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TomÁiÍ Víšek si mezi českýBi
pianisty střední generace uchwá_
vá osobitou hrÁř jak interpretač'
ním projevem, tak rlramaturgic-
kýni záměry. Zrcaďí se to v jeho

koncertní ěinnosti i nahrávkích,
sympaticky věnovanýcb české
klavírní tvorbě. Po nedávném pů_

vabném sukovském snímku' rea_

lizovaném na sklaalatelově klaví-
ru v Křečovicích, seVíšekpředsta-
vuje norýmLompaktem s nrízvem
Rozezni mne láskou. KlavÍrista je

nejen jeho interpretem, ďe taLé

"dito'"- 
a autorem poetickétro

průvodníbo slo'a (ČJ'lÁ). Titul je

v bukletuještě zvýrazněn v libe
zvučrré italštině *Suonani ťamore"'
Námět pro emocionalitou překypu-
jícftro uněle typictrý. Pojem láska
je ovšem široký. fudle vsbupní Su_
hovy Písnž hisby a neméně proslu_

|é}no Fibithotn Pemu trledď Víšek
skladby, inspirované milostným
citem' Nasvědč{e tomu i Mí_
Iostnó' scéna Karla Bendla, vét"a

ze skladatelova polozapomenuté_

ťrq'r, ils xoo.t

Klavírlgta víš€k oblevu|e Bendla
Přcdní čcský pianista stcafu gcffiacc Tomáš vílEL vlt$-vlaoim

"ai'iř- co'p,fi.t .t]- fuť/(mR:rcaú re lásLm s v'-
b*"ý.i_'r'i{6,*t eotv*_ňňá"ttt" Swcr{rr rjnáročnějH ť#,#híik" ř 

'o,''r"ait 
naimimnl *ladby_: Pl'cí'lá

ňtiffi ř"Tř;irn ňái'Á.-ó'-"rer'"pt'nr a'nth nocí V' Novó|g

; ;i'i;i.ř ňH"d;ii K ffi-dL-rtďja' v jcho provcdcď objevem téměř

;óliffi"í,éilffiaňt. (JI)

From Iva Fleischhansová

Rozezni mne láskou
Sulq Fibich, Bendl, V Novák
Tomáš Víšek (piano)
Víšek TV 0001-1154
For connoisseurs of piano music the name of the Czech pianist

Tomáš Víšek is not a familiar one' He is an artist ever

. searching for something new to enrich his repertoire and brinq

*' i"liJr't i-e rrndeservJďy neglected works' The CD 'P.ozezri

*.,JÉrkoo' (Touch 
'ny 

H"a't Strings) is the ťnst one of his

own production and gives us a chance to experience another

dimension of the rich inner world of Tomríš Víšek' Tbe CD
offers alrnost an hour of Czech romantic piano music. We Íind
here 'evergreens' sucb as the opening Love Song by Josef Suk
ot Poéme by Zdeněk Fibich as well as a world premiere
recording of pieces by Karel Bendl. It closes with an extensive
cycle Songs of Winter Nights by Vítězslav Novák. lf you are
looking for something new this is the door to Czech intimate
lyricism in piano music. In all aspects a five-star buy.

hoop. 106, náležeiícíbo ilo olru_
hu ušlechtilé salonní budby men_

delssobnovsbého typu, kile tituly
měty jea formální úzmLsfr" hn'
řiá- .rr.* a Na storém ltrúž
z Micbých nrílod, tlumoěená
VíšLen tqjuplně atónově podoa_
nivě, poukazqje spíšktáace h mi_

nuro*i. ?ÁaěÍďlrý Nouókrůu cyk_

bls PÍstě zímlú.eh nn|konpnziě'
ní i interpretační vrchol sníÍÚku'
p"x wpov'aa o lásce lr přÍrorlě'

Ý p'o-ř*rr milostaé klavírní
wo*y-tynt si předďavovď spíĚ

TomáŠ VíŠek
Rozezni nne láskou...
(Suk, Bendt, Fibich, Dvořák, No'
vák)

TomáŠ Víšek - klavíÍ. PÍodukce: To.
máŠ VíŠek. Text: Č, N, A. Nahráno:
7/1999. TT 55:44. 000. 1 CD TV
0001-l1s4

