil opět místní orchestr v čele s Jaroslavem Soukupem a sólistou
Désiré N´Kaoua.124
Další ročník festivalu zahájil v roce 1968 Symfonický orchestr Mariánské
Lázně pod taktovkou Miloslava Bervída. Jako sólistka se představila úspěšná
argentinská umělkyně Marta Argerich.125 Provedla Chopinův Koncert e moll,
Polonézu Es dur pro klavír a orchestr a řadu jeho sólových skladeb. Z dalších
plánovaných koncertů se uskutečnily jen některé, např. koncert klavírního tria
v podání klavíristy Františka Raucha, houslisty Václava Snítila a violoncellisty
Miloše Sádla. Z důvodu obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy se
již další koncerty a kulturním akce nekonaly, rovněž klavírní soutěž nemohla být
dokončena.
Slavnostní dny pokračovaly v roce 1969, kdy je opět zahájil domácí orchestr
s dirigentem Miloslavem Bervídem. Mezi hostujícími pianisty byli Jiří Skovajsa,
Ivan Klánský a Radomír Melmuka. Každý z nich provedl jednu Chopinovu skladbu
s orchestrem. Chopinovy skladby zazněly také v podání Františka Raucha a vítězů
místní klavírní soutěže Miroslava Langera, Boženy Steinerové, Františka Malého,
a Hany Pelikánové. V Klášteře Teplá zazněly skladby starých mistrů v podání
houslisty Jiřího Tomáška a varhaníka Václava Rabase.126 Závěr akce obohatili
spolu s domácím orchestrem dva sólisté, Anna Máchová a Rudolf Macudzinski.127

123

Zuzana Růžičková (1927) je především významná česká cembalistka, klavíristka a hudební pedagožka.
Pocházela z židovské rodiny, proto byla vězněna v nacistických koncentračních táborech. Po válce studovala
hru na klavír a cembalo na AMU v Praze. Je známá jako výborná interpretka díla J. S. Bacha. Její dlouholetá
celosvětová koncertní aktivita ji přinesla lichotivou přezdívku „první dáma cembala.“
124
Désire N´Kaoua byl významný francouzský pianista světové úrovně. Vystudoval Konzervatoř v Paříži u M.
Ravela. Koncertoval po světě s prestižními tělesy. Byl oceňován na mnoha soutěžích (nositel Velké ceny
Mezinárodní soutěže v Ženevě). Specializoval se na dílo M. Ravela. Jeho nahrávky získaly několik ocenění.
125
Marta Argerich je koncertní pianistka světového formátu, pochází z Argentiny. Je vítězkou Mezinárodní
Chopinovy soutěže ve Varšavě roku 1965. Spolupracuje s významnými světovými tělesy a zaměřuje se na
interpretaci hudby autorů 20. století. Je zvána do porot mezinárodních soutěží, podporuje mladé pianisty,
pořádá interpretační kurzy.
126
Václav Rabas (1933) je významný český varhaník, publicista a pedagog. Rád provádí díla soudobých
autorů (P. Ebena, L. Sluky). Založil Konzervatoř v Pardubicích a dodnes zde vyučuje hru na varhany.
127
Rudolf Macudzinski (1907-86) byl československý klavírista, pedagog a skladatel. Studoval Mistrovskou
školu v Praze u L. Janáčka a F. Neumanna. Věnoval se koncertní činnosti. Později působil jako klavírista a
hudební referent bratislavského rozhlasu, vyučoval na AMU v Bratislavě.
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III. 2

Chopinův festival v letech 1970 - 1982

V roce 1970 se Slavnostní dny F. Chopina přejmenovaly na Chopinův
festival. Představilo se zde několik významných světových umělců. První den
vystoupila se Západočeským symfonickým orchestrem128 francouzská pianistka
Francoise Clidatová,129 která přednesla Sonátu b moll, Scherzo cis moll, Polonézu
f moll a Koncert f moll F. Chopina. Na dalším večeru vystoupili maďarský umělec
Dezsö Ránki130 a Ivan Klánský. Klavírní recitál patřil Edwardu Auerovi131 z USA a
další domácí pianistce Dagmar Šimonkové.132 Tradiční závěrečný koncert
s orchestrem zazněl v podání sólisty Františka Malého. Klavírní soutěž byla
vyrovnaná a měla vysokou úroveň. Do soutěže ve Varšavě se nominovali
František Malý a Ivan Klánský.
V roce 1971 na úvodním symfonickém koncertě provedl Západočeský
symfonický orchestr předehru k Maniuszkově opeře Halka a Chopinův Koncert e
moll spolu s Eugenem Indjicem. Hlavními hosty byli mladí pianisté, kteří se
v posledním ročníku Varšavské soutěže umístili mezi prvními sedmi. Nejmladší,
v soutěži šestý, Janusz Olejniczak133 vystoupil dvakrát, jednou na klavírním
recitálu a podruhé s místním orchestrem v závěru festivalu. Kritika se o
dvacetiletém pianistovi vyjádřila: „nenechal nikoho na pochybách o jeho
profesionálních kvalitách. Chopinův Koncert v jeho podání nesl všechny znaky
moderního interpretačního stylu, včetně zvučného tónu a ukázněné agogiky.“ 134
Nositelka páté ceny Varšavské soutěže, jedena dvacetiletá Natalie Gavrilova

128

Městský symfonický orchestr Mariánské Lázně byl v roce 1970 přejmenován na Západočeský symfonický
orchestr. Orchestr vedl stále Miloslav Bervíd a Jaroslav Soukup.
129
Francoise Clidatová byla francouzská klavíristka. Vystudovala Konzervatoř v Paříži. V roce 1956 získala
cenu na Mezinárodní soutěži F. Liszta v Budapešti. Na svých zahraničních turné provedla kolem 600
vystoupení. Vyučovala hru na klavír na Konzervatoři v Paříži.
130
Dezsö Ránki (1951) je významný maďarský pianista. Vystudoval Konzervatoř v Budapešti a AMU F. Liszta.
Koncertuje po celém světě, spolupracuje s významnými orchestry. Získal dvakrát nejvyšší kulturní ocenění
Maďarska - cenu Kossuth.
131
Edward Auer (1941) je významný americký pianista. Roku 1965 byl laureátem Chopinovy soutěže ve
Varšavě, podnikl turné po Polsku a je považován za předního interpreta díla F. Chopina. Jeho repertoár je
velmi bohatý. Pořádá turné po celém světě. V současné době je profesorem hry na klavír na Jacobs School
of Music Indiana University v Bloomingtonu.
132
Dagmar Šimonková (1936) je česká pianistka a významná pedagožka. Sólově vystupovala se
Severočeským symfonickým orchestrem v Teplicích a spolupracovala s Československým rozhlasem i
televizí. Vyučovala hru na klavír na AMU v Praze. Vyniká v interpretaci hudby 19. a 20. století.
133
Janusz Olejniczak (1952) je významný polský pianista a herec. Nahrál hudbu k několika filmům. V roli
Chopina se objevil ve filmu Andrzeje Żuławski (1991). Věnuje se koncertní činnosti a získal řadu ocenění.
134
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 10.
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předvedla s místním orchestrem Chopinův Koncert f moll, dále zahrála Etudy
op.10 a 25. Kritika ocenila její jemné podání v nižší dynamice, které stálo
v kontrastu s konkrétním robustním pojetím Janusze Olejniczaka. Ivan Klánský
svůj chopinovský večer zakončil Sonátou b moll op.35. Festival doplnilo filmové
nokturno s chopinovskou tématikou. Zájemci mohli shlédnout tři nové filmy: Kam
mě vítr zavál, Chopinovské impresse a Hosté ve Valnoir. Na koncertě v Klášteře
Teplá vystoupila vokální skupina Linha Singers,135 která festival obohatila hudbou
starých mistrů.
V roce 1972 byl zahájen třináctý ročník festivalu. V podání Západočeského
symfonického orchestru zazněla Schubertova Symfonie C dur, předehra Hebridy
F. Mendelssohna-Bartholdyho a Chopinův Klavírní koncert e moll v podání Piotra
Palecznyho.136 Na závěr festivalu vystoupila Dagmar Šimonková s Chopinovým
Koncertem f moll pro klavír a orchestr. Nahradila tak omluvenou Japonku Ikuko
Endo. Novinkou bylo vystoupení českého klavíristy Františka Kůdy, který jako
československou premiéru předvedl Chopinovo Allegro da koncert A dur v úpravě
pro klavír a orchestr. Houslistka Shuzuka Ishikawa137 provedla Koncert pro housle
Josefa Slavíka a pianista Ivan Palovicz Koncert pro klavír a orchestr J. N.
Hummela. Samostatný recitál Ivana Moravce byl ozdobou festivalu. Potvrdil, že
jeho promyšlená interpretace díla F. Chopina patří k světovým vrcholům.
Posluchači si vyslechli mazurky a balady. Ze zahraničních umělců zaujali dva
pianisté, Emanuel Ax138 z USA a Stanislav Nejgaus139 ze Sovětského svazu, který
otevřel nové pohledy na interpretaci F. Chopina. Klavírní soutěž nebyla početně
zastoupena, ale měla poměrně vysokou úroveň. Velký zájem pedagogů i
výkonných umělců vzbudil seminář o interpretaci Chopinova díla, který vedl
František Rauch. Společnost uspořádala také přednášku na téma „Proč Chopin
135

Linha Singers byl hudební soubor, který jako jeden z prvních hrál hudbu starých autorů na dobové
nástroje. Vznikl v roce 1963 a jeho zakladatelem a uměleckým vedoucím byl Jiří Linha. Soubor dodnes
úspěšně koncertuje doma i v zahraničí.
136
Piotr Paleczny (1946) je polský klavírista a pedagog. Jeho repertoár tvoří převážně hudba romantismu a
20. století. V letech 1985-2010 byl porotcem soutěže F. Chopina ve Varšavě. Od roku 1993 je uměleckým
ředitelem festivalu F. Chopina v Dusznikách. Vyučuje na University of Music F. Chopin ve Varšavě.
137
Shuzuka Ishikawa (1971) je významná japonská houslistka světového formátu. Získala řadu ocenění,
spolupracuje s předními umělci a orchestry po celém světě. Ráda hraje díla českých skladatelů a její
repertoár obsahuje zejména skladby virtuózního charakteru.
138
Emanuel Ax (1949) je pianista polsko-židovského původu žijící v USA. Vyučuje na fakultě Juilliard School.
Je považován za jednoho z nejlepších pianistů 21. století. Rád premiéruje díla současných skladatelů,
uplatňuje se i v komorní hře a spolupracuje se světovými orchestry.
139
Stanislav Nejgauz byl významný ruský pianista. Jeho otec se zabýval klavírní metodikou.
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nehrál v Praze?“ Slavnostní atmosféru doplnila výstava Chopin-talent, občan
města.
Ročník

1973

byl

zajímavý

přehledem

některých

děl

Chopinových

současníků. Již na zahajovacím koncertu, vedle tradičního Chopinova Koncertu e
moll, zazněl Koncert Es dur F. Liszta v podání Valentiny Kameníkové a Koncert a
moll R. Schumanna v interpretaci Františka Raucha. Tyto sólisty doprovodil
domácí orchestr pod vedením hostujícího dirigenta Aloise Klímy. Na druhém
symfonickém koncertě vystoupil domácí orchestr se třemi sólisty. V podání Petra
Slavíka zaznělo Chopinovo Suvenir de Paganini, Mariána Lapšanského Rapsodie
na Paganiniho téma od S. Rachmaninova a slavná japonská houslistka Suzuka
Ishikawa předvedla Paganiniho koncert pro housle D dur. Jako hostující dirigent
vystoupil Nikola Debelić z Jugoslávie. Koncert se vyznačoval vysokou uměleckou i
technickou úrovní. Klavírní recitál byl svěřen americkému pianistovi Jeffrey
Swannovi140 a Natálii Gavrilové. Závěrečný symfonický koncert byl věnován
výhradně

polské

hudbě.

Na

úvod

zazněla

báseň

Step

od

Zygmunda

Noskowského. Dále následovala Koncertantní symfonie Karla Szymanowského a
Chopinův Koncert f moll v podání polského pianisty Jerzyho Godziszewskiho.141
V rámci festivalu, za vedení F. Raucha, se opět konal interpretační seminář a
klavírní soutěž. Veřejnost zaujala výstava s názvem Patnáct let Společnosti F.
Chopina.
V roce 1974 navštívili Mariánské Lázně dva vynikající zahraniční umělci,
Andrzej Ratusiński142 a Nina Lelčuková. Kritika v Hudebních rozhledech z roku
1974 o Nině psala, že se u ní střídá: „jemná poezie lyrická s prudkým vzrušením
útočného rázu a Chopin dostává v jejím pojetí ostře profilovanou podobu.“143 Kritik
o Ratusińském rovněž vypovídal příznivě: „vyznačuje se výbornou muzikálností,
bezpečnou technikou, jistou pamětí a zdravým cítěním soudobého člověka.“144 Na
zahajovacím koncertu se Západočeským symfonickým orchestrem vystoupila

140

Jeffrey Swann (1951) je významný americký klavírista. Hru na klavír a kompozici studoval na Univerzitě
v Dallasu. Na mezinárodních soutěžích získal řadu ocenění (Cena hudebních kritiků na Chopinově soutěži ve
Varšavě). Několikrát vystoupil na festivalu v Mariánských Lázních. Věnuje se hlavně koncertní činnosti.
141
Jerzy Godziszewski je polský klavírista, v roce 1965 se stal laureátem Chopinovy soutěže ve Varšavě.
142
Andrzej Ratusiński je polský pianista. Vystudoval AMU ve Varšavě. Vyhrál dvě významné mezinárodní
soutěže (Mezinárodní soutěž Busoniho v italském Bolzanu 1973 a soutěž P. I. Čajkovského v Moskvě 1974).
Pořádá koncertní turné po světě, spolupracuje s významnými orchestry a je zván do porot řady kl. soutěží.
143
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 13.
144
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 13.
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sólistka Dagmar Baloghová s Koncertem e moll F. Chopina. V sérii následujících
koncertů se představila řada dalších sólistů, např. pianista Zdeněk Kožina
s Koncertem g moll J. L. Dusíka, klavírista František Maxian ml. s Koncertem g
moll od A. Dvořáka. Závěrečný koncert řídil polský dirigent Kazimierz Morski.
Posluchači si mohli vychutnat Moniuszkovu předehru Pohádka, Dvořákovu
Novosvětskou symfonii a Chopinův Koncert f moll. Podle Václava Holzknechta, dal
polský klavírista Ryszard Bakst svým klidným a hlubokým prožitkem festivalu
velmi důstojný závěr.
Klavírní soutěž proběhla bez potíží. Z druhé kategorie bylo vybráno několik
kandidátů pro Varšavskou soutěž. Vítěz Petr Slavík, druhá Věra Stejskalová a třetí
Tomáš Víšek měli v následujícím roce 1975 příležitost si zahrát Chopinův koncert
se Západočeským symfonickým orchestrem.
Z hostů, v roce 1975, zaujala svým pojetím Tamara Guseva145 ze
Sovětského svazu. „A svým výkonem dokázala, že lze citlivého autora tlumočit
dnešním způsobem, bez přílišného nadšení, emocí a výrazu.“ 146 Další dva sólisté
se kritikům nelíbili. Bernardu Ringeisenovi byla vytýkána jeho podbízivost a efektní
hra, která mohla méně zkušeného posluchače oslnit. Naopak kontrastně působil
projev maďarského umělce Imra Rohmanna, 147 který předvedl až příliš tlumenou
hru. Kritika kladně hodnotila dvě polské umělkyně, pianistku Bognu Halacz a
zpěvačku Alicju Marczak-Feberowou, které přednesly vedle Chopinových mazurek
i několik jeho písní. Václav Holzknecht ocenil jejich prosté interpretační pojetí.
Festival byl doplněn velmi zajímavou hudební úpravou Máje148 K. H. Máchy
v podání skupiny Česká skiffle149 za recitace Jiřího Bednáře. Program festivalu
zpestřil koncert předklasické hudby souboru Musica da camera Praga a koncert
Chopinovy komorní tvorby.

145

Tamara Guseva (1926) je ruská pianistka. Získala několik ocenění v mezinárodních klavírních soutěžích.
Působila jako sólistka Moskevské filharmonie. Byla profesorkou na Konzervatoři v Moskvě.
146
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 13.
147
Imre Rohmann (1953) je maďarský klavírista. Vystudoval Academy of Music F. Liszta v Maďarsku a AMU
ve Vídni. Získal mnoho ocenění (3. místo na Mezinárodní klavírní soutěži Liszt-Bartók v Budapešti 1976, 1.
cenu na Mezinárodní soutěži komorní hudby Leo Weiner v americkém Bloomingtonu). Pořádá mistrovské
kurzy zejména v Maďarsku a koncertuje po Evropě.
148
Text zhudebnili Jiří a Petr Traxlerovi z hudební skupiny Česká skiffle. Skladbu upravili pro neobvyklé
nástrojové obsazení této skupiny (bicí, kontrabas, kytara a loutna).
149
Česká Skiffle byla folková skupina založená v roce 1979, věnovala se historickému folklóru (kytara,
mandolína, zpěv). Úzce spolupracovala s M. Horníčkem a vystoupila v několika televizních pořadech a
pohádkách.
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V roce

1976

kritika

hodnotila

Chopinův festival

„vyvrcholením hudebního života v Mariánských Lázních.“

150

velmi

kladně,

byl:

Magnetem se stal

Ivan Klánský, který na úvod festivalu uvedl oba Chopinovy klavírní koncerty. V
Hudebních rozhledech vyšla dlouhá recenze: „umělec nezklamal, provedl zmíněná
díla technicky jistě, s citovou muzikálností a virtuózní vervou, která auditorium
okouzlila.“151 Na dalších dvou koncertech vystoupil jako sólista Petr Slavík se
Schumannovým Koncertem a moll a Dina Joffie152 s Chopinovým Koncertem e
moll. Houslista Oldřich Hlinka doplnil program Slavíkovým Koncertem a moll.
V posledním orchestrálním čísle festivalu zazněl opět Chopinův Koncert e moll,
tentokrát v podání polského pianisty Jerzy Sulikowski.153 Dále si mohli posluchači
vychutnat Beethovenovu předehru Coriolan a Schubertovu Symfonii B dur.
Klavírní recitály byly vynikající nejen svým provedením, ale i výběrem repertoáru a
sólistů. První přednesla již zmíněná Dina Joffie, která si vybrala pouze díla F.
Chopina, Sonátu h moll op.58 a všechna preludia. Na druhém recitálu vystoupil
rumunský pianista Dan Atanasiu154 a Boris Krajný.155 Festival obohatil již podruhé
soubor Musica da camera Praga. 156 Podle Václava Holzknechta byl o koncerty
takový zájem, že byly téměř všechny předem vyprodané. Slavnostní ráz zpestřila
návštěva členů Společnosti F. Chopina z Polska a Německa.
Roku 1977 festival ozdobil svým výkonem polský umělec Krystian
Zimerman.157 „Vítěz varšavské soutěže z roku 1975 se v Chopinově Koncertu f
moll ukázal jako zralý a vyrovnaný umělec a je jednou z velkých nadějí světových
pódií.“158 Druhý sólista Emil Leichner159 uvedl s orchestrem čtvrtý klavírní koncert

150

Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 14.
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 14.
152
Dina Joffie je významná lotyšská klavíristka, na Chopinově soutěži ve Varšavě získala druhou cenu.
Pořádá koncertní turné a mistrovské kurzy. V současné době vyučuje na AMU A. Rubinsteina v Německu.
153
Jerzy Sulikowski (1938) je polský pianista a významný profesor, vychoval řadu klavíristů (E. Poblockou).
Jako pedagog působil v Katovicích, Varšavě, Krakově, Poznani a Tokiu. Koncertoval v Evropě, Číně, Japonsku.
154
Dan Atanasiu je rumunský pianista. Věnuje se koncertní činnosti a nahrávání svého bohatého repertoáru.
155
Boris Krajný (1945) je přední český pianista a pedagog. Vystudoval Konzervatoř a AMU v Praze. Získal
řadu ocenění z mezinárodních soutěží. Koncertuje po světě, účastní se významných festivalů a spolupracuje
s předními hudebními tělesy. Vyučuje na AMU v Praze. Jeho nahrávky jsou kritikou ceněny.
156
Musica da camera Praga byl český komorní soubor, který působil v letech 1968-96. Specializoval se na
starou a soudobou hudbu. Nástrojové složení souboru se neměnilo (flétna, hoboj, housle, viola, violoncello
a cembalo).
157
Krystian Zimerman (1956) je jeden z nejlepších žijících polských pianistů. Studoval Vysokou hudební školu
v Katovicích. Svou kariéru zahájil vítězstvím Chopinovy klavírní soutěže ve Varšavě v roce 1975. Koncertoval
po světě, vytvořil řadu kvalitních nahrávek.
158
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 14.
151
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Bohuslava Martinů. Na dalším symfonickém večeru se představil fagotista Miloš
Wichterle s Weberovým koncertem a klavírista Radomír Melmuka, který předvedl
s obdivuhodnou virtuozitou Chopinovy Variace na Mozartovo téma. Klavírní
recitály přednesly dvě vynikající a v interpretačním pojetí odlišné umělkyně. Rinko
Kobayashi,160 kromě sólového recitálu, předvedla ještě na závěr festivalu
Chopinův Koncert e moll. Další recitál zahrála impulzivní pianistka Valentina
Kameníková. Komorní večer patřil Novému pražskému triu, v jehož podání
zaznělo Trio g moll B. Smetany a Trio g moll F. Chopina. Program zpestřili
Chopinovými písněmi Brigita Šulcová a Jaroslav Horáček za klavírního doprovodu
Jiřího Pokorného. Bilance tohoto ročníku festivalu byla radostná, neboť sály byly
zaplněny do posledního místa.
Slavnostní dny Fryderyka Chopina roku 1978 zaujaly svou neobvyklou
dramaturgií. Pořadatelům se podařilo získat zajímavé umělce. Časopis Pravda
napsal: „výkvět mezinárodní pianistiky zastoupily dvě Francouzky: Cécile
Oussetová a Brigitte Engerer, polskou školu Elžbieta Tarnawska, jejímž
protějškem byla úspěšná představitelka naší nejmladší pianistické generace Hana
Dvořáková, která se znamenitě prezentovala v Bolzanu.“161 Západočeský
symfonický orchestr uvedl s Miloslavem Bervídem na zahajovacím koncertě
Chopinův Koncert e moll se sólistou James Tocco162 z USA. Dalším sólistou byl
český klavírista Zdeněk Jílek, který přednesl Sonátu pro klavír, dechový kvintet,
smyčce a tympány Václava Dobiáše. V průběhu festivalu se představila poprvé
v Mariánských Lázních Vladimíra Klánská163 s Koncertem pro lesní roh a orchestr
od Jana V. Sticha-Punto. Klavírní recitál přednesl sovětský pianista Viktor
Jeresko,164 který zahrál všechny impromty, balady a Sonátu b moll. Závěrečný
koncert festivalu byl zajímavý svým složením, neboť se skládal pouze z polských
159

