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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Piano Concerto No.11 in F major, K. 413 23:45
1 Allegro 10:06
2	 Larghetto	 	8:17
3	 Tempo	di	menuetto	 	5:22

Piano Concerto No.12 in A major, K. 414 25:59
4	 Allegro	 10:52
5	 Andante	 	8:14

6	 Allegretto	 	6:52

Piano Concerto No.13 in C major, K. 415 27:41
7	 Allegro	 10:51
8	 Andante	 	8:11
9	 Allegro	 	8:38	

Total time  77:37

Matyáš Novák - piano

The Wihan Quartet 
Leoš Čepický - 1st violin

Jan Schulmeister - 2nd violin
Jakub Čepický - viola

Michal Kaňka - violoncello

z Velké Británie. V sezóně 2007 – 2008 vydala tato společnost na CD a DVD nahrávku 
kompletního kvartetního díla Ludwiga van Beethovena, které soubor provedl v rámci 
šesti koncertů v Anežském klášteře v Praze. O rok později vydalo stejné vydavatelství 
unikátní nahrávku 24 Capriccií opus 1. N. Paganiniho, které pro smyčcové kvarteto 
upravil americký skladatel William Zinn. Nahrávací činnost kvarteta je vysoce ceněna 
odbornou kritikou a soubor za ni obdržel řadu cen jako např. nejvyšší ocenění 
francouzského časopisu Repertoire za album s nahrávkou Schönbergova 4. kvartetu  
a Pfitznerova kvartetu č. 2.

Také na domácí půdě patří kvarteto k nejvýše ceněným souborům, o čemž svědčí mj. 
i to, že během sezóny 2012–2013 bylo Wihanovo kvarteto rezidenčním souborem 
Spolku pro komorní hudbu České filharmonie a provedlo řadu koncertů v Rudolfinu.
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In May of 1781, Wolfgang Amadeus Mozart settled in Vienna as an independent 
musician after a scandalous falling-out with his then employer, the Prince-Archbishop 
of Salzburg, Hieronymus von Colloredo. From the very beginning of this crowning 
(though sadly only ten-year long) stage of his creative life, he set about accomplishing 
the twin goals of establishing himself as a piano virtuoso and as a composer. Of 
necessity, he also attained a further essential goal, that of providing for himself and, 
after his marriage in 1782, for his wife. Upon leaving the Archbishop’s service, Mozart 
was without a steady income and lived on honoraria, irregular and, at times, uncertain. 
This compelled him to engage in pedagogical work in addition to his artistic endeavors 
as a composer and performer. Though the income from these educational activities 
was by no means overwhelming, it had the advantage of being relatively steady. All this 
naturally affected Mozart’s compositions. As a pianist, he performed at many concerts 
and music academies, for which he had to build a repertoire; similarly, he was in need 
of educational repertoire for his students. Between 1782 and 1786, Mozart composed, 
in addition to piano sonatas and variations, fourteen new concertos for piano with 
orchestra. He was certainly no novice in this field, already having no less than ten piano 
concertos under his belt (not to mention his violin concertos and his first collection 
of concertos for wind instruments). As such, Mozart’s Vienna period begins with a 
remarkable trio of piano concertos, K. 413, 414 and 415. Mozart undoubtedly wrote 
them for himself. His concert activity in Vienna was extraordinary, especially in the first 
years, where he met with success as both a soloist and as a composer. He therefore 
decided to publish this trio at his own expense (on a subscription basis), obviously with 
an eye towards having another source of income. He even added a “promotional” note 
to potential buyers: “They are neither too heavy nor too light, they are quite brilliant 
and pleasant to listen to.” A further effort to promote sales was the adaptation of the 

Wihanovo Kvarteto
Wihanovo kvarteto, které vzniklo v roce 1985, je jedním z předních smyčcových kvartet. 
Věhlas získalo nejen díky výjimečným interpretačním kvalitám, ale i šíři repertoáru 
zahrnujícímu jak českou hudbu, tak stěžejní díla světového kvartetního repertoáru 
období klasicismu, romantismu i současnosti.

