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l ''.. An1onÍn hlořák pro (mlad{t pi*

nist1n Ustky do památnlku, Dvč
perJičlty, Silhouetty, op. 6' Huaio"

,i resklt Flg dur a Ger dur, op. 1O1,
'', PoetlckÓ nálady' op.85, Menuc-

. ty, op. 28' Valčlk A dur, op.5d

' 
Ekloge E dur ě' 4 aJ., Tomáš VÍ-

l1, šek_ piano .
Nahráno 7.-9' 1. a 4.-5.2.2005, vMěstském. divadlc vllrrnovč

.:. na klavítrr zn Petrof' hudební e
zrnlkov{ režtc Jiií Churáěek Cc}

,' ' koýčar7.7:19'
.i :

' ;,,. 
'1zdeněk 

Pachovslqý
' .r ii' ;,

' ', .Nahrávky Tomášl Víška, věno

"''.. 
yané vposlednÍm obdobÍ přede

'. _' 
všÍm české klavímí worbě, jsou

: po.zbrutrodné z*trěkolika oúvóoú.
Jejich nekonvenčnÍ dramaturgie

' , , je VŽdy určována' zvláštní ideou

. 
'': 

z1 vŽdy náročná. Vůdčím momentem
' dvořákovského snÍmku je snaha

pňblÍŽt klavímí dílg českého skla-:. datele mladým piánistům. Víšek
pňpravoval nahrávku dlouho, sje
jím repertoárem obejel řadu měs!
kde skladby veřejně hrál a získal. pÍo ně mladé pianisty ijejich uči_

, tele. o jeho znalosti Dvořákovy. klavÍmÍ tvorby svědčÍ také podrob-. 
'né a zasvěcené průvodní slovo v
bookletu snÍmku 0e potěšitelné,
že český text je na prvnÍm místě,
následován překlady do angličtiny' a němčiny) v jehoŽ Úvodu Víšek' Dvořákovo klavímí dílo nejprve
\^jstíŽně charakterizuje' Přínos

. těc|tto řádků spočívá zejména v
torn, Že VÍšek nezmiňuje pouze
skladatelův výjimďný talen! ale
poukazuje rovněŽ na skutďnosq
jÍž jsou si vědomi pouze ti, kteí na
klavír Dvořókovy kompozice někdy
hráli. A sice, Že skladatel na tento
nástroj opravdu hrát dovedl (vždyť
občas hrával své komomÍ sklad6y,
v nichá klavír léměř vždy dominrl.
jg veřejně), ale sólovrjm pianistou
nebyl, ani na něj nikdy nebyl školen.
Tak se také stalo. Že na'rždy se
ifdil zákonitostmi klavÍmÍ lechniky,
'l rt:díž při všÍ náročnosti a brilant_

nosti ýlastně logické epohodlné, ne
vždy pronikl flo tajemstvÍ co nejú-
činnějšlho rozeŽnění klavímího wu-
ku v sou|adu s hudebním nápadem.
Nicméně jeho hudba je tak sdělná
a nálada skladeb tak pbsvědčlví
Že podle Vfškových slav ,rozhodně
stojí za tq se všemi nóstmhomi se -

poplat a Dvořúktfo klwÍr rczeznÍl
i kdybychom měli někde dlouho
přemýšlet, jok na toi A právě
skladby, kde'by měla být tato cesJ
ta přece jen snazší, 'recenzovaná
nahrávka pňnáší.
Kompaktní disk obsahuje tňcet
sedm skladéb. Jsou v něm mini-
atury jako' Legéndo, Témo, ďttě,-
Presta Či polka Pomněnko, které
ani sklaďatel nezahmul do své
tvorby a ňeobjwují'se.ani vkom-
pletní nahrávce Radoslava Kvapila.
Podstatnou část snímku tvoří mj.
wáŽliý výběr ze Silhouett, Menu-
eťů a Poeticlajctt nólod i známý
VotčÍk A dur či proslulá Humores-
ka Ges dur. Yíšek hraje tato dfla'
prostě a zřetelně, se střÍdmou
pedalizací a se zřejmým zaujetím,
bez snahy o vnějšÍ efeK, kteýje
této hudbě cizí. Byý to skladby
určené pro domácí muzicÍrovánÍ
a jsou nadmíru.vhodné pro ped*
gogickou činnost jako první krok
do wěta Dvořákoqy hudby nejen
klavÍmÍ. Hodnotu snímku by pod-
poňlo i vydánÍ nahraných skladeb
ve zvláštní edici. Něco obdobného
jako učinil Vácbv Štěpán s klavÍr.
ním dÍlem Bedňcha Smetany ve
třech sešitech, odlišných pbate
obtížnosti skladeb. DŮležité ale je,
že CDje na světě a všem, kdojehó
vydánípodpoňli, patří dlk a uznání' ]

Íakové snímky má skutečně smysl vydáVal Tomáš Víšet se uŽ dřÍve
owědčíl jako hledač a prúzkumník' neváhal nikdy obohatit svůj re-
pertoáÍ o díla, s kterými se málokdo měl chuť poprat, dokázal si je
ptosadÍt na koncerty i na nahrávky. Klavírní skladby Antonína Dvorá_
ka ptovází soud o jejich nehratelnosti. Íomáš Víšón nezapírá, že si
s lecčím musí klavírísta hodně pohrát, neŽ dosáhne výsledku, je však
jedním z mála, kteří se toho nebojí, i kdyŽ by i pro náj mohlo být po_
hodlnější klavírního Dvoiáka odložit' Druhým aspektjm, kteý i prv-
ním souvisÍ, je idea, kteÍou si Víšek stanovi a za Keřou jde. Tentokrát
t0 byl úkol nalézt v Dvořákově klavírním díle něco, co bý pomohlo ne-
důvěru a předsudek nehratelnostl překonat a čínr by moht po Dvořá_
ka-získat mladé klavíňsty (Že se ovšem nejedná o itladby pro zaiá_
tečníky' relativizuje Víšek slovem "mladé. v závorce). Vybral :z r

skladbíček' mezi nimiŽ je řada zcela neznámých (Presto is dur ret<on_ i
stuoval z rukopisu a Presto e matl také dokončil), je tu pět premiér. 

I
Rozpěti je od první zachované klavírní skladbičky Pornnen*a t'ňacti' i
letého Dvořáka ď po poslední skladatelovu uiíi'ni 

'r,ňoouloň.', 
]

která so také stala jeho nejznámější, Humoresku Fis our. lanÍzí se ši-
toké tozpětí - od skladbiček triviálnich (což ovšem nemyslím v tomto
přÍpadě pejoraťvně} aŽ k neprávem opomí.jeným skvostím, jako jsou
například silhauew nebcj Poetické náladý' ialézt,,Jybíat a nastudo-

vat skladby byl jeden z bodů na ces-
tě k uskutečňování nápadu. Další
bylo nalézt sponzory (čtyň hlavní
a dalších sedm přispěvatelů) a tak
dále. Vynika1ící je zvuková stránka
snÍmku, ktery byl natočsn v lVěst_
ském divadle v Turnově na klavíru
PetÍof (hudební a aluková režie Jiří
Churáček, zásluhu má také ladič
Petr Pazouí). A konečně si Tomáš
Víšek sám napsal prúvodní text, po_
učený, informačně bohaý, skvéle
formulovaný.
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