Emil Leichner (1938) je český klavírista, člen Klavírního kvarteta B. Martinů. Vyučuje na Konzervatoři a
AMU v Praze, vychoval řadu pianistů. Nahrál kompletní klavírní dílo B. Martinů.
160
Rinko Kobayashi je významná japonská klavíristka. Pořádá pravidelné koncertní turné po celém světě,
vystupuje na významných festivalech. V roce 1988 ji polské Ministerstvo kultury a umění udělilo medaili Za
zásluhy o polskou kulturu. Na svém kontě má mnoho úspěšných nahrávek.
161
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 15.
162
James Tocco (1943) je významný americký pianista. Úspěšně koncertuje po celém světě, spolupracuje
s řadou významných orchestrů i sólistů. Má na svém kontě mnoho kvalitních nahrávek.
163
Vladimíra Klánská (1947) je česká hornistka, vystudovala Konzervatoř a AMU v Praze. Věnuje se sólové i
komorní hře (České dechové kvinteto, Pražské dechové kvinteto a České noneto), pedagogicky působí na
Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a vede mistrovské kurzy.
164
Viktor Jeresko (Eresko) narodil se v roce 1942, byl populárním sovětským klavíristou. Jeho nahrávky
zejména Sergeje Rachmaninova jsou dodnes zajímavé.
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sólistů a skladeb polských autorů. Tradiční Chopinův Koncert f moll přednesla
Elžbieta Tarnawska.165 Dále zazněly árie z opery Halka Stanislava Moniuszka a
Krále Regera Karola Szymanowského, kterého zazpívala sopranistka Jadwiga
Gadulanka.166 Hudební skupina Lyra nova167 zaujala posluchače neobvyklým
nástrojovým obsazením. Organizátoři připravili výstavu karikatur s námětem
Mezinárodní soutěže F. Chopina ve Varšavě z let 1949-73. Přednášku s názvem
Smetana a Chopin, doplněnou hudbou obou mistrů, připravil Václav Holzknecht.
Za zásluhy a spolupráci s Chopinovým festivalem bylo Lidové škole umění
v Mariánských Lázních uděleno jméno F. Chopina. Slavnosti se zúčastnil i polský
velvyslanec a další hosté.
Jubilejní dvacátý ročník 1979 měl slavnostnější ráz. Zúčastnili se ho čestní
hosté, zejména zástupci zahraničních chopinovských společností z Polska,
Německa, Rakouska i Sovětského svazu. Slavnosti byly zahájeny výstavou
Dvacet let Společnosti F. Chopina v Mariánských Lázních. Po vernisáži následoval
klavírní koncert. Na zahajovacím koncertě zazněly tři části symfonické básně Má
vlast B. Smetany (Vyšehrad, Vltava, Z českých luhů a hájů) a Chopinův Koncert e
moll v podání Ivana Klánského. Festival zpestřily čtyři chopinovské recitály, na
kterých se představili významní interpreti. Znamenitě přednesl svůj program ruský
klavírista Nikolaj Děmiděnko,168 Japonka Momoko Nishino169 hrála Chopina s
orientálním klidem, Rakušan Jörg Demus 170 si připravil po technické stránce
pohodlnější skladby a Jan Novotný reprezentoval českou klavírní školu.
Dva symfonické koncerty řídil polský dirigent Antoni Wit. Jako sólista
vystoupil Jiří Stivín s Myslivečkovým Koncertem D dur. Z pianistů se představila
drobná Bronislawa Kawalla, která přednesla Chopinovy Variace na Mozartovo
téma. Kritika v Hudebních rozhledech o ní psala: „přes své drobné prsty a křehkou
165

Elizabeth Tarnawska je úspěšná polská pianistka. Vyhrála několik prestižních soutěží. Svou bohatou
koncertní činnost střídá s pořádáním mistrovských kurzů. V současné době působí jako profesorka na AMU
F. Chopina ve Varšavě a AMU G. a K. Bacewicze v Lodži. Je víceprezidentka Rady pro vzdělávání v oblasti
umění na ministerstvu kultury v Polsku.
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Jadwiga Gadulanka (1941) je polská sopranistka. V jejím rozsáhlém repertoáru zaujímá významné místo
polská hudba 20. století (Lutoslawski, Penderecki). Koncertuje v mnoha evropských zemích. Vytvořila řadu
rozhlasových i televizních nahrávek.
167
Lyra nova byla hudební skupina se zajímavým obsazením (harfa, flétna, housle, viola, violoncello).
168
Nikolaj Děmiděnko je ruský pianista, absolvoval Konzervatoř v Moskvě. Na festivalu v Mariánských
Lázních koncertoval několikrát (1979, 1981).
169
Momoko Nishino (1958) je japonská klavíristka, studovala v Tokiu a v Praze na AMU.
170
Jörg Demus (1928) je rakouský pianista. Vystudoval hru na klavír a dirigování ve Vídni. Věnuje se
koncertní činnosti, interpretuje také na dobové nástroje. V roce 1979 byl oceněn medailí Mozart.
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fyzickou postavu vyvinula podivuhodnou energii a mrštnost rukou.“ 171 Na
závěrečném koncertu, složeném pouze z polských sólistů, zahrál pianista Piotr
Paleczny Koncertantní symfonii Karola Szymanowského a Chopinův Koncert f
moll. Proběhla i Chopinova klavírní soutěž a její koncert vítězů. Zejména u
hudebních pedagogů byl velký zájem o interpretační seminář s chopinovskou
tématikou, který již tradičně vedl František Rauch s Václavem Holzknechtem.
Nechyběl ani koncert staré hudby, kde svým perfektním výkonem upoutal
pozornost varhaník Petr Sovadina172 provedením Dramatického chorálu J. S.
Bacha. Příjemné bylo i nokturno, složené z veršů Jiřího Karena, s názvem Hledání
modrého tónu. Festival byl poprvé obohacen pásmem lidových a dvorských tanců
souboru Danza Bohemica. Také se konalo dvoudenní zasedání Společnosti F.
Chopina, kde vedle českých vědců, jako byli Václav Holzknecht, Olga Šotolová,
Marie Tarantová, Jaromír Kříž, se zúčastnilo i několik hostů ze zahraničí, mezi
nimi i dva zástupci z polské Společnosti F. Chopina.
V roce 1980 bylo zachováno tradiční složení koncertů, tři symfonické
koncerty a klavírní recitály. Repertoár zahajovacího koncertu oživila Moniuszkova
předehra Bajka a Dvořákova symfonie D dur. Hlavní náplní zůstal již tradičně
Chopinův klavírní koncert s orchestrem, tentokrát v tónině e moll, který přednesl
americký klavírista Matin Berkofski.173 Pianista se však kritice174 příliš nelíbil,
třebaže hrál muzikálně. Byla mu vytýkána nestylovost a přílišná efektnost.
Interpretace Chopinova díla se během času měnila, v této době byl kladen hlavní
důraz na jemnou a zpěvnou hru, i pojetí tempa bylo pomalejší. Stejný Chopinův
koncert zazněl na závěr festivalu, tentokrát v podání polské umělkyně Ewy
Poblocké. Program byl doplněn Malou předehrou polského skladatele Wojceicha
Kilara a Haydnovou Symfonií G dur op.104. Dirigoval Jerzy Salwarowski, který
podle kritiky: „vzbuzuje sympatie svou jistotou a smyslem pro různé styly.“ 175
Dirigent řídil i další symfonický koncert, kde spolupracoval se svým krajanem
pianistou Andrzejem Ratusinskim a českým houslistou Čeňkem Pavlíkem.
V podání sólistů zazněl Chopinův Koncert e moll a houslový Koncert G dur W. A.
171

Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 16.
Petr Sovadina (1940) je český varhaník. Vystudoval AMU v Praze. Vyhrál Soutěž J. S. Bacha v Lipsku roku
1964 a Pražské jaro v roce 1966.
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Matin Berkofski (1943) je významný americký pianista běloruského původu, pedagog a muzikolog.
Koncertoval v Evropě, Turecku a Arménii. Vyučuje v USA a zapojuje se do řady hudebních projektů.
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Časopis Mladá fronta 3. 9. 1980.
175
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 17.
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Mozarta. Dále umělci přednesli Tři skladby ve starém slohu Henrika Góreckého a
Mozartovu Symfonii C dur Jupiter. Veřejnost zaujaly tři klavírní recitály. Český
pianista Jan Novotný obohatil program festivalu o skladby B. Smetany, J. V. H.
Voříška a J. Ježka. Francouz Pascal Devoyon176 zahrál velmi stylově Zrcadla M.
Ravela i výběr z díla F. Chopina. Třetí recitál patřil Bulharce Světle Slavčevě, „jež
si dobře vyhověla výběrem z Chopinova díla v Mazurkách, Valčících, Baladách a
Scherzu b moll.“177 Na festivalu se představili též mladí klavíristé vybraní pro
Varšavskou soutěž, Jaromír Klepáč, Tomáš Víšek, Helena Kroutilová a Daniela
Velebová. Měli tak příležitost získat další cenné zkušenosti vystoupením před
publikem. Rožumberská kapela překvapila posluchače kvalitní interpretací
renesanční hudby na dobové nástroje. Festival provázela výstava s názvem
„Historie Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina ve Varšavě ve fotografiích“ a
filmové matiné178 s tématikou F. Chopina.
Slavnostní dny roku 1981 byly významnou přehlídkou světově uznávaných
pianistů. Pozvání přijal v té době nejznámější maďarský klavírista László
Baranyay.179 Kritika v Mariánských Lázních o něm však napsala: „chyběly citlivější
nervy a nakonec i pianistická špička.“ 180 Zato o Eriku Berchotovi,181 laureátu
Chopinovy soutěže z Varšavy roku 1980, se vyjádřila s obdivem: „osvěžil
posluchače kulturou tónů, které dovedl rozvíjet ve všech polohách dynamiky.
Zejména jeho debussyovské přídavky byly okouzlující.“ 182 Ruska Taťána
Šebanova183 potvrdila svou pověst výborné pianistky a perfektně odehrála celý
svůj program. Vladimír Krpan184 z Jugoslávie upoutal veřejnost předvedením
všech chopinovských etud. Posluchači ocenili jeho bezpečnou techniku, mužnou
176

Pascal Devoyon (1953) je významný francouzský pianista a pedagog. Koncertuje v Evropě, USA a Rusku.
Mezi jeho významné nahrávky patří Gaspard de la Nuit od M. Ravela a Sonáta h moll od F. Liszta.
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Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 17.
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Představili se dvě filmové novinky, Hledání modrého tónu režiséra Z. Trošky a Chopin v Čechách v režii
polského režiséra P. Szalczy.
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László Baranyay je maďarský pianista a pedagog. Koncertuje po světě a pořádá mistrovské kurzy
v Maďarsku i zahraničí (Itálie, Polsko, Francie, Japonsko).
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Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 18.
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Erik Berchot (1958) je francouzský pianista, laureát několika významných soutěží (6.cena v Chopinově
soutěži ve Varšavě 1980). Spolupracuje s rozhlasem a mnoha světovými orchestry.
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Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 18.
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Taťána Šebanova (1953) je ruská pianistka. Vystudovala Konzervatoř v Moskvě, získala několik ocenění ve
významných soutěžích (2. cena v Mezinárodní Chopinově soutěži ve Varšavě v roce 1980).
184
Vladimír Krpan (1938) je chorvatský pianista, pedagog a porotce. Založil klavírní oddělení na AMU ve
Skopje (Makedonie). Vyučuje na AMU v Záhřebu, koncertuje a propaguje chorvatskou hudbu. Je autorem
televizního seriálu věnovaného chorvatskému klavírnímu umění a píše odborné články do časopisů.

43

hru i jemnou lyriku. Orchestrální večery zaujaly opět svým rozmanitým
programem. Na prvním zazněla Gluckova předehra z opery Ifigenie v Aulidě,
Dvořákova symfonická báseň Holoubek a Chopinův Koncert e moll, který
přednesla Japonka Momoko Nishino. Koncert řídil jako host český dirigent Jiří
Malát.185 Na závěrečném večeru vystoupil mladý reprezentant polské pianistické
školy Marek Drewnowski,186 který zahrál Chopinův Koncert e moll. Jeho hra
působila velmi jemně a technicky dokonale, avšak s orchestrem místy až zanikala.
V dalších koncertech s orchestrem se představili dva mladí čeští klavíristé, Petr
Slavík a Tomáš Víšek. Chopinovy klavírní soutěže se zúčastnilo celkem dvacet
sedm studentů. V juniorské kategorii se pro malý počet uchazečů nesoutěžilo, o to
zajímavější byl souboj v kategorii starších. Nakonec první místo vybojovala Helena
Suchárová. Interpretační seminář vedl již tradičně František Rauch. Všechny
kulturní akce provázela výstava ke stému sedmdesátému výročí narození F.
Liszta.
Ročník 1982 měl stejné rozvržení koncertů jako minulý, tři symfonické
koncerty, čtyři klavírní recitály a koncert staré hudby. Sólistkou zahajovacího
koncertu byla významná klavíristka „tvůrkyně chopinovského stylu“187 Halina
Czerna-Stefańská, která přednesla se Západočeským symfonickým orchestrem
Mariánské Lázně Koncert e moll F. Chopina. Dále zazněla předehra Noc na
Karlštejně Z. Fibicha a Symfonie D dur V. J. H. Voříška. Orchestr po úmrtí
dirigenta M. Bervída vedl Stanislav Bogunia,188 který od klavíru přešel k dirigování.
Další dva orchestrální koncerty řídil Polák Marek Piarowski. Uvedl symfonickou
báseň V Tatrách V. Nováka, Dvořákův houslový koncert pro orchestr, jehož
sólistou byl český houslista Jan Opšitoš. Tento houslista na sebe upozornil svojí:
„vynikající pohotovostí, muzikálností a technickou stránkou hry.“ 189 Chopinův

185

Jiří Malát (1953) je významný český dirigent. Absolvoval Konzervatoř a AMU v Praze. Je vítaným hostem
na světových pódiích. Byl šéfdirigentem Mannheimského komorního orchestru, dirigentem Státní opery
v Praze, Plzeňské filharmonie ad. Nyní pravidelně vystupuje se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu,
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a pořádá mistrovské kurzy.
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Marek Drewnowski (1946) je polský pianista, vystudoval Státní vysokou hudební školu ve Varšavě.
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Stanislav Bogunia (1949) je český klavírista, dirigent a skladatel. Koncertoval po Evropě, krátce řídil
Západočeský symfonický orchestr v M. L. Působil jako sbormistr Pěveckého sboru Českého rozhlasu. Dnes je
dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a hudebním pedagogem na AMU v Praze.
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Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 19.
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Koncert f moll zahrál vietnamský umělec Dang Thai Son,190 který zaujal i svým
klavírním recitálem, složeným pouze z děl F. Chopina. Zejména jeho neuvěřitelné
technické možnosti a orientální pojetí Chopinova díla vzbudilo obdiv. Závěrečný
symfonický večer zpestřily Milostné sonety pro baryton předčasně zesnulého
skladatele Tadeusza Bairda191 v podání polského barytonisty Jerzy Artysz. Dále si
posluchači vyslechli Symfonické variace A. Dvořáka a Koncert f moll F. Chopina,
tentokrát s polským klavíristou Bogdanem Czapiewskim,192 který: „spojuje
sportovní vitalitu s pečlivou hudebností.“193 Na klavírních recitálech zaujal
posluchače také výkon Dana Atanaisiu z Rumunska. Tento pianista sám
komponoval a jeho vlastní náhled na soudobou hudbu byl velmi tvůrčí a poutavý.
Veřejnost shlédla výstavu s názvem Plakáty z mezinárodních soutěží a festivalů.
III. 3

Chopinův festival v letech 1983 - 1992

Rok 1983 pokračoval v tradičním sestavení koncertů Chopinova festivalu.
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně zahájil festival rozmanitým
programem. Přednesl básně Step polského skladatele Zygmunda Noskowského,
Z českých luhů a hájů ze symfonické básně Má vlast B. Smetany a Klavírní
koncert e moll F. Chopina s českým sólistou Radomírem Melmukou. „Má styl naší
školy a romantickou náplň skladby podává diskrétně, nicméně dostatečně
zřetelně.“194 Západočeský orchestr nyní v čele se Stanislavem Boguniem vystoupil
i na dalších symfonických koncertech. Úroveň tělesa se postupně zvyšovala, což
dokazoval nastudovaný obtížnější repertoár. Orchestr v tomto roce spolupracoval
se světově proslulým polským dirigentem Jerzym Katlewicem,195 nastudoval např.
Italskou předehru F. Mendelssohna-Barthodyho, Adagietto z opery Ztracený ráj K.
Pendereckého, předehru k opeře Ruslan a Ludmila M. I. Glinky, Slavíkův Koncert
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Dang Thai Son (1958) je kanadský klavírista vietnamského původu, vítěz 10. ročníku Chopinovy soutěže
ve Varšavě. Získal zvláštní uznání za svou interpretaci Chopinovy hudby. Vyučuje hru na klavír na Univerzitě
v Montrealu. Pořádá mistrovské kurzy a koncertuje po světě.
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Tadeusz Baird (1928-1981) byl polský skladatel, milovník novodobých směrů. Složil několik symfonií,
koncertů, kantát.
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Bogdan Czapiewski (1949) je polský klavírista. Vystudoval AMU v Gdaňsku a Chopinovu hudební
akademii ve Varšavě. Obdržel stipendium na americké Indiana University of Music v Bloomingtonu. Vyhrál
několik mezinárodních soutěží. V současné době vyučuje na AMU v Gdaňsku.
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Jerzy Katlewicz (1927) je významný polský dirigent a pedagog. Hostuje v řadě světových orchestrů po
celém světě. Působí jako profesor na AMU v Krakově a je uznávaným interpretem oratorií a kantát.
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a moll pro housle a orchestr, Malou svitu Witolda Lutoslawského a Koncert Es dur
pro klavír F. Liszta. Mezi sólisty se představil český houslista Oldřich Hlinka a
maďarský pianista Gyula Kiss.196 Polská umělkyně Lidia Grychtolowna 197
přednesla v závěru festivalu Koncert f moll F. Chopina. Kritika se o ní vyjádřila
pochvalně: „její projev je žensky jemný a poeticky přirozený a půvabný.“198 Na
samostatném recitálu vystoupila Taťana Fedkinová199 ze Sovětského svazu.
Recenze uvádí: „překypuje vitalitou a bravurou. Díky bezpečné technice a velké
škále dynamické prezentuje Chopina barevného, temperamentního a na druhou
stranu velmi citového.“200 Naopak recitál Španěla Juana Molla201 překvapil
introvertním přístupem a uměřeností. Vrcholem festivalových koncertů byl výkon
Eugena Indjice z USA. „Umělec vyzrál do mistrovského formátu. V celovečerním
chopinovském pořadu prokázal suverenitu technickou, ale také hloubku prožitku a
dokonalou kázeň projevu. Je to dnes jeden z nejlepších pianistů mezinárodního
pódia.“202
Zdařilé výkony se objevovaly i na soutěži mladých pianistů. První místo ve
starší kategorii získali nadaní studenti Daniel Buriánek a Helena Suchárová,
kterým polská Společnost F. Chopina nabídla koncertování ve Varšavě. Podobné
pozvání dostal také Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně. Z juniorů
byl nejvýraznější Jan Simon, který předvedl hru s přesvědčivou technikou
a muzikálním cítěním. Všem jmenovaným vítězům umožnilo Polské kulturní
středisko koncertovat v rámci svých pořadů v Praze. Součástí hudebních svátků
byla výstava fotografií Arthura Rubinsteina, tradiční koncert v Klášteře Teplá a
seminář Františka Raucha.
V roce 1984 proběhl již dvacátý pátý ročník Slavnostních dnů F. Chopina,
který byl pojat slavnostněji. Úvodního koncertu se, kromě místních osobností
veřejného života, zúčastnila i delegace z velvyslanectví Polské republiky. Program
196

Gyula Kiss je maďarský pianista. V současné době koncertuje po světě a nahrává pro televizi.
Lidia Grychtolowna (1928) je polská pianistka. Získala několik cen (7. cena v Mezinárodní klavírní soutěži
F. Chopina ve Varšavě 1995, 3. cena v soutěži R. Schumanna 1996). Byla několikrát v porotě Chopinovy
soutěže ve Varšavě.
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ve Varšavě. Je vynikající interpretkou děl W. A. Mozarta a L. van Beethovena, koncertovala po celé Evropě.
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španělských skladatelů. Pořádá koncertní turné hlavně po Evropě.
202
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 20.
197

