
To MÁŠ víŠ r r
T' V. patří k neioliginálnějším osobnostem mezi českým kla'
víristy. Vyniká iak smyslem pro humor, tak mimořádně rozvi'
nutým repertoárem. Nahrál mnoho titulů, mi. ceněný soubor s

klavírním dí|em Ervína Schulhoffa pro Supraphon. |e iedním z
neisvědomitěiších tlumočníků hudby 20' století.

1. |UsEt sUK: SERENÁDA ts DUR PRo sM'''ČcE oP. 6
Český komotní orchestr řídí |oseí Vlach (Supraphon)

strhuiícím' podání, natočeném bez
Čaikóvskéhb soutěže v Moskvě 19É

tě, náladově velmi podobné.

3. DMlTRtt ŠosrerovtČ: KoNCERT Č. z r oun oP. 102

cert. Zuzana Růžičkrívá -ktai,íÍ, ČF řídí Karel Šejna (Supraphon)

;iiÍdá'i'fi ;iňóřJ"ňóňriiáňňiň_"i:'i.;;";;ilí';ř

z|azzovane" neDo leg,ÍacKy, Koy Ln'
ďeb nebo se v jedné skladbě zmotá
rodii na ,,oči čórné" - tam uŽ je úplně všechno..'

srdcová

Nádliera, při které se_asi neiin mně vybaví'váňočnípohoda,a,krásně poetický, žel už

nevysílaňý 
"štědroveČerní".ťelevizní-snímek 

.|oseía Kbřána. Kdyby to vyšlo na videu,nevvsllanv -steorovecernt televlznl SnlIIleK ,useld NUtdlld. Nuyuy ru Yyrrv rrd vrutu,
hneil bych si ho koupil, takhlc aspoň že zůstala deska'.. Znovu a znovu se nechá-vá.m

unišet íoontánností čitr1 mladého'Suka, která nemá konkurenci, znovu jsem naměkko
uprostřeb třetí Věty a znovu si po doznění říkám, raději šeptem - tohle kdybych takhle
dovedl...

2. SERGE| PRoKoFtEV: KoNCERT Č. z c t'tot t op. to
Vladimir Áshken azy -klavír, Moskevská státní filharmonie, řídí Kirill l(ondrašin (Hall of
tame)
tak tóhle ie zase drťák z druhé strany. Neivětší klavíÍní orgie, které znám, nad to v tak

strhuiícím'oodání. natočeném bez i'ediného střihu - nahrávka totiž pochází z Íinále

Čaikóvskéhb sout8že v Moskvě 196ž... Touto nahrávkou isem se inspiioval, když jsemČ"it,juilenb sout8že v Moskvě 196ž... Touto nahrávkou isem se inspiioval, když jsem

stu'doval Saudkův koncert ,,Na pamě{ Gideona Kleina" - hlavně pak kadenci ve 3. vě-

Michail Voikresenskii - klavír, SoČR řídí václav |iráček. 2. str.: V. Kalabis: Klavírní kon-
tert- ňuzana nůžičkrivá - klavíÍ. Čt řídí Karel Šeina (Supraohon)ceít. Zuzana RuŽiČková -klaviÍ' Lt rl0l f,aÍel se|na (ilpÍapnon,
Nahrávka. ke které isem se dostal vlastně omyleň.-. V někdeiší Sovětské kultuře na Po-

říčí měli kalabisův koncert s Růžičkovou iakó klavíristkou, pb kterém jsem skoČil |akorier ňcti kalabisův koncert s Růžičkovou iakó klavíristkou, pb kterém jsem skoČil jako

oo raritě, a na druhé straně by| ,,něiaký Šóstakovič", kterého isem si |eště spletl s iinou
ieho skladbou podobného chárakteiu.'Napřed jsem se tedy musel smířit s tím, že je'na
descp .-něco iiňého'- a oak isem nové skladbě úolně orooadl. Znovu a znovu isem sedesce ..něco iiňého'- a oak isem nové skladbě úplně propadl. Znovu a znovu isem se
necháíal stíhávat rvtmeni a ďraivem upřímně odvázaného'mládí, steině iako upřímnou
lvrilunrr větv drrrhÁ - a nřpstnžP'ispm linncprt slvšel ieště v mnoha oodáních. Žádné už
nechával stíháVat rvtmerTi a draivem upřímně odvázaného mládí' steině iako upřímnou
lvrikou větv druhé1 a ořestože isem Řoncert slyšel ieště v mnoha podáních, žádné už
í; ^..r't tí' l.. rlrn rloctze <p lrilc nhchrjvale a rimiňoval ispm ii- že musím tenhle
|yrikou věty druhé - a přestože isem koncert slyšel ieště v mnoha podánich, Žá

ňě nestrhlb. Jen tato deska se itále obehrávala a umiňoval jsem si, že musím
koncert za kaidou cenu také jednou hrát. Před čtyřmi lety se'mi to konečně povedlo'

