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Klavirista
Tomáš Víšek
probouzi nástroje
českých 'skladatelů
Váš repertoár je velice široký a jste znám
promyšlenou dramaturgií vašich kon-
certů. Jaké období je vám aIe přeci ien,
nejbližší?

Nejradši ze všeho mám romantiku, jak
světovou, tak českou. A u té české bych
ještě spíš řekl, Že klavímí lyriku, Kerá vznik-
la počátkem 20' století. Jsou to úžasné vě_
ci' ale přitom se nedá řícl, že by šlo o mo-
demu. Dodám, že během let jsem se vyvlékl
právě z této škatulky,,modemý', do kleÉ mne
šoupli docela prozaicky dříve; kdy byla nou-
ze o Vystoupení a hráljsem ji zejména pro-
to' abych neztratil kontakt s pódiem.

Nyní je u mne dominantní právě ta r+
mantika, ale taky Bach, samozřejmě klasi_
kové a jako koření pÉvě i ta moderna.

Ale vy rád zabrousÍte třeba I do iazzu,
což jste dokázal nedávno krásnou na-
hrávkou na originálníJďkův klavír v Mod.
rém pokoji v Plaze, v Kaprově ulicl, kde
Ježek bydlel. obgahovala jak skladby
napsané pro osvobozené dlvadlo, tedy
iazové, ale i několik Ježkoých skladeb
z oboru vážné hudby, které nejsou zrov-
na příIiš v našem povědomí a přitom
jsou velmi zaiímavé a krásné. Některé
z nich jste nahrál dokonce v české pre-
miéře.

Ano' já to dělám moc rád, že spojuji sfé-
ry jazzovou a nejazzovou, nebo na kon-
ceÉech hraju spolďně věciznámé se sklad-
bamineznámými, které jsou často neméně
krásné, ale třeba zatím vůbec nikde nevy.
šly nebo nebyly hrány. To je pro mne docela
ýpické' tyto kontrasý. Protože kdyŽ uděláte
koncert pouze ze samé neznámé nebo jen
ze soudobé hudby, pak vám lidi nepřijdou
nebo je to nezaujme.

Přesto, že |ste již mluvil o romantismu,
se zeptám - jacíjsou tedy vaši největší
skladatelští favorité?

' Chopin, Brahms, Lisá, Grieg, ale i Mozart,
Sostakovič, Beethoven, Schumann, těŽko
říct.

Z českých Smetana, Dvořák (tomu jsem
dokonce dokončil dvě skladby, kteró jsem
pak nahrál' Tak moc se mi líbily, že jsem si
řekl, že si to troufnu, že to stojí za to, aby
se vůbec mohly hrát) a doslova životním
autorem je Suk - kdysi mne skutečně vra-

celdo Života. ZboŽňuji Nováka; nikdo nehraje
Bendla, málo se hraje Tomášek nebo ně_
kteró věci od Fibicha' náročné na rozpětí
ruky...

Hodně jsem se věnoval židovs(ým auto-
rům, například Schulhoffovi, Ullmannovi,
Kleinovi, Reinerovi' V příštím roce mne če-
kají krásné skladby J' Doubravy a E. F' Bu-
riana.

Jsem také rád, že Suka' JeŽka a čás-
tečně i Fibicha mi bylo dopřáno zvěčnit na
jejich autorslqý klavír.

Zaiímalo by mne, iak se na takový origi-
nální nástroj nahrává a jak probíhalo tře-
ba to konkrétní nahrávání v Jďkově Mo&
rém pokoji...

Jé to vŽdy dobrodruŽství. Autorshý ná-
stroj zkrátka nemůŽete stěhovat někam do
studia, to by jej nenávratně poškodilo, tak-
že to musíte nahrát přímo na místě, v tom-
to případě V centru Prahy, v Kaprově ulici,
v b;ivalém JeŽkově bytě. To pak musíte brát
ohledy na sousedy, protoŽe v tom domě se
stále bydlí, musíte dávat pozor na hluky
z ulice či ze dvora. Třeba kdyŽ pršelo, ne_
mohlijsme točit, protože déšť bubnoval na
parapet. Ale hlavně: kaŽdý takovtý nástrojse
musí nejprve odborně restaurovat, a přitom
vyvstává dilema, nakolik se třeba mohou
nahradit původní součásti, které doslouži-
ly, novými, aby nástroj zůstalještě původ_
ní a zároveň aby obstojně hrál'..