46

koncertu byl složen z děl velkých romantiků. Posluchači vyslechli Scherzo
z Triumfální symfonie B. Smetany, symfonickou báseň Preludia F. Liszta a
Chopinův Koncert f moll s českým sólistou Ivanem Klánským. Rok 1984 byl
zároveň „Rokem české hudby,“ proto zde bylo české hudbě a jejímu
interpretačnímu umění věnováno více pozornosti. Jan Novotný přednesl klavírní
recitál zaměřený na skladby B. Smetany. Svůj program zahájil Salonními polkami,
pak následovaly Vzpomínky ve formě polek, Mackbeth a čarodějnice a druhá řada
Českých tanců. Kritika hodnotila Jana Novotného kladně: „zhostil se své role
s naprostou samozřejmostí a s vysokým mistrovstvím.“203 Také Valentina
Kameníková věnovala polovinu svého recitálu českým autorům. Zazněla Sonáta J.
A. Bendy, Sonáta 1.X.1905 L. Janáčka, dvě části Vzpomínek V. Nováka a Toccata
P. Ebena. V druhé části koncertu pokračovala dílem F. Chopina. Překvapila tím,
že „svůj živelný temperament důsledně podřídila jemné produševnělosti, měkkému
tónu a tlumené dynamice.“204
Mezi další významné umělce festivalu patřil violoncellista Daniel Veis,205
který na symfonickém koncertě s hlubokým prožitkem přednesl Koncert pro
violoncello h moll A. Dvořáka. Dirigoval hostující polský dirigent Stefan Marczyk,
který do programu zařadil Canzoni di barocco soudobého skladatele Henryho
Czyže. Koncert e moll F. Chopina přednesla sólistka Rinko Kobayashi z Japonska.
Na třech samostatných klavírních recitálech se představilo několik významných
umělců. Pozvání přijal Rakušan Alexander Jenner.206 Nejvýraznějším výkonem
upoutal polský pianista Jerzy Godziszewski, který již na festivalu hostoval před
deseti lety. „Hraje mužně a pevně, ovšem v dokonale odstíněné škále výrazové a
dynamické.“207 Méně zaujala klavíristka Eteri Andžaparidze208 ze Sovětského
svazu. Posledním hostem závěrečného symfonického koncertu byla Barbora
203
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(1978). Je žádaným sólistou a komorním hráčem. Působí jako profesor na AMU v Praze, vedl strunné
oddělení, nyní je proděkanem. Vyučuje a koncertuje i v zahraničí.
206
Alexander Jenner (1929) je významný rakouský klavírista. Vystudoval AMU ve Vídni. Úspěšně se
prezentoval na mezinárodních soutěžích. Jako jeden z prvních pianistů se věnoval klasické i populární hudbě
(jazzu). Působí jako profesor na Wiener Musikhochschule v Rakousku. Pořádá mistrovské kurzy a je
významným porotcem mezinárodních klavírních soutěží.
207
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 21.
208
Eteri Andžaparidze je ruská pianistka, koncertní činnost zahájila už v devíti letech. V roce 1976 vyhrála
prestižní soutěž v Montrealu, která ji otevřela cestu na světová pódia.
204
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Hesse-Bukowska, která zahrála Chopinův Koncert e moll. Tato pianistka byla
v Mariánských Lázních již známa z předcházejících vystoupení.
Konala se také přehrávka uchazečů pro Varšavskou soutěž v roce 1985, kde
si zahráli svůj repertoár vítězové předešlého ročníku klavírní soutěže. Podle
hodnocení Václava Holzknechta, v tomto jubilejním ročníku festivalu, vynikl místní
orchestr a jeho současný dirigent Stanislav Bogunia. V rámci Slavnostních dnů F.
Chopina se konalo i vědecké sympozium Chopiniana Bohemica. Kromě mnoha
zajímavých přednášek upoutala nejvíce pozornost Marie Tarantová, která hovořila
o skladateli a klavíristovi Dessauerovi z okruhu F. Chopina. Společnost F. Chopina
v Mariánských Lázních zorganizovala slavnostní zasedání, na kterém F. Rauch,
předseda české Společnosti F. Chopina, spolu s místopředsedou J. Simonidesem
obdrželi Řád za zásluhy o Polskou republiku. Mnoho dalších pracovníků
Společnosti bylo oceněno medailemi za úspěšnou organizaci jednotlivých ročníků
festivalu. Výstava, umístěná v Domě Chopin, mapovala dvacet pět let Společnosti
F. Chopina. Byla zahájena světovou premiérou skladby B. Martinů, Mazurkou –
Nokturnem s podtitulem „Pocta Chopinovi.“ Konalo se také nokturno s podtitulem
„Balada o mistrovi a žákovi.“
Zprávy o ostatních ročnících festivalu nejsou tak bohaté. Václav Holzknecht,
který festival pravidelně navštěvoval a zaznamenával různé kritiky i události, se
pro svůj pokročilý věk již nemohl festivalu účastnit. Bohužel se nenašel vhodný
nástupce.
Festival roku 1985 proběhl podle původních plánů, zachovával opět stejný
počet koncertů i dalších akcí. Místní orchestr se svým dirigentem zahájil festival
předehrou k opeře Ruslan a Ludmila M. I. Glinky. Dále zazněla Nedokončená
symfonie F. Schuberta a Koncert f moll F. Chopina v interpretaci české pianistky
Daniely Rusóové.209 Následující dva symfonické koncerty dirigoval polský host
Zdzislaw Szostak. Repertoár druhého symfonického koncertu zahrnoval, kromě
tradičního Chopinova Koncertu e moll v podání Muzy Rubackyte210 ze Sovětského
svazu, také Tři skladby ve starém slohu Henrika Goreckého a Mozartovu Symfonii
209

Daniela Rusóová vystudovala Konzervatoř a AMU v Bratislavě. S úspěchem se zúčastnila několika soutěží
(Klavírní soutěže F. Chopina v Mariánských Lázních 1965 a 1969). Spolupracuje s orchestry, věnuje se i
komorní hře a pedagogické činnosti.
210
Muza Rubackyte (1959) je významný litevský pianista žijící ve Francii, byl jmenován národním umělcem
Litvy. Působí jako učitel ve Vilniusu a Paříži, pořádá mistrovské kurzy v Moskvě, Nizozemí. Jako sólista se
účastní významných festivalů.
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Es dur. Na program závěrečného symfonického koncertu byla zařazena předehra
Bajka od Stanislava Moniuszka, která se v Mariánských Lázních často hrála. Dále
zazněla Klasická symfonie D dur Sergeje Prokofjeva a Koncert f moll F. Chopina.
Sólistou byl rumunský pianista Dan Atanasiu, který zde vystoupil již dříve. Na
celovečerních klavírních recitálech se představilo několik umělců: Jean Yves
Thibaudet211 z Francie, Krzysztof Jabloński,212 Józef Stompel213 a Maria KoreckaSoszkowska214 z Polska a český klavírista Ivan Moravec.
Chopinova klavírní soutěž roku 1985 probíhala pouze v jedné kategorii.
Nejlépe si vedl Ivo Jančík.215 Souběžně probíhala i příprava na mezinárodní
soutěž ve Varšavě. Nechyběl pravidelný interpretační seminář Františka Raucha.
Celý festival provázela výstava s názvem F. Chopin v Karlových Varech a Děčíně
v roce 1835. Návštěvníky zaujala výstava fotografií místa Chopinova rodiště a
večer poezie s Milanem Friedlem a pianistou Milanem Langrem.
V roce 1986 účinkovali na zahajovacím koncertě s domácím orchestrem tři
sólisté. Howard Shelley216 z Velké Británie provedl Koncert e moll F. Chopina a
polská houslistka Aureli Blaszczok hrála spolu s violistou Janem Talichem
Mozartův Koncert Es dur. Irina Berkovičová ze Sovětského svazu na svém
klavírním recitálu přednesla skladby J. S. Bacha a F. Chopina. Vystoupila také na
druhém symfonickém večeru, kde s místním orchestrem zahrála Chopinův
Koncert f moll. Na dalších recitálech se představili Hermann Wolf z Německa,
Jeans-Marc Luisada217 z Francie a Michie Koyama 218 z Japonska. Václav
211

Jean-Yves Thibaudet (1961) je přední francouzský pianista. Vystudoval Konzervatoř v Paříži. Spolupracuje
s předními orchestry, vystupuje po celém světě. Je stejně populární jako klavírista Vladimir Horowitz. Jeho
bohatý repertoár se skládá z klasické i populární hudby, spolupracuje i s televizí.
212
Krzysztof Jabloński (1965) patří mezi nejvýznamnější polské klavíristy. Úspěšně se účastnil mnoha
prestižních soutěží (3. cena na Chopinově soutěži ve Varšavě 1985). Koncertuje po světě a věnuje se i
pedagogické činnosti. Vyučoval na AMU ve Varšavě, nyní působí na Mount Royal v Calgary (v Kanadě). Je
zván do porot mezinárodních klavírních soutěží (Chopinova soutěž ve Varšavě).
213
Józef Stompel (1933) je polský klavírista a učitel. Je zván na přední festivaly (Varšavský podzim, Chopinův
festival v Dusznikách a M. Lázních). Vyučuje na Hudební akademii v Katovicích a pořádá mistrovské kurzy.
214
Maria Korecka-Soszkowska je polská klavíristka. Účinkuje na významných festivalech a nahrává řadu CD.
Na svých vystoupeních uvádí bohatý program světové i polské hudby od baroka po současnost.
215
Ivo Jančík byl český klavírista, dnes zapomenutý.
216
Howard Shelley (1950) je přední britský pianista a dirigent. Vystudoval Royal College of Music. Jako
klavírista koncertoval po celém světě s významnými dirigenty a orchestry. Provedl kompletní dílo S.
Rachmaninova. V televizi BBC vystupoval v dokumentárním pořadu o S. Rachmaninovi. Stejně úspěšný byl i
jako dirigent. V roce 2009 byl jmenován důstojníkem Řádu britského impéria. Vystupoval v řadě filmů,
zahrál si roli D. Šostakoviče, M. Ravela. Za své působení ve filmu získal několik ocenění.
217
Jeans-Marc Luisada (1958) je francouzský pianista. Vystudoval Konzervatoř v Paříži. Získal 5. cenu na
Mezinárodní kl. soutěži F. Chopina ve Varšavě 1985. Koncertuje po celém světě. Mezi jeho významné
nahrávky patří Chopinovy valčíky a mazurky. Vyučuje na fakultě École Normale de Musique v Paříži.
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Holzknecht provázel slovem koncert věnovaný výročí českého skladatele
Jaroslava Ježka, kde Jan Novotný jako premiéru uvedl Ježkovu Klavírní sonátu
z roku 1941 a Sukovo kvarteto zahrálo jeho Smyčcový kvartet z roku 1932.
Závěrečný koncert řídil polský dirigent Jerzy Salwarowski,219 zazněl Chopinův
Koncert f moll v podání polského sólisty Krzysztofa Jablońskiho. V rámci sto
padesátého výročí Chopinova pobytu v Mariánských Lázních připravila Společnost
F. Chopina dvě výstavy a nokturna. Výstava s názvem Památky na F. Chopina a
na rodinu Wodziňskich ze sbírek Towarzyszstwa F. Chopina ve Varšavě
dokazovala dobrou spolupráci mezi českou a polskou Společností F. Chopina.
Další výstava Portréty a sochařské karikatury Chopinových současníků byla
instalována v Divadle N. V. Gogola. Zajímavé bylo též nokturno s názvem
Fryderyk a Mariana v podání recitátora Milana Friedla za klavírního doprovodu
Jana Simona.
V roce 1987 proběhl Chopinův festival podle tradiční koncepce. Na
zahajovacím symfonickém koncertě s domácím orchestrem vystoupili dva sólisté.
Koncert pro housle Henrika Wieniawského přednesl polský umělec Robert
Kabara220 a Koncert e moll F. Chopina Claude Maillolsová221 z Francie. Té patřil i
první klavírní recitál s hudbou C. Debussyho a F. Chopina. Další recitál s hudbou
F. Liszta a F. Chopina přednesla Mirka Pokorná. Jeffrey Swann z USA si vybral
pro své vystoupení pouze skladby F. Chopina. Polští umělci Adam Greń222 a
Wojciech Switala se podělili o další pouze chopinovský večer. Na posledním
klavírním recitálu se představil Kemal Gekić223 z Jugoslávie. Polský host Marek
Pijarowski řídil druhý symfonický koncert, na kterém vystoupili s orchestrem dva
218

Michie Koyama (1959) je úspěšná japonská klavíristka. Vystudovala v Tokiu. Její repertoár zahrnuje přes
60 klavírních koncertů a mnoho sólových skladeb. Účastní se mezinárodních festivalů po celém světě. Hraje i
v komorních souborech. Pro společnost Sony nahrála 25 CD (Chopin, Schumann, Liszt).
219
Jerzy Salwarowski (1946) je polský dirigent, pianista, skladatel a organizátor. Získal řadu ocenění v
mezinárodních klavírních i dirigentských soutěžích. Vystudoval AMU v Krakově. Jeho životopis je velmi
bohatý, byl dirigentem a uměleckým vedoucím několika orchestrů, zastával vysoké funkce na několika
hudebních školách. V současné době vyučuje na AMU v Poznani.
220
Robert Kabara je polský houslista a violista. Jeho bohatý umělecký život zahrnuje kromě koncertování i
bohatou organizační činnost. Vyučuje hru na housle na Hudební akademii v Krakově.
221
Claude Maillolsová je francouzská pianistka. Po studiích na Konzervatoři v Paříži se proslavila v Evropě a
Jižní Americe. Známé jsou její nahrávky Debussyho, Chopina, Schumanna a Bartóka.
222
Adam Greń (1968) je polský klavírista. Vyhrál několik významných soutěží, v roce 1986 získal 1. cenu
v celostátní polské soutěži a stipendium Společnosti F. Chopina ve Varšavě. Koncertuje po Evropě.
223
Kemal Gekić (1962) pochází z Jugoslávie. Úspěšně se účastnil mezinárodních soutěží (soutěže F. Liszta
1981, soutěže v Lisabonu 1983, Chopinovy soutěže ve Varšavě 1985). Mezi jeho oblíbené skladatele patří F.
Chopin a F. Liszt. Věnuje se koncertní a pedagogické činnosti.
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pianisté. Dina Jeffie ze Sovětského svazu zahrála Koncert G dur M. Ravela a
Boris Krajný Koncert e moll F. Chopina. Na závěrečném koncertě opět pod
taktovkou Marka Pijarowskiho vystoupila pianistka Ewa Poblocká. Na klavírní
soutěži si v juniorech nejlépe vedl Petr Jiřikovský, který získal první místo, starší
kategorii vyhrál Roman Frič. V rámci festivalu měli tito laureáti soutěže opět svůj
samostatný koncert. Vedení společnosti připravilo výstavu fotografií Grzegorze
Robinského a Leopolda Dzikowského, která nahlížela do zákulisí Mezinárodní
klavírní soutěže ve Varšavě roku 1985.
Festival v roce 1988 zahájil místní symfonický orchestr s polským hostem
Jerzy Katlewiczem. Sólistkou byla kanadská umělkyně českého původu
Bernadene Blaha,224 která později přednesla i svůj samostatný chopinovský
recitál. Klavírní recitály, složené výhradně ze skladeb F. Chopina, předvedli Ludmil
Angelov225 z Bulharska a Jan Simon. Jan Novotný226 zahrál dvě rozsáhlé sonáty J.
L. Dusíka s názvem Harmonické elegie a Návrat do Paříže. Program festivalu
zpestřil svým repertoárem i Igor Ardašev,227 uvedl Variace D dur W. A. Mozarta,
Sonátu Es dur L. van Beethovena a Lisztovu slavnou Sonátu h moll. Na druhém
symfonickém koncertě účinkovali opět dva významní sólisté. Rondo a la
Krakowiak F. Chopina přednesl Roman Frič a Janusz Olejniczak, častý host
Chopinova festivalu, zahrál Mozartův Koncert c moll. Závěr festivalu patřil opět
domácímu orchestru v čele se Stanislavem Boguniou a dvěma sólisty. Houslistka
Kaja Danczowska z Polska zahrála od Karola Szymanowského Koncert pro
housle a orchestr č.1 a Ivan Klánský přednesl Koncert f moll F. Chopina. Program
byl doplněn Dvořákovou předehrou Karneval. Slavnostní dny F. Chopina obohatila
výstava Chopin a české země v 19. století, kterou připravila Jitka Ludvová.
Proběhlo také setkání zástupců mezinárodní federace Chopinových společností
z USA, Dánska, Belgie, Polska a Německa.
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Bernadene Blaha (1958) je kanadská pianistka. Studovala v Torontu a New Yorku. Koncertuje po světě.
Ludmil Angelov je přední bulharský klavírista. Koncertuje po celém světě, spolupracuje s významnými
orchestry a dirigenty, pořádá mistrovské kurzy. Natočil řadu CD (kompletní dílo F. Chopina) a získal za ně
mnoho ocenění, např. cenu Grand Prix du Disque F. Chopina za interpretaci rond a variací.
226
Jan Novotný (1935) je český klavírista a pedagog. Jeho široký repertoár zahrnuje díla od baroka po
současnost, rád hraje českou hudbu. Nahrál řadu CD (dílo B. Smetany, J. Ježka). Koncertuje po celém světě.
227
Igor Ardašev (1967) je významný český klavírista mezinárodní úrovně. Pořádá samostatné recitály, hraje
čtyřručně i na dva klavíry s manželkou Renatou. Spolupracuje s komorními soubory a světovými orchestry,
Je zván na renomované evropské hudební festivaly. Nahrál několik CD, jeho interpretace je oceňována.
225
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V roce 1989 na Chopinově festivalu upoutaly pozornost dva recitály
hostujících pianistů, Edwarda Auera z USA a Grigorija Sokolova228 ze Sovětského
svazu. Časopis Hudební rozhledy o E. Auerovi napsal: „jeho prsty vyznívá
Chopinova hudba s cudnou čistotou, zvukově průzračně a v pravém smyslu
aristokratickém a přitom v dynamice i barvách ušlechtile odstíněném projevu.“229 O
druhém pianistovi se kritika vyjádřila slovy: „Hloubka, s níž zcela osobitým
způsobem proniká do Beethovenova světa a Chopinových Etud hraných
s oslňující, ale nikde samoúčelnou virtuozitou, je asi slovy nepopsatelná.“

230

Vysokou úroveň měl i recitál japonské pianistky Akiko Ebi.231 „Disponuje
zázračnou lehkostí prstové techniky, bohatě a kultivovaně odstiňuje po stránce
dynamické i barevné a dojem z její hry vyzařuje zvláštní radost z hudby samé a
pohodu.“232 Svůj samostatný koncert provedl i Jean-Marc Bonn233 z Francie.
Západočeský symfonický orchestr měl na programu tradičně své tři koncerty. Na
prvním doprovázel houslistu Čeňka Pavlíka, který přednesl Slavíkův Koncert a
moll a pianistu Edwarda Auera, v jehož podání zazněl Chopinův Koncert e moll.
Celý večer řídil slovenský dirigent Bystrik Režucha. Druhý koncert dirigoval host
Szymon Kawalla a sólově na něm vystoupil klavírista Grigorij Sokolov
s Chopinovým Koncertem e moll. Závěrečný koncert provedla polská pianistka
Joanna Marie Michna a Igor Ardašev, který vystoupil s Koncertem pro klavír a
orchestr a moll B. Bartóka. V rámci festivalu vystoupilo Chopinovo trio, které
zahrálo Trio C dur J. Haydna, Trio g moll F. Chopina a Trio a moll P. I.
Čajkovského.
Klavírní soutěži předsedal Ivan Klánský, který nahradil dosavadního Václava
Holzknechta. Vedl též interpretační seminář. Festival provázela výstava Co viděl
F. Chopin v Praze v roce 1829.
Třicátý první ročník Chopinova festivalu v roce 1990 zahájil Západočeský
symfonický orchestr Mariánské Lázně se svým novým dirigentem Miloslavem
228

Grigorij Sokolov (1950) je jeden z největších žijících ruských pianistů světové úrovně. Koncertuje po
celém světě, zejména v Evropě. Natočil pouze několik nahrávek (10 CD), neboť dává přednost živému
provedení. V repertoáru upřednostňuje hudbu romantismu, jeho umělecký styl je podobný stylu Arthura
Rubinsteina.
229
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 24.
230
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 25.
231
Akiko Ebi (1953) je japonská klavíristka považovaná za nejlepší interpretku francouzské hudby. Účastnila
se několika významných klavírních soutěží. Vystupuje v Polsku, Francii a Japonsku.
232
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 25.
233
Jean-Marc Bonn je francouzský klavírista.
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Janíčkem.234 Na programu kromě jiného zazněl Chopinův Koncert pro klavír e moll
v podání Francoise Killiana235 z Francie. Druhý orchestrální koncert řídil host
Tomasz Bugaj. Pestrý program upoutal svou dramaturgií. Zazněly Variace na
téma Dona Giovanniho od W. A. Mozarta, dále Andante a Velká polonéza Es dur
a Koncert f moll F. Chopina v podání laureátů236 minulých ročníků klavírní soutěže.
Na závěrečném symfonickém koncertě si zahrál s orchestrem sólista Ronald
Brautigam237 z Holandska, který přednesl Chopinův Koncert e moll. Tento umělec
vystoupil i na klavírním recitálu. Na dalších klavírních koncertech se představil
Daniel Buriánek,238 který si vybral pouze skladby F. Chopina. Jerzy Godziszewski
přednesl skladby C. Debussyho a F. Chopina, dále vystoupili Rolf Plage z
Německa a Jeans-Marc Luisada z Francie. Výstava v Domě Chopin byla
sestavena z osobního archivu zesnulého karlovarského historika Karla Nejdla,
který se podílel na založení Slavnostních dnů F. Chopina v Mariánských Lázních.
Další výstava, instalovaná v Divadle N. V. Gogola, nesla název In memoriam
Karla Nejdla. Interpretační seminář vedl Ivan Klánský, který v rámci festivalu
obdržel ocenění Zlatá hvězda od polského velvyslance.
V podobné atmosféře probíhal i další ročník Chopina festivalu roku 1991. Na
úvodním koncertě zazněl Koncert h moll pro violoncello a orchestr A. Dvořáka
v podání české violoncellistky Michaely Fukačové239 a Chopinův Koncert e moll
v interpretaci vynikající pianistky Martiny Ševčenkové240 z Ruska. Obě sólistky
doprovodil místní orchestr pod taktovkou Miloslava Janíčka. Pianistka Martina
Ševčenková přednesla i svůj klavírní recitál. V samostatných klavírních recitálech
se představili Ruei-Bin Chen241 z Rakouska, Caroline Sageman242 z Francie a
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Miloslav Janíček je český scénárista, hudebník, dirigent a choreograf. Působí zejména v Praze. Vytvořil
scénář a hudbu k baletnímu příběhu Malá mořská víla, Notre dame de Paris (muzikál, balet).
235
Francois Killian (1962) je francouzský klavírista. Studoval v Paříži a Hannoveru, vyhrál několik významných
soutěží, spolupracuje s rozhlasem a umělci z celého světa. Věnuje se i komorní hře.
236
Helena Suchárová (laureátka 1981), Radomír Melmuka (laureát 1963), Jan Simon (laureát 1983).
237
Ronald Brautigam (1954) je významný holandský klavírista, rád hraje na kladívkový klavír, zaměřuje se na
autory 18. století, především na Mozarta a Beethovena. Spolupracuje s rozhlasem a předními orchestry.
238
Daniel Buriánek je český klavírista, laureát Chopinovy soutěže v Mariánských Lázních 1983.
239
Michaela Fakačová (1959) je vynikající česká violoncellistka. Vystudovala AMU v Praze, Konzervatoř
v Kodani, účastnila se mistrovských kurzů, vyhrála několik mezinárodních soutěží. Koncertuje po celém
světě, zejména v Dánsku a České republice. Je lektorkou mnoha hudebních kurzů (v Telči).
240
Margarita Ševčenková (1967) je ruská pianistka. Na Mezinárodní klavírní soutěži F. Chopina ve Varšavě
získala 4. místo a zvláštní cenu za provedení Chopinovy Sonáty h moll.
241
Ruei-Bin Chen (1967) je rakouský pianista pocházející z Tchajwanu. Studoval Konzervatoř ve Vídni, VŠ ve
Vídni a Hannoveru. Účastnil se mistrovských kurzů. Koncertuje po celém světě a spolupracuje s rozhlasem.
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Mono Kodama243 z Japonska. V průběhu festivalu se v Domě Chopin uskutečnila
výstava Z materiálů chopinovského archivu a výstava Dvacet let klavírních soutěží
v Mariánských Lázních. Obě výstavy byly provázeny vernisážemi. Úspěšně
proběhla pravidelná klavírní soutěž, jejíž vítězové si zahráli na koncertě vítězů.
Pro všechny soutěžící byl připraven zajímavý seminář o interpretaci děl F.
Chopina, který vedl zkušený profesor a pianista Ivan Klánský. V dalších dvou
orchestrálních koncertech se představili dva sólisté, Čeněk Pavlík244 a Wojciech
Switala,245 který zahrál Koncert f moll F. Chopina. Oba koncerty dirigoval polský
host Tomasz Bugaj, který tu byl již v loňském roce.
Zahajovací koncert festivalu roku 1992 řídil český dirigent Radomil Eliška.
V podání místního symfonického orchestru zazněly tři části ze symfonické básně
Má vlast B. Smetany (Vyšehrad, Vltava, Z českých luhů a hájů) a Koncert f moll F.
Chopina s americkým klavíristou a častým hostem festivalu Eugenem Indjicem.
Další dva symfonické koncerty byly svěřeny polskému dirigentovi Tadeuszovi
Strugalovi, který v Mariánských Lázních také několikrát hostoval. Japonská
umělkyně Takako Takahashi246 přednesla Koncert e moll F. Chopina. Na
závěrečném koncertě vystoupil Kewin Kenner247 z USA s Chopinovým Koncertem
f moll. Ve třech klavírních recitálech se představili Caroline Sageman z Francie,
Marek Drewnowski z Polska a Wolfgang Manz248 z Německa. Vernisáž otevřela
výstavu s názvem F. Chopin v díle R. Wágnera. V tomto roce se nekonala klavírní
soutěž ani interpretační seminář, ale na koncertě složeném ze skladeb F. Chopina
vystoupili vítězové minulého ročníku klavírní soutěže.