4. BoHUstAv MARilNŮl oTvÍMNi STUDÁNEX
liří Bar - zpěv, Miroslav Doležal - recitace, Komorní sbol Českého pěveckého sboru
i xÚhnůu déts(y sbor, |osef Peška a trantišek Vohanka - housle, Antoiín Hyksa - viola,í xÚhnůu dEtsÚ sbor, Iosef Peška a trantišek Vohanka - housle, Antoiín Hyksa - viola,
Markéta KÚhnová - klavír, řídí |an Kuhn (Supraphon)
Rovněž tuto skladbu, ač žde klavír vlastrrě |ěn škromně dobarvuie, jsem si vždy toužil
zahrát, ale dosud se'mi to nepoštěstilo. Při íéto skladbě na mě radši-nemluvte -hlavnězahrát, ale dosud se mi to nepostestllo. ťÍl teto sKlaooe na me raosl nemluvte - nli

ne u iáuěru, kdy autor posíuchače' už tak notně zb'ouraného, dorazí závěrečne u iáuěru, kdy autor posíuchače, už tak notně zbouraného, dorazí závěrečným
dlouhým ,,klíč z fomova'... Nahrávka, na kterou iako by přeskočil duch tenkrát ještě

žiiícíhb MaÍtinů (ač nepřítomného). Leccos zde není dokonalé, něco už by režiséři

Ž" 
'uo 

orunj cestv do ciziny (Varšava 1975) isem si přivezl kuír desek a mezi nimi bon_

uóne[,'lterý vzdycky potési případně umlnadopbvat i před- konceltem- Celá.prvníná""ř.'lt.iv-'žJvckv potdsi případně umÍ nadofovat i před koncertem- Celá první
stÍana'a závar druhé ]sóu zaručené elixíry dobré nálady-- ať,už to,isou,skladry,"ienom

iazzované,, nebo leáráckv, kdy Chopinovu preludiu přizvukuje dalšÍch pět 

'eho 

skla-
'eb nebo se v iedné';kladbě zirrotá Beethovblr, Chopin a írancouzský šanson. Av pa-

nálady - áť uŽ to isou skladby "ienom
udiu iřizvukuje dalškh pět jeho skla-
Chopin a írancouzský šanson. Av pa'

dÁeska vůbec nepustili ] a Přesto na této nahrávce, více než jiných, dýchám, dýchám
Vysočinu...

5. FRANCTS POULTNC: I(ONCERT PRO 2 KLAV|RY A ORCHESTR
luliane Lerche a lngeborg Herkomer - klavír, Berliner Rundfunk-Sinfonie{rchester, ří'
íí Heinz tricke. 1. štr.: W. A. Mozaň: konceit pro 2 llavíry a orch. Es-dur KV 365, sólis'
té dtto. staatskaoelle Weimar řídí Gerhard PÍliiser (Eterna) . '

K této'skladbě |šem zase přišel iaki mimochoďem - poprvé jsem na desce viděl, Že

existuie něco iáko koncerť pro 2 klavíry, a uprosil jsem mámu, aby mi 'ty 
Mozartovy

koncertv" dalá k narozeninám. Druhá sirana bv| samozřeimě šok - chvíti to znělo sko_

ro iako Mozart, pak zas iako Mozart ve strašnď pokřivenéin zrcadle, další dva taký zas
půúabná melodié a vzápětí hned šraml nebo iiná biárie na entou'.. Napřed jsem si to
bouštěl ze zvědavosti. Lo všechno v tomhle hurá kaleidoskopu ie, a pak už isem si to
'přímo vychutnávat, hlivně tedy skladbu. Nikdy jsem ji neprtihá, ale'pokud by stačilo
říaabrákadabraamítorchestr,hnedbychvěděl,skýmtohrát''.

6. tEtlx MENDEISSoHN-BARTHoLDY: xoNcERT Č. r c uoLt- oP. 25, rMNcts
PoULENC: KoNCERT PRo KtAvlR AoRcHEsTR" 

"PASToRÁLNÍ'Emil Gilels -klavír, Stiítní symf. orch. SSSI' řídí Kirill Kondrďin (Melodiia)
Tvhle koncerty isem nadšenE poslouchal oba {steině iako obdobnou nahrávku.-2. Saint-
Sáénse se steinými interpretyi, ale ne!častěji jsem přéce ien roztáčel tuhle desku kvůli
3. větě z Meňdblssohna. Z ielého nejvtipnější, nejživější, nejzdravější, a Cilelsova jíz-
da ie prostě super. Deska, která svádí skoro k tancování - nakonec, kdyŽ jsem byl sám
áóňaipárkrátjsemsinaniitancoval......]

7. KtslEtEwsKl - ToMAszEWsKl (lcAviRNÍ DUo 
"MAREK 

AvAcEK1) PLAY tA-
VOURITE METODIES.
Aranžmá slavných skladeb Moniuszka, Beethovena, Schumanna, Chopina, Rossiniho
atd. (Pronit)

H a í m o n i e 1l2a