Pak je tu také nutnost zajistit prostor, to
znamená domluvit se s vlastníkem, a to je
všechno velice náročné časově i Íinančně.
A protoŽe vždy miluju tu kombinaci zná-
mého a neznámého' pak se taky musím
ponořit do archivu, něco, co třeba dosud
nevyšlo tiskem, si opsat z rukopisů. Nako-
nec se na několik dní před natáčením mu-
sím zavřít s tím klavírem do soukromí a se-
hrát se s ním. Kďdý nástroj je jiný - a ne-
dá se nic dělat, vždy když se člověk doý"
ká takového klavíru, je to velhý svátek. Na-
konec, po tom všem shánění, restaurová-
ní, organizování, natáčení vŽdy dojde k ně_
jakému kompromisu.

A jak dlouho tlvalo celé to natíčenívěet-
ně přípravy?

Několik měsíců. Samotné natáčení pak
myslím dva nebo tři víkendy. Ježek je ná-
ročný a ještě jsem i mezi natáčením druhé
a třetí sekvence měl úraz na ruce, takže
jsem se snaŽil, aby se nic nepoznalo,ikdyž
to opravdu ,,bolelo".

Někde jste řekl' že je velká škoda, že ve-
lice známá Ježkova skladba Bugattl step
je potenciálním světovým hitem' ale bo-
hužel jlv cizině skoro neznají. Dá se pro
to ještě néco udělat, aby ji svět obievil
l po takov,ých letech, kdy vznikla, a kdy
je její dobové poselství tak trochu pro_
mlěeno? (Pozn. autorky: Bugatti step
byla napsána jako óda na rychlost krás-
ných závodních aut Bugatti; v nichž zá_
vodila a vílézila naše automobilová zá-
vodnice Eliška Junková ve 30. letech)

Ale dá' hrát ji co nejvíc a všude, kdyŽ člo-
věk jede někam do ciziny. Hrát a hrát, to je
naše povinnost obecně pro českou hudbu.
Jedině tak, Že ji budeme hrát co nejlépe.
Protože jsme maý národ, tťlzně odstavovaný,
ale máme velkou hudbu. Takže hovořit o té
skladbě' hrát ji...

Mluvilijsme také o tom, že Ježek ie ve-
lice nároěný na interpretaci, i fyzicky.
A samozřejmě nejen on, také skIadby
Lisztovyn Brahmsovy a mnoho a mno-
ho dalších... A vůbec, každé sólistické
hraníobecně je iveIká tyz|ckádřina. Jak
se s tím vyrovnáváte a jak v|astně rela-
xujete?
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Tak to se člověk časem naučí. Musí hrát
tak' aby si tu sílu správně rozvrhnul' V kaŽ-
dé skladbě je místo, kde se dá takzvaně
odpočívat - dokonce i v těch Lisztových
skladbách' KdyŽ je člověku dvacet, mázá-
sobu tzv. extenzivních sil' později musíte
nahradit extenzitu intenzitou...

A pak je pro mne ideálním dobtjením ba-
terek příroda. Já říkám' Že příroda je můj pán-
bíček, velice rád chodím po horách, ne žád-
né horolezení, ale taková dvaceti-třicetiki-
lometrová túra, to mi vyhovuje. Chodím ta-
ky často plavat a začal jsem před pár lety
cvičit jógu - to velice pomáhá k odstraně-
ní stresu a naučí hospodařit se silami.

Máte opravdu veliký záběr repertoáru,
můžete se tedy živit jako umělec na vol-
né noze?

