ť ÓzhÓVor
|aké byly vaš e hudební zač áIky! KdyŽ mi
byIy asi č tyři roky. naš el jsem o Slědrem
več eru přede dveřmi naš eho znojemské ho
domu malé houslič ky. AŽ později jsem zjisti|, ž e je tam po|oŽiI pan uč itel Mí č aze
Znojmo se stalo 28.3.1964 mí stem zrození Františ ka Novotné ho, jenž dnes patří
do absolutní č eské houslové š pič ky.Studoval u věhlasných pedagogů , zú č astnil se
ví ce než dvaceti soutěž í , dnes je v řadě soutěž í porotcem, uč í na brněnské JAMU
a pořádá kurzy u nás, v |aponsku a v USA. Kromě toho, ž e je č erstvým č tyřicátni
kem, tak mu právě vyš ly dvě velmi zají mavé nahrávky - jedna doma, druhá v Japonsku. Zvláš tě ta,,č eská" svědč í o tom, ž e rád chodí neproš lapanými cestami.

slavné ho muzikantské ho jaroměřické ho ro-

du. Byl by mě rád uč il, ale brzy zemřel.
Nejprve jsem tedy zač al v tehdeiš í LSU
navš těvovat výtvarný

a

dramatický obor.

Až řadu let poté přiš ly na řadu

housle.

NásIedovaly soutěž e, studia na konzervatoři a ]AMU, opakované mistrovské kurzy
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Luboš Stehlí k

OBJEVUJE OPOMIJENOU HUDBU
u
a

houslových velikánů Brona a Treť jakova
rozběhI se proí esionální Život sólisty..'
Uvah1 o sludiu astrofyziky, která by|a a je
předmětem mé ho veIiké ho zájmu, jsem
musel opustit...

V březnu jste oslavil kulaté jubileum a mož -

ná je č as na první rekapitulaci. Když se

ohlé dnete, co považ ujete za svoje největš í
ž ivotní ú spěchy? To, co máte zřejmě na mysIi, bych pojmenovaI spí š eš těstí m a dary,
kterých se mi dostalo, ať už v podobě
osobní ch i hudební ch setkání s řadou vzác-

ných Iidí , nebo v podobě urč itých svěřených daností , které vš ak v Č lověku celož i'
votně budí spí š e siIný pocit odpovědnosti
a nezbytnost směny. Samozřejmě musí m
vzpomenout dlouholetou houslistickou inspiraci u jedineč ných virtuosů a pedagogů
Brona a Treljakova, z uměleckých aktivrt
spolupráci > liří m Bě|ohlávkem, s PKl, Ceskou í ilharmonií ,festivalem Praž ské jaro,
natoč ení řady CD, koncerty V pÍ estiŽní Ch
sá|ech Carnegie Hal|, Tokio Bunka Kaikan. K mé mu vnitřní mu klidu přispí vá i vědom(, ž e mi na mé cestě nikdy nepomáhaIo ž ádné přkluš enství k urč ité skupině č i

jiné ú č elovékroky.

od

roku 1993 hrajete ve světě nejví ce se
Serg'ueiem Milsteinem, pianis1ou ruské ho
pů vodu ž ijí cí hove Francii, s kterým jste hrál
napří klad v Carnegie Hall a v roce í 999 i na
Praž ské mjaru. |ak se protnuly vaš e ž ivotní
cesty? Mohu ociloval Milsteinova vIastní slo.
va, kterými tuto otázku okomentoval v tisku při přiIež itosti naš eho koncertu na Moravské m podzimu: ,,ByIo to v roce 19B6.
Bydlel jsem tehdy ješ tě v Moskvě d poZorně sledoval televizní přenos z Cajkovskeho
soutěž e. Jeden houslista mne tak neoby'
č ejně zaujal, ž e jsem se rozje| seznámit se
s ní m osobně. Neměl jsem vš ak š těstÍ a do

hotelu mne za Františ kem nepustili. Až

prostřednictví m kanceláře Praž ské ho jara,
jehoŽ soutěž e jsem se v roce 19BB zú č astnil [a sta/ se laureátem, pozn. redakcel, se
mi podařilo Vypátrat jeho adresu." Serguei
se mi ozval v době, kdy už jsem dobře
věděI, o jak skvělé ho pianistu jde. Považ uji
to za jednu ze š ť astných,,náhod", které
mne potkaIy. přes rozdí lnost povah je
naš e vní mání a pří stup k hudbě vzácně
spří zněno.