Obdivuhodná mezinárodní kariéra kvarteta zahrnuje vystoupení na předních 
festivalech v Evropě i na Dálném východě. Kvarteto pravidelně koncertuje v USA, 
podniklo úspěšná turné po Austrálii a Novém Zélandu, je častým hostem ve Velké 
Británii. Právě ve Velké Británii jsou jeho vystoupení hojně vysílána v pořadech  
Radia 3, vystupuje v rámci koncertů ve Wigmore Hall, Bridgewater Hall, South Bank, na 
koncertech pořádaných pro popularizaci komorní hudby mezi mládeží pro CAVATINA 
Chamber Music Trust a na mnoha dalších místech Velké Británie. Členové kvarteta jsou 
aktivní i pedagogicky. Kvarteto pořádalo mistrovské kurzy v Royal Welsh College of 
Music and Drama Cardiffu a zúčastnilo se řady kurzů jako např. Darlington International 
Summer School a Pro Corda.

Wihanovo kvarteto je vítězem či laureátem řady mezinárodních soutěží, mj. Pražského 
jara (1988), Mezinárodní soutěže komorní hudby v Trapani na Sicílii (1990), Londýnské 
mezinárodní soutěže smyčcových kvartet (1991). Třikrát bylo nominováno na cenu 
Královské filharmonické společnosti za pedagogický přínos a interpretační výkony ve 
Velké Británii. Úspěch na Svátku komorní hudby v Osace (1996) vyústil v každoroční 
nová pozvání do Japonska.

Diskografie souboru čítající přes 40 CD zahrnuje mnohá klasicistní, romantická  
a moderní díla kvartetního repertoáru a svědčí o vřelém vztahu členů kvarteta  
k české hudbě. Kvarteto pravidelně natáčí CD a DVD pro společnost Nimbus Alliance 
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orchestral part of the pieces for string quartet. This was not unusual at this time; the 
musical language of classicism tolerated such adaptations quite well. In particular, 
orchestral music, because it required so many musicians, spread mainly in the form 
of various arrangements for smaller ensembles, which suited salons and music-loving 
households.

Concerto in F major K. 413 (387a), the first of the Vienna series emerged in the winter 
of 1782–1783 at the turn of the year. A three-movement composition, mainly focused 
on the effect of the solo instrument, its melodically captivating, elegantly polished 
themes support the clear optimistic air of the work. Not even the slow melodic 2nd 
movement, a lovely Larghetto, deviates from this mood, which is dotted here and 
there with sentimental elements. The work concludes with a light humorous finale in a 
varying minuet movement (final movements based on minuets are quite common in 
early Mozart concertos). 

Concerto in A major K. 414 (386a), apparently originating in the fall of 1782, it is close 
to the Concerto in F major in its light and gallant expression and overall structure. Its 
noble and captivating melody, embroidered with delicate ornamentation, convincingly 
evokes the basic form of the virtuoso concertante genre. The delicate noble lyricism of 
the slow second movement further reinforce the sentimental inclinations of the slow 
movement of the Concerto in F major. The “Mannheim sighs” are very striking here 
- descending melodic passing tones, a widespread melodic mannerism at the time. 
Motifs of this type already appear in the introductory movement; however, here they 
are found in a different expressive structure (with the help of the so-called Lombard 
rhythm). The final movement is a brisk two-beat rondo. In this concerto, all three 
movements have their own cadenzas.

The Quartet are great supporters of the work of the CAVATINA Chamber	Music	Trust, 
which gives inspirational concerts and master classes to young people.

Jiří Zigmund, retired from the Wihan Quartet in 2014. The Quartet was very fortunate 
to find an excellent viola player in Jakub Čepický, son of Leoš, and his first recording 
with the Quartet of Suk, Dvorak and Janacek was released on Nimbus Alliance in 2016: 
‘the Wihan Quartet give a very special performance of Dvorak’s last and greatest quartet.....
one of the most experienced and admired of chamber ensemble, The Wihan Quartet gives 
a deeply considered ensemble performance.  The sweetness of tone achieved in the Adagio 
is remarkable and the first movement has irresistible impetus.....this CD shows the Wihan to 
be in fine form.....’ BBC Music Magazine.

In 2017, cellist Ales Kasprik retired after performing with the Wihan for 32 years.  Michal 
Kaňka, cellist with the Prazak Quartet, now performs with the Quartet on a regular basis.
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Concerto in C major K. 415 (387b), the longest and most sublime of the three, it is 
more energetic than the others. Here the dynamic and sentimental elements are rather 
replaced by dramatic elements. The inclinations to a kind of “gallant flirting” (in the best 
sense of the word), which are evident in the two previous concertos, recede into the 
background and are replaced by an increased dynamism, a kind of celebration and 
almost elemental vitality. In the original version, this impression is reinforced by the 
relatively large orchestra. In contrast to the standard orchestra, it is here expanded 
by two trumpets and timpani in the first and final movements. This feature is very 
impressively expressed in the chamber version of the work on this recording as a 
result of the joint efforts of the soloist and the string quartet. The final movement is 
remarkable - a powerful rondo whose considerable expressiveness is enhanced by two 
slow, minor episodes.