242

Caroline Sageman (1973) je francouzská pianistka, vystudovala Supérieur de Musique v Paříži. Získala 6.
cenu na Mezinárodní klavírní soutěži F. Chopina ve Varšavě, cenu pro nejmladšího účastníka soutěže v
Mariánských Lázních. Koncertuje po celém světě. Zaměřuje se na skladby Chopina a Liszta.
243
Mono Kodama (1972) je klavíristka japonského původu žijící v Evropě. Vystudovala Konzervatoř v Paříži.
Vystupuje jako sólistka i komorní hráčka, věnuje se hlavně koncertní činnosti. Kritika oceňuje její
neobyčejnou muzikálnost, výbornou techniku a cit pro interpretační pochopení díla.
244
Čeněk Pavlík (1955) je český houslista, vystudoval AMU v Praze a absolvoval mistrovské kurzy v Curychu.
245
Wojciech Switala (1967) je polský klavírista. Věnuje se koncertování, spolupracuje s televizí a rozhlasem.
246
Takako Takahashi je japonská klavíristka pocházející z ostrova Hokkaidó. Studovala v Tokiu a ve Varšavě.
Koncertuje po světě, spolupracuje s polským rozhlasem a televizí.
247
Kewin Kenner (1990) je významný americký pianista. Vyhrál Mezinárodní Chopinovu soutěž ve Varšavě.
Vystudoval Konzervatoř v Baltimore a VŠ v Hannoveru.
248
Wolfgang Manz (1960) je německý pianista, studoval na VŠ v Hannoveru. Koncertuje a spolupracuje se
světovými orchestry.
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III. 4

Chopinův festival v letech 1993 - 2002

Úvodní koncert roku 1993 měl stejnou dramaturgii jako v předchozím roce.
Chopinův Koncert f moll přednesla Japonka Hiroko Sakagami. Program druhého
symfonického koncertu zpestřil americký pianista David Buechner,249 který kromě
tradičního Chopinova Koncertu e moll přednesl ještě jeho Fantazii na polské lidové
písně pro klavír a orchestr. Novinkou večera byla skladba českého autora Luboše
Fišera Double pro orchestr. Na závěrečném koncertě vystoupili japonská
houslistka Shizuka Ishikawa,250 která zaujala Koncertem D dur P. I. Čajkovského a
polský klavírista Janusz Olejniczak, který osobitým přednesem provedl Koncert e
moll F. Chopina.
Zajímavostí festivalu byl koncert pro dva klavíry, na kterém vystoupili bratři
Jacek a Maciej Lukaszczyk.251 Posluchači si vyslechli skladby M. Clementiho, F.
Chopina, F. Liszta, W. Lutoslawského a D. Šostakoviče. Nechyběly ani tři klavírní
recitály v podání Heleny Suchárové-Weiser, Brigitty Wollenweber252 a Tadeusze
Chmielewskiho. V rámci festivalu se představil soubor Linha Singers. Zdárně
proběhla klavírní soutěž spolu s interpretačním seminářem.
Festival roku 1994 nezaznamenal ve struktuře a organizaci žádné změny.
Úvodní symfonický koncert řídil Rostislav Hališka, zazněla Dvořákova symfonie
Z Nového světa a Chopinův Koncert f moll v podání Ivana Klánského. Další dva
symfonické

koncerty

řídil

polský

dirigent

Tomasz

Bugaj.

Laureátka

mariánskolázeňské soutěže z roku 1991 Eliška Gazdová přednesla Variace na
téma Dona Giovanniho W. A. Mozarta a Fantazii na polské lidové písně F.
Chopina. Český houslista Jan Opšitoš253 doplnil program druhého symfonického
koncertu jednovětým Koncertem pro housle Karola Szymanovského. Závěrečný
koncert upoutal pozornost Skotskou symfonií F. Mendelssohna–Bartholdyho a
249

David Buechner (1959) je americký pianista. Studoval v Baltimore. Získal řadu ocenění v mezinárodních
soutěžích. Spolupracuje s významnými orchestry a umělci z celého světa. Na svém kontě má mnoho
kvalitních nahrávek.
250
Shizuka Ishikawa (1971) je významná japonská houslistka světového formátu. Její hra dosahuje
mimořádné umělecké kvality, hraje zejména virtuózní skladby, zaměřuje se i na české autory. Spolupracuje
s předními orchestry a rozhlasem.
251
Jacek a Maciej Lukaszczyk jsou polští pianisté, narodili se jako dvojčata. Vytvořili úspěšné klavírní duo a
koncertují po celém světě. Vystupují též sólově a věnují se i pedagogické činnosti.
252
Brigitta Wollenweber (1963) je německá klavíristka, studovala v Detmoldu a Londýně. Koncertuje a
nahrává pro rozhlas.
253
Jan Opšitoš (1953) je český houslista. Po studiích na Konzervatoři a AMU v Praze koncertoval
s významnými orchestry. Dnes žije v Nizozemí, kde působí jako 1. houslista Holland Symfonia.
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Koncertem e moll F. Chopina, v interpretaci polského pianisty Krzysztofa
Jablońskiho.254
Klavírní recitály měly vysokou úroveň. Se skladbami F. Chopina vystoupil
finský umělec Janne Mertanen.255 Místo pozvaného Roberta Dennisona, který
nepřijel ze zdravotních důvodů, se představil Jan Simon. Zahrál skladby L.
Janáčka, J. Brahmse, W. A. Mozarta a F. Chopina. Laureát soutěže z roku 1981
Roman Frič přednesl obě řady etud F. Chopina. Irský umělec John O´Connor256
zaujal veřejnost nejen interpretací Chopinových skladeb, ale především Sonátou
Es dur a čtyřmi nokturny Johna Fielda. Výstava se zaměřila na třicáté páté výročí
založení Společnosti F. Chopina v Mariánských Lázních.
V roce 1995 došlo v organizaci soutěže k zásadní změně. Klavírní soutěž F.
Chopina v Mariánských Lázních se stala soutěží mezinárodní. Dělení soutěže na
dvě kategorie se zachovalo stejně, jako slavnostní koncert laureátů.
Festival v tomto roce opět provázely klavírní recitály, které se těšily zájmu
posluchačů. V programu došlo k několika změnám, omluveného Igora Ardaševa
zastoupila klavíristka Jitka Čechová257 a Japonku Hiroko Sakagami nahradil
Eugen Indjic, který přednesl skladby F. Chopina, F. Liszta a R. Schumanna. Další
recitál patřil francouzskému umělci Jeanu-Marcu Luisadovi, který zde vystoupil již
potřetí. Příjemnou změnou byl písňový koncert Martiny Jankové za doprovodu
Elišky Gazdové, složený hlavně z písní F. Chopina.
Zahajovací symfonický koncert řídil dirigent Radomil Eliška. Místní orchestr
přednesl Symfonii G dur A. Dvořáka a Chopinův Koncert e moll s irskou sólistkou
Rachel Quinn.258 Další dva koncerty řídil hostující dirigent Pawel Przytocki. Rondo
a la krakowiak F. Chopina zahrála Marylin Frascone. Český houslista Čeňěk
Pavlík s violoncellistou Markem Jeriem259 předvedli Koncert a moll J. Brahmse.
254

Krzysztof Jabloński (1965) je polský klavírista, studoval ve Wroclawi a na AMU Szymanowského. Získal 3.
cenu v Chopinově soutěži ve Varšavě v roce 1985.
255
Janne Mertanen (1967) patří mezi nejúspěšnější finské pianisty. Je považován za významného interpreta
hudby F. Chopina. Vyhrál Chopinovu soutěž v Darmstadtu. Věnuje se koncertní činnosti.
256
John O´Connor je irský klavírista a pedagog. Věnoval se Beethovenovým sonátám pod vedením W.
Kempfa, natočil kompletní Beethovenovo dílo, Mozartovy koncerty ad. Je zván do porot mezinárodních
soutěží. Byl mu udělen čestný doktorát National Univerzity of Ireland.
257
Jitka Čechová (1971) je jedna z nejlepších českých pianistek. Studovala v Praze a Paříži. Propaguje díla
českých autorů, zejména B. Smetany. Úspěšně koncertuje po světě a spolupracuje s předními orchestry.
Působí ve Smetanově triu a komorním duu s J. Páleníčkem (violoncello) a J. Novákovou (housle).
258
Rachel Quinn je irská pianistka. Věnuje se koncertní činnosti, vedle klavírních recitálů spolupracuje
s předními orchestry.
259
Marek Jerie (1947) je významný český violoncellista. Působí jako sólový a komorní hráč (Quarneri trio).
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Sólistou závěrečného koncertu festivalu byl významný český hornista Radek
Baborák,260 který přednesl Koncert č. 1 pro lesní roh a orchestr R. Strausse. Druhý
sólista večera a častý host Mariánských Lázní Eugen Indjic zahrál osobitě Koncert
f moll F. Chopina.
Z mimohudebních akcí zaujala výstava obrazů, grafik a kreseb s názvem
Chopinovské variace od místního malíře Osvalda Klappera, který tvořil pro
Chopinův

festival

plakáty,

brožury

a

obrazy

s chopinovskou

tématikou.

V Městském divadle probíhala výstava skleněných plastik hudebních nástrojů R.
Roubíčka.
V roce 1996 se slavnostního úvodního koncertu festivalu zúčastnila řada
představitelů a zastupitelů úřadů z Velké Británie, Irska, Brazílie a Polska.
Chopinův Koncert f moll přednesl brazilský pianista Ricardo Castro,261 místní
orchestr řídil dirigent Radomil Eliška. Druhý symfonický koncert tradičně dirigoval
host, tentokrát polský dirigent Tomasz Bugaj, který byl v Mariánských Lázních
znám z předešlých ročníků. Sólistou večera byl jeho krajan klavírista Piotr
Paleczny. Zazněla Symfonie-Concertant pro klavír a orchestr K. Szymanovského.
Program doplnila předehra Římský karneval H. Berlioze a Koncert E dur pro
trubku a orchestr J. N. Hummela s českým sólistou Jaroslavem Halířem. 262 Tento
koncert byl považován za jeden z vrcholů třicátého sedmého ročníku Chopinova
festivalu.
Na klavírním recitálu přednesl Piotr Paleczny skladby z díla F. Chopina,
Marian Lapšanský zaujal výběrem z Nálad, dojmů a upomínek Z. Fibicha.
Vrcholem festivalu bylo vystoupení amerického pianisty Jeffrey Swanna, který si
připravil technicky mimořádně náročný program. V první části koncertu zazněly
čtyři Chopinovy balady, dvě nokturna a tři valčíky. Druhá polovina byla věnována
světovým tvůrcům, kteří se inspirovali dílem W. Shakespeara. Posluchači si
vyslechli skladby Mackbeth a čarodějnice B. Smetany, Zastaveníčko F. Schuberta,
Scherzo z díla Sen noci svatojánské F. Mendelssohna–Bartholdyho a Tanec Puka
z Preludií C. Debussyho. Velice pestrý program přednesla i hudební skupina
260

Radek Baborák (1976) je přední český hornista. Vystudoval Konzervatoř v Praze. Pravidelně spolupracuje
s kvintetem Afflatus a Berlínskou filharmonií.
261
Ricardo Castro je brazilský pianista žijící v Evropě. Vystudoval Konzervatoř v Ženevě. Spolupracuje
s rozhlasem a pravidelně vystupuje zejména v Evropě, USA a Japonsku.
262
Jaroslav Halíř (1975) patří k nejvýznamnějším českým trumpetistům. Absolvoval Konzervatoř v Praze.
Jako sólista vystupuje v mnoha zemích, jeho nahrávky jsou zvlášť žádané.
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Baroque Jazz Quintet.263 Festival uzavřelo vystoupení domácího orchestru
s polským dirigentem Tomaszem Bugajem. Zazněl Koncert e moll F. Chopina
v podání kanadské pianistky polského původu Janiny Fialkowské264 a Symfonie c
moll J. Brahmse.
Roku 1997 proběhl v Mariánských Lázních druhý mezinárodní ročník klavírní
soutěže, kde čeští pianisté Ivo Kahánek a Martin Kasík získali první místa. Byl to
pro Českou republiku velký úspěch.
Úvodní symfonický koncert festivalu řídil nový šéfdirigent Západočeského
symfonického orchestru Rostislav Hališka. V první polovině zazněl Chopinův
Koncert e moll v podání americké sólistky Diany Walsh265 a v druhé části
Symfonie e moll Z Nového světa A. Dvořáka. Samostatný klavírní recitál zaměřený
pouze na dílo F. Chopina přednesl italský klavírista Luigi Cartia.266 Na dalším
recitálu se opět představil Eugen Indjic. Boženu Steinerovou zastoupil mladý
pianista Martin Kasík. Polskou školu reprezentovala Magdalena Lisak, finalistka
Chopinovy soutěže ve Varšavě v roce 1965.
Organizátoři Chopinova festivalu v posledních třech letech zavedli tradici
odlehčených koncertů, vystoupilo na nich České klarinetové kvarteto a bratři
Karlíčkové z Mariánských Lázní.
Zbývající dva symfonické koncerty řídil polský dirigent Tadeusz Strugala,
který uvedl polskou novinku Triptych Mariecki R. Twardowského, dále Koncert e
moll F. Mendelssohna-Bartholdyho s houslistou Jakubem Dzialakem a Symfonii d
moll C. Franka. Na závěrečném orchestrálním koncertě přednesla Magdalena
Lisak267 Koncert f moll F. Chopina a dále zazněla Tragická symfonie e moll F.
Schuberta.

263

Baroque Jazz Quintet je český soubor založený J. Hlaváčem v roce 1975. Zvláštností souboru je jeho
nástrojová variabilita. Věnuje se klasické i jazzové hudbě.
264
Janina Fialkowska (1951) je kanadská pianistka polského původu. Vystupuje v klavírních recitálech a
koncertuje s předními orchestry. Pro BBC nahrála kompletní Chopinovo dílo.
265
Diane Walsh je americká klavíristka, vítězka několika významných kl. soutěží. Spolupracuje s předními
orchestry a nahrává pro rozhlas.
266
Luigi Cartia (1966) je italský pianista. Absolvoval Konzervatoř v Palermu a AMU v Imole, účastnil se
mistrovských kurzů. Koncertuje po celém světě.
267
Magdalena Lisak je významná polská klavíristka. Studovala v Katovicích a Basileji. Pořádá klavírní recitály
a spolupracuje s předními orchestry.
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Na festivalu v roce 1998 zaujalo posluchače zejména pět klavírních recitálů.
Na prvním se představil americký pianista Arthur Greene,268 který kromě
Chopinova díla zahrál v druhé polovině skladby A. Skrjabina, a to Sonátu č.4 a 7 a
výběr z Etud op.72. Další dva recitály s bohatým výběrem světových autorů
přednesli belgický klavírista Piet Kuijken269 a ruský umělec Rusten Sajtkulov.270
Japonka Kayo Ishihara271 si pro své vystoupení připravila skladby z díla F.
Chopina, stejně jako vítěz minulého ročníku klavírní soutěže Ivo Kahánek.
Program festivalu zpestřilo Quarneri trio Praha272 hudbou J. Haydna, F. Chopina,
A. Dvořáka a vystoupil zde také Spirituál kvintet.273
První orchestrální koncert řídil Rostislav Hališka, který vybral vedle tradičního
Chopinova Koncertu e moll Symfoniettu L. Janáčka. Dalších dvou koncertů se ujal
hostující polský dirigent Marek Pijarowski. Gabriela Deméterová274 předvedla
podle kritiky skvěle Koncert pro housle A. Dvořáka. Na závěrečném koncertě se
v Chopinově Koncertu f moll představila švýcarská sólistka Yvonne Lang.275 Dále
zazněla Symfonie F dur č.8 L. van Beethovena.
Jubilejní čtyřicátý ročník Chopinova festivalu roku 1999 byl zahájen pod
taktovkou Radomila Elišky třemi částmi ze symfonické básně B. Smetany.276 V
interpretaci Ivana Klánského zazněl Chopinův Koncert e moll. Následující
symfonické koncerty řídil již známý polský dirigent Tomasz Bugaj. Jako sólista
vystoupil polský pianista Piotr Paleczny, který přednesl Rondo a la Krakowiak F.
Chopina a Koncert e moll L. van Beethovena. Program koncertu doplnily předehra
k opeře Dwie Chatki polského skladatele Karola Krupinského a symfonická báseň
F. Liszta. Na závěrečném symfonickém večeru zahrála Chopinův Koncert f moll již
268

Arthur Greene je temperamentní americký pianista. Vystupuje s významnými orchestry, koncertuje i jako
sólista. Nahrál kompletní dílo Brahmse a všechny Skrjabinovy etudy.
269
Piet Kuijken je vyhledávaný belgický klavírista, absolvoval Královskou konzervatoř v Bruselu. Dosáhl řady
významných ocenění v sólové i komorní hře. Nahrává pro belgický rozhlas a věnuje se koncertování.
270
Rusten Sajtkulov (1971) je ruský klavírista, studoval v Moskvě a Mnichově, koncertuje zejména v Evropě.
271
Kayo Ishihara je japonská pianistka, významná interpretka Chopinova díla (1.cena v Chopinově soutěži
v Darmstadtu). Je častým koncertním hostem Mariánských Lázní.
272
Quarneri trio Praha je komorní seskupení, hraje v něm pianista I. Klánský, houslista Č. Pavlík a
violoncellista M. Jerie.
273
Spirituál kvintet je folková skupina s dlouholetou tradicí. Nahrává CD, spolupracuje s televizí. Její bohatý
repertoár zahrnuje renesanční písně, českou lidovou hudbu, skotské a irské balady a spirituály.
274
Gabriela Deméterová (1971) je jedna z nejvýznamnějších českých houslistek a violistek. Pořádá koncertní
turné, natáčí pro Český rozhlas. Je členkou umělecké rady AMU v Praze a držitelkou titulu "Žena roku 2006".
275
Yvonne Lang je významná švýcarská pianistka. Studovala u prof. I. Klánského, pod jehož vedením získala
roku 1996 sólistický diplom. Věnuje se koncertní činnosti.
276
Zazněly tři části ze symfonické básně Má vlast B. Smetany Vyšehrad, Vltava, Z českých luhů a hájů.
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známá francouzská klavíristka Marylin Frascone. Festival uzavřel orchestr
Symfonií F dur A. Dvořáka. Na třech samostatných klavírních recitálech vystoupili
čeští klavíristé Martin Kasík, Jan Simon a Radim Vojíř. Další klavírní recitály patřily
zahraničním pianistům. Claude Frank,277 Boris Bloch278 a Yurie Miura si pro svá
vystoupení vybrali pouze skladby z díla F. Chopina.
O koncertech odlehčeného žánru se kritici zmínili v časopise Hudební
rozhledy: „Pod vzdušnou klenbou lázeňské kolonády se konal dopolední koncert
šansonierky Renaty Drösslerové (doprovázel klavírista J. Pazour) inspirovaný
slavnými chopinovskými melodiemi a v městském divadle noční koncert
s Chopinovou hudbou v jazzové a improvizační podobě, kterou jí dali pianista
Janusz Olejniczak a Trio Andreje Jagodzinského z Polska.“279
Výjimečnou událostí festivalu bylo provedení Requiem W. A. Mozarta ke sto
padesátému výročí úmrtí F. Chopina. Dílo nastudoval Pražský filharmonický sbor
pod vedením Jaroslava Brycha a orchestr Národního divadla s předními sólisty
Eliškou Toperczerovou, Pavlou Vykopalovou, Tomášem Černým a Romanem
Vocelem. Hudební produkci doplnila výstava s názvem Chopin a slavní
návštěvníci Mariánských Lázní v obrazech a grafice. Proběhla zde také
Mezinárodní klavírní soutěž F. Chopina spojená již s tradičním interpretačním
seminářem.
V roce 2000 zaznamenal Chopinův festival několik změn. Do programu bylo
zařazeno více skladeb jiných autorů a jazzová hudba. Festival zahájil domácí
orchestr s dirigentem Radomilem Eliškou.

