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FILMOVÁ BIOGRAFIE O HUDEBNÍCH OSOBNOSTECH – 1. DÍL

Veronika Ševčíková

Hudební fi lm1 je třeba chápat jako specifi c-
kou žánrovou kategorii fi lmu, kategorii svou 
povahou značně jedinečnou a nezaměnitel-
nou. Jako hudební fi lm je obvykle označován 
takový fi lmový produkt, „v němž hudba plní 
nezastupitelnou a namnoze i dominantní 
syntakticko-sémantickou úlohu, resp. 
v němž se reálie hudby a hudebního života 
stávají určitou složkou námětu a obsahu2“.

Filmová biografi e o hudebních osobnostech 

jako subžánr hudebního fi lmu a její typologie

Žánr hudebního fi lmu lze samozřejmě 
dále členit do mnoha dalších dílčích sub-
žánrových kategorií podle řady možných 
vymezovacích kritérií3. Z pohledu hudební 
pedagogiky jde pak především o  možný 
praktický způsob školního využití každého 
jednotlivého produktu, který je samozřejmě 
v  souladu s  tím, čeho chceme konkrétní 
prací s hudebním fi lmem ve výuce dosáh-
nout (tedy s  edukačními cíli). Za  nosné 
z hlediska jejich potenciálního výchovného 
využití je pak třeba považovat zejména 
tyto dílčí žánry hudebního fi lmu: záznamy 
koncertů a hudebních představení, doku-
menty o hudbě a hudebních osobnostech, 
fi lmové muzikály a fi lmové přepisy hudebně 
dramatických žánrů (např. dvojí česká fi l-
mová verze Dvořákovy Rusalky – režiséři 
Václav Kašlík 1962 a  Petr Weigl 1977; 
nebo rakousko-německá fi lmová adaptace 
Pucciniho La Bohème, 2008), fi lmové vizu-
alizace hudby a fi lmové biografi e o hudeb-
ních osobnostech.

 Samostatnou skupinu navíc představují 
takové hudební fi lmy, které jsou svou mimo-
řádně originální podobou do již zmíněných 

1 Pro základní orientaci viz např. http://en.wi-
kipedia.org/wiki/Category:Films_about_mu-
sic_and_musicians a  také http://www.lib.
berkeley.edu/MRC/musicmovies.html.
2 FUKAČ, J.; VYSLOUŽIL, J. (ed.) Slovník české 
hudební kultury. Praha : Supraphon, 1997. ISBN 
80-7058-462-9, s. 303.
3 Blíže např. SCHWARZ, J. Film jako prostře-
dek popularizace hudby. Praha : Univerzita 
Karlova, 2012 (in press).

dílčích kategorií nezařaditelné. Za zmínku 
stojí především hudební fi lmy španělského 
režiséra Carlose Saury, široce rozkročené 
mezi hudebním a tanečním fi lmem. Zejména 
pak jeho Carmen (1983) anebo fi lmová adap-
tace „pantomimického“ divadelního před-
stavení Tančírna (1983), uváděného původně 
od roku 1981 v pařížském Le Théatre du 
Campagnol. 

Jako o hudebním fi lmu je však možné 
uvažovat i u řady dalších titulů, které jsou 
sice na první pohled žánrově mimo tuto 
kategorii, ale hudba v  nich přesto hraje 
významnou, resp. přímo klíčovou formo-
tvornou i  významotvornou roli, vybízí 
k potenciálním analýzám sémiotickým či 
archetypálním (z  nejnovějších titulů jde 
např. o Černou labuť (2000), kde se hudba 
a balet Čajkovského stávají samy o sobě ma-
ximálně fungujícím znakovým systémem, 
symbolickým modelem).4 

Specifi čnost fi lmových biografi í o hudeb-
ních osobnostech tkví především v tom, že 
vedle nutné složky hudební staví především 
na silném „životním příběhu“, který, ať už 
je to pravda či není, zcela jasně odkazuje 
k  jakémusi obecně známému či ještě lépe 
univerzálně sdílenému jádru pravdivosti. 
Tyto fi lmy se téměř bez výjimky snaží pů-
sobit velmi seriózně a často i maximálně 
faktografi cky přesně. Je pro ně mj. typické 
časté užívání rozličných potvrzovacích pro-
středků, které mají násobit dojem, že jde 
o realistický pohled na pojímanou osobnost, 
jeho dílo, dobu (fi lmy tak např. v dedikaci, 
ale i  v prologu či epilogu zdůrazňují, že 
vycházejí ze skutečných událostí, používají 
titulkové odkazy na konkrétní roky a místa 
uvozující dějové uzly a zvraty, jsou běžně 
natáčeny v autentických prostředích, prezen-
tují dobové fotografi e, programy koncertů 
a divadelních představení, v rámci detail-
ních záběrů používají autografů, imitují 
co nejpřesněji fyzickou podobu osobností, 
jejich způsob komunikace atd.). Další možná 