l
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roznovor
Hrál |ste už v řadě zemí , ale asi nejví ce se
zapsalo vaš e jmé no do vědomí lidí v |aponsku, kde jste..uskuteč nil už deset turné . Ie
obtí ž né proniknout na japonskýtrh? Neví m,
jestli je to trh, kam se mi v japonsku poda-

řilo proniknout. l tam stál v mé m pří padě
na poč átlu 5outěŽní ú spěch. Přihlásil jsem

Houslový koncert, Romance, Mazurek s PKF a Jiří m Běloh|ávkem |Studio Matouš
l996 _ pozn' red.]. Letos vš ak í irma CIarton ve spolupráci s Radioservisem a za
podpory prezidenta anglické Korngold 5ociety dr. CarroIla realizovala odváŽný
dramaturgický poč in' Ná CD tak jsóu dvě gigantické sonáty pro hous|e a klaví i,
ktere jsme natoč ili s kolegou Milsteinem a k nimž máme také neobyč ejně blí zký
vztah Sonáta Es dur Rič harda Strausse a Korngo|dova sonáta C dur. VeIký dí k
za veIkorysý a nekomerč ní pohled posí |ám vš em, 1e1ichž zásIuhou deska vyš lá.

5e nd VeIkoU mezinárodní \oulěŽ V lokiU,
a protoŽe mi pří s|uš né č eské Úřady sděIily, Č ástí identity houslisty je jeho nástroj. Na jaký hrajete vy a na jaký nejlepš í nástroj
ž e tuto soutěž neobesí lají , sám jsem si ji ta- jste měl mož nost si zahrát? s tou identitou jste to přesně vystihl. Na kvaIitě rezoké financoval' NásledovaIo první pozvání nance housIisty s nástrojem závisí té měř vš e' 5nad mi aIe prominete, ž e se
na recitálové turné , z něhoŽ se odvinuly o vlastní ch housIí ch pří liš nerozhovoří m. VáŽe se k nim teměř pohádkový pří běh,
pravideIné koncertní cestv. Některé z nich
byly za doprovodu orchestrů ' nikdy vš ak č eských. Japonsko je
nesmí rně zajimavá země, ku|turní dědictví neví daně bohaté a lidé ,
s nimiŽ se setkáVám, neuvěřiteIně sIuš nÍ .obdivuji jejich proí esionalitu, s ní ž vykonávají .jakoukoIi č innost. Japonský smysl pro pořádek se přirozeně snoubi s citem pro estetiku a vnitřní harmonii.
Setkání s tamní mi Iidmi je vž dy obohacují cí . A připoČ teme-li k tomu jejich nadš ení pro klasickou hudbu, není se co divit, ž e už několik tý!11t před pří lete.m jsou koncerty vyprodány. To je vž dy pří jemny, i kdyŽ zavazují cí potit.

E Novotný se
S. Milste nem

Iedno z vaš ich poslední ch CD má také spojitost s |aponskem. Ano,
právě v té to zemi jsem před č asem dostal nabí dku nahrát BrahmsŮv Houslový koncert. iako druhý tituI jsme zvolili Beethovenů v
Trojkoncert' Japonským přání m byla reaIizace s č eským orchestrem a Ve Dvořálově sí ni praŽské ho Rudolfina. První plánovaný natáč ecí den vš ak přiš ly osudné povodně. Japonská pianistka, se
kterou jsme připravovali trio sólových pdrlů , lehdy odIetě|a bez

jediné ho natoč ené hotaktU' sloŽitě, aIe přece se podařilo nají t
opět volné termí ny vš ech zú č astněných, a tak mohlo vzniknout
nové CD v koprodukci firem Victor a Rits Music _ spoIu s kIaví ristkou Rumi ltoh, cellistou Micha|em Kaňkou a PKF s dirigentem Jiří m Bělohlávkem

Cí tí tenějaký rozdí l mezi č eským publikem a napří klad právě japon-

ským? V laponsku i1inde za naš imi hranicemi jsou naprosto běž ne
,,standing ovation". Mys|í m, ž e jinak isou si mi|ovní ci váŽne hudby
na ce]é m světě podobní . Mám na mysli Iidi, kteří dotyky s krásoU
potřebujÍ ke své mu ž ivotu. Nemohu se ubránit pocitu. ž e se č eské
publikum oproti zahranič ní mu v posIední ch letech poněkUd roZdělilo na ty, o nichž jsem hovořiI a na ty, které uspokojuje spí š e
mimohudební show. S tí m jsem se v Japonsku zatí m'nesetkál.
Významnou akcí bude Dvořáků v den 2. května, jehož se té ž zú č astní te... Na spolupráci s Praž skou komorní í iIharmonií se vŽdy moc těš í m.MaximáIní profesionalita hráč ů s jejich mladistvým e|ánem je
tí m nejlepš í mpředpok|adem. Pozvání do |etoš ní ho speciální ho
dvořákovské ho cyklu si veImi váž í m.

