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sVětOVé HUDEBNÍ fóRUm V tAlliNNU
26. 9.–1. 10. 2011, EstONskO
Jaroslava Lojdová

Ve dnech 26. 9.–1. 10. 2011 se v estonském 
Tallinnu uskutečnilo 4. světové hudební fórum 
pořádané Mezinárodní hudební radou (IMC) 
ve  spolupráci s  Evropskou hudební radou 
(EMC) a Estonskou hudební radou. Setkání se 
zúčastnilo přibližně 300 účastníků z 50 zemí 
Evropy, Asie, Afriky, Jižní a Severní Ameriky. 
Oceánie a Austrálie. Fórum bylo velmi zajímavé 
tím, že nebylo zaměřené pouze na hudební 
pedagogiku, ale inspiraci mohli načerpat také 
hudební interpreti, skladatelé nebo hudební 
manažeři a přední představitelé kulturního 
života jednotlivých zemí. Nechyběli však ani 
zástupci vlád, mezivládních organizací, roz-
vojových agentur a nadací. Hlavním tématem 
konference byla Hudba jako prostředek 
společenských změn. Tento nosný pilíř 
setkání se dále dělil do pěti hlavních oblastí: 
Hudba jako prostředek pro společenskou 
změnu, Současné výzvy a příležitosti pro hu-
dební vzdělávání, Hudební distribuce a export, 
Hudba a rozvoj a Mládež: neformální prostor.
 Nejdříve však pár slov o Mezinárodní hudební 
radě. IMC byla založena roku 1949 generál-
ním ředitelem UNESCO jako poradní orgán 
této organizace pro otázky hudby a je největší 
světovou sítí organizací, institucí a jednotlivců, 
kteří se angažují v oblasti hudby. Ve své misi se 
IMC shoduje se základním posláním UNESCO 
– snaží se podporovat, uchovávat a rozvíjet ná-
rodní kulturní specifika a jejich zpřístupnění 
všem obyvatelům naší planety. Mezinárodní 
hudební rada vydala pět hudebních práv:

Práva pro všechny děti, mládež a dospělé:
• vyjádřit se svobodně hudbou;
• naučit se hudebním jazykům a dovednostem;
• mít přístup k hudebnímu začlenění pro-

střednictvím participace, poslechu, tvorby 
a informací.

Práva pro všechny hudební umělce:
• rozvinout svůj umělecký potenciál a komu-

nikovat prostřednictvím médií;
• získat řádné ocenění a finanční ohodnocení 

za svou práci.

Těmito právy zaručuje IMC rozvoj mezi 
jednotlivými světovými hudebními kulturami 
a posílení přátelských vztahů, které jsou zalo-
žené na absolutní rovnocennosti, vzájemném 
respektu a uznání. EMC je regionálním orgá-
nem Mezinárodní hudební rady a je zastřešu-
jícím termínem pro hudební život v Evropě.

V průběhu setkání jsem se zaměřila na dvě 
oblasti, které vnímám z hlediska své profese 
jako klíčové – aktivity a projekty studentů 
a nové trendy v hudebním vzdělávání v růz-
ných zemích světa. Druhá oblast se vztaho-
vala ke dvěma hlavním blokům, nazvaným 
Kontexty formálního a  neformálního hu-

debního vzdělávání ve školách a komunitách 
z mezinárodní perspektivy a Hudební vzdě-
lávání v proměnách – informační a komuni-
kační technologie angažují hudební pedagogy. 
Referující z prvního bloku se zabývali otáz-
kami propojení formálního a neformálního 
hudebního vzdělávání. S rozvíjejícími se in-
formačními a komunikačními technologiemi 
přibývá stále více dětí a mládeže, ztrácejících 
zájem o školní hudební výchovu. Ta nereaguje 
dostatečně pružně na modernizaci společnosti, 
a tím i na nové metody výuky. Jaká je tedy 
budoucnost hudební výchovy a rozvoje hu-
debnosti dnešních dětí a mládeže? Zdá se mi, 