V podání řecké

pianistky

Rity

Bouboulidi280 zazněl Koncert f moll F. Chopina a Osudová symfonie c moll L. van
Beethovena.
Pestrý klavírní recitál, složený ze skladeb F. Chopina a A. Skrjabina,
přednesla Helena Suchárová–Weiser. Zajímavý klavírní recitál uvedla Rita
Bouboulidi, program se skládal z děl L. van Beethovena, F. Chopina a F.
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Claude Frank (1925) je významný americký pianista židovského původu. Uznávány jsou jeho nahrávky L.
van Beethovena a C. Francka. Spolupracuje s televizí, účinkoval v dokumentárním filmu o životě C. Francka.
278
Boris Bloch je ukrajinský klavírista a dirigent. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších interpretů
klasické a romantické hudby. Vystudoval Konzervatoř v Moskvě. Jeho nahrávky CD a DVD získaly řadu
ocenění. Proslavil se i jako dirigent.
279
Hudební rozhledy 1999, č. 10, str. 9.
280
Rita Bouboulidi je řecká světově uznávaná pianistka, koncertuje především v USA. V New Yorku na sedmi
recitálech provedla všech 32 Beethovenových sonát.
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Mendelssohna–Bartholdyho. Pianista Adam Skoumal 281 předvedl na svém
celovečerním koncertě výběr skladeb J. S. Bacha, D. Scarlattiho, F. Chopina, A.
Skrjabina a vlastní Toccatu. Na dalších klavírních recitálech vystoupili Piotr
Machnik282 a Zuzana Paulechová.283 Druhý orchestrální koncert přednesla
Pražská komorní filharmonie za řízení Zbyňka Müllera a uvedla Symfonii g moll W.
A. Mozarta, Pavanu za mrtvou infantku M. Ravela, Klasickou symfonii S.
Prokofjeva a Rokokové variace pro violoncello a orchestr P. I. Čajkovského se
sólistkou Michaelou Fukačovou–Muriset. Na závěrečném koncertě se opět
představil Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, tentokrát s Italskou
symfonií A dur F. Mendelssohna–Bartholdyho a Chopinovým Koncertem e moll,
který hrála japonská sólistka Yurie Miura. Orchestr řídil polský dirigent Jerzy
Salwarowski.
Na písňovém recitálu Romana Janála, za klavírní spolupráce Mariana
Lapšanského, zazněly písně F. Chopina a německých romantiků. Nokturno bylo
svěřeno českému souboru Epoque Quartet,284 který prosazoval populární hudbu
v komorní úpravě.
V roce 2001 byl Chopinův festival zahájen velmi zdařilým symfonickým
koncertem. Pod taktovkou zkušeného Radomila Elišky místní orchestr zahrál,
spolu s českým virtuózem Martinem Kasíkem, Chopinův Koncert f moll a
Dvořákovu Symfonii D dur. Kritika se o sólistovi vyjádřila pochvalně: „Kasíkovo
pojetí se vyznačovalo hlubokým vnitřním prožitkem, obdivovat přitom je nutno
nekonečnou zpěvnost, která rozezněla mramorový sál do posledního místa
hřejivou, téměř až belliniovsky laděnou melodií.“285 Rozmanitý program předvedl
žesťový kvintet Pražských symfoniků, který vystoupil v rámci hudebního matiné
v prostorách kolonády. Klavírní recitál si připravila pianistka Hiroko Sakagami,
v jejím podání si posluchači vyslechli Sonátu Es dur J. Haydna, Kreisleriánu R.
Schumanna a Chopinovu Sonátu h moll. Velkému zájmu veřejnosti se těšil
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Adam Skoumal je český klavírista a skladatel. Vystudoval Konzervatoř a AMU v Praze, účastnil se řady
mezinárodních interpretačních kurzů a klavírních soutěží. Koncertuje po Evropě a USA.
282
Piotr Machnik je mladý polský pianista, vyhledávaný interpret Chopinovy hudby. Laureát několika
významných soutěží (2. cena na Chopinově soutěži v Ankaře). Koncertuje po Evropě a Japonsku.
283
Zuzana Paulechová (1963) je slovenská klavíristka, laureátka soutěží F. Chopina v M. L. a R. Schumanna
ve Zwickau. Dnes působí jako sólistka i komorní hráčka, nahrává pro rozhlas a vyučuje na VŠMU v Bratislavě.
284
Epoque Quartet vznikl v Praze roku 1999 z kvarteta Apollon a Odeon. Hráči mají podobný umělecký
názor a nadšení pro jazz, rock a funk. Do programů zařazují skladby klasické a netradiční aranžmá.
285
Hudební rozhledy 2001, č. 10, str. 15-16.
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houslový virtuóz Václav Hudeček,286 který společně s klavíristou Petrem
Adamcem přednesli skladby L. van Beethovena, A. Dvořáka a C. Francka. Svůj
klavírní recitál zahrál také finský pianista Paavali Jumppanen,287 který podle kritiky
zaujal: „bachovskou interpretací Anglické suity č. 6. I fantazijně a technicky
přesvědčivě přednesenými Etudami – Obrazy S. Rachmaninova.“288 Na druhém
orchestrálním večeru vystoupila Komorní filharmonie Pardubice za řízení Leoše
Svárovského. Jako sólista zazářil mladý fagotista Tomáš Fantiš v Koncertu pro
fagot a jedenáct smyčců, který složil francouzský skladatel J. Francaix.
Na dalších dvou klavírních recitálech se představili očekávaní favorité
festivalu Rem Urasin289 z Ruska a Natalia Sawościanik z Polska. Ruský pianista
potvrdil, „že je v současnosti asi nejtalentovanějším chopinovským klavíristou.
Vítězka mariánskolázeňské soutěže z roku 2001 N. Sawościanik byla v protikladu
k ruskému klavíristovi snovější a v tempech volnější.“

290

Závěrečný symfonický

večer patřil polským hostům. Vystoupil pianista Pawel Kowalski291 za doprovodu
místního orchestru pod taktovkou Tadeusze Strugala. Kritika o sólistovi napsala:
„v Chopinově Koncertu e moll vystihl všechny finesy tohoto tolik hraného díla a
dokonalou souhrou zcela očaroval. K úspěchu večera přispělo i zdařilé provedení
Schumannovy Symfonie č.4, d moll.“292
Kladně bylo hodnoceno matiné mladé české pianistky Václavy Černohorské
a nokturno na zámku Kynžvart, kde vystoupil soubor Linha Singers. Festival
provázely dvě výstavy, obrazy malíře Oty Janečka a chopinovské karikatury
polských výtvarníků.
Mezinárodní Chopinova klavírní soutěž v Mariánských Lázních upozornila na
neobyčejnou kvalitu mladých českých klavíristů, kteří v první kategorii obsadili
všechna první tři místa. V druhé kategorii se nejlépe umístil Daniel Kalmunzer
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Václav Hudeček (1952) je jeden z nejvýznamnějších houslistů. Koncertuje po celém světě, spolupracuje
s orchestry. Pečuje i o nastupující houslovou generaci, pravidelně pořádá interpretační kurzy.
287
Paavali Jumppanen (1974) je přední finský pianista. Studoval v Helsinkách a Basileji u Krystiana
Zimermana. Vyhrál několik mezinárodních soutěží (Maj-Lind v Helsinkách 1994, Young Concert Artists
International Auditions v New Yorku.) Věnuje se sólové i komorní hře.
288
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 32-33.
289
Rem Urasin je významný ruský klavírista, žádaný interpret F. Chopina. Vyhrál Chopinovu soutěž v Moskvě
1992, Mezinárodní kl. soutěž F. Chopina ve Varšavě 1995 a soutěž v Monte Carlu. Koncertuje po světě.
290
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 33.
291
Pawel Kowalski je polský pianista. Vystudoval AMU ve Varšavě a Vancouveru. Je hostem hudebních
festivalů. Je žádaným sólovým i komorním hráčem, nahrává pro rozhlas i televizi.
292
Hudební rozhledy 2001, č. 10, str. 16.
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z České republiky. Profesor Ivan Klánský zhodnotil festival velmi pozitivně a byl
spokojen s hudební i organizační stránkou.
V roce 2002 postihly Českou republiku povodně. Chopinův festival věnoval
výtěžek z několika svých koncertů postiženým záplavami: „Již na zahajovacím
orchestrálním pořadu oznámil jeho sólista, italský klavírista Pietro de Maria, že
provedení Chopinova Koncertu f moll věnuje obětem záplav. K němu se připojil i
dirigent Radomil Eliška s doprovázejícím Západočeským symfonickým orchestrem
M. Lázně. Takových akcí ale bylo více, neboť pozadu nezůstal ani malíř Jan
Kristofori, autor letošního plakátu a vystavovatel cyklu obrazů o Chopinovi.“ 293
Obrovský úspěch sklidil Pietro de Maria294 na zahajovacím koncertě a na klavírním
recitálu, kde si obecenstvo vytleskalo dlouhý přídavek. Sourozenecké duo Fabio a
Sandro

Gemmiti295

provedlo

čtyřruční

úpravy

skladeb

F.

Chopina,

W.

Lutoslawského, G. Gershwina a F. Liszta: „jejich vystoupení bylo interpretačně i
stylově příjemným překvapením a ohlas opět mimořádný.“ 296 I další klavírní
recitály byly velmi zdařilé, vystoupila známá francouzská umělkyně Marylin
Frascone a přednesla skladby F. Chopina, M. Ravela, E. Chabriela. Maďarskou
školu reprezentoval klavírista László Byranyay.297
Druhý orchestrální večer patřil Pražské komorní filharmonii s dirigentem
Zbyňkem Müllerem,298 který zároveň vystoupil jako sólista v Mozartově Koncertu
pro hoboj a orchestr. Na zámku Kynžvart se konalo nokturno souboru C @
K Vocal299 z Prahy. Svůj program přednesli i bratři Karlíčkové z Mariánských
Lázní. Festival podle tradice slavnostně ukončil domácí orchestr s polskými hosty.
Koncert řídil dirigent Pawel Przytocki a sólistou byl jeho krajan Piotri Paleczny,
který zahrál Koncert e moll F. Chopina. Na kolonádě vystoupil místní pěvecký
293

Hudební rozhledy 2002, č. 10, str. 12.
Pietro de Maria je italský pianista světového formátu. Studoval v Benátkách, získal řadu uznání na
mezinárodních klavírních soutěžích (1.cena Gézy Andy v Zürichu 1994 a v Mendelssohnově soutěži
v Hamburku 1997) Koncertuje po světě.
295
Fabio a Sandro Gemmiti jsou italská „klavírní dvojčata.“Pro společné hudební cítění a obdivuhodnou
souhru jsou žádanými umělci. Jejich pestrý repertoár sahá od baroka až po hudbu soudobých autorů.
296
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 34.
297
László Byranyay je významný maďarský pianista a pedagog, působí na AMU v Budapešťi. Propaguje
maďarskou romantickou a soudobou hudbu. Vede mistrovské kurzy a koncertuje po světě. Získal Národní
cenu F. Liszta.
298
Zbyněk Müller je přední český hobojista a všestranný umělec. Vystudoval hoboj a dirigování na
Konzervatoři a AMU v Praze. V současné době působí jako dirigent v Praze v Národním divadle, spolupracuje
se zahraničními operními domy, diriguje Českou filharmonii a hostuje v dalších orchestrech.
299
Původně folková skupina C @ K Vocal vznikla v roce 1969, později jako jazzová kapela působila v divadle
Semafor a v divadle Ateliér. Vystupuje na festivalech a nahrává CD.
294
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soubor Pele-mele Quintet. V kině se promítal nový polský film o F. Chopinovi,
Touha po lásce.
III. 5

Chopinův festival v letech 2003 - 2013

V roce 2003 probíhal týden Chopinovy hudby podle ustáleného rozvržení.
Festival byl zahájen místním orchestrem s dirigentem Radomilem Eliškou a
tradiční Chopinův Koncert f moll zahrál francouzský umělec Jeans-Marc Luisada.
Jeho výkon byl podle kritiky považován za zlatý hřeb festivalu. Druhým sólistou
byla violoncellistka Michaela Fukačová-Muriset, která zaujala veřejnost Koncertem
h moll A. Dvořáka. Bohatý program od klasicismu po hudbu 20. století přednesl ve
svém recitálu Jeans-Marc Luisada, zatímco ruská pianistka Valentina Igoshina300
měla

recitál

složený

ze

skladeb

F.

Chopina.

Polský klavírista

Hubert

Salwarowski301 přednesl skladby F. Chopina, Prokofjevovu Sonátu č.6 op.82. Na
dalším symfonickém koncertě se představil soubor Komorní sólisté Bratislava
s uměleckou vedoucí Ivanou Pristašovou a mezzosopranistkou Evou Garajovou.
Předvedl pestrý repertoár od baroka až po hudbu 20. století.
Druhou polovinu festivalu zahájila vítězka klavírní soutěže Olga Višněvskaja.
Svůj první recitál věnovala dílu F. Chopina, druhý skladbám J. S. Bacha, F.
Chopina, F. Liszta a S. Rachmaninova. Německá klavíristka Elfrun Gabriel302
zahrála kromě skladeb R. Schumanna i kompletně Chopinova Preludia op.28.
Tato preludia přednesl i český pianista Miroslav Sekera ve svém čistě
chopinovském programu. Závěrečný koncert patřil místnímu orchestru, který
provedl Skotskou symfonii F. Mendelssohna-Bartholdyho a doprovodil polského
sólistu Adama Wodnického v Chopinově Koncertě e moll.
V tomto roce také proběhl pátý ročník Mezinárodní klavírní soutěže F.
Chopina v Mariánských Lázních a interpretační seminář vedený prof. Ivanem
Klánským. Festival doprovázely již tradičně nokturna a výstavy. V divadle byla
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Valentina Igoshina (1978) je mladá ruská pianistka, vyhrála klavírní soutěž A. Rubinsteina v polském
Bydhošti 1993 a Rachmaninovu soutěž 1997. Žije v Moskvě a Paříži, kromě sólové dráhy a natáčení se
věnuje i pedagogické činnosti.
301
Hubert Salwarowski (1997) je polský pianista, studoval v Katovicích a New Yorku. Vystupuje v USA, Africe
i Evropě. Významné jsou jeho nahrávky klavírních koncertů Brahmse a Prokofjeva.
302
Elfrun Gabriel je německá klavíristka, proslula interpretací romantické hudby, zejména F. Chopina.
Koncertuje, nahrává pro rozhlas i televizi a pořádá mistrovské kurzy.
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instalována díla malíře Osvalda Klappera a v hotelu Bohemia grafika Jiřího
Anderleho.
V roce 2004 se na Chopinův festival sjela řada významných osobností
politického i společenského života. Hudební svátky nabídly návštěvníkům dvanáct
koncertů a sólových recitálů včetně nokturna a výstavy. Sté výročí úmrtí A.
Dvořáka připomenul na úvodním koncertu místní orchestr se sólistou Romanem
Patočkou, který přednesl Dvořákův Koncert a moll pro housle a orchestr. „Mladý
hráč potěšil výkonem bezchybným po stránce technické a byl přesvědčivý
v tlumočení Dvořákova díla od jemné poetičnosti k výrazové průbojnosti.“ 303
Následný Koncert f moll F. Chopina osobitě přednesl anglický klavírista Ian
Fountain.304 Dvořákovo dílo pak zaznělo i na dalších symfonických koncertech.
Český komorní orchestr na druhém večeru zahrál Dvořákovu Serenádu E dur,
Svitu pro smyčcový orchestr L. Janáčka a novinku Clarinettino pro klarinet a
smyčce českého skladatele Ondřeje Kukala se sólistkou Ludmilou Peterkovou. Na
závěrečném koncertu festivalu zazněla Dvořákova symfonie e moll Z Nového
světa a Chopinův Koncert e moll v podání izraelské pianistky Diny Yoffe.305
Vrcholem festivalu byly tři klavírní recitály. Nejvíce zaujal klavírní koncert
anglického umělce Iana Foutaina, který si kromě díla F. Chopina vybral skladby
W. A. Mozarta, L. Janáčka a C. Debussyho. Velký úspěch sklidil i český pianista
Martin Kasík, který přednesl díla F. Chopina, B. Martinů, L. Janáčka a K.
Slavického. Americký sólista Adam Wodnicki306 zaujal posluchače zejména
skladbami I. Padarewského, dále pak J. S. Bacha, F. Liszta a F. Chopina. Podle
názoru prof. Ivana Klánského, byly vyslechnuty v jednom týdnu tři mimořádné
recitály světové úrovně. Na dalších recitálech vystoupili Japonka Yurie Miura,
Olivier Cavé307 ze Švýcarska a domácí klavíristé Veronika Böhmová a Ivo

303

Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 35.
Ian Fountain je úspěšný anglický pianista, spolupracuje s Českou filharmonií a dalšími orchestry z celého
světa. Vystupuje jako sólista i komorní hráč. Nahrává pro rozhlas.
305
Dina Yoffe je izraelská klavíristka estonského původu. Kromě koncertování vyučuje na AMU A.
Rubinsteina v Tel Avivu a pořádá mistrovské kurzy v Londýně, Tokiu i Paříži.
306
Adam Wodnicki je přední polský pianista a pedagog. Získal několik ocenění na klavírních soutěžích
(trojnásobný laureát Chopinovy soutěže ve Varšavě). Věnuje se zejména koncertní činnosti, je zván na
mezinárodní festivaly. Vyučuje v USA na Universitě v Dentonu a je ředitelem klavírních kurzů ve Varně.
Podílel se na vydání kompletního díla F. Chopina podle Paderewského. Propaguje hudbu polských autorů.
307
Olivier Cavé je slavný švýcarský klavírista, studoval v Sionu, Lausanne a Fiesole. Stal se finalistou
Mezinárodní soutěže C. Schumannové v Düsseldorfu. Pořádá turné po Evropě a dalších zemích světa.
304
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Kahánek, který svůj koncert věnoval vzpomínce na Václava Holzknechta,
dlouholetého člena Společnosti F. Chopina.
Mezi další kulturní akce patřil koncert pěvkyně Radky Fišarové a
akordeonistky Jarmily Vlachové na kolonádě. Na zámku Kynžvart proběhlo
tradiční nokturno, kde vystoupil soubor Spirituál kvintet a vzpomněl na svého
bývalého člena Karla Zicha.
V roce 2005 se konal čtyřicátý šestý ročník Chopinova festivalu. Zahajovací
koncert s domácím orchestrem měl řídit Radomil Eliška, ale v den koncertu náhle
onemocněl, proto se taktovky ujal německý host Andres Weiser. Provedl
naplánované dvě Dvořákovy symfonické básně, Holoubek, Zlatý kolovrat a
Koncert e moll F. Chopina v podání anglického sólisty Dmitrije Alexeeva.308 Tento
pianista přednesl také překrásný klavírní recitál, kde zazněly kromě skladeb F.
Chopina i Symfonické etudy op.13 R. Schumanna. Kritika o etudách napsala:
„zazněly v nezkráceném celku a doložily ve své mimořádné technické obtížnosti
perfektní reprodukční umění klavírního bohatýra.“309 Schumannovy etudy provedla
také Ragna Schirmer, ale vrcholem jejího večera bylo dvanáct Chopinových etud
op.10. „Pod prsty Schimerové vypukl ohňostroj zvukových barev, nevšední
brilance a jemných, tempově rytmických fines, a to vše pod společně bohatou
dynamickou paletou.“ 310 Recitál sestavený z rozmanitého programu, od baroka po
romantismus, představila Natalia Sawosćianik, která v Mariánských Lázních
vystupovala už několikrát. Maďarský pianista Balázs Szokolay311 nazval svůj
recitál Večer valčíků. Přednesl skladby F. Chopina, F. Liszta, A. Dvořáka, P. I.
Čajkovského a M. Ravela. Podle kritiky byl umělec „neochvějný v rytmu a nelibuje
si ve zbytečných efektech. Jeho strhující hra je podpořená precizní technikou a
přirozenou muzikálností.“312 Zajímavý klavírní večer předvedli bratři Fabia a
Sandra Gemmiti z Itálie, kteří zahráli na dva klavíry Svěcení jara od I.
Stravinského, Suitu S. Rachmaninova a Variace na Paganiniho téma Witolda
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Dmitrij Alexeev je jeden z nejúspěšnějších ruských pianistů. Vystupuje ve významných hudebních
centrech a nahrává pro prestižní hudební firmy. Provedl Pendereckého klavírní koncert. Nyní žije v Británii.
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Zpráva společnosti F. Chopina 2005, str. 2.
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Zprávy Společnosti F. Chopina 2005, str. 1.
311
Balazs Szokolay (1961) je maďarský klavírista, studoval v Budapešti a Mnichově. Je sólistou maďarského
státního orchestru a vystupuje v mnoha zemích. Vyučuje na AMU v Budapešti.
312
Zprávy Společnosti F. Chopina 2005, str. 2.
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Lutoslawského. Na klavírním matiné vystoupil český klavírista Jakub Uhlík313 se
skladbami F. Chopina a J. Brahmse.
Velkému zájmu posluchačů se těšily další dva orchestrální večery. Na prvním
se představili Komorní sólisté Bratislava, kteří zahráli Concerto grosso h moll G. F.
Händela. Dále zazněla skladba Emmeleia pro smyčcový orchestr soudobého
skladatele V. Godara, Smrt a dívka F. Schuberta v úpravě pro smyčcový orchestr
a Koncert E dur J. S. Bacha se sólistou Čeňkem Pavlíkem.
Chopinův festival uzavřel slavnostní koncert Západočeského symfonického
orchestru Mariánské Lázně v čele s polským dirigentem Tadeuczem Strugalou.
Vedle Beethovenovy Pastorální symfonie zazněl Chopinův Koncert f moll v podání
českého umělce Ivana Klánského. „Jeho pianistické mistrovství se vyznačovalo
zpěvným tónem, drobnými hráčskými finesami, virtuozitou a také zřetelně
členěnou strukturou interpretovaného díla.“314
Součástí festivalu bylo opět několik doprovodných koncertů, nokturno a
výstavy. Na zámku Kynžvart se představil houslový virtuóz Václav Hudeček se
svým žákem Petrem Matějkou. Na kolonádě se konal jazzový koncert
amatérských hudebníků z Plané u Mariánských Lázní. Velkému zájmu se těšily tři
výstavy. První se nazývala Ze sbírek Společnosti F. Chopina a byla instalována
v lázeňském domě Hvězda. Druhá výstava Chopin v západočeských lázních byla
umístěna v Městském divadle. Třetí výstavu obrazů malířky Bohunky Waageové
mohli návštěvníci shlédnout v hotelu Bohemia. Plánovaná Chopinova klavírní
soutěž a interpretační seminář se z nedostatku finančních prostředků v tomto roce
neuskutečnily.
V roce 2006 zahájil festival tradičně Západočeský symfonický orchestr
Mariánské Lázně s dirigentem Radomilem Eliškou, který s orchestrem nastudoval
předehru k opeře Don Giovanni, Mozartovu Symfonii D dur, zvanou Pražskou a
Koncert e moll F. Chopina. Jeho sólista Sebastian Forster315 přednesl také klavírní
recitál s hudbou F. Chopina, Alberta Ginastora a Astorga Piazzoly. Na nedělním
matiné zpíval smíšený sbor Fontána pod vedením Pavla Urbana.
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Jakub Uhlík je mladý klavírista, vystudoval Konzervatoř v Českých Budějovicích, AMU v Praze a Oslu.
Vyučuje na Konzervatoři v Praze a koncertuje doma i v zahraničí.
314
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 37.
315
Sebastian Forster je významný pianista z Buenos Aires, dokončil svá studia v USA a nyní úspěšně
spolupracuje se světovými orchestry.
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Z klavírních večerů nejvíce zaujalo vystoupení gruzínské klavíristky Irini
Vardeli,316 která posluchače oslnila bohatým výběrem skladeb všech slohových
období. Se stejným úspěchem byl přijat výkon častého hosta festivalu Eugena
Indjice. Kritika nešetřila chválou: „hned od prvních tónů Fantazijních kusů R.
Schumanna bylo zjevné, že tu jde o interpreta mimořádných kvalit, zúročených
velkou životní zkušeností i účinkováním na mnoha mezinárodních koncertních
pódiích.“317
Na dalším symfonickém koncertě účinkoval Český komorní orchestr
s dirigentem Andeasem Weiserem. Zazněly dvě Mozartovy symfonie A dur a g
moll a Chopinovy Variace na Mozartovo téma v podání laureáta soutěže Martina
Kasíka. Kritika byla rovněž pozitivní: „jeho projev se vyznačuje slovanskou
zpěvností, prodchnutou smyslem pro tanečnost a dovádivý flirt. V mimořádně
technicky náročných Variacích prokázal naprostou pianistickou virtuozitu a
obdivuhodnou erudici.“ 318
Druhou polovinu festivalu zahájil švýcarský pianista Louis Schwizgebel.319
Mladý umělec přednesl Bachovu Partitu č.1, Chopinovu Baladu F dur, Lisztovu
Španělskou rapsodii a Obrázky z výstavy M. P. Musorgského. Kritika o něm
napsala: „…Píle, kterou zřejmě podědil po své čínské matce, se úspěšně zúročila
v dokonalé prstové i skokové technice. Jeho výraz je uměřený, bez zbytečného
přepínání. Nadšené publikum si vytleskalo tři přídavky.“320
Poslední recitál přednesl český klavírista Martin Levický.321 Český deník
uvedl: „v rozmanitém repertoárovém výběru přednesl závažné skladby J. S.
Bacha, L. van Beethovena a F. Chopina. Celkově zpěvný výkon, skvěle vystavěná
technika, úhozová snivost, umocněná neselhávajícím smyslem pro stylovou
čistotu – tak by se dal charakterizovat výkon mladého umělce.“322
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Irina Vardeli je gruzínská klavíristka, studovala v Tbilisi, Basileji a Luzernu. Zúčastnila se několika
interpretačních kurzů. Věnuje se hlavně koncertní činnosti.
317
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 38.
318
Zprávy Společnosti F. Chopina 2006, str. 2.
319
Louis Schwizgebel (1987) pochází ze Švýcarska. Studoval Konzervatoř v Lausanne, získal ocenění na
mezinárodních klavírních soutěžích (1. cena na soutěži v Ženevě 2005). Koncertuje v Evropě a USA.
320
Zprávy Společnosti F. Chopina 2006, str. 3.
321
Martin Levický (1986) patří k úspěšným klavíristům své generace. Vystudoval Gymnázium J. Nerudy a
AMU v Praze. Je vítězem soutěže Amadeus Brno 1996, Smetanovské klavírní soutěže v Plzni 2004, soutěže
J.N.Hummela v Bratislavě 2011. Spolupracuje s předními orchestry a nahrává pro Český rozhlas.
322
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 38.
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Slavnostní závěrečný koncert byl zajímavý především vystoupením teprve
čtrnáctiletého pianisty Benjamina Grosvenora,323 který přednesl Chopinův Koncert
e moll. Kritika napsala: „…Pověst, která tomuto britskému děťátku předcházela, se
v plné míře potvrdila. Hned v první frázi útlými prstíky lehce vystavěné si všichni
hudební znalci uvědomili, že tu máme co do činění s nějakým hudebním
zázrakem. Grosvenorova technika, nitková, leč plně znělá pianissima, elektrizující
nástupy brilantních sól, ihned zahnaly všechny liché obavy.“ 324 Západočeský
symfonický orchestr Mariánské Lázně zpestřil svůj program předehrou k opeře
Verbum nobile Stanislawa Moniuzska a Symfonií C dur L. van Beethovena. Na
zámku Kynžvart vystoupilo Pražské smyčcové kvarteto Epoque Quartet.
Společnost F. Chopina uspořádala během roku šest výstav. Nejvýznamnější byla
výstava s názvem Chopin a Wodziňská v Domě Chopin a výstava F. Chopin v díle
českých umělců, která byla instalována v městském divadle.
Roku 2007 Chopinův festival navštívil velvyslanec Polské republiky a mnoho
dalších významných osobností. Slavnostní koncert zahájil místní orchestr s
dirigentem Radomilem Eliškou a sólistkou Ewou Poblockou, která přednesla
Koncert f moll F. Chopina. „Pianistka je technicky neomylná a umí svým pojetím
strhnout publikum.“325
První klavírní recitál přednesl německý pianista Wolfgang Manz.326 Na
programu zazněly skladby F. Chopina a C. Debussyho. Na druhém zaujal
rakouský klavírista Ingolf Wunder327 svoji interpretací dvou velikánů romantismu,
F. Liszta a F. Chopina. „…Náročné Sonátě h moll F. Liszta propůjčil spontaneitu
svého mládí a temperament. Jeho chopinovský vklad do programové skladby
večera se vyznačoval vypjatým citovým zaujetím /Balada g moll/ i patřičným
nadhledem.“328 Nadějný pianista Pavaali Jumpannen z Finska přednesl Sonátu h
moll F. Chopina a Sonátu C dur L. van Beethovena, zvanou Valdštejnská.
323