4 Hudba má ostatně v kategorii tzv. tanečních 
fi lmů vždy mimořádně důležitou roli, určuje 
a utváří nejen syntaktickou ale i sémantickou 
rovinu díla.

vnitřní klasifi kace fi lmových biografi í o hu-
debních osobnostech hovoří o třech nejčas-
tějších autorských přístupech k pojetí tohoto 
fi lmového subžánru: 

• fi lmové biografi e o hudebních osobnos-

tech s dokumentaristickým záměrem

Z  hlediska možného školního využití 
hudebního fi lmu představují samozřejmě 
mimořádně důležitou skupinu hudební bio-
grafi e, jejichž záměr je výrazně dokumenta-
ristický. Jejich snahou je zachytit fi lmovými 
prostředky hudební fenomén pokud možno 
věrně, či v rámci subžánru a jeho specifi k co 
nejvěrněji. Jde jednak o hudební fi lmy stavě-
jící na precizním studiu reálných muzikolo-
gických a historických pramenů, které jsou 
navíc po odborné stránce pečlivě konzulto-
vány s vědeckými poradci a konfrontovány 
se závažnými a respektovanými referencemi 
(v domácím kontextu je třeba jmenovat např. 
fi lm Božská Ema (1979) Jiřího Krejčíka). 
Na  druhé straně jde o  fi lmy vycházející 
z dochované korespondence, ze vzpomínek 
rodiny, přátel a současníků, z existujících 
rozhlasových, televizních, fi lmových zá-
znamů. (Příkladem může být fi lm Za mo-
řem (2004), subžánrově hraničící s fi lmovým 
muzikálem, protože obsahuje hned tři velká 
muzikálová čísla zasazená formou snů 
a vzpomínek do jinak značně realistického 
narativního rámce. Film zachycuje životní 
osudy a částečně i genezi tvorby amerického 
kabaretiéra Bobbyho Darina – Darinův ma-
nažer, přítel a švagr Steve Blauner nejen ko-
rigoval scénář fi lmu, ale dohlížel nad celou 
jeho výrobou a propagaci.)

Zvláštními případy jsou pak fi lmy o dosud 
žijících hudebních osobnostech, které se pak 
logicky zaměřují jen na určité momenty z je-
jich života a tvorby a mohou mít i značně 
stylizovanou či symbolickou povahu (např. 
fi lm Beze mě: šest tváří Boba Dylana (2007 
nebo Great Balls of Fire! (1989) o americ-
kém rock´n´rollovém a country zpěváku, 
skladateli a pianistovi Jerrym Lee Lewisovi). 
Z těchto fi lmů pak navíc naprosto menšino-
vou skupinu tvoří ty, na nichž se osobnosti, 
o jejichž životě a tvorbě fi lmy vyprávějí, také 

Anotace:  Text je zaměřen na problematiku dílčího subžánru hudebního fi lmu. Autorka defi nuje žánr hudebního fi lmu a klasifi kuje jej podle kritéria 

potenciálního edukačního využití. Vymezuje tří typologicky odlišné skupiny: fi lmové biografi e o hudebních osobnostech s dokumentaristickým 

záměrem; hudební fi lmy o částečně či zcela fi ktivních hudebních osobnostech;  a hudební fi lmy o „obyčejných lidech“.

Klíčová slova:  hudební fi lm, fi lmová biografi e o hudebních osobnostech.

FROM THE CONTENT
The third issue of the quarterly Music Education provides a  lot of interesting 

information.  We continue with the series Music and Painting (this time about 
mannerism) by J. Bláha.  We fi nish the group of articles about Camille Saint-Saëns’s 
stays in Prague (by I. Ašenbrenerová). We introduce a fi rst part of a new series which 
is called Film Biography about Music Personalities (by V. Ševčíková). The text is 
focused on the issue of a partial subgenre of a music fi lm.

The author of the next new series – The Songs in the Keys, the Keys in the Songs – 
is M. Nedělka. He deals with the way of presenting national and folk culture to young 
people and with song accompaniment on keyboard instruments.

The essay by H. Váňová called A Child’s Attitude to Music is the contribution to 
a theoretical clarifi cation of the group of pupils’ musicality harmonizing parts which 
are on the boundary between music psychology and music sociology. How develop 
a positive attitude to music in children, how develop their musical abilities and skills?  
In her article Creative Drama Education – Its Use in Music Education in the First 
Grade of Elementary Schools, P. Schneiderová familiarizes us with the results of an 
empiric survey of the awareness about the means of creative drama education and 
their use in music-drama educational process among teachers in the fi rst grade of 
elementary schools.

The medallion To the 90th Anniversary of Ilja Hurník’s Birthday introduces the 
life of an artist – a  composer, concert pianist, teacher, music popularizer, whose 
contribution to musical-pedagogical area is outstanding (by K. Hurníková). From 
other articles we draw attention to Kusák’s review of J. Zubíček monograph called 
Development Changes in Piano Works by the Ostrava Region Composers since 1950, to 
problems of studying the piano at the Faculty of Education in Pilsen (by E. Vimrová), 
to interpretative competition of faculties of education in the Czech Republic with 
international participation which took place in Pilsen. (by S. Luhanová). Except 
for the regular note supplement, we can fi nd also About Music in English (by S. 
Pecháček) and the news about music activities which took place in Pilsen (The Day of 
Singing at Conservatory Pilsen – S. Luhanová), in Mladá Boleslav (The Evening with 
Přemysl Kočí’s Musicals – J. Jiřičková) and in Svitavy (The Jubilee 10th Year of FAPS 
/The Festival of Amateurish Choirs/ Svitavy 2012 – J. Laburda).

AUS DEM INHALT
Die dritte Nummer der Zeitschrift Musikerziehung bringt viel interessanten 

Lesestoff. Der Zyklus von J. Bláha „Musik und Bild“ (in dieser Ausgabe geht es um 
Manierismus) wird fortgesetzt. Wir beenden die Aufsatzreihe über die Aufenthalte 
von Camille Saint-Saëns in Prag (I. Ašenbrenerová). Und es erscheint der erste Teil 
der neuen Reihe mit dem Titel „Filmbiografi en musikalischer Persönlichkeiten“ 
(Autorin V. Ševčíková). Der Text spezialisiert sich auf ein Teilgebiet des Untergenres 
Musikfi lm. Autor einer weiteren neuen Reihe „Lieder in den Tasten, Tasten 
in Liedern“ ist M. Nedělka. Hierbei geht es vor allem darum, wie man jungen 
Menschen National- und Volkskultur vorstellen kann und sie beschäftigt sich mit der 
musikalischen Begleitung auf Tasteninstrumenten.

Die Studie von H. Váňová „Die Beziehung des Kindes zur Musik“ ist ein Beitrag 
zum theoretischen Verständnis der Gruppe von dynamisierenden Elementen der 
Musikalität eines Schülers, die an der Grenze zwischen Musikpsychologie und 
Musiksoziologie liegen. Wie kann man im Kind eine positive Einstellung zur Musik 
entwickeln, wie können seine musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern? 
P. Schneiderová macht uns in ihrem Artikel „Kreative Dramatik – wie man diese in 
der Musikerziehung an Grundschulen einsetzen kann“ mit den Ergebnissen einer 
empirischen Forschung über das Wissen zu dieser Problematik an Grundschulen 
bekannt und wie sich diese Erkenntnisse darüber im musikalischen Erziehungsprozess 
einsetzen lassen. Das Porträt „Zum 90. Geburtstag von Ilja Hurník“ stellt uns das 
Leben des Künstlers, Komponisten, Konzertmeisters, Schriftstellers, Lehrers, Musik-
Propagandisten vor, dessen Engagement auf dem Gebiet der Musikpädagogik nicht 
zu übersehen ist (Autorin K. Hurníková).

Unter anderem möchten wir aufmerksam machen auf Kusáks Rezension der 
Monografi e zu J. Zubíček „Klavierschaffen von Komponisten in der Ostrauer Region 
ab 1950“, auf den Beitrag zu Problemen im Studium zum Spiel auf Instrumenten an 
der Pädagogischen Fakultät in Pilsen (E. Vimrová), auf den Interpretationswettbewerb 
der pädagogischen Fakultäten der Tschechischen Republik mit internationaler 
Teilnahme in Pilsen (S. Luhanová).

Neben der regelmäßig erscheinenden Notenbeilage fi nden wir die Rubrik 
„Über Musik in Englisch“ (S. Pecháček) und eine Nachricht über musikalische 
Veranstaltungen, die in Pilsen, Mladá Boleslav sowie Svitavy stattfanden (Tag des 
Gesangs an der Pilsener Musikschule – S. Luhanová, einen Abend mit Musikalen 
von Přemysl Kočí – J. Jiřičková, 10. Jubiläum der FAPS Svitavy 2012 – J. Laburda).
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