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Výzva moderny
Sobotnín:r recitálem ve Španělském
sále se na Pražském jaru představil
pianista Tcr,táš Víšek. Díky jeho zna_
nrenité interpretaci se hudba Aloise
Ilátty a jeho Ž-áků ukázala i s odstu-
l,crrl čusu jakc. nctlbvykle Živá.

NáročnÝ l)rogÍílnl v r':otlstatě ie:<l_

ttóno llnÓtímróvÁ

nolitého stylového zaměření obsaho-
val kromě Hábových skladeb i tvor-
bu skladatelů jeho okruhu (Ullman-

_ na, Reinera' Kleina a také Schulhof-
fa). Tomáš Víšek zaslouá obdiv ze-
jména za to,jak suverénně (ale kolik
je za tím práce!) zvládl nároky pro_
gramu v technice, úhozové škále,
tektonice i zvukové složce. To vyni_
ká o to více, Že v této hudbě se nelze
spoléhat na oposlouchané a ohrané
postupy harmonické aní pianistické.
Sólista ukázal nejlepší předpoklady
sloužit'této hudbě, zrozené v čes-
ko_židovsko-německé Praze. Podaři-
lo se mu integrovat ji do obrazu dřÍ-
vější Prahy jako názorově otevřené_
ho města, podobně jako to platí ,

o praŽské meziválečné literatuře.
Nelze než uvítat, že PraŽské jaro'

pro leckoho z nás s tváří jisté zalion-
zervovanosti, dovede nabídnout
i v oblasti moderny programově pře-
kvapivé a jistě riskantrrí konccrty _

jaká výzva ílranratuÍgůIn syrnfrlnic_

d

Tomáš Víšek hrál Chopina
Programovou náplň symfo-

nického koncertu agentury
Esprit 3. 10. v Plzni ovlivhilo
letošní sté výročí úmrtÍ skla-
datele A. Brucknera, jebož
památce byly Ýěnovány dvě
autorovy skladby: Eředehra
g moll a 3. symfonie. obě byly
Plzeňským rozhlasovým or-
chestrem, kteý hrríl pod tak-
tovkou hostujícího německé;
ho dirigenta Volkera Hempf-
linga, provedeny na velice
pěkné rírovni. Bylo ňejmé,Že
zejména obtížné symfonii, na-
plněné stejně jako předehra
velkým melodickým bohat-
stvím, se před koncertem vě-
novala. dostatečná pozornost
a skladba tak mohla upozornit
na některé přednosti orches-
tru. Zc.ela právem zde za mi-
mořádně zdařilý výkon diri-
gent vyzvedl např. dechovou
harmonii. Přes svou poměrně
značnou délku byla symfonie
při interpretaci vystavěna ja_
ko gradující celek, když vrchol

vytvořila velice pěkně vyzní_
vající třetí a pak závěrečná
čásr 'Výkon orchestru však
ani ve velkolepém závěru po-
sluchače nestrhl; přes veške-
rou snahu všech účinkujícícb
nebylo v jejich silách, aby
Brucknerova skladba poslu-
chače nadchla' naopak je
možná v přetopeném sáJe
svou délkou unavila.

skutečným wcholem veče-
ra se stalo provedení Koncer-
tu pro klavír a orchestr Fry_
deryka Chopina. Jeho sólista
Tomiíš VíŠek hrál klavírní
part s velkým pochopením,
upoutal krásně perlivou tech_
nikou a dobře čitelnými běhy
i vřelým tónem. Při bezvadné
souhře se sólistou aněl orches.
tr rovněŽ měkce a vláčně a
hrál s velkou tónovou kulti_
vovaností. Sólový part se krás-
ně zapojoval do přediva or-
chestrálních hlasů a při boha-
té dynamické škále wořil ide-
ální souzr'uk. ('0
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