Benjamin Grosvenor (1992) je světově uznávaný britský pianista – zázračné dítě. Už v dětském věku
koncertoval na nejvýznamnějších světových pódiích (Carnegie Hall v New Yorku). Zvítězil v soutěžích pro
mladé pianisty (Absolutní vítěz soutěže britské rozhlasové stanice BBC 2004.) Nyní spolupracuje s rozhlasem
BBC a věnuje se koncertní činnosti.
324
Zprávy Společnosti F. Chopina 2006, str. 7.
325
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 39.
326
Wolfgang Manz je významný německý pianista. Získal řadu ocenění, vystupuje jako sólista i komorní
hráč, je zván do porot soutěží. Vyučuje na VŠ v Norimberku, pořádá mistrovské kurzy v Japonsku a Korei.
327
Ingolf Wunder jeden z nejúspěšnějších rakouských klavíristů, významný interpret Chopina. jeho
interpretace je velmi sugestivní a přesvědčivá. Koncertuje po světě a spolupracuje s předními orchestry.
328
Fiala, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009, str. 39.
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Program obohatila i finská hudba L. Kilpia a Impromptu J. Sibelia. Francouzský
pianista Jean-Marc Luisada potěšil místní publikum již několikrát a jeho koncert
patřil k nejvíce navštíveným. Na programu zazněly skladby L. van Beethovena, F.
Chopina a J. Brahmse. Pouze chopinovský program koncertu zvolila mladá ruská
umělkyně Anna Zassimova.329 Za pozornost stálo i matiné laureátky místní klavírní
soutěže z roku 2006 Lucie Valčové.
Na druhém symfonickém koncertě se představila Pražská komorní
filharmonie s dirigentem Ondřejem Kukalem. V jejím podání zazněla Dvořákova
Česká svita a Beethovenova Symfonie A dur. Pianista Štěpán Kos330 přednesl
Rondo a la krakowiak F. Chopina.
Závěrečný koncert řídil polský host Pawel Przytocki, místní orchestr zahrál
Schumannovu Symfonii d moll a doprovodil gruzínskou sólistku Irinu Vardeli v
Chopinově Koncertě e moll. S výkonem všech účinkujících na festivalu byl
spokojen i odborný tisk, který po dlouholeté pauze uvedl článek v časopise
Hudební rozhledy.
Zpestřením festivalu bylo vystoupení českého dívčího sboru s názvem
Yellow sisters331 a nokturno na zámku Kynžvart v podání českého souboru
Gentlemen Singers. Tento soubor, složený z bývalých členů významného
chlapeckého sboru Boni pueri, je naším významným mužským tělesem. Mezi
doprovodné akce patřily opět výstavy. V Městském divadle byla instalována
výstava Ženy v životě F. Chopina. V Domě Chopin se uskutečnila druhá výstava
s názvem Hudební motivy Josefa Palečka. Novinkou festivalu byl Týden
romantických filmů.
V roce 2008 se na přelomu června a července konal sedmý ročník
Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina v Mariánských Lázních. Tentokrát se
soutěžilo pouze v jedné kategorii, nejúspěšnější byla Japonka Eri Goto.
Představila se i v jednom z klavírních recitálů, kam zařadila výhradně skladby F.
Chopina. „…Je to pianistka, kde kombinace technické zručnosti a evropského
velice emotivního podání Chopina dokazuje, že i člověk z jiné kulturní oblasti je
329

Anna Zassimova je ruská klavíristka, studovala na AMU v Moskvě a VŠ v Karlsruhe. Je sólistkou
Moskevské státní filharmonie a významnou komorní hráčkou (Roslavetz Trio). Pořádá koncertní turné po
světě.
330
Štěpán Kos je mladý český pianista, studoval v Plzni a Praze. Získal 1. cenu a tři speciální ceny na
Paderewského soutěži v Polsku. Je žádaným sólistou i komorním hráčem.
331
Yellow sister je české vokální kvarteto, vzniklo v roce 2005. Zpívá bez hudebních nástrojů a zaměřuje se
na různé hudební styly, inspiruje se hudbou americkou a africkou, experimentuje se zvukem.
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schopen evropskou hudbu skvělým způsobem interpretovat.“332 Chopinův festival
byl tradičně zahájen místním orchestrem řízeným Radomilem Eliškou. Uvedl
Mendelssohnovu předehru Hebridy, Schubertovu Symfonii D dur a Koncert f moll
F. Chopina v podání vynikající polské klavíristky Marie Gabryś.333
Na prvním klavírním recitálu zazářil český pianista Martin Kasík, v jehož
interpretaci si posluchači vyslechli skladby R. Schumanna a F. Chopina. V tomto
roce byl také zvolen novým prezidentem festivalu a předsedou Společnosti F.
Chopina v Mariánských Lázních. Nahradil tak Ivana Klánského, který tyto funkce
dlouhodobě zastával. Na dalším recitálu vystoupila německá pianistka Christiana
Klonz,334 která vedle skladeb F. Chopina, přenesla i Beethovenovu Sonátu C dur a
Vídeňský masopust R. Schumanna. Mimořádně zdařilý výkon předvedl Polák
Janusz Olejniczak, který v Mariánských Lázních již několikrát úspěšně vystoupil.
Výborně hrál Západočeský symfonický orchestr v čele s Tadeuszem Strugalou a
Komorní filharmonie Pardubice, která předvedla Sukovu Serenádu pro smyčce a
Koncert pro violu nehraného klasicistního skladatele F. A. Hoffmeistera v podání
mladého violisty Jakuba Nováka a dirigenta Petra Popely.
Svůj klavírní recitál měl také přední italský pianista Sandro de Palma. Poprvé
zde uvedl Pět sonát pro klavír, které napsal italský skladatel Domenico Cimarosa,
dále zahrál skladby F. Chopina a L. van Beethovena. Na matiné vystoupili dva
mladí čeští umělci, violoncellista Ondřej Valenta335 a pianista Lukáš Klánský, kteří
předvedli Barkarolu F. Chopina, Elegii c moll G. Faurého a dvě skladby A.
Dvořáka. Na závěrečném koncertě vystoupil místní orchestr s dirigentem
Tadeuszem Strugalou a rakouský klavírista Václav Pacl,336 který zahrál Koncert e
moll F. Chopina.
Mezi odpočinkové akce patřil koncert smíšeného sboru Fontána v čele
s Pavlem Urbanem. Nokturno s názvem Lidová píseň v klasické hudbě se konalo
332

Hudební rozhledy 2008, č.19, str. 20.
Maria Gabryś je vynikající polská pianistka, studovala Konzervatoř ve Varšavě a VŠ v Lucernu. Koncertuje
po světě a účastní se řady klavírních soutěží (Chopinova soutěž v M.L., Soutěž Beethovenův Hradec).
334
Christiane Klonz je úspěšná německá klavíristka, vystudovala VŠ H. Eislera v Berlíně. Vyhrála
Schumannovu klavírní soutěž 1987. Svůj rozmanitý program nahrává, ráda zařazuje i vlastní skladby.
Vystupuje hlavně v Evropě.
335
Ondřej Valenta je český violoncellista a hudební manažer. Působí v Pražském violoncellovém duu a Triu
Helios Praga. Rád se věnuje neobvyklým projektům (Dvořák a jeho žáci). Byl ředitelem Chopinova festivalu
v Mariánských Lázních.
336
Václav Pacl je český klavírista, studoval v Ostravě a Grazu. Získal ocenění na soutěžích ve Španělsku
(Madrid), na Sicílii a v Itálii. Koncertuje zejména ve Španělsku, Švýcarsku, Anglii a Rakousku.
333
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na zámku Kynžvart, kde vystoupilo komorní sdružení složené netradičně z houslí,
violoncella a bicích. Dále mohli návštěvníci shlédnout několik výstav. V Městském
divadle byly instalovány plakáty a fotografie s názvem Klavírní soutěž z děl F.
Chopina od roku 1962. Druhá výstava Hudební motivy malíře Karla Franty byla
umístěna v Městském muzeu. O festivalu se vyjádřil pochvalně i jeho čestný
předseda Ivan Klánský: „Každý koncert byl velice zajímavý a krásný, ale pokud
bych měl určité jméno vyzvednout, tak bych asi mluvil o Martinu Kasíkovi, který
zahrál skvěle nedělní recitál a o fantastickém recitálu italského pianisty Sandry de
Palmy.“337
V roce 2009 byl zahájen padesátý ročník Chopinova festivalu a sliboval
silné umělecké zážitky. Na úvod vystoupil místní orchestr se sólistou Ivanem
Klánským a přednesl Koncert f moll F. Chopina. Na klavírních recitálech se
představil umělec Avan Yu,338 pianista Kevin Kenner z USA a polský klavírista
Lukasz Trepczyński.339 Komorní večery patřily Varšavskému klavírnímu triu a
Bennewitzovu kvartetu, které spolu s argentinskou pianistkou Marthou Noguerou
zahrálo Dvořákův Klavírní kvintet A dur op.81. Poprvé zde vystoupili mladí
sourozenci, klavíristka Marie Al-Ashhabová a houslista Milan Al-Ashhab. Ke
stošedesátému výročí úmrtí F. Chopina bylo provedeno Mozartovo slavné
Reguiem. Na kolonádě a na zámku Kynžvart se uskutečnila dvě nokturna. Festival
provázely dvě jubilejní výstavy, Padesát let festivalů F. Chopina a Padesát let
Společnosti F. Chopina v Mariánských Lázních. Jako doprovodná akce se konal
tenisový turnaj Esa Karla Zicha a golfový turnaj Chopin Cup 09.
V roce 2010 proběhl Chopinův festival rovněž úspěšně. Tradiční schéma tří
symfonických koncertů a několika klavírních recitálů zůstalo zachováno. Veřejnost
si opět mohla vyslechnout klavírní matiné a čtyři komorní koncerty. Na
zahajovacím koncertě vystoupila Pražská komorní filharmonie v čele s Jiřím
Bělohlávkem.340 Na programu zazněly Hebridy od Mendelssohna-Bartholdyho,
Symfonie č.7 A dur L. van Beethovena a Chopinův Koncert f moll v podání
337

Hudební rozhledy 2008, č.10, str. 20.
Avan Yu je kanadský klavírista čínského původu. Studoval v Hongkongu, Vancouveru a Berlíně. Roku 2008
získal cenu publika a stříbrnou medaili na soutěži P. O. Santander ve Španělsku. Koncertuje po světě.
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Lukasz Trepczyński je úspěšný polský pianista. Vystudoval AMU v Katowicích. Účastnil se několika
klavírních soutěží (2. cena na Mezinárodní kl. soutěži v M.L.). Koncertuje po Evropě.
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Jiří Bělohlávek (1946) je významný český dirigent světového formátu. Diriguje mezinárodně uznávané
orchestry v ČR i zahraničí. Vyučuje na AMU v Praze. Za své úspěchy získal několik cen (Řád britského
impéria). V současnosti je šéfdirigentem České filharmonie v Praze.
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francouzského pianisty Philippa Giusiana. Druhý orchestrální koncert zaujal
pestrým programem, na kterém Komorní orchestr Pavla Haase s dirigentem
Lukášem Kovaříkem přednesl Mozartovu předehru k opeře Figarova svatba,
Čajkovského Malou svitu z Louskáčka upravenou pro smyčce a Chopinovo Rondo
a la krakowiak pro klavír a orchestr. Sólově vystoupil polský klavírista Lukasz
Trepczyński. V druhé části koncertu zahrál Alexandr Fiterstein z USA Weberův
koncert č.2 Es dur pro klarinet a orchestr. Koncert byl zakončen Dvořákovou
Serenádou pro smyčcový orchestr E dur op.22. Slavnostní závěrečný koncert pak
patřil Západočeskému symfonickému orchestru Mariánské Lázně, který řídil
americký host Charles Olivieri-Munroe.341 Proslulý americký pianista Eric Himy 342
zahrál Chopinův Koncert e moll, dále zazněla Schubertova Symfonie č.5 B dur.
Mezi symfonické koncerty bylo vloženo několik klavírních recitálů a především
komorních koncertů.
Svým klavírním recitálem zaujal italský pianista Sandro de Palma, který zde
vystoupil již dříve. Tentokrát si vybral Chopinova Preludia op.28, Beethovenovu
Sonátu cis moll, zvanou Měsíční svit a Tři klavírní kusy F. Schuberta. Na druhém
klavírním recitálu vystoupila Ragna Schirmer z Německa. Přednesla kompletně
Etudy op.10 a 25 F. Chopina a Noveletty op.21 R. Schumanna. Na komorních
koncertech se představil soubor Virtuosi di Basso, Wihanovo kvarteto, dále český
klavírista Ivo Kahánek s pěvcem Jiřím Brücklerem a německá violistka Hiyoli
Togawa s českým houslistou Eduardem Bayerem. Návštěvníci mohli shlédnout
dvě výstavy. První měla podtitul F. Chopin očima polských výtvarníků a druhá,
s názvem Fryderyk a Mariana, byla dílem O. Klappera. V rámci festivalu se
uskutečnil golfový a tenisový turnaj, nechyběla ani fonotéka, klavírní improvizace a
jiná hudba, která zpříjemňovala posezení v kavárnách a restauracích.
Ani v roce 2011 festival nezaznamenal žádné podstatné změny v organizaci
a konání koncertů. Úvodní symfonický koncert patřil tradičně Západočeskému
symfonickému orchestru Mariánské Lázně v čele s českým dirigentem Petrem

341

Charles Olivieri-Munroe je kanadský dirigent, studoval na Královské konzervatoři a Univerzitě v Torontu,
na JAMU v Brně a dále u J. Bělohlávka. V roce 2000 zvítězil v soutěži Pražské jaro. Spolupracuje se
špičkovými orchestry.
342
Eric Himy je významný klavírista z USA. Vyhrál mnoho soutěží (Zlatá medaile Světové kl. soutěže
v Cincinnati 1988, Mezinárodní soutěž M. Magina v Paříži.) Vystupuje v mnoha zemích.
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Altrichterem.343 Zazněl Chopinův Koncert e moll v podání oblíbeného pianisty
Eugena Indjice a Schubertova Symfonie č.3 D dur. Na druhém orchestrálním
koncertě se představila Komorní filharmonie Pardubice a spolu s dirigentem
Markem Ivanovičem provedla dvě Mozartovy symfonie, C dur zvanou Jupiter a g
moll. Francouzská pianistka Marylin Frascone proložila Mozartovy symfonie
Chopinovými Variacemi La ci darem la mano op.2. Na závěrečném koncertě
zazněl Koncert f moll op.21 F. Chopina, na kterém zazářil německý klavírista
Benjamin Moser344 za doprovodu místního orchestru, který pak provedl Symfonii
č.6 L. van Beethovenova, zvanou Pastorální.
Z klavírních recitálů výrazně zaujal polský pianista Krystian Tkaczewski. 345
V první části svého vystoupení přednesl skladby F. Chopina, Scherzo E dur,
Nokturno c moll op.48 č.1, Čtyři mazurky op.17, Andante Spianato a Velkou
brilantní polonézu Es dur op.22. V druhé části koncertu zahrál Rachmaninovu
Sonátu č.2 b moll a Sonátu č.1 op.22 A. Ginastera. Německý pianista Boris Bloch
a Ital Roberto Prosseda346 zvolili skladby F. Liszta a F. Chopina. Úspěšný klavírní
večer předvedl i španělský pianista Javier Negrín.347 Na programu zazněly dvě
nokturna, Sonáta b moll, Scherzo cis moll F. Chopina a Preludia op.11 A.
Skrjabina. Mladí čeští klavíristé Tomáš Vrána a Marek Kozár dostali příležitost
vystoupit na dopoledním matiné v městském divadle. Na matiné také vystoupila
známá francouzská pianistka Marylin Frascone. Proběhlo několik komorních
koncertů, koncert českých umělců Martina Kasíka a Ivana Ženatého348 a koncert
Kateřiny Englichové349 s hobojistou Vilémem Veverkou.
Festivalu se účastnily i populární skupiny a soubory, jejichž představení se
odehrávala na kolonádě, v Klášteře Teplá a na zámku Kynžvart. Svým
343