Patří te mezi umělce/ kteří vedle oblí bených a oč ekávaných titulů

hrají i málo známou hudbu - Bernsteina, Korngolda, Copianda, Jana Nováka. A to v době, kdy si nemú ž ete být |istý posluchač skou
odg,zvou, pořadatelé jsou nervózni z uvádění takové to hudby a prosadit ji na cé dé č koje bez mecenáš e malým zázrakem. To máie pravdu' Zařazen( takovýr hto autorů se nebrání
spí š eVelCí pořadatelé _ orchestry a í estivav němž vystupoval zahranič ní mecenáš . Skrze svů j pohnutý ž ivot mys|í m pocholy, vŽdy vš ak dbají na ceIkovou dramaturgii
pil mnoho dů leŽitých věcí . ByIo jeho přání m okolo těchto hous|í nedělat Žádnou
koncerlu. \apří klad vÝjimeč ný brné n'ký veřejnou senzaci a já to pIně respektuji... V minuIosti jsem měl moŽnost Zahrát si
rodák Korngold, jehoŽ Životní ce:ta směřo.
té měř na vš echny nej|epš í nástroje Z naš í \tátní sbí rly, na turné se naskytla i pří vala přes Ví deň do Spojených států , by si
lež itost koncertoVat na ne1skvělejš í nástroje, vč etně Cuarneriho a Stradivariho.
bezesporu u nás zasluhoval ví ce pozornosNěkteré z nich byly i na prodej.
ti než dosud. V zahranič í iiŽ dávno odhaIili
jeho nevš ední ta|enl, který se ubí ral dvěma
Kromě sólistické dráhy se věnujete také pedagogické č innosti. Iak mů ž eteč asově
odliš nÝmi směry. KorngoId p:al jednak zvládnout tato nároč ná povolání ? Mí sto navš těvování spoleČ enských več í rkůa rau,,klasickou" hudbu v tradič nich [ormách,
tů se raději věnuji svým studentů m.
z nichŽ jsou nejznáměiš í d nejhranějš i jeho
opery. druhá jeho hudební (esla Vedld Jak vní máte jako muzikant vstup naš í země do unie evropských států ? Ani změna
k í iImu. Na tomto poli bvl laké neobyť ejné
systé mu, ani vstup do urč ité hospoIeč enství na samotné práci umělce nic nemění .
ú spěš ný, dvakrát mu bfl udoIen prásti'u ni
Mohou se vš ak dramaticky měnit pří lež itosti. Pro mne osobně byl rok'l9B9 tí m
oscar. Kromě samozřejmé ho houslové ho zlomovým momentem, který mi otevřeI dveře. Pokud jde o EU, myslí m, Že teprrepertoáru považ uji uvádé ní pozoruhod
ve č as ukáž e.
ných nových č i neprávem opomrjených děl
nejen Za interpretač ní výzvu, ale pří mo po|ak relaxujete, když nehrajete, neuč í te,necestujete? Mů j diář pří |iš mnoho vo|na
vi n nost.
nenabí zí . Kromě obč asných a tí m vzácnějš í ch vyjí ž děk na koní ch, které máme
s mojí ž enou tolIk rádi, s veIkým zájmem sleduji události v astronomii a fyzice.
Když jsme u nahrávek, kolik polož ek obsaPoznatky Z nových objevů a teorií těchto pří rodní ch věd se (tak jako po staletí )
huje vaš e diskografie? Větš ina CD mi vyš la
propojují s filozoÍ ií ,nejrů znějš í mimetodami v medicí ně a jejich zásadnÍ souvisV zahranič í ,dvě ve Francii, pět ve Spojelost s hudbou je zce|a zřejmá. Mys|í m, ž e tato ce|á oblast při otevřené m a nenýt h státeth, dvě v |aponsku, u nás dvořápředpojaté m vní mání nabí zí mimo jiné mož nost přibIí ž it se pravdivějš í mu pokovský komplel pro hoUsIe a orcheslr
hledu na pozemské dění a jeho ,,dů |eŽitost".
Z,)
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