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Konzervato Brno, t . Kpt. Jaroše 45, je školou, která bezplatn poskytuje vyšší odborné
vzd lání v oborech vzd lání Hudba, Zp v a Hudebn dramatické um ní. Po zakladateli
Leoši Janá kovi v jejím ele stáli další významní skladatelé a um lci - Jan Kunc, Zden k
Blažek, Karel Horký, Jan ezní ek, Evžen Záme ník. Plejáda p edních brn nských
um lc a pedagog vychovala k dnešnímu dni více než 4 tisíce absolvent , kte í
významn obohacují moravskou, eskou i zahrani ní kulturu v oblasti hudebního a
divadelního (d íve i tane ního) um ní.
Jak spolupracujete s pedagogy ZUŠ?
Se ZUŠ spolupracujeme velmi úzce.
ada našich pedagog na ZUŠ vyu uje,
což má nesporný význam pro podchycení talentovaných žák , z nichž ti
nejlepší u nás pozd ji studují. Pro naše
pedagogy znamená výuka za ínajících
instrumentalist na ZUŠ velký zdroj
zkušeností v oblasti metodiky, které
mohou uplatnit i p i výuce starších
žák . A opa n , pro hudební školy je
jist
p ínosem
p sobení
našich
pedagog , kte í jsou asto výkonnými
um lci s bohatou praxí. U itel m ZUŠ
naše konzervato , akreditovaná ministerstvem školství jako vzd lávací instituce, nabízí již n kolik let celoro ní
cyklus kurz , známých jako smy cové,
klavírní, kytarové a od p íštího roku
také dechové soboty.

Odpovídají znalosti absolvent
ZUŠ u p ijímacího ízení Vašim
p edstavám?
U talentových p ijímacích zkoušek se
snažíme u uchaze co nejlépe roze-

znat a posoudit míru talentu, k emuž
nám poslouží p edvedené dovednosti,
které uchaze získal studiem na ZUŠ.
P ípadné nedostatky ve znalostech z
oblasti všeobecné hudební nauky se
dají „dohnat" pozd ji. Proto u zkoušky z
hudební nauky netrváme na rozsáhlých
teoretických znalostech, ale prakticky
ov ujeme zejména smysl pro rytmus a
schopnosti v oblasti intonace, sluchové
analýzy a hudební pam ti.
Nabízí Vaše škola vedle „klasických"
obor také n jaké novinky (zobcová
flétna, EKN)?
Ano, zavedli jsme studium hry na
zobcovou flétnu. P ijali jsme již první
uchaze e. Vyu ovat tento obor bude
zakladatelka a lenka souboru Giardino Musicale.
Hru na elektronické hudební nástroje
nevyu ujeme, ale žáci se v rámci p edm tu informa ní a komunika ní technologie u í ovládat nota ní programy,
které jim umož ují editaci notového
zápisu. Po íta ová u ebna s t inácti PC
je žák m k dispozici po celou otevírací
dobu školy, pokud zrovna neprobíhá
výuka, navíc i v ned li od 12 do 20
hodin.
Jak se díváte na vytvo ení pedagogické
v tve v pomaturitních ro nících, i na
ukon ení studia bakalá skou
zkouškou?
V pomaturitní ásti studia, tedy v 5. a
6. ro níku, jsou žáci povinn vzd láváni i v d ležitých pedagogických
p edm tech. Považuji to za správné.
Zam it se hned po maturit pouze
pedagogickým sm rem by mohlo vést
k nižší náro nosti hlavní „v tve", která
je vlastn páte í celého studia, jež

vrcholí ve ejným absolventským výkonem v hlavním oboru. Mnozí erství
absolventi nep edpokládají pedagogickou kariéru. Plni elánu, že budou
výkonnými um lci, teprve po letech
objeví krásu pedagogické innosti.
Sou asný stav umož uje, aby pedagog
hlavního oboru citliv zvolil náro nost
díla pro absolventský výkon svého žáka,
o n mž ví, že se bude ubírat pedagogickým sm rem.
Bakalá skou zkoušku by žáci patrn
uvítali. Sou asný stav legislativy to
však neumož uje. Mimo jiné by bylo
patrn nutno prodloužit pomaturitní
ást studia o jeden rok.
ZUŠ i konzervato e eká tvorba
školních vzd lávacích program . Jak
tento proces liberalizace vnímáte?
Proces vnímám kladn . Umož uje
nap . uplatnit kulturní specifika daného
regionu. Leoš Janá ek, když v roce
1919 zakládal brn nskou konzervato ,
prohlásil, že by cht l, aby byla jiná než
pražská (do té doby v echách jedí-

na). Doba se ale za devadesát let velmi
zm nila. Dnes, v dob internetu, multimédií a snadného rychlého cestování,
m žeme lépe sledovat sou asné trendy
všude ve sv t a toho také využíváme.
O to t žší bude zvolit priority a vytvo it
ten správný školní vzd lávací program.
Které úsp chy Vašich student Vám v
poslední dob ud laly nejv tší radost?
Tento m síc to byla premiéra a dv
p edstavení opery Dido a Aeneas od
Henryho Purcella. Dále koncert s dílem
J. S. Bacha pro jeden, dva, t i a ty i
klavíry s doprovodem komorního
orchestru. První koncert se odehrál v
Brn . Díky mezinárodní spolupráci se
pak projekt p esunul na území SRN, a to
do Tegernsee a Mnichova. Rád bych
zmínil projekt „Brn nské klavírní
mládí", který je založen na spole ném
koncertu žák konzervato e a brn n-

ských základních um leckých škol. Za
velký úsp ch považuji také absolventská vystoupení, která prezentují velkou
míru tzv. p idané hodnoty, tedy toho,
co žák za šest let studia v konzervato i
získal. Letos nám absolvuje 49 student , z nichž 8 hraje s doprovodem
orchestru. T ší m víceletá spolupráce s
konzervato í a hudební školou v srbském Kragujevaci.
Velmi si cením ob tavé práce pedagog p i p íprav student na sout že.
Z mnoha ocen ní, kterých dosáhli naši
studenti doma i v zahrani í, alespo
tato:

3. cena v kategorii Komorní hudba.
Alexej Aslamas j. h. - housle Sout ž
konzervato í 2007 16. -18.11.2007
Pardubice
Ji í Miroslav Procházka - 4. ro ník - zp v
1. místo

Concertino Praga 2008

Richard Reiprich - 2. ro ník - klavír
„Grand Prix Laureáte" (absolutní vít z)

Karolína Smutná - 3. ro ník - flétna L
cena v národní sout ži

Donostia Hiria 2008 7. - 9.3. 2008
Ciudad de Sa Sebastián, Špan lsko

Anton Aslamas - 5. ro ník - klavír

VIII. ro ník klavírní sout že „Pro
Bohemia" 24. - 26.10.2007 Ostrava

Klára Mare ková - 2. ro ník - klavír 1.
cena ve lil. kategorii, cena za provedení
povinné skladby Petra Ebena

Mezinárodní sout ž mladých interpret 11. - 14. 10. 2007 Víde ,
Rakousko

Pís ová sout ž Bohuslava Martin l L14.10.2007 Praha

Romana Jedli ková - 4. ro ník - zp v L
místo