Petr Altrichter (1951) je dirigent pocházející z Moravy. Studoval dirigování a hru na lesní roh na
Konzervatoři v Ostravě a JAMU v Brně. Nyní je úspěšným dirigentem, hostuje doma i v zahraničí. Zaměřuje
se na propagaci české hudby.
344
Benjamin Moser (1981) je významný německý pianista. Studoval v Mnichově a Berlíně. Pravidelně
koncertuje s předními orchestry, věnuje se i sólové dráze. Nahrává pro rozhlas. Často je zván na festivaly.
345
Krystian Tkaczewski (1980) je americký pianista polského původu. Absolvoval AMU ve Vratislavi,
Konzervatoř a Univerzitu v americkém Hartfordu. Účastnil se řady soutěží a festivalů, vystupuje po světě.
346
Roberto Prosseda (1975) je italský pianista. Pravidelně se účastní koncertních turné po světě,
spolupracuje s řadou významných orchestrů. Vyučuje a pořádá mistrovské kurzy v Americe a Číně.
347
Javier Negrín (1977) je úspěšný španělský klavírista. Zvítězil v řadě významných soutěží (laureát cen
Pauera, 2. cena v Hopkinsonově soutěži). Spolupracuje s významnými orchestry.
348
Ivan Ženatý (1962) je považován za nejlepšího českého houslistu. Pravidelně hostuje doma i v zahraničí.
Hraje na vzácné housle Giuseppe Guarneriho z roku 1740. Vyučuje na VŠ C.M von Webera v Drážďanech.
349
Kateřina Englichová (1969) je uznávaná česká harfenistka, studovala v Praze a Filadelfii v Pensylvánii.
Pravidelně koncertuje po světě jako sólistka i komorní hráčka. Spolupracuje na více jak 30 nahrávkách.
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vystoupením zaujala skupina Gypsi.cz350 a Spirituál kvintet. Proběhl tenisový a
golfový turnaj, kde se setkali osobnosti společenského i obchodního života
festivalu. Výjimečně se v tomto roce nekonaly výstavy.
V roce 2012 proběhl padesátý třetí ročník Chopinova festivalu. Ivan Klánský
spolu s Martinem Kasíkem si připravili před slavnostním orchestrálním koncertem
tzv. Prolog festivalu, jehož program byl složen z drobnějších děl F. Chopina a
výběru Slovanských tanců A. Dvořáka. Na zahajovacím koncertě vystoupil jako
sólista opět Martin Kasík se Chopinovým Koncertem f moll za doprovodu místního
orchestru pod taktovkou italského hosta Alfonsa Scarana. Dále zazněla Italská
symfonie A dur F. Mendessohna-Bartholdyho. V provedení Zpívající fontány351 na
kolonádě mohli návštěvníci slyšet Rondo a la krakowiak op.14 F. Chopina, které
se hraje dodnes. Fontána takto od roku 1989 zpestřuje nejen festival, ale i
lázeňskou atmosféru města.
Stylově rozmanitý program dalšího symfonického koncertu provedl Český
komorní orchestr. Přednesl Mozartovo Divertimento D dur, Andante Cantabile
P.I.Čajkovského, Dvořákovu Serenádu E dur, Andante spianato a Velkou brilantní
polonézu F. Chopina v podání japonské pianistky Eri Goto. Slavnostní závěrečný
symfonický koncert patřil opět místnímu orchestru, který zahrál Beethovenovu
Symfonii č.2 D dur a Chopinův Koncert e moll. Jako sólistka vystoupila úspěšná
polská klavíristka Marie Gabryś.
V rámci festivalu proběhly čtyři klavírní recitály, jeden violoncellový koncert a
kytarové matiné. Z klavírních virtuózů se představil Peter Donohoe,352 Giovanni
Bellucci,353 Pierre Reach354 a Ivan Klánský. Český violoncellista Petr Nouzovský 355
ve svém recitálu zaujal třemi Bachovými svitami. Na komorním koncertě se

350

Gypsi.cz je romská skupina zabývající se populární hudbou, kombinuje prvky rapu, hip hopu, tradiční
romské hudby i jazzu. Tvoří ji čtyři členové, kteří si vytváří vlastní písně a využívají elektronické nástroje
(housle, kytaru, kontrabas a zpěv). Vystupují úspěšně doma i v zahraničí (Zlatý Slavík 2007 10. místo).
351
Zpívající fontánu vytvořil architekt Pavel Mišík. Řídí ji počítač, který umožňuje vytvářet zajímavé střikové
kombinace včetně barevného osvětlení. Byla založena v roce 1979 a o 10 let později slavnostně otevřena.
352
Peter Donohoe je světově uznávaný britský pianista. Je nositelem Řádu britského impéria za zásluhy
v oblasti hudby. Jeho široký repertoár zahrnuje přes 160 kl. koncertů a velké množství sólových skladeb.
353
Giovanni Bellucci reprezentuje italskou kl. školu. Je častým hostem světových festivalů a orchestrů. Jeho
výrazné interpretační pojetí je kritikou vysoce ceněno. (Jeho nahrávka Lisztových parafrází je řazena mezi
deset nejlepších v historii).
354
Pierre Reach je významný pianista, vystupuje sólově, je častým hostem BBC orchestrů. Je označován za
jednoho z nejlepších interpretů Goldbergových variací J. S. Bacha.
355
Petr Nouzovský (1982) je vynikající český violoncellista. Studoval v Praze, Madridu a Drážďanech. Hraje
na violoncello J. B. Vuillaume z roku 1835. Absolvuje více než sto koncertů ročně.
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představila italská flétnistka Massimo Mercelli s českým pianistou Lukášem
Klánským.
V Městském divadle byly instalovány již tradiční dvě výstavy. Veřejnost si
mohla prohlédnout autorskou výstavu českého malíře Dominika Petra356 s názvem
Chopin a jeho hudba. Druhá výstava byla věnována Společnosti F. Chopina.
V letošním roce 2013 proběhne již padesátý čtvrtý ročník Chopinova
festivalu, který pořadatelé plánují ve dnech 15.-24. srpna. Podle předběžného
programu festival zahájí i ukončí Západočeský symfonický orchestr Mariánské
Lázně, doprovodí americkou klavíristku Dang Thai Song357 v Chopinově Koncertu
f moll a přednese Beethovenovu Symfonii C dur č.1. Další symfonický koncert
zazní v podání Severočeské filharmonie Teplice a sólově zde vystoupí česká
pianistka Veronika Böhmová. Klavírní recitál bude mít Ratimir Martinovič 358
z Černé Hory, Wolfgang Manz z Německa a Dmitris Sgouros z Řecka. Představí
se také dva české komorní soubory Panochovo kvarteto a Orbis trio. Festival
uzavře opět místní orchestr s německým pianistou Benjaminem Moserem. Devátý
ročník Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina v Mariánských Lázních359
proběhne ve dnech 11.-14. srpna 2013. Pořadatelé doufají, že letošní ročník
Chopinova festivalu a klavírní soutěže vzbudí opět velký zájem veřejnosti a
Chopinova hudba zůstane stále živá.

356

Dominik Petr (1975) je přední český výtvarník. Spolupracuje s pražskou Galerií Nemesis (Fantastické
motivy). Pracuje jako ilustrátor knih a kreslíř. Je autorem řady obrazů klasické hudby, kterou spojuje klavír.
357
Dang Thai Song je světově uznávaný vietnamský pianista. V roce 1980 získal první cenu a zlatou medaili
na X. Mezinárodní kl. soutěži F. Chopina ve Varšavě. Koncertuje po světě a pořádá mistrovské kurzy.
358
Ratimir Martinovic je přední pianista z Černé Hory. Získal mnoho ocenění a poct na mezinárodních
klavírních soutěžích. Pořádá koncertní turné po světě.
359
Další Chopinovy klavírní soutěže se konají v Darmstadtu, Valdemosse na Malorce a v Kalifornii.
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Závěr
Ráda bych svou diplomovou prací vzbudila větší zájem o vážnou hudbu
zejména u mladší generace, ke které se tato hudba dostává stále méně. V dnešní
době existuje mnoho hudebních festivalů, ale málokterý má tak dlouhou tradici a
příjemné prostředí, jaké poskytují Mariánské Lázně. Fryderyk Chopin zde strávil
několik radostných dnů svého života. Patří ke skladatelům, jejichž vysoká
umělecká hodnota díla by se nikdy neměla vytratit ze světového klasického
repertoáru a povědomí veřejnosti. Právě o to se snaží zdejší festival, který kromě
Chopinovy hudby nabízí i hudbu dalších významných skladatelů, představuje stále
nové hudební tváře a nejlepší umělce světového formátu.
Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina umožňuje mladým umělcům
připravit se na náročný koncertní život a poměřit své interpretační umění
s klavíristy z celého světa. Slouží jako příprava na velkou Chopinovu soutěž ve
Varšavě.
Věřím, že Chopinův festival i jeho klavírní soutěž se dále budou těšit zájmu
veřejnosti a zůstanou zachovány i pro další generace. Svoji diplomovou práci
věnuji Společnosti Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních a doufám, že se
tímto způsobem dostane do širšího okruhu milovníků tohoto velkého polského
skladatele.

77

Seznam použitých pramenů a literatury
Monografie:
FIALA, J.: Hudební festivaly v Západočeských Lázních, kapitola 11.
FIALA, J.: Chopinova hudba v Mariánských Lázních, Typos, Plzeň 2009.
FIALA, J.: Studie o hudebním životě Mariánských Lázní.
KNEDLÍKOVÁ, R.: Klavírní soutěže, SFCH.
KNEDLÍKOVÁ, R.: Po stopách Chopinových, SFCH.
Chopiniana Bohemica et Slovenica 1. SFCH, Mariánské Lázně 1963.
Chopiniana Bohemica et Slovenica 2. SFCH, Mariánské Lázně 1964.
Chopiniana Bohemica et Slovenica 3. SFCH, Mariánské Lázně 1979.
Zprávy Společnosti F. Chopina z let 1962-2009.
Programové brožury (pozvánky, vstupenky) z let 1962-2012.
Časopis: Hudební rozhledy z let 1980, 1989, 1999, 2001, 2002, 2008.
Noviny: Mariánskolázeňské listy z roku 2010.

Internetové zdroje:
Chopinův festival: http://www.chopinfestival.cz/, 4. 1. 2013.
Mariánské Lázně:
http://www.kisml.cz/cs/novinky/85-53-chopinuv-festival-2012/, 2. 3. 2013.
http://www.marianskelazne.cz/, 22. 4. 2013.
Interpreti a osobnosti hudebního života:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_klav%C3%ADrist%C5%AF 27.12.2012.
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/ 10.9.2012-22.4.2013.
Ivan Moravec:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/98972-pianista-ivan-moravec-prevzalcenu-antonina-dvoraka/ 10.4.2013.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan Moravec 3.3.2013.
Valentina Kameníková:
http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=42688&s _lang=2&detail=1 2.1.2013.
Eri Goto:
http://www.stamic.cz/index.php?cmd=page&id=118&lang=cs 11.4.2013.
78

František Rauch:
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&ac
tion=record_detail&id=7626 10.12.2012.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Rauch 10.12.2013.
Martin Kasík: http://www.martinkasik.com/
Ivan Klánský:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kl%C3%A1nsk%C3%BD 12.10.2012.
http://www.koncertniagentura.cz/cz/guarneri
trio?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=umelci&utm_content=g
uarneri-trio 12.10.2012.
Ivo Kahánek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivo_Kah%C3%A1nek 18.4.2013.
Adam Wodnicki: http://www.adamwodnicki.com/pages/biography.htm 20.4.2013.
Marián Lapšanský: http://marianlapsansky.sk/ 7.4.2013.
Piotr Paleczny http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Paleczny 8.2.2013.
Marylin Frascone:
http://search.seznam.cz/?q=MARYLIN%20FRASCONE&sId=qt8X_y1HwLkptMig1
Nj8 2.3.2013.
Natalia Sawościanik:
http://www.ml-listy.cz/clanek.asp?id_clanek=11706 30.1.2013.
Eugen Indjic:
http://www.eugenindjic.com/en/biography/ 28.1.2013.
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugen_Indjic 28.1.2013.
Veronika Böhmová: http://www.veronikabohmova.com/cz/biografie.php 20.4.2013.
Miroslav Sekera:
http://www.mahler2000.cz/en/?delej=program-fesitvalu-gustav-mahler-akce6
http://www.sekeramiroslav.cz/index.php/en/biography 3.3.1013.

79

Přílohy

80
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4. František Rauch

Člen SFCH

Předseda SFCH a klavírní virtuóz
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5. Karel Nejdl

6. Osvald Klapper

Zakládající člen Společnosti
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7. Miloslav Bervíd

8. Valentina Kameníková

Dirigent orchestru v M. Lázních
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9. Emil Vlk
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soutěže F. Chopina

3. Eva Smejkalová
Tajemník

Místopředseda Společnosti F. Chopina
Prezident festivalu F. Chopina

4. Anna Kotounová
Tajemník
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Archivářka
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7. Mgr. Eva Boguniová
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8. PhDr. Marie Bořek-Dohalská

9. Dr. Petr Horký RNDr.
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Člen výboru za město M. Lázně
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13. Brožura Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina z roku 2010

14. Pozvánka na Chopinovu soutěž
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VI. Rozhovory s osobnostmi Chopinova festivalu a Společnosti
Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních

A) MgA. Martin Kasík
1. Jaký máte vztah k Chopinovu dílu? Co na něm obdivujete?
Chopin je jedním z mých nejoblíbenějších autorů (v tom ovšem nejsem sám…).
Po všech stránkách génius. Bohatost a rozmanitost a krása hudebních myšlenek,
harmonické a kontrapunktické mistrovství, jedinečné pochopení klavírního zvuku.
2. Jak Chopin obohatil hudbu romantismu? V čem spatřujete jeho přínos?
a) Harmonické výboje (disonance)
b) Povýšení tance (mazurky, polonézy, valčíky) a etudy na závažnou formu
c) Dovršení žánru nokturna
d) Cit pro barvu nástroje. Barva jako jeden z hlavních výrazových prostředků
(poslední skladby předznamenávají impresionismus)
3. Kterou Chopinovu skladbu nebo skladby hrajete nejraději a proč?
Taneční formy – Polonézy (zejména Andante spianato a Velkou polonézu),
mazurky, Scherzo b moll, Sonátu h moll, Koncert f moll. Myslím, že je spojuje
romantická krása a zároveň plnost a mnohotvárnost výrazu.
4. Jaký je Váš názor na interpretaci Chopinovy hudby?
Tradičně se dělí interpreti na ty, kteří akcentují Chopinovu citlivost (francouzská
tradice) a ty, kteří Chopina pojímají spíše jako revolucionáře (polská tradice).
Myslím ale, že v dnešní době jsou tyto krajní názory a tábory minulostí. Chopin je
autor mimořádného výrazového bohatství a tak je třeba také jeho hudbu chápat.
Přes svou nemoc nebyl Chopin žádná třtina, ale současně nenáviděl hrubost.
Jeho vlastní hra byla podle současníků přirozená a okouzlující svou barevností.
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5. Jste vynikající český pianista, máte mnoho lákavých nabídek v zahraničí.
Co pro Vás znamená vystupovat na Chopinově festivalu?
Na Chopinově festivalu vystupuji vždy rád, protože se mi zde vždy dařilo a daří.
Znám se osobně s velkou částí publika, takže atmosféru vnímám trochu jako na
„hauskoncertě“.
6. Vyhrál jste několikrát Klavírní soutěž v Mariánských Lázních, nyní jste
často zván do poroty. Jak byste zhodnotil vývoj soutěže?
Soutěž prošla a prochází stále proměnami, víceméně podle finanční situace.
V příštím roce se vrátíme k původnímu dvoukategorijnímu modelu, abychom
poskytli příležitost i mladším konzervatoristům, kteří by jinak museli soutěžit s až o
10 let staršími kolegy. Soutěž je v mladší kategorii jednokolová s volným
repertoárem, v druhé dvoukolová, v prvním kole bývá jedna z balad, etudy a kratší
forma – nokturno nebo mazurka. Druhé kolo je zhruba 35-ti minutový recitál.
Soutěž se koná v srpnu těsně před festivalem, koncert vítězů je pak řádným
festivalovým koncertem.
7. V 2008 jste krátce vykonával funkci prezidenta festivalu. O co všechno jste
se musel postarat?
Až na výjimky se starám o uměleckou a reprezentativní stránku festivalu.
8. Nyní se podílíte na organizaci festivalu, můžete popsat, co je hlavní náplní
vaší práce?
Vytvořit dramaturgii festivalu, vybrat umělce, dohodnout podmínky, vyhotovit
smlouvy, komunikovat s médii, na festivalu pak plním určité reprezentativní úkoly
(proslovy, schůze společnosti, setkání s hosty).
9. Stíháte při svém pestrém koncertním životě se plně věnovat i organizaci
festivalu?
Na zmíněné úkoly stačím, pokud bych neměl vedle sebe výkonné kolegy, tak bych
to jistě nezvládl. Festival pořádá Společnost F. Chopina v ČR, respektive jeho
výbor, složený z umělců a přátel Chopinovy hudby. Předsedou je prof. Ivan
Klánský.
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10. Co rád děláte ve svém volném čase?
Sportuji (tenis, plavání, turistika), čtu, poslouchám symfonickou hudbu (nejraději J.
Brahmse a R. Strausse), hraji různé hry (šachy, strategie, karty) a povídám si se
svou ženou.
11. Kromě koncertní činnosti také učíte a pořádáte i mistrovské kurzy. Je pro
Vás příjemnější být výkonným umělcem nebo pedagogem?
Jak kdy, obojí může být spojeno s velkými zážitky.
Děkuji za rozhovor 27.8.2012

B) Ondřej Valenta
1. Od roku 2008 jste působil jako ředitel Chopinova festivalu v Mariánských
Lázních. Co to pro vás znamenalo? O co jste se musel postarat?
Jako ředitel jsem na Chopinově festivalu působil až od roku 2009. V roce 2008
jsem byl pouze intendantem a festival jsem poznával, což mělo především vliv na
mé rozhodnutí o přijetí spolupráce na tomto festivalu.
2. Snažil jste změnit a zmodernizovat Chopinův festival, čeho se Vaše změny
týkaly?
Pevně věřím, že jsem festival aspoň po dobu mého tříletého ředitelování opravdu
změnil a zmodernizoval. Největším důkazem toho byly absolutně vyprodané sály,
čili skutečnost, která před mým příchodem a bohužel ani po mém odchodu nebyla
festivalu příliš vlastní. Změny se týkaly masivnější propagace, atraktivnějšího
programu, angažmá kvalitnějších umělců, moderního designu, doprovodných akcí
jako byly party a turnaje atd.
3. Souhlasíte s doprovodnými akcemi Chopinova festivalu? Je nutné hledat
stále nové atrakce, které nemají s Chopinem nic společného? Nehrozí
v budoucnu přejmenování festivalu?
Nyní už jsou bohužel doprovodné akce minulostí, což má na svědomí především
současné vedení. Já jsem doprovodné akce k festivalu vymyslel a přivedl. Měly
zásadní vliv na rozpočet a příliv sponzorů, čili byly pro festival nezbytné. A pokud
tyto akce žily samotným životem a fungovaly jako opravdu doprovodné, tak
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nevidím důvod, aby nějak zásadněji s Chopinem souvisely. Vnímal jsem turnaje i
party jako lepší formu modernizace festivalu než když jiné festivaly zatraktivňují
svůj program různými fúzemi neslučitelných stylů hudby s klasikou. Jinak o
nějakém přejmenování festivalu v budoucnosti nemám ani tušení a popravdě je mi
to i celkem jedno.
4. Zaručujete po umělecké stránce prestižní kvalitu, zvete vynikající světové
umělce. Koho byste chtěl představit veřejnosti? Jak se Vám dařilo získat
vynikající osobnosti? Stalo se Vám, že některý umělec Vás odmítl? Proč?
Za dobu co jsem u festivalu působil, účast na festivalu žádný umělec neodmítl.
Získávání vynikajících umělců bylo založeno na průsečíku kontaktů mých, pana
Kasíka a Klánského. Jak to bude dál netuším, jelikož na letošním ročníku ani na
dalších už nespolupracuji.
5. Kolikrát jste hrál na Chopinově festivalu?
Na festivalu jsem hrál jednou v roce 2008, což byl i rok, kdy jsem definitivně
ukončil profesní dráhu violoncellisty a rozhodl se odejít pouze do byznysu. I z
tohoto důvodu jsem na Chopinově festivalu spolupracoval, abych si zachoval
jakýsi vztah ke klasické hudbě.
6. Pořádáte také mistrovské kurzy? Jaké jsou vaše pedagogické zkušenosti?
Jak jsem psal, již aktivně nehraji, tudíž kurzy nepořádám. A pedagogickou
zkušenost jsem měl pouze krátkou. Soukromě jsem připravoval jednu studentku.
Potěšením bylo, že z průměrné cellistky se podařilo vychovat vítězku soutěží a
kvalitní komorní hráčku.
7. Byl jste raději organizátor festivalu nebo výkonný umělec?
Organizace festivalu pro mě byla radost a zábava, takže spíše toto.
8. Jaký máte vztah k Chopinově hudbě? Co se Vám na ni líbí?
Chopina mám moc rád. Asi nejvíce jeho Nokturno cis moll. Líbí se mi ta obrovská
dávka emocí v každé skladbě a i jistá zasněnost některých skladeb.
Děkuji za rozhovor 8.10.2012
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C) prof. Ivan Klánský
1.

Jak

dlouho

jste

předsedou

poroty

Chopinovy

klavírní

soutěže

v Mariánských Lázních?
Poprvé jsem byl členem poroty v roce 1976, předsedou jsem od roku 1990, čili
více než 20 let.
2. Jaký je zájem publika o klavírní soutěž za posledních 10 let? Změnilo se
něco? Čím je podle Vás způsobena malá návštěvnost soutěže?
Klavírních soutěží ve světě i u nás přibývá každým rokem, dnes mohou naši mladí
umělci vyjíždět volně do zahraničí a vybírat si tak z nepřeberného množství
soutěží. Na druhou stranu si nemůžeme z finančních důvodů dovolit dotovat ceny
naší soutěže příliš vysoko a tak mnoho pianistů ze zahraničí dává přednost
soutěžím s vyššími cenami. Proto je v posledních letech relativně menší počet
účastníků. Finanční situace také ovlivňuje zájem publika o soutěž, dříve jezdily
výpravy pedagogů a studentů ze všech českých konzervatoří a vysokých
hudebních škol poslouchat výkony mladých chopinistů, což dnes při cenách
ubytování v Mariánských Lázních není možné.
3. Předsedáte i na jiných klavírních soutěžích? Kterých?
Jsem členem porot většiny tuzemských soutěží – Smetanovské v Plzni, Amadea v
Brně, Juniorky v Praze, Klávesy v Broumově ale i zahraničních – Santander, Köln,
Varšava aj.
4. Účastnil jste se někdy klavírní soutěže v Mariánských Lázních jako
soutěžící? Jak se Vám zde hrálo?
Ano, v roce 1970, což byla rozřaďovací soutěž pro Varšavu a pokud se pamatuji,
tak se mi hrálo docela dobře a byl jsem vybrán pro největší Chopinovskou soutěž
ve světě.
5. Jako vynikající pianista i profesor máte přehled o momentálním
interpretačním vkusu F. Chopina. Můžete popsat, jak se změnila interpretace
za posledních 20 let? Co preferujete vy?
Díky velké fluktuaci pedagogů po celém světě přestává význam tzv. národních
škol – dříve byl ruský Chopin, německý, polský, francouzský, japonský. Dnes,
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když čínský pianista s americkým pasem studuje u ruského pedagoga ve
Španělsku, nedá se mluvit o typických chopinovských interpretacích. Díky
nesmírné píli a technických schopnostech zejména asijských pianistů je pianistika
dnes dovedena do maximální dokonalosti a stále více se hledá osobitý přístup,
individualita a schopnost okouzlit. S tímto trendem plně souhlasím.
6. Kolikrát jste vystoupil jako klavírista v Mar. Lázních? Máte rád toto město?
Netroufám si

odhadnout přesné

číslo, ale určitě

více

než dvacetkrát.