Nové CD Tomáše Viška s mnoho_
znaČným názvem Rozezni mne lá.
skoU''. přináŠi výbéí z Česke klavirni
tvoÍby druhé po|oviny devatenáctého
St0letí' TomáŠ ViŠek vydal toto cD ve
své vlastní produkci, a píoto sem
mohl Žařadit díla, která jsou ieho sÍdcl
zvláŠť blizká' UŽ letmý pohled na se'
znam skladeb naznaČuie, Že nás ne_
vede do velkých konceÍtních sálů, ale
do pÍostiedí spiŠe uzavřeného a in_
timniho. Tomu ostatně odpovidá i vol_
ba klavíru 

"Bohemia"' 
jehož zvuková

barva je právě pío tento druh hudby
téměř ideální. Ptseň lásky, l"vnl ldyl-
ka a capriccietto ze sUkových Klayír_
nÍch skladeb op. Z iako by chtěly na_
vodit milou almosÍéru loňského
kouzelného VíŠkova cD s 'íodinným'sukovským íepertoáíem. Pét klavÍr-
nÍch skladeb Karla Bendla, oznaČe_
ných jako 

"premieíe recording', bude
pro vétšinU posluchaČů překvapenlm.
Bendl byl ve své době řazen ke Sme-
tanovi a Dvořákovi - dnes ie téměř
zapomenutý. Jeho klavkní skladby,
odráaeilci kultivovaným způsobem
vliv Mendelssohnúva Chopinův, zaui_
mou svěŽl melodikou (Bendl bý pře-
devším voldlnl sklattatel) a neotřelý-
mi harmonickými nápady, i když
působl někdy po foÍmálnl stÍánce tÍo-
chu nevyrovnaně. Pianista ie ovšem
dokázal velmi přesvědčivě vystavět
a navíc jim vtisknout privab sta-
Íosvétského salonnlho muzicirovánl.
Ío, Že je na t0mt0 cD zařazen spolu
s Písní lásky také Fibichův Foem, ne_
pÚsobl vůbec do|mem úlitby poŽadav-
kům tíhu. 0bě slavné skladby hraje
Višek jako vysloveně 'svou' hudbu -
upřimně aromanticky vnejlepším
slova smyslu. Ve Dvorákově.poetické
fláladě' Na starén hradě zauimekla-
vííistovo'impresionistické" svétélko.
vánl. Nahrávka vrcholi Novákovými
PÍsněni zinnÍch nocl, jďiným dílem
na tomto cD, ieŽ dobou vzniku překro_
Čilo o pár let Íok 1900- TomáŠ víŠek
se na celé nahrávce ieví jako vyzrálý
umělec, který přesně vi, co a proČ
hraje. Skladby isou dokonale zďité
a ie.iich interpretace působi naprosto
přesvětlČivě. Není pochyb o tom' Že
touto nahrávkou udělal radost nejen
sobě, ale i svým posluchačům.

Věroslav Němec

Novákory Serenády ěi Barkaroly'
-J"ai"r^te 

oP"tY SmetanovY d Fe
;."tn*" E-t""Y maskY - ale kdo

:" po p,il století od skladatelovy
smÍti iďtě zná? To je jen mrmor

áeae- a..-'to'gicM nápověila'

Vratne se ke zwkové realitě'
Ťomáě Víšek je umělcem' kte_

rý své int€rpretační kreace na

ooai" p"*i"á- Cítíme to' zbaveni
'"i""aom aoimu, i z jeho nahrá-

veL. Jeho seuzitivní, tempově'

rlvnamiclry i agogicky subje}úiv-

"i 
porcu e.sto romantické tvorbě

'"i*"i". Mísůy všab jmenwitě

"'n""i-te"tv, ""alejí 
jebo rubáta

rto iiž tak zvrásněného pásma

nuáby zuytetný neklid' občas

.i'"í"r '"itroi 
hlasy pak spada'

ji spá 
"a 

vn't ""ok''é 
reáe' Ťyto

a.ot"e pihy Ba kráse nemohou

ovrivnit-eeltovy příznivý ilojem

" 
viigtoo" snímrku a jebo upřím-

"eno 
oql"u pro wěřené i méně

aráméboalnotyěestéklavírnítvor_
w. xm"n s*""-i ťamore" byl

;h"á' "" 
zvrůmě odpovíilajícím

Hgvíru'Bob€Íniá" v Zá}Iadní umě_

iecto *ole v Branrtýse na'l Labem

za ořisDění řady sponzorů'' _ 
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