In all three concertos, most of the movements are furnished with solo cadenzas, which,  
in accordance with the performance practice of the time, were usually created by  
the performer. Although some of Mozart’s own cadenzas have been preserved, on 
this recording, all the cadenzas have been prepared, in the spirit of the practice of  
the time, by the soloist, Matyáš Novák.

© Jaromír Havlík 2020

412

The Wihan Quartet
Leoš Čepický & Jan Schulmeister - violins

Jakub Čepický - viola • Michal Kaňka - cello

The Wihan Quartet has been described by International Record Review as: ‘one of the best 
quartets in the world today.’ In 2015 the Quartet celebrated 30 years since its formation, 
and over the years it has developed an outstanding reputation for the interpretation of 
its native Czech heritage, and of the many classical, romantic and modern masterpieces 
of the string quartet repertoire. 

The Quartet’s recording of Dvorak Op.34/Op.105 was chosen as a ‘Recording of the 
Year’ by MusicWeb International and BBC Music Magazine said of their Dvorak Op.61 
recording: ‘This is the finest recorded performance I have encountered to date’ The Wihan’s 
release of Schubert G Major received an ‘Outstanding’ from International Record Review 
and The Sunday Times said of the recording: ‘This is playing of the highest quality…..Their 
tempo allows you to savor to the full the harmonic richness of this extraordinary music.’ 

During the 2012/13 season the Quartet was Czech Chamber Music Society Resident 
Ensemble at the Rudolfinum Dvorak Hall, Prague. In 2008 the Quartet completed 
the first ever cycle of Beethoven Quartets in Prague and also repeated this cycle at 
Blackheath Halls, London. This landmark series of Beethoven concerts in Prague was 
recorded for release on CD and DVD for Nimbus Alliance and received many accolades. 

The Wihan Quartet has won many International Competitions including The Prague 
Spring Festival and the Osaka ‘Chamber Festa’. In 1991, they won both the First Prize 
and the Audience Prize in the London International String Quartet Competition. 
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Matyáš je vítězem mnoha národních a mezinárodních soutěží. Mj. je absolutním vítězem 
Mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga (2015) v kategorii duo, 
držitelem Grand Prix na soutěži Evangelia Tjiarri v kyperské Larnace (2015), absolutním 
vítězem Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií (2016), vítězem Jenö 
Takács Klavierwettbewerb (2016), vítězem Bradshaw & Buono International Piano 
Competition (2017), držitelem 2. ceny a Steinway Prize na Mezinárodní soutěži Edvarda 
Griega v norském Bergenu (2018).

Matyáš koncertuje doma i v zahraničí, se svými recitály se představil v mnoha zemích 
Evropy, v Thajsku a v USA. V letech 2015 a 2016 absolvoval dvě úspěšná koncertní 
turné po Číně. V roce 2017 debutoval v newyorské Carnegie Hall. V témže roce vydal 
debutové CD s cyklem F. Liszta: Léta putování: Rok první: Švýcarsko a se stal jedním ze 
tří hudebníků, kteří obdrželi CME International Performing Arts Grant, ocenění, které 
uděluje Center for Musical Excellence v New Jersey.

Jako sólista vystoupil s Filharmonií Brno, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Pražským 
komorním orchestrem, Komorní filharmonií Pardubice, komorním orchestrem Quattro, 
Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, Orchestra da Camera di 
Imola, s Filharmonií Hradec Králové, se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, 
Janáčkovým komorním orchestrem, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a Bergenskou 
filharmonií.

Matyáš se pravidelně účastní mistrovských kurzů (V. Askhenazy, D. Bashkirov, A. Bonatta, 
J. Dvarionas, G. Gruzman, D. Kuyken, A. Kouyoumdjian, A. Lonquich, L. Margarius,  
A. Siirala) a je zván na domácí a zahraniční hudební festivaly. Je vyhledávaným 
komorním hráčem a korepetitorem, členem PETROF Art Family a velkým znalcem  
a milovníkem železniční dopravy.

