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Co považujete za vrchol své dosavadní koncertn!
kariéry?
Loňské vystoupenÍ na PraŽském jaru s recitálem "Alois
Hába, jeho Žáci a interpreti" a recitál v rámci cyklu
Struny podzimu. To byly dva mé zatÍm nejvýznamnější
koncerty na domácÍ půdě. Ze zahraničních aktivit to
bylo vystoupenive vídeňském Musikvereinu: v prosinci
1993 jsem tam hrál dva dny po sobě Griegův koncert.

Váš podzimnÍ recitál byl isoučástÍfestivalu Musica
iudaica, na programu byla výhradně díla židovských
autorů. Zdá se, že se v poslední době na hudbu
Židovských skladatelŮ programově zaměřujete. Jak to
přišto?
Krátce po listopadu, V roce 1990 jsem dostal nabídku na
účinkování na koncertě v PaříŽiv rámci série
vystoupení českých umělcŮ pro Radio France. Bylto
vlastně záskok, ale já jsem nikdy předtím neměl recitál
na západě, tak jsem navzdory šibeničnÍmu termlnu
souhlasil. Pořadatelé měli konkrétní repertoárové
poŽadavky _ naprosto přesně určené skladby
Židovských autorŮ. Tak jsem se seznámil s nádhernými
sonátamiod Gideona Kleína, Viktora Ullmanna, Karla
Reinera... Nabídek pak pomalu přibývalo a v roce 't992
vše vyÚstilo v prezentaci Schulhoffovy jazzové Partity
na l. ročnÍku festivalu Musíca iudaica a posléze ve
studiovou realizaci všech Schulhoffových jazzem
inspirovaných klavírních děl pro Supraphon.

Jaký máte vztah
k Schulhoffovi?
Schulhoff pro mě
dlouho znamenal
autora inspirovaného
jaaem. AŽ teprve
v souvislostí
s nahráváním pro
Supraphon jsem se
začal jeho hudbou
zabyvat trochu vice.
Ve 20. letech
SchulhofÍ poměrně
rychle za sebou
*nasekal'tři klavírní
sonáý _ doslova,
protoŽe byltaké
koncertním
klavlristou, a tak
některá místa řešÍ
itřeba dost

mechanicky. Nicméně je to nádherná muzika, první
sonáta je takový jeŽatý neoklasicismus, dalŠí dvě jsou
spíše impresionistické, ale třetí navlc inspirovaná
Moravou. Asi to nenÍ náhoda, Že právě ona je jednou ze
třÍjeho klavírních skladeb, které vyšly u nás. Sonáty
jsme doplnili suitami, které má Schulhoff také tři, ale
první se zatím nepodařilo najít, takŽe je tam druhá,
poměrně jednoduchá, v podobně neoklasíckém duchu
jako prvnísonáta, a třetí, která byla napsána pro
levorukého českého píanistu otakara Hollmanna. Je to
velmi vděčná a sdělná hudba, ale protoŽe je předevšÍm
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Podat si ruku s inspirací
Rozhovor
s Tomášem Víškem

Tomáš VÍšek (1957)
začal hrát na klavír
v osmi letech. Na
praŽské konzervatoři
a posléze Akademii
múzických uměníby|
Žákem Valentiny
Kameníkové, Zdeňka
KoŽiny, Josefa
Páleníčka a Zdeňka
Jílka. Během studií se
stal několikanásobným
laureátem domácích
soutěŽí,
z mezinárodních
soutěŽí si odnesl
zvláštnícenu Janiny
Nawrocké (Chopinova soutěŽ ve Varšavě 1975),
2. cenu a cenu za interpretaci Smetany (Smetanova
soutěŽ v Hradcí Králové 197B) a 2. cenu v konkurenci
pěti oborŮ z Vídeňské mezinárodnÍ hudební soutěŽe
'1992. K jeho zatím posledním úspěchům patří 2. cena
a cena J. S. Bacha na "lbla piano Competition', v
sicilské Raguse (1994) a 5. cena na ,,Concours Milosz
Magin" v PaříŽi (1995). Vystupoval v Čechách, na
Slovensku, v Polsku, Egyptě, Maďarsku, Rusku,
Bulharsku, Německu' Francii, Hotandsku, a Rakousku'
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nUtné, aby ta hudba zněla, a pro jednu ruku je to
nesmirně těŽké, neustále létá po celé klaviatuře, tak
jsme na CD čestně napsali ''hráno oběma rukama,,.
Soubornou nahrávku Schulhoffova klavírního dila
z období od roku 1919 do jeho smrti uzavirá třetí titul,
který vychází právě ted''. Jsou na něm skladby
z rŮzných epoch a i stylově rozrůzněné. Například jeden
cyklus, kteý se uŽ nevešel na titul s hudbou
inspirovanou jazzem, nebo skladby, které Schulhoff
napsal v době, kdy se uŽ úplně přimkl ke komunismu -
optimistická skladba a Českým dělníkům. ZajÍmavé je,
Že v těchto skladbách je velmi mechanicky pojatá
polyfonie, zatímco ve skladbách z období inspirovaného
snad i Schónbergem a současně neobarokem - v cyklu
11 invencí - je polyfonie krásná, prokomponovaná.
Zařadili jsme tam také dva cykly, které si Schulhoff sám
zahrál jen jedenkrát v Životě, nečitelně je načmáral a
"schulhoffolog'' Josef Bek je pracně zrekonstruoval.
Naštěstí víme, jak řešit sporná místa. Že například
Schu|hoff, jakko|iv byl originální, reprízy měl rád
doslovné apod. Myslím, Že rekonstrukce stála za to,
a Že anita třetínahrávka nepůsobívýprodejně, nýbrŽ je
dramaturgicky kompaktn í.

Ale vypadal jste, Že do toho jdete tělem i dušÍ.
To je o tom "rvaní se za hudbu''. Já tak vypadat musím,
je to moje povinnost vůči publiku. Pravda ale je, Že moje
péče o hudbu 20. století skutečně byla v pbsledních asi
tak deseti letech nejvic vidět. Za studií jsem se
k soudobé hudbě aŽ na výjimky skoro vůbec nedostal a
trvalo poměrně dlouho, neŽ se mito podařilo. Po
absolutoriu na Akademii múzických umění (19B4).isem
nesehna| místo v Praze a jako mnohým jiným českým
umělcům mi nezbylo neŽ odejít učit na oblast. Byljsem
tři roky na konzervatoři v Teplicích a během té doby se
v Praze nade mnou zavřela voda. Pragokoncert, který
byl u nás monopolní koncertní agenturou, o mě nestál.
Mně ale bylo jasné, Žebez hraní na pÓdiu nemohu být.
o klasiku nebo romantiku neměl ode mne nikdo zájem,
jediné, s čím jsem mohl vystupovat, byla česká soudobá
hudba' KijyŽ jsem odcházel z Teplic, byl jsem rád, že
vůbec něco hraju. Bylo mijedno co. SnaŽiljsem se hrát
co nejlépe, "rvát se za hudbu", kterou jsem hrál.
A protoŽe jsem hrál dobře, neměljsem o nabídky nouzi.
Většinou to byla těŽká moderna, říkalo se o mně, Že
zahraji i z listu, Že se učím rychle. Byly to skladby na
jedno pouŽití a i já jsem byl na jedno pouŽití. Do

V soudobé hudbě nenívitálnÍ energie?
Ve špičkových dílech ano. Ale já většinou nehrál
špičková díla.

televizního respiria nebo Domu umělců mě nikdo nikdy
Čim 1e pro vás hudba židovských skladatelŮ přitažlivá? nepozval, koniert-besedu jsem měl za celý svůj Život
Jso'u v níněkteré specifické intonace, trochu podobné jedenkrát! Byljsem dělníkém soudobé nuoby a po
cikánské hudbě, často se v nÍ ozývaji postupy mollové romantice a konsonancích se mi čím dál víc'stýškalo.
h'armonické řady. Je nesmírně zpěvná a prodchnuta Také jak se člověk blíŽí ke čtyřicítce' hrozí mu burn out
vřelým citem. Sám jsem hodně citlivý, tíhnu zejména syndrom, víte? Hráljsem mnoho skladeb, do kteých
k romantismu,'a tak je jasné, Že v mé duši rezonuje. jsem musel vkládat víc energie, neŽ kolik se mijí z nich

vracelo.
Je o vás známo, že ke studiu a interpretaci hudby
přistupujete vždycky s maximálním nasazenÍm. Co yás
motivuje?
SnaŽím se všechno, co dělám, dělat pořádn ě, a za
hudbu, kterou hraji, se rvát.