jakoby se s uspěchanou dobou vytrácela trpěli-
vost, úcta k tradicím a láska k hudbě. Z hudby 
se zkrátka stává prostředek komercionalizace 
a v médiích už běžně slyšíme pojmy kreativní 
či kulturní průmysl. Slovo „tradiční“ už dnes 
zavání archaismem. Proč se také ohlížet na mi-
nulost, když budoucnost leží v  pokroku?!! 
Postupovat bychom však měli po kroku, jak 
slovo samo napovídá. Dnešní společnost se 
řítí vpřed a ze slova pokrok se nám najednou 
stal poskok. Někdy však krok vzad znamená 
poskok vpřed – dejme si ale pozor na poskoky 
moderní společnosti!

Druhý blok byl zaměřený na  praktické 

a efektivní využití informačních a komuni-
kačních technologií v hudebním vzdělávání. 
Velmi poutavý byl příspěvek děkanky a ře-
ditelky Manhattan School of Music v New 
Yorku, Christianne Orto. Její prezentace se 
týkala technologií pro elektronickou výuku 
za účelem importu a exportu vzdělávácích 
zdrojů, rozšíření kurikula a možností výuky, 
globální expanze krásného umění a propagace 
klíčových iniciativ MSM, jakými jsou například 
nábory nových členů, konkurzy na dálku, pří-
nos nových podnětů a nové definování hudební 
profese v 21. století.

Anotace: Autorka přibližuje průběh a obsah 4. světového hudebního fóra, které se konalo v estonském Tallinnu pod záštitou Mezinárodní hu-
dební rady, Evropské hudební rady a Estonské hudební rady. Příspěvek pojednává zejména o oblastech, které autorka z hlediska své profese vidí 
jako klíčové – o aktivitách a projektech studentů a o nových trendech v hudebním vzdělávání v různých zemích světa. Je výzvou k zamyšlení pro 
všechny, kterým není lhostejná budoucnost hudební výchovy a rozvoj hudebnosti dnešních dětí a mládeže.
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Youth Advisory Group – mládežnický poradní orgán IMC

Před rokem jsme na tomto místě přáli vše nejlepší 
k 85. narozeninám panu Vratislavu Beránkovi, 
bývalému členu  redakční rady Hudební výchovy. 

Bohužel nás nedávno zastihla smutná zpráva o jeho 
úmrtí. Vyjadřujeme upřímnou soustrast nad jeho 
odchodem a  děkujeme mu za dlouholetou spolupráci 
a předávání celoživotních zkušeností.  

Redakce Hudební výchovy

From THe coNTeNT
In the first issue of the music magazine Music Education, the series Music and 

Painting continues with the topic The Early Italian Renaissance and The Second 
Franco-Flemish School. Its author J. Bláha further informs about the planned 
anniversaries of this series for the present year. I. Ašenbrenerová writes about the 
first Camille Saint-Saëns’s stay in Prague. P. Bělohlávková’s memory of Rudolf 
Firkušný reminds the 100th birth anniversary of this excellent piano virtuoso. 

Eurythmie is the art of physical exercise which may help man to express 
their personality in connection with the character of a poetic or music work. J. 
Konvalinková deals with it in the article Eurythmie – The Art of Physical Exercise 
and School Subject of Waldorf Pedagogy, whose first part we present in this issue. 
J. Lojdová informs about the World Music Forum in Tallinn. 

Another interesting article is called Montessori Music – Bells by I. Matiašková. M. 
Hons in his review of the book How to Listen to Music by J. Bartoš draws attention 
to the pedagogic activities and public enlightenment of this author – an outstand-
ing personality of the Czech music science at the beginning of the 20th century.