Po skandálním rozchodu se svým dosavadním zaměstnavatelem, salcburským 
arcibiskupem Hieronymem hrabětem Colloredo, v květnu 1781 se Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756–1791) usadil ve Vídni jako svobodný umělec. Hned na počátku této své 
vrcholné (bohužel již pouze desetileté) životní a tvůrčí etapy si vytkl dva cíle: prosadit 
se jako klavírní virtuos a jako skladatel. A nezbytně tu byl ještě třetí a zásadní cíl - 
uživit sebe a po sňatku v  létě 1782 i svou manželku. Po odchodu z  arcibiskupských 
služeb Mozart přišel o pevný plat a žil z honorářů – nepravidelných, občas i nejistých. 
Vedle umělecké činnosti skladatele a interpreta musel tudíž přistoupit i k  činnosti 
pedagogické. Příjmy plynoucí z vyučování nebyly sice nijak závratné, leč byly relativně 
pravidelné. Toto vše se přirozeně projevilo na Mozartově skladatelské činnosti. Jako 
klavírista vystupoval na mnoha koncertech a hudebních akademiích, pro které si musel 
vybudovat repertoár; obdobně musel počítat i se studijním repertoárem pro své žáky. 
Vedle klavírních sonát a variací vytvořil Mozart v letech 1782- 1786 čtrnáct nových 
koncertů pro klavír s orchestrem. Nebyl v tomto oboru žádný nováček, vždyť už měl 
na svém kontě nejméně deset klavírních koncertů (nehledě na koncerty houslové  
a první skupinu koncertů pro dechové nástroje). Vídeňské období zahajuje v  tomto 
oboru pozoruhodná trojice klavírních koncertů K. 413, 414 a 415. Mozart si je napsal 
nesporně pro sebe; jeho koncertní aktivita byla zvláště v  prvních vídeňských letech 
mimořádná. Jako sólista i jako skladatel měl úspěch, a tak se rozhodl vydat tuto trojici 
koncertů vlastním nákladem (subskripčně), jistě i s  myšlenkou na další zdroj příjmů. 
Vydání dokonce opatřil „reklamní“ poznámkou pro potenciální zájemce: „Nejsou ani 
příliš těžké, ani příliš lehké, jsou velmi brilantní a příjemné na poslech.“ Snaha o co 
nejlepší odbyt jistě stála i za rozhodnutím upravit orchestrální part dotyčných děl též 
pro smyčcové kvarteto. To nebylo v jeho době nic neobvyklého, univerzální hudební 
sloh klasicismu takové úpravy vcelku dobře snášel. Zvláště orchestrální hudba náročná 



   

na obsazení se šířila především v podobě rozmanitých úprav pro redukovaná obsazení. 
To vyhovovalo podmínkám salónů a hudbymilovných domácností.

Koncert F dur, K. 413 (387a), prvý z této vídeňské série, vznikl v zimě na přelomu let 
1782-1783. Jde o třívětou kompozici zaměřenou hlavně na sólistický efekt. Melodicky 
podmanivá, elegantně vybroušená témata podporují jasný, optimistický výraz díla, 
z něhož nevybočí ani pomalé, melodicky líbezné Larghetto 2. věty, do jehož výrazu 
proniknou tu a tam mírně sentimentální prvky. Dílo uzavírá vylehčené vtipné finále  
v menuetovém pohybu a s variačním průběhem (menuetový základ je dosti typický 
pro finální věty raných Mozartových koncertů). 

Koncert A dur, K. 414 (386a) vznikl patrně už na podzim 1782. Je vylehčeným 
galantním výrazem i celkovou stavbou blízký Koncertu F-dur. Ušlechtilá a podmanivá 
melodika, opřádaná jemnou ornamentikou, přesvědčivě modeluje základní proporce 
virtuózního koncertantního žánru. Jemná ušlechtilá lyrika pomalé druhé věty ještě 
posiluje sentimentální sklony pomalé věty Koncertu F dur. Velmi nápadné jsou zde 
zejména „mannheimské vzdechy“ – sestupné melodické průtahy, v té době všeobecně 
rozšířená melodická manýra. Motivy tohoto typu se objevují už ve vstupní větě; ovšem 
zde v odlišném výrazovém ustrojení (za pomoci tzv. lombardského rytmu). Finální věta 
je svižné dvoudobé rondo. Kadencemi jsou v tomto koncertu opatřeny všechny tři věty.

Koncert C dur, K. 415 (387b) je nejdelší a nejvznosnější z této trojice. Je energičtější. 
Dynamické a sentimentální prvky zde vystřídaly spíše prvky dramatické. Určité sklony 
k  jakémusi „galantