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From Peter llerbert
"Josef Suk's Píano" Tomáš Víšek (piano)
Arco Diva UP 0025-2
Recorded at Křečovice on Josef Suk's own Bósendoďer, and
presenting a progamme largely of Suk senior's piano works
played by our member Tonuíš Víšek; Whilst not recorded in
studio conditions, the CD gives a wonderfully warm and
intimate feeling, not least because'the playing is exemplary.
Spring, Summer Impressions, A Village Serencde, Two pieces
Ío'1 Pian, Love Song, Three Piano Pieces, Spanish Capers arrd
Christmas Eve all or in part come from thc elder Sů whilst
Dvořák's daughter otilie's only suwiving works, Pepča Riding
a Little Horse, Lullaby and Humoresque, shovt that she
inherited a fine talent. one clearly hears Dvořák in these pieces.
Their son" Ing. Josef suk (1901-195l), the violiinist's Íather,
also wrote a little and four short pieces written towards the end
of.his life make a fascinating addition to our knowledge of
music that rmrst have been heard on this píano.
I do not know of any other recordings of otilie Suková's or Ing'
Josef Suk's works. They make the CD essential and for the res!
the playing and the proÝenance of the whole enterprise make it
deeply rewarding.
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jllvl \áleili po strr leteeh ke zlatá
mu fondu české klavírní tvorby.
Recenze soímku nedrívá pfirozeně
pmstor b morrnárací interprďač_
ní studii štcpaog'/o pojďíje kla-
sicbvyrovnaoěiší inteleůfuálněiší
a transpanntn{itr vfi€k flrrmoď
Suka nen něii agogb,ky uvolněn&
ji, subjet*ivn{ii. Prqievr{e se to ze-
jména v oillifuý.h teopeclr mar
kanbě u Le@c&.tlojmrl. ovše'm
i vfikovl i4t€,ryreůace ie z'alaňeng
na bezpečnó tecbnice a citlivé hu-
dební p&dstavivoďi, odpovíd4iící
skladatelov'r sdětení Je na poďu_
chači, aby zvolil, co je mu bliŽií.

Sníaeh'SI]K'S PIANO obaa-
huje ještě skladatelory juvenálie,
Daě hl.a:írní shladby z roku 1891,
proďulou PÍsr:ň M*y (1893), 'lř'*
hlavírní shladby z let 1893-98
a příeŽitoshé kompozice pozděj-
šli, P sinu $anělúoU' napsarrou na
zfiezdw Českébo kvarteÉa v roce
19o9, Vesnichau sertl,ó'du (1922)
ačtvrtou z Episod,o Štěúémdnu
z roku L924. Všechna tato díla
k Sukorru odkazu patří, mají prrnc
jeho lyrisnu, jemného humoru
a lidské vřelosti. hlvabně naivní
skladbičky Su}ovy ženy a syna
pak dokreslqií lřečovickou mozai_
ku' jíž dal Tomáš Víšek do služeb
sv€ klavÍrní uměDí se stqinou váž-
nosří jakoby interpretovď velkrí
día světové literatury.

HHHHH
Josef Suk
Jaro op' 22a, LetnÍ dojny op.
22b, Vesnická serenáda, Dvě
klavÍrnÍ skladby (Llstek da
pamá!nÍ|<u' SněnÍ), PÍseň lásky
0p. 7/1, Tři klavírnÍ skladtíy
(Capriccietto, LÍstek do pamái-
nÍku' Bagatela), Psina španěls-
ká, 0 Stědrén dni (Epizody,
č' 4)

Otilie Suková- Dvořáková
Pepča na konÍčku, Ukolébavka,
Humoreska
lng. Josef Suk
Scherzino, Sněnl, Menuet, An-
dante

Tomáš Víšek - klavír. Produkce:
Jana Černá. Text A, Č. Nahráno:
9/1999' Křečovice. TI 68:23'
DDD. I CD Arco Diva UP 0025-2
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tosEF suK
1874-t935

BUUU "LePianodeSuk".(Euvres pour piano :

Printemps. lmpressions d'été.
Sérénadc villageoise. 2 Piěces
pour piano. Chant d'amour.
3 Piěces pour piano. Caprice
espagnol. Veille de Noěl.
Scherzino' Réverie. Menuet'
Andante. OTILIE
SUIVDVORAK: Pepca
chevauchant un petit cheval.
Berceuse. Humoresque.
JOSEF SUK iunior : Scherzino.
RGvcric. Mcnuct. Andantc.
Tomas Visek (piano).
Arcotlivir UP 002.5-2 1.1 I (CD :

N.C.).CI 1999.T'f : Ih0tt'23".
TECHNIQUE: 7,.5 - lmage aéréc'
piano bien défini.

llulct i pútleú
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ARCO DIVA UP OO25 - 2 131
Josef Su&,t piano, Josof SuL:
Jaro' op. 22a' Letní dojm5r' op.
2b' Vesnická serenáda' I}vě
klavírní s&ladby' píseň láslry'
op. 7' Tři klavír:ní sLladby' Pď-
na španělek{ o Štědrón dni,
Otilie SuhorÉ-Dvořá}ovrá: Pep
ča na koníčku' Ilkolébavaa'
Eumoreel,a, Ing. Josef SuL:
Schetzino' Sněnd Menue$ An
dante' Tonáš Víšeb aravir.

Tomíš VíĚek (1957) je ve
střední generaci českých klaví_
ristů nespornou osobností. Jeho
repertoár obsahuje široké spekt-
rum hudby od klasicísmu po sorr-
časnost. V nabrávacím shrdiu se
prosadil především, souborným
klavírním díen. {rvína Schul-
hoffa pro Supraphon. Dnee se
nám dostává do rukou snímek
firry ARCO DÍVA s titulem Jo-
sef Suk's piano. Tomáš Víšek
si k němu napsď vlastní prů_
vodní slovo (také v anglickém
překladu), potwzující jeho vřelý
vztahkJosefu SuÉoui a jeho hu_
debnímu rodu' Na CD jsou totiž
zaznameláry i kompozice Suko-
vy ženy otilky' dcery t}r'ořákovy,
a qma Ing. Josefu Suha. Míatem
nabrávky byly lGečovice, géníus
loci byl zachován i tím, že Víšek
hrál na Sukův klavír, vzorně
upravený Kaťlem hrlchou. Sto-
letý Bósendorfer si v ničem neza-
dal s nejnovějšími klavÍry.

Naslouchám-li interpretaci Su_
kovy klavÍmí tvorby, vždy mi vyta-
ne na mysli prqiev Pavta Št'ěprín4
2nmamen^iý y Supraphonu vrooe
7974 a o dvě desítiletí později zno-
vuvydanývdigitálnímremasterirr-
gu. U Víškorza snímku se mi Šte
pán připomněl t obauzávažných
cyklů z roku 19a2. Jarc aletní ďp-

Kdo z posluchačů zvědavě sáhne
po titulu ,,Klavlr JoseÍa Suka", urči_
tě se nezklame. Na originálnÍm ná-
stroji se nám představl ,,skladatel-
ská" Část rodiny Sukovy: najdeme
zdo skladby samotného JoseÍa su_
ka, kompozice jeho Ženy Otilie Su-
kové-Dvořákové, nechyb{ ani dílka
jeiich syna, lesního inŽenýra JoseÍa
Suka. A mohu ien uiistit,- Že chvlle
strávené v tomto domáckém pro-
středl jsou opravdu potěŠenÍm.
Z tvoÍby Josefa Suka jsou vybrány
jak 

"osvědčené' skladby' jako je
proslulá Pise' lásky, 0 Stědrén
dni, Vesnická serenáda či cykly Ja-
ro a Letnl doiml (vzhledem k tomu,
v jak úzkém kruhu rodinném se CD
pohybuie, zde nemohu nepodot-
knout, .Že práVě Jaro bylo psáno ftestdesdisquesdontl'intérétne'
v radosti z narozenl potomka' bu_ ltient pas aů seul programme,

ťfl':ťff -'l?:'il? #.JlJfl;.nli| ;;i;; ff;"ilĚie á. cóndition.
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_; '':.a';;ž' ;;l;;," particúliěres. C'est Ie cas de celui-Vacl premiéru. To se tÝká ranÝch Póllrlullšres' \' est le cas oe celul'
Dvou' aTřÍ sktadei 'pró -náiii 

' 
ci consacré au piano de Josef Suk

a drobnosti Psina Španěiská, kterou i avec un florilěge de ses cuvres
ooslal Josef Suk 'iako_pozdrav wé- [ mais aussi des ráretés et quelques i

'lu"^,|lo.l'''oj!_',Ad_olÍu 

Mikešovt l pages de son épouse otilie, fiil; del(s.Psinou Šp-qnělskou se ostatně l b;%railói.'".o*"a l,émotion

;:j[i[&Jl'T'!''1Jíi''3iťil'i:: l í: *_*el': ; J"; ;i;;;;;ď;;

{q Lolllu llqolrul lÚ vlv l.w. Puull'lll 
l o ]LaN_Ct.nulrn Htll.rrt.

muzejnim exponátem' 
I
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pohled trochu překvaoit. ie bnou l molns a dtre que les ceuvres d'Oti- |

dopisnici, k níŽ'byla iato'skladba l lie et plus encore de JoseÍ iuniorJ
připojena') skladby 0ty]ky a ing. Jo_ | sont des miniatures de bien peu de I

sefa.Suka bychom těŽko hledali na l substance,tandisquecellesáeSuk
velkých koncertn{ch oódiích. Tjm lui_méme présentj, ,u. ce disquedůvěínéii působÍ na, tito nahrávce, ;; ";ffií;ě* iu'. pou, les deux
kde dokresluji obrázek Sukovy Íodi- cycles de l'opuš zz,les compté_
nv A zmlnil_li isem se uŽ u Jara --^* -'.l...-l -..-_ J-_ __ _;i- Á;ňlňiřli .ň9ď se' ,|' ,l ff '{.'i. ";elňí.i,. d., n'u...ou*
3'Jfi3liilL1!Í.l]aÍÍ-'lť'i,]lj; d" 

",'t,''.,,iii. i,Jo,,..,,,p dc u.nsis_

ótvrciňňň' ř'ioi'*á'j- illéňú l l11'.'.. |Ji!'trétation' sur lc su-

"pópco'vi;. 
l perbe Bósendorfer du. composi-

tnteipretace Tomáše Víška je ne- 1,., ťeuÍ! est empreinte d'émotion et
smimě citlivá. U skladeb pomalého 
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tem'a máme oocit. iako uv 
'. 

'ňo] 
i ll d'y". véritable tendresse pour ces

i'áiďó vzooňtňrv ná veci iiz minu_ i ll pleceftes qui ne brossent trlttteÍ<ris

io. lttere'se zodstupu časú ievl ia- | || qu'un portrait trěs particl tlc.losef
t<ó trásné a přÍiemné. Tam, kde_ie | || sut. Pour prendre une mesure plus
tomu zapotřebl, nechybl patřičný ' l I exacte de la dimension de Suk pia-
vtip a jiskra. 

_Tomá|_Ylš.:l l:^|'1119- ,I niste, on retouňera vers les disques
rem zasvěceného lextu v DooKletu' 

I de Pavel Stephan (Supraphon) et

:}#jďťF'l'i'J}'ňlgll*'l'll[tli|il:ff#l jt;ilíi.H*::iLTf :

v ieho oamátníku v Křečovicich, ien i |l pant les op'rs 22a (Printemps| et
prispivá r celkové hezké atmosfbře 'i | 22b (lmpressions d'ári), ainsi quepllĎplvd 

^ 
Uol^uvÚ llg.NE qllllvolglg l I eLv \,.l.PrcJsrvt.' u glřr' aIllsl quc

iohoto CD' 
- l'lěkký . a vyrovnanj: I d'autres piěces dont le cycle ofas

zvukSukova BÓsendorÍera dokládá' ] | 28(Deiaman|.
Že tento nástroi je vlc než pouhým l '- - -':-;::''', Í-l ̂ ,,,',. L]',. ''-.
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Vkusně a citlivě je řešena i ý-
tvarná stránka gnímlru. Vlastní
CD obsahuje vedle nufuýcb úda-
jů reprodukci Sukovy dopisnice
adresované prof. Adolfir Mikešo-
vi, zadní strana obďu zaěátek
rukopisu Psiry španělské. Titul_
ní strana |lklgfirjg zdobena fo_
togrďií secesní Sukovy pohled-
nice, zapůjčenó paní Radanou
Feístnerovou, zar|ní sfu'ana dvěma
porbéty pianisty' j erlním usměva-
vým' druhým soustředěným u Su_
kova Bósendoďeru.

ZDENĚKPActIovsKÍ
VěroslaV Němec