The next review called About the Folk Song in the Works by Czech Composers 
is by L. Saláková and it deals with the monograph by S. Pecháček called The 
Folk Song and Choir Works. It was published in 2010 in Karolinum Publishing 
House. The author summarizes the results of his theoretical research and active 
choir conductor activity.

The headlines of the other articles in the first issue of the magazine are the 
following: Contemporary music at school? Try the project Nuberg! (M. Spiritová); 
Get up from the Desks, in which L. Vacková deals with the problem of music and 
physical exercise education. M. Vašíčková introduces a good idea of hers to organ-
ize beneficial concerts of students of singing at the Pedagogical Faculty in Plzeň.

We are going to learn about Zdeněk Zahradník and his opera Cinderella in the 
article by L. Přikrylová. The issue contains also regular sections About Music in 
English, From Music Anniversaries – January–March 2012 and note supplement 
with the song Halí belí.

auS dem iNHalT
In der ersten Nummer des nächsten Jahrgangs der Zeitschrift Musikerziehung 

erscheint eine weitere Folge von „Musik und Bild“ zum Thema „Die italieni-
sche Frührenaissance und die 2. franko-flämische Schule“. Der Autor J. Bláha 
informiert außerdem über die vorbereiteten Porträts der Folge für dieses Jahr. I. 
Ašenbrenerová macht die Leser mit dem ersten Aufenthalt von Camille Saint-Saëns 
in Prag bekannt. Der Beitrag von P. Bělohlávková über Rudolf Firkušný erinnert 
an den 100. Geburtstag dieses ausgezeichneten Klaviervirtuosen. Eurythmie 
ist eine Bewegungskunst, mit welcher der Mensch bestrebt ist, seine eigene 
Persönlichkeit in Verbindung mit Merkmalen eines dichterischen und musikali-
schen Werks auszudrücken. J. Konvalinková spricht über diese Bewegungsart im 
Artikel „Eurythmie-Bewegungskunst und Unterrichtsfach der Waldorf-Pädagogik“, 
den ersten Teil dazu bringen wir in dieser Nummer.

Über das internationale Musikforum in Tallinn informiert J. Lojdová. 
Interessant ist der Beitrag von I. Matiašková mit dem Titel „Montessori-Musik. 
Glocken“.

In der Rezension zum Buch von J. Bartoš „Wie man richtig Musik hört“ (Jak 
naslouchat hudbě) macht M. Hons auf die pädagogische und Aufklärungstätigkeit 
des Autors aufmerksam – einer bedeutenden Persönlichkeit der tschechischen 
Musikwissenschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Eine weitere Rezension, genannt „Über Volkslieder im Werk von tschechi-
schen Komponisten“ ist aus der Feder von L. Saláková und beschäftigt sich 
mit der Monografie von S. Pecháček „Das Volkslied und die Chorausbildung“. 
Diese erschien im Jahr 2010 im Verlag Karolinum. Der Autors faßt in dieser 
Publikation die Ergebnisse seiner theoretischen Forschung und seiner praktischen 
Chormeistertätigkeit zusammen.

Die Titel weiterer Beiträge, die in der 1. Nummer des diesjährigen Jahrgangs 
veröffentlicht werden, sind: „Zeitgenössische Musik in der Schule? Versuchen Sie 
es mit dem Projekt Nuberg!“ (M. Spiritová), „Erheben Sie sich von den Bänken“, 
in dem sich L. Vacková zur Thematik der musikalischen Bewegungserziehung 
äußert und über die gute Idee, ein Wohltätigkeitskonzert der Gesangsstudenten 
an der Pädagogischen Fakultät in Pilsen zu veranstalten, schreibt M. Vašíčková.

Über Zdeněk Zahradník und seine Oper „Aschenbuttel“ erfahren wir von L. 
Přikrylová Es erscheinen auch die gewohnten Rubriken „Über Musik in Englisch“ 
und „Musikjubiläen – Januar bis März 2012“ sowie die Notenbeilage mit dem 
Lied „Halí belí“.
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