K Mariánským Lázním mám právě díky dlouhodobé činnosti v Společnosti
Fryderyka Chopina velmi osobní vztah.
7. Jak dlouho jste prezidentem Chopinova festivalu a předsedou Společnosti
F. Chopina?
Od roku 1990 do 2008, v roce 2011 jsem se vrátil na post předsedy Společnosti
Fryderyka Chopina. Prezidentem festivalu je od roku 2008 Martin Kasík.
8. Jaké povinnosti Vám přinesly tyto funkce? O co jste se musel postarat?
Hlavní povinností bylo zachovat kontinuitu festivalu i soutěže v době, která pro
kulturní projekty není zrovna příznivá. Znamená to zajistit nejen kvalitní program,
ale i finanční zabezpečení. To je věc v posledních letech nejsložitější.
9. Jako předseda Společnosti F. Chopina se setkáváte s dalšími členy
Společností F. Chopina ve světě, co se na takovém setkání probírá? Jsou
tato setkání důležitá pro činnost Společnosti v M. Lázních? Jak se Vám
spolupracuje se členy ostatních společností?
Setkání zástupců chopinovských společností ve světě je víceméně společenská
záležitost, nic nového pro interpretaci a poslech Chopinovy hudby se tam neřeší.
Je však správné, že lidé s totožnými zájmy se setkávají a předávají si své
zkušenosti.
10. V roce 2008 jste předal funkci prezidenta Chopinovy Společnosti Martinu
Kasíkovi, proč jste si ho vybral?
Předsedou Společnosti by měl být respektovaný umělec se silným vztahem k
Chopinovi. To právě Martin Kasík splňuje absolutně. Vzhledem k jeho stále
bohatší koncertní činnosti ve světě a velkému vytížení i pedagogickému jsme se
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dohodli v roce 2011 o novém rozdělení funkcí – on zůstane prezidentem festivalu
a já se vrátím do funkce předsedy SFCH.
11. Navštěvujete každý rok Chopinův festival? Co Vás na této kulturní akci
přitahuje?
Od roku 1965 jsem nevynechal ani jeden ročník Chopinova festivalu. Přitahuje
mne nejen Chopinova hudba, ale i povinnosti spojené s mojí funkcí.
12. Co byste chtěl změnit či zlepšit na Chopinově festivalu?
Myslím, že festival sám o sobě není třeba příliš inovovat, za více než 50 let
prokázal svou životnost, přilákal mnohé světové hvězdy a přinesl radost už více
než sto tisícům posluchačů. Rád bych změnil myšlení lidí, kteří mají rozhodující
vliv a kulturu berou jako něco přežitého, staromódního a málo „zábavného“. Díky
těmto lidem je morální stav společnosti u nás, ale i jinde v Evropě tak tristní.
13. Myslíte si, že je festival dostatečně atraktivní pro českou veřejnost?
Pro ty, kteří mají rádi hudbu a potřebují ji ke svému životu, určitě atraktivní je. A
kvůli těm druhým zásadně odmítám dělat z festivalu nějakou „zábavnou“ show. To
by si Chopin nezasloužil.
14. Proč je nyní festival spojen i se sporty, filmy a dalšími doprovodnými
akcemi,

které

vůbec

nesouvisí

s

Chopinem?

Nehrozí

v budoucnu

přejmenování festivalu?
Tento nešvar sem vnášely různé agentury, které se v několika minulých letech
kolem festivalu pohybovaly. Nemám nic proti doprovodným akcím – filmům,
přednáškám, výstavám, které vždy byly součástí činnosti Společnosti. Sportovní
akce nejsou a nebudou integrální součástí Festivalu – jedinou sportovní akci
pořádal letos cizí subjekt bez vědomí Společnosti.
15. Jaký vliv mají sponzoři na pořádání festivalu?
Velmi zásadní – bez sponzorů ať veřejných či soukromých nelze dnes dělat
žádnou kulturní akci. Nikde na světě si kultura na sebe nevydělá, má však vliv na
takové hodnoty, bez kterých společnost nemůže dlouhodobě přežít. Proto je i v
zájmu sponzorů kulturu podporovat. Ve vyspělejších civilizacích si to uvědomuje
mnohem více lidí, než u nás.
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16. Obecně se mění vkus společnosti, více tíhne k populární a konzumní
hudbě. Vkus udávají média, kde vážnou hudbu téměř nenajdeme. Myslíte si,
že vážná hudba i budoucnost festivalu bude mít vždy své příznivce a
obdivovatele?
Takzvaná vážná hudba má své konstantní procento příznivců, kteří bez ní
nemohou být. Takže počet posluchačů festivalů neklesá. Úkolem pořadatelů je
získávat nové zájemce, zejména z řad mladých lidí a nahrazovat právě práci
zejména veřejnoprávních médií, které by to měly mít v popisu své činnosti.
Bohužel u nás tomu tak není. Na druhou stranu máme každým rokem několik
desítek festivalů vážné hudby, v republice funguje téměř sto Kruhů přátel hudby,
které nabízejí kvalitní hudbu i v těch nejmenších městech, takže se domnívám, že
riziko ztráty příznivců u vážné hudby není na pořadu dne.
17. Jak Chopin obohatil hudbu romantismu? V čem spatřujete jeho přínos?
Tak jako každý geniální umělec vytvořil dílo, které je pevnou součástí celého
kulturního dědictví a které bude okouzlovat i v dalších staletích. Bez Chopina by
byl nejen hudební romantismus, ale celá hudební evropská kultura výrazně
chudší.
18. Kterou Chopinovu skladbu hrajete nejraději a proč?
Na tuto otázku odpovědět neumím, mám rád tolik Chopinových skladeb, že
kdybych jmenoval jen jednu, určitě bych za chvíli chtěl jmenovat jinou. To je právě
na Chopinovi tak krásné, že člověk může poslouchat od něj cokoliv a vždy ho to
potěší…
Děkuji za rozhovor 28.10.2012

D) Lukáš Klánský
1. Kdy jste poprvé vystupoval v Mariánských Lázních?
V Mariánských Lázních jsem poprvé vystoupil na Matiné v roce 2008.
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2. Často se účastníte Chopinova festivalu, co se Vám na této kulturní akci
líbí?
Líbí se mi pochopitelně především Chopinova ale nejen jeho hudba, ale také
poměrně velmi konzervativní dramaturgie a vynikající výběr interpretů. Je to
festival pro opravdové milovníky vážné hudby, kteří netouží ani po koncertu pro
cirkulárku a orchestr, ani po popových „hvězdičkách.“ Velký vliv má samozřejmě
atmosféra krásného lázeňského města.
3. Nyní jste žádaný mladý pianista i komorní hráč. Co Vás na veřejném
vystupování přitahuje?
Veřejné vystupování je můj styl vyjádření, naplňuje mě. Mám rád, když cítím, že
publikum reaguje.
4. Přemýšlíte i o pedagogické dráze?
Působím na oddělení klavírní spolupráce Hudební školy a Gymnázia hl. města
Prahy. Velice mě tato práce baví. Vyučuji zatím jen soukromě, ale pedagogika je
pro mne fascinující obor a rozhodně bych jednou chtěl učit.
5. Jdete ve stopách svého otce. Co Vás na svém budoucím povolání
přitahuje? Čeho chcete v životě dosáhnout?
Přitahuje mne na mé práci spousty věcí, ale asi je popisnější říci, že si nedovedu
představit, že bych měl dělat něco jiného. Konkrétní cíle nemám. Chci žít
spokojený život, dělat kvalitní muziku s lidmi, se kterými si rozumím, a pokud
půjde vše alespoň tak, jako dosud, budu rád.
6. Vystupujete často na různých festivalech i významných kulturních akcích,
kam se vracíte nejraději?
Upřímně - nejraději se vracím domů. Je těžké říci, kam se rád vracím hrát. Zmíním
ale Uničov a okolí, jelikož Kruhy přátel hudby, které tam vybudoval Jan Morávek,
jsou fantastické a v celém světě ojedinělé.
7. Jaký máte vztah k Mariánským Lázním?
Velmi pozitivní. Jezdím tam nejen na festival, ale někdy i za odpočinkem.
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8. Máte svého oblíbeného autora, či autory, které hrajete nejraději?
Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Dvořák, Chopin. Velmi
nedoceněný autor je Moritz Moszkowski.
9. Oslovuje Vás Chopinova hudba? Co na ni obdivujete?
Oslovuje. Nese v sobě něhu, vášeň, nostalgii i ušlechtilost.
10. Kterou Chopinovu skladbu hrajete nejraději?
Nokturno Des-dur, Barcarollu a Andante spianato s Velkou brilantní polonézou.
Děkuji za rozhovor 10.10.2012

E) Mgr. Halka Klánská
1. Jak dlouho působíte ve Společnosti F. Chopina v Mariánských Lázních?
Co je Vaší hlavní pracovní náplní?
Ve Společnosti působím od roku 1992 jako členka výboru. Na starosti mám
přípravu textů pro festivalovou a soutěžní brožuru. Jako sekretářka soutěže
koresponduji se soutěžícími a při soutěži samotné se starám o blaho porotců,
vybírám od nich bodovací lístky, počítám průměry a předkládám porotě bodové
výsledky soutěžního klání.
2. Jaký máte vztah k Chopinovu dílu?
Jelikož jsem vystudovaná klavíristka, s Chopinovým dílem jsem se setkávala od
útlého dětství. Je, myslím, jen málo pianistů, kteří nemají k Chopinovi kladný
vztah. Ani já nejsem výjimka.
Děkuji za rozhovor 12.10.2012

F) Mgr. Eva Boguniová
1. Působíte ve Společnosti F. Chopina v Mariánských Lázních? Co je Vaší
hlavní pracovní náplní?
O festivaly F. Chopina v Mariánských Lázních jsem se zajímala již od studií na
konzervatoři a na AMU a od té doby jsem je také pravidelně navštěvovala. Stala
jsem se brzy členkou SFCH a před mnoha lety i členkou výboru SFCH. Jedním
106

z hlavních zájmů společnosti, a proto i mým, je pořádání Chopinových festivalů,
které jsou vždy přehlídkou vynikajících interpretačních výkonů našich i
zahraničních umělců.
2. Podílíte se na organizaci Chopinova festivalu? O co se staráte?
Organizace Chopinových festivalů je velmi komplikovaný proces. Zahrnuje kromě
zajištění zajímavého a umělecky hodnotného programu i řadu dalších aspektů,
které jsou nezbytné k tomu, aby festival vůbec mohl existovat. Mojí úlohou je
částečně se podílet spolu s Ivanem Klánským a Martinem Kasíkem na jeho
dramaturgii a hlavně na organizaci soutěží F. Chopina v Mariánských Lázních.
Jedná se především o výběr soutěžního repertoáru a rozdělení do jednotlivých kol,
popř. kategorií. Někdy je třeba pomoci i s nějakým vzniklým malým problémem v
průběhu soutěže.
3. Jaký máte vztah k Chopinovu dílu? Které jeho dílo máte nejraději?
Chopinovo dílo mne uchvátilo již v dětství, kdy jsem navštěvovala s maminkou
klavírní koncerty. V dobách studií se můj vztah k němu prohloubil možná i proto,
že mne k tomu vedli i mí profesoři Valentina Kameníková a František Rauch. Oba
byli skvělými interprety děl tohoto skladatele a lásku k jeho hudbě předávali i svým
studentům. Nerada bych jmenovala jedno nejoblíbenější dílo, je jich mnoho a
nerada bych na nějaké zapomněla. Snad jen mohu říct, že tíhnu k dílům
dramatického a nostalgického charakteru.
4. Jako klavírní pedagožka máte přehled o mladých talentech. Kdo podle Vás
má šanci v současné době uspět na Chopinově soutěži v Mariánských
Lázních?
Máte pravdu, že mám přehled o současných mladých talentech. Ale těžko mohu
říct, že by někteří z nich byli vyhraněnými „chopinovskými“ interprety. Spíš se
snaží proniknout do pochopení všech stylů, je to podle mého názoru správné. To
ovšem nevylučuje to, že by někdo z nich nemohl v Chopinově soutěži
v Mariánských Lázních výborně uspět.
5. Jak se změnil interpretační vkus za posledních 10 let?
Chopinova hudba sama o sobě dává každému klavíristovi velký prostor k
vyjádření individuálního přístupu. I přesto se jí jako každého skladatele dotýká
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vkus doby, ve které je interpretována. Někdy se preferuje technická dokonalost hry
a přesné provedení zápisu, jindy osobitost výrazu a citová angažovanost. V
posledních letech se myslím klade důraz na technické zvládnutí skladeb, ale
přesto vítězí výkony, kde jsou všechny interpretační složky v rovnováze.
V klavírních soutěžích hodně záleží na vkusu konkrétní poroty a ten nemusí
vždycky odrážet jakýkoliv dobový trend.
Děkuji za rozhovor 16.10.2012

G) Růžena Knedlíková
1. Jak dlouho působíte v Chopinově společnosti v Mariánských Lázních? Co
je náplní vaší práce?
V Chopinově společnosti jsem už 33 let. Od roku 1979-1992 jsem působila jako
zaměstnanec Kulturního a společenského střediska. Založila jsem a stále spravuji
depozitář výstavních trojrozměrných předmětů, fonotéku, knihovnu, rozsáhlý
notový materiál, vlastně všechno, co Společnost od roku 1959 má.
2. Jaký máte vztah k Chopinovu dílu?
Chopinovu hudbu mám velmi ráda, obdivuji její půvabnou melodiku, vycházející
z polské národní hudby.
3. Navštěvujete ráda akce spojené s oslavou F. Chopina?
Jistě, všechny koncerty a pořady festivalu. Dříve jsme také navštěvovali pořady a
akce polské strany v Polském institutu nebo na Velvyslanectví Polské republiky
v Praze.
4. Jako dlouholetá členka společnosti jste poznala řadu osobností, které
pořádali festival. Který pracovní tým se zasloužil nejvíce o rozvoj festivalu?
Všichni členové výboru Chopinovy společnosti připravovali festival vždy se vší
odpovědností. Se zakládajícími členy jsem si dobře rozuměla, nejvíce vzpomínám
na pana J. Simonidese, Dr. V. Holzknechta, prof. V. Kameníkovou, K. Nejdla a F.
Raucha. Nezastupitelné místo měl akademický malíř Osvald Klapper, který od
prvního festivalu až do roku 2010 připravoval návrhy na plakáty, brožury, různé
tisky, pozvánky, bibliofilie a dbal o čistotu chopinovského stylu. Druhou garnituru
zastupuje profesor I. Klánský, prof. E. Boguniová, H. Klánská a organizační tým.
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V současné době přichází třetí generační zastoupení, v roce 2004 mezi nás do
výboru Společnosti přibyl pianista Martin Kasík.
5. Jaké období podle Vás bylo pro festival politicky nejtěžší?
Myslím, že rok 1994-95, kdy se Společnost F. Chopina musela osamostatnit a
poprvé musela působit jako samostatné občanské sdružení, které má své vlastní
uspořádání i financování. Předtím festival financovalo město Mariánské Lázně
prostřednictvím Kulturního a společenského střediska, organizace a dramaturgie
byla společná.
6. V dnešní době je problém sehnat peníze na tak nákladnou akci jako je
pořádání

festivalu.

Hrozí

zrušení

nebo

omezení

festivalu

v případě

nedostatku financí?
Hrozí spíše omezení festivalu, např. na méně dní nebo koncertů, omezení nebo
zrušení doprovodných společenských aktivit jako je Golf Cup, Tenis Cup.
7. Obecně se mění vkus společnosti, více tíhne k populární a konzumní
hudbě. Vkus udávají média, kde vážnou hudbu téměř nenajdeme. Myslíte si,
že vážná hudba i budoucnost festivalu bude mít vždy své příznivce a
obdivovatele?
Ano, je zde dlouholetá hudební tradice, nejen Chopinův festival, ale i Západočeský
symfonický orchestr pořádá abonentní řady koncertů, o které je stále větší zájem
z řad místních občanů.
8. Čím je způsobena v posledních letech menší návštěvnost obecenstva
klavírní soutěže?
Chopinova klavírní soutěž byla specifická svým zaměřením pouze na jednoho
autora. Od roku 1993 je mezinárodní a kandidáti soutěže přijíždějí s méně
početným doprovodem. Nejčastěji obecenstvo tvoří doprovod soutěžících a
samozřejmě jejich pedagogové. Určitou roli zde hraje také finanční situace rodin
soutěžících. Ůčastníci, kteří nepostoupí do dalšího kola, většinou odjedou po
vyhlášení výsledků prvního kola, již během soutěže.
9. O Chopinovi a jeho hudbě získáváte pro archiv stále nové materiály.
Jakým způsobem?
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Různým, většinou darem od členů Společnosti, od Polského institutu a
velvyslanectví nebo spoluprácí s dalšími Chopinovými společnostmi. Zvláště je
velice

častá

výměna

materiálů,

knih,

tiskovin

s polskou

společností

Towarzyszstwo F. Chopina ve Varšavě.
10. Dnes existuje po světě mnoho Společností F. Chopina, jak probíhá vaše
spolupráce? Se kterou společností nejvíce spolupracujete?
Počet Společností F. Chopina začleněných do Federace Chopinových společností
je asi 45, ale mění se, nové společnosti přichází, zvláště z východu. Do časopisu,
který vydává Federace chopinových společností můžeme zasílat články a
fotografie o festivalu, akcích, činnosti. Poslední spoluprací na výstavě byla
plakátová tvorba O. Klappera a J. Sůry v kartuziánském klášteře ve Waldemosse
na Mallorce. Nejvíce materiálů, které použijeme při výstavách je ze společností ve
Varšavě a v Dušnikách.
Děkuji za rozhovor 18.8.2012

H) RNDr. Petr Horký
1. Jak dlouho působíte jako člen výboru SFCH za město Mariánské Lázně?
Pro úplnost: existuje jednak výbor Společnosti, kde působím pouze několik let a
jednak existuje prezidium festivalu (festivalový výbor), kde působím od roku 1995.
2. Co je Vaší hlavní pracovní náplní?
Jsem komunální, dříve regionální politik a tak mým hlavním úkolem je zajistit, aby
město dotovalo festival (respektive soutěž) dohodnutou částkou a dále zajišťuji
kontakt mezi představiteli města Mariánské Lázně, SFCH a městskou společností
KIS Mariánské Lázně s.r.o. (Kulturní a informační středisko), která se podílí na
organizaci festivalu.
3. Jaký máte vztah k Chopinovu dílu?
Máme s manželkou rádi klasickou hudbu a tak po přestěhování do Mariánských
Lázní (1982) jsme začali navštěvovat festivalové koncerty a začal se rodit i vztah
k Fryderykovi Chopinovi a jeho hudbě. Vztah je tedy veskrze kladný.
Děkuji za rozhovor 2.10.2012
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CH) PhDr. Luděk Nosek
1. Jak dlouho působíte ve Společnosti F. Chopina v Mariánských Lázních?
Co je Vaší hlavní pracovní náplní?
Se Společností F. Chopina spolupracuji od roku 1994, kdy jsem byl poprvé zvolen
starostou města Mariánské Lázně. Nicméně členem představenstva jsem od roku
2010, letos jsem byl zvolen zástupcem prezidenta Společnosti prof. Ivana
Klánského. Konkrétní pracovní náplň nemám, ale s ohledem na mé letité
zkušenosti jsem společnosti doufám prospěšný.
2. Jaký máte vztah k Chopinovu dílu?
Nejsem muzikant ani hudební teoretik, ale hudbu i vážnou mám rád, klavírní
skladby F. Chopina poslouchám s radostí. Vždy jsem považoval Chopina za
jednoho z nejvýznamnějších návštěvníků Mariánských Lázní v jejich historii.
3. Podílíte se na organizaci Chopinova festivalu? O co se staráte?
Podílím se a pomáhám, kde je zapotřebí, konkrétně v péči o VIP hosty atp.

Děkuji za rozhovor 30.9.2012

111

V. Graf laureátů Mezinárodní klavírní soutěže
Fryderyka Chopina (1995-2010)

Polsko

ČR

14%
25%
3%

Japonsko

3%

Rusko

6%

Francie

Bělorusko

19%
30%

ostatní
(Maďarsko,
Slovensko, Ukrajina,
Gruzie, USA,
Chorvatsko, Korea)

112

Seznam příloh:
I. Osobnosti Společnosti F. Chopina od založení až po současnost
1. Jaroslav Procházka
2. Jan Simonides
3. Václav Holzknecht
4. František Rauch
5. Karel Nejdl
6. Osvald Klapper
7. Miloslav Bervíd
8. Valentina Kameníková
9. Emil Vlk
10. Ondřej Valenta
11. Členové Společnosti F. Chopina v roce 1979

II. Současní členové Společnosti F. Chopina v Mariánských Lázních
1. prof. Ivan Klánský
2. MgA. Martin Kasík
3. Eva Smejkalová
4. Anna Kotounová
5. Růžena Knedlíková
6. Mgr. Halka Klánská
7. Mgr. Eva Boguniová
8. PhDr. Marie Bořek-Dohalská
9. Dr. Petr Horký RNDr.

III. Ukázky brožur, zpráv SFCH, vstupenek
1. Ukázka programu Chopinova festivalu z roku 1964
2. Plakát Chopinova festivalu z roku 1963
3. Přední strana brožury Chopinova festivalu z roku 1959-64
4. Zprávy Společnosti F. Chopina v Mariánských Lázních z roku 1995
5. Zprávy Společnosti F. Chopina z roku 2008
6. Program a pozvánka z Chopinova festivalu z roku 2012
7. Ukázky vstupenek
8. Ukázka výhodné slevy v restauraci
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9. Program z roku 2011
10. Ukázka samolepek
11. Pozvánka na výstavu
12. Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně v roce 1872 a 2009
13. Brožura Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina z roku 2010
14. Pozvánka na Chopinovu soutěž
15. Losování 8. Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina v hotelu Villa Butterfly
16. Podmínky 20. Československé klavírní soutěže F. Chopina
17. Pozvánka na Chopinův festival roku 2004
18. Předávání cen vítězům Chopinovy klavírní soutěže v M. L.
VI. Rozhovory s osobnostmi Chopinova festivalu a Společnosti Fryderyka
Chopina v Mariánských Lázních
A) MgA. Martin Kasík
B) Ondřej Valenta
C) prof. Ivan Klánský
D) Lukáš Klánský
E) Mgr. Halka Klánská
F) Mgr. Eva Boguniová
G) Růžena Knedlíková
H) RNDr. Petr Horký
CH) PhDr. Luděk Nosek
V. Graf laureátů Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina
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