Co to znamená? 
. 

|2["'r,r",, 
hudby výjimečných délek jste loni hrál

Jsou skladby, které se takříkajíc hrají samy. Ale jsou ocónuji Cage jako jednoho z nejoriginálnějších zjevů
jiné, které se takhle samy nenabízejí. Přítel, kteý vám 20. století, áte-nikdý jsem se jím nežaoyvai- Byla to
fandí, vám věnuje skladbu s prosbou, abyste ji hráli, skladba velmi náročňa na pripravu' lntérpret ú ní musí
studujete povinnou skladbu pro soutěŽ nebo přijde všechno - volbu délky, výběr klíčů atd. - udělat sám
konkrétní objecnávka. V tom případě tam musíte z teček, čísel a xousŘů ósnou rozesetých po papíru.
nějakou vnitřní strukturu nebo krásu najít sami a pokud Pracovaljsem na tom po večerech a óotesiro m'c pat<,
se někdy stane, jako např. v případě skladeb pro kdyz mi c_ageovský spécialista .'losepň Kubera poivrdil,
soutěŽe, které většinou nebývají na nejvyšší Úrovni, Že Že ani on tó nenraje ž listu a měl s tím stejné pioblémy
tam nic takového nenajdete, n ezbyvá vám nic jiného,":}f*],^' jako já. Kdyby mi ňetoo ře!kl' zařidíme vám turné .'
neŽ se tam tu krásu snaŽit vytvqřit. Musite se šnaŽit _'' 

v Rňerice,'alé budete tam hrát samého Cage, nevzal
s 

-tou 
skladbou splynout a pochopit ji. Je tak trochu i bych to.

věcí cti umělce, aby z toho díla něco udělal ttebai za
cenu toho, Že do něho Vnese víc neŽ autor sám. Proč jste přijat v Praze?

Nebylo to zadarmo. Ale pořád bych to dělat nemohl.
V určitém okamŽiku se člověk musí rozhodnout, bez
které hudby se obejde více a bez které méně a co
rezonuje s jeho srdcem.

Ač ve vašem repertoáru dominujÍ romantická díta, jste
znám jako interpret, kteý je ochoten a schopen věnovat
se j soudobé hudbě, a to často takové, která je velmi
daleko od romantismu. Svého času jste hrát
s Agonem... Jakou hudbu máte nejraději? 1. ''
To Ďyla krátká a nepříliš v'Íznamna epizoda. Byl to Můj první učítel klavírů paúál suoooda mňe'vetmi rychlejeden ze splněných snů. Jak řekl český básník Jiří přivedl rovnou k Schumannovi, Mozartovi, Bachovi,
Wolker, sny zabijíme tím, Že je naplňujeme, a já měl v druhém ročníku pak k Chopinovi a Beethovenovi.
pak uŽ i špatné svědomí, protoŽe jsem měl pocit, Že K této hudbě se ted'čím dá| více vracím . Začaljsem se
Agon je parta nadšenců, zatímco já tou hudbou nadšen pořádně věnovat Chopinovi, díky jejich výročim také
nebyl a připadalo mi, Že tam nepatřím. ' Mendelssohnovi, Brahmsovi a Šcirúoertóvi, vrátiljsem
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se i k schumannovi. Rád bych také hrál Liszta a určitě
zase jednou budu, ale tady naráŽím na prózu Života:
jeho hudba, stejně jako Musorgského Kartinky' se nedá
markýrovat' klavÍr při nÍ celý duni - jak si zařÍdit cvičení,
aby co nejméně rušilo ostatni?

MyslÍte, Že je podstatný rozdÍl v ženském a muŽském
hranÍ?
U Liszta nebo Musorgského se vám melodiemia
harmoniemité hudby vaše vynaloŽená energie zase
vraci' Ve skladbách 20. století to často zase aŽ tak
nefunguje a člověk musí do této hudby dávat strašně
moc ze svého potenciálu. Málo platné, muŽi majÍten
potenciál větší. Kolikrát je v takových skladbách to, co u
Liszta zcela ojediněle: fff, brutalmente, tempestuoso'
tumultuoso. Jsou Ženy, které to dovedou, ale je to spíš
muŽská záleŽitost. V Ježkovych "klasických'' klavÍrních
skladbách je obrovská síla, ale potřebujete také
obrovskou fyzickou sílu, abyste je zahráli. ostatně i

zrakovou kondici, abyste jejich komplikovaný, velmi
nahuštěný part vůbec přečetli a hráli ho pak, jako kdyby
to nic nebylo.

Jste odkázán na nastroj, kteý vám pňstavÍ. Máte
nějaké poŽadavky na klavlry?
Většinou přijedete někam, kde je jedíný klavír, za kteý
se pořadatel můŽe tak akorát omluvit, ale jinak s tím ani
on ani vy uŽ nemůŽete nic dělat. Klavíry si nijak zvlášť
netestuji, maximálně zjistím, zda chod kláves je lehčí či
těŽši' jaký má ponor pravý pedál a jak tluml levý pedál.
Klavírem, na který jsem ještě nehrál, se nechávám
inspirovat a snaŽím se s nÍm korespondovat. SnaŽlm se
s těmi moŽnostmi, které v tom momentě mám, sdělit to,
co sdělit chci. A mám to tak rád. Nedovedu si představit,
Že bych si s sebou vozil svůj nástroj.

lvan Moravec to pý dělal.
Zkoušelto dělat. Michelangelito dělal, ten sivozil
Petrofa. Patřil mezi umělce, kteřísido detailŮ promyslí
svou představu, majÍji konstantní a nechtějíji měnit. Já
patřím k těm, kteří si vše promyslí a připravl a na
koncertě si pak chtějí podat ruku s inspirací. A v tom
připadě je lepší, kdyŽ se s tím pianem zase tak moc
neznáme. Pokud simohu vybrat, coŽ je málokdy,
dávám přednost klavírům s trochu těŽším chodem, které
moc neřvou, aby lidi neohluchli. Králem klavÍru je podle
mě Steinway.

Vyhovuje vám vice role sólisty anebo komornIho či
koncertantnÍho hráče?
Spo|utvoření v komorním partnerství na pódiu je
nádherné, ale mne přece jen nejvíc vyhovuje, kdyŽ
mohu mluvit za sebe. ljako sÓlista na pódiu chtě nechtě
vedu dialog s publikem, i kdyŽ publikum třeba nevidím,
ale nějaké fluidum cítím. Vedu dialog s autorem, vedu
diglog s nástrojem. Co se ýče hraní s orchestrem, je to
báječné, pokud máte dirigenta, kteý vám rozumÍ.
V partituře jsou místa, kde musí vést orchestr, a jiná'
kde vede klavÍr. Je to otázka porozumění, citu a
schopnostidomluvy - i neverbálnÍ- mezisÓlistou a
dirigentem. KdyŽ se to povede, je to snad ještě
krásnějšÍ neŽ sÓlové hraní. Dávám přednost sÓlovému
vystupování střídanému hranÍm s orchestrem. ostatní
věci včetně těch "ulítlých'' je dobré mÍt jen jako koření.
Wanda Dobrovská

Tomáš Víšek na internetu:
http ://www. m us i ca.clczm ic/vi se k

A co česká hudba?
7aiazu1i ji téměř na kaŽdý recitál. Zraných romantiků
mám nejraději Václava Jana Tomáška a jeho Eklogy a
Melodické etudy od Jana Ladislava Dusíka. TěšÍm se
na Voříška. Z pozdější české hudby samozřejmě
Smetanu nebo Dvořákovy klavirni cykly (teď pracuji na
jeho koncertu). Na základě objednávky jsem se kdýsi
dostal k Fibichovým Náladám, dojmům, upomínkám
a jeho cyklu Z hor. Fibicha teď budu hrát hodně, V roce
2-000 bude mít dvojvyročí. Nedoceněna je hudba
Vítězslava Nováka, například klavÍrní koncert. Jeho
muzika je plná citu, přitom uŽ směřuje k 20. století.
Nedá se ale dělat rychle, bylo by to povrchní. Jaro od
Josefa Suka je podle mě nejkrásnější klavírní skladba
vŮbec. Zatím jsem ji nestudova|, dost se jí ubliŽuje na
konzervatořÍch a na AMU a já k tomu neóhci příspÍvat.
K Sukovi mám zvláštní vztah _ svého času jsem měl
dost velkou pauzu v hudbě, vypadalo to, Že uŽ třeba ani
nebudu moci hrát, a pak najednou jako z čistého nebe
přišla nabídka na vystoupení a já si zvolil Sukův cyklus
op. 7' kteý začíná PÍsní lásky. Tudy jsem se oo hudby
vracel a Suk pro mne zůstal osobním symbolem doby
návratu. S potěšenÍm hrávám ijediné tři dochované
1x!ao!y Sukovy Ženy (a Dvořákovy dcery) otilie.
Z českých klasiků 20. století mám pochopitelně velice
rád Martinů a připravujio něm samostatný pořad.
Janáčka jsem se dlouho bál. Jeho sonátu jšem dělal aŽ
ve.třiceti letech, a|e myslÍm, Že se to vyptaiito. Jako
velmi nedoceněného autora beru Jarošiava JeŽka. Loni
jsem hrál na krumlovském festivalu jeho Etudu, je to
nádherná muzika, ale strašně těŽká. Chce celého
člověka, spíš muŽe neŽ Ženu. Klavír je v níspíše bicím
nástrojem.
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