Naprosto ne - koncerty někdy jsou a ně-
kdy nejsou, a proto uŽ od roku 1993 půso-
bím na katedře klavírníspolupráce na AMU
jako klavírista pro katedru dirigování. Je to
velmi inspiratívní činnost, a přitom ji skoro
nikdo nechce dělat. Tato práce vás stále
nutí vnímat klavír jako orchestr mnoha ba-
rev, získáváte cenné poznatky o rytmu, o ar-
chitektuře skladby, a pak se vám s dirigený
hraje mnohem líp' BohuŽel se tato činnost
neuznává pro habilitační řízení, takŽe pokud
bych stále dělaljenom toto, nikdy bych ne-
mohl být docentem nebo proÍesorem. Tak
jsem si k tomu přibralještě práci na kated- '

ře zpěvu, to uŽ se uznává'

A uěit nechcete?
Ale já učil - a dokonce velmi rád! Byljsem

na několika ZUS' od roku 2000 pravidelně
vedu interpretační dílnu při Íestivalu Dvo-
řákův Turnov a Sychrov, moje první za-
městnání vůbec bylo na konzervatoři v Te-
plicích' BohuŽeljsem doplatil na své mladické
nadšení a převelikou ochotu vyhovět všem,
takŽe najednou jsem byl ,,školním sluhou" od
nevidím do nevidím a po marných poku-
sech to změnit jsem se musel spasit útěkem.
Po dvaceti letech, při nástupu na konzervatoř
v KroměříŽi jsem si to uŽ ohlídal a na toto
působení vzpomínám velmi rád' BohuŽel
jsem měl v té době vleklé zdravotní potíže
a také pragocentrismus je veliký, atak za-
tímco v Praze je plno sálů, že se nakonec
člověk vždy někam dostane, na Moravě je
moŽností o dost méně' Proto jsem nyní ta-
dy, ale jinak bych se na Moravu rád ještě ně-
kdy vrátil'

A v Praze byste neučil?
Y Praze, pokud vím, nenív nejbližších le-

tech jediné volné místo.

Co vás čeká v ne|bližších měsících?
V květnu a červnu vystoupím mimo jiné

na Dvořákově Turnově a Sychrově a v Su-
kouých Sedlčanech' PrůběŽně mne čekají
koncerty s přednáškami v lounské Galerii Be-
nedikta Rejta a na podzim pak koncerty
s houslistkou lvou Butlerovou.

V zahraničíjsem byl například koncem
loňského roku ve Švycarsku (již podesá-
té), v únoru v Lublani, nedávno ve Finsku,
na podzim snad Švédsko, v jednání jsou
i další země, ale z pověrčivosti neprozrazuji.

Jak sestavujete koncenní programy pro
koncerty v zahranič,i?

Někdy pořadatelé vyŽadují nebo umoŽňují
sestavit program ad hoc podle chuti nebo
podle situace, jinde je spíš osloví konkrét-
ně nabídnuý tematiclqi večer' Vždy se sna-
žím, aby zaznělo něco českého - o to se
ostatně snažíme asi všichni - a nejraději
kombinujivěciznámé s neznámými' tak ja-
ko na sých CD. V současné době mám
v nabídce témata: B' MartinŮ - učitela žák,
Franz Schubert a jeho čeští předchůdci,
HudebnÍ Praha 19' století a Výtvarné in-
spirace v klavírní hudbě, vše alespoň s 50%
účastí česhých autorů.

S qýborným cellistou Františkem Brikci-
em hrajeme večer ŽidovslgÍch skladeb s ná-
zvem Weinberger-tour, s již zmíněnou čes-
ko-anglickou houslistkou lvou Butlerovou
chystáme několik pořadů' například Hu-
dební skupina Mánesa, Na trase Praha -
Paříž,temalické večery chystáme i se zpě-
vačkou Terezou Kocourkovou, která žila ve
Švédsku. V roce 1 999, kdy bylo 300' uýro-
čívynalezení kladívkového klavíru, jsem vy-
tvořil pořad Classic piano jokefis, kde spo-
lu s dalšímičtyřmi klavíristy předvádíme na
dvou klavírech různé rariý a vtípky pro 1-'l0
rukou. Pokud by se toho ujal nějaký ma-
naŽer či agentura, pak si myslím, Že má-
me co nabídnout.

Podívejme se nyní na toho Bohuslava
Martinů, který má v příštím roce vý-
znamné v'ýroěí- 50let od úmrtí. Martinů
hudba ie velice výrazná, málokter,ý skIa'
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date! si vytvořiltak osobitý a dobře roz-
poznatelný styl.

Ten program, o kterém jsem mluvil' jsem
vymyslel uŽ před 10 lety, u příleŽitostijeho
40.ýročí.

Premiéru měl v jedné galerii u Basileje, ne-
daleko od místa, kde Martinů zemřel - do-
cela náhoda. Těmi učiteli jsou v programu
míněniJoseÍ Suk, Albert Roussel, kterého'
co zemřel Josef Páleníček, nehraje prak-
ticky nikdo, pak jsou tam dva cykly Martinů
- Třičeské tance a Etudy a polky, a to je do-
plněno díly Martinů žačky Vítězslavy Ka-
prálové a Jana Nováka, kterého Martinů
učilv USA' Martinů je božslqý rytmik, veli-
ce náročný na souhru pravé a levé ruky'
kolikrát je tam v každé ruce úplně jiné frá-
zování. Jeho rytmika v kombinaci s lyrikou
je nádherná' Hrál jsem od něj řadu věcí,
ale podobně jako u Nováka, je to nádher-
ná muzika, kterou se člověk bojí sekat jako
Baťa wičý, musíse to velmi dobře pointovat'
je u těch skladeb třeba hodně času na vy-
zrání.'. Miluji jeho otvírání studánek, které
jsem nahrál na své CD s názvem Srdce na
Vysočině.'.

Čím rozhovo r uzavříl? Něiakým vaším
přáním?

Jsem teď ve Íázi, kdy bych rád předal
svoje zkušenosti, protože uŽ vím jak' období
váhání, které mne zpočátku v mé dráze pe-
dagoga provázelo, jsem jiŽ překonal a tak
douÍám, Že se vhodná příleŽitost, jak po-
moci našim mladým talentům, najde."

Martina Fialková
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i;:.7omaš'víse*'(195?}ýstudoval Pražskou kgn aryatoř ú'prof,V, Kdfi$níkavé '''' a '

'{,a prot,,,,Z.'Kožiny.:pattraě,ovat ue s::tudlích ne AMu apiot, J.:PáIeníčka a proÍ' Z JÍlka. Je
?,někotikanásobmým laureátem českých tnterpretaěních soutěží, gbdržeI zvláštní cenu ve
ť; Varšaivě a druhé ceny v Ílrádét Krá|ové,'VÍdnl.á aaguse,.vystupovat v řadě zemí s-větq,' pozornost na sebe ipoutat sým vystoupením v Radio France a s Griegoým
ii'loncertem ve vídeňském Musíkvereinu. opakovaně vystupuJe na Pražském Jaru,'' ''

ťataposled/ u roce:2006, kdy ria nokurnu hrát díla J, Ježka a manželú 9chum4nnoých,
?i;Je pou.azován za ,pealatistu nq modérní;aptory,'Nahrál řadu ;cD s dÍly,a'utorů 20, gtoletí i
ť,s úriě*ýmt sxtaabamlJ. sura''bi ,v. ttováká: VIonÍ yydal CD se skladbaml J. Ježka
?;hnnýa n, aez*Úvriavír'v Modrěm.pokol! $těte v'éeském dtalogu t1-12/07) PŮ7ob!n'a
'{,'katedře *|avírní spolupráce na HlilU v:Praze,'Jtž řadu let je v kontahu s Mezlnárodním
i českým klubem, pro jehož členy uskutečntt několik koncertů s průvodním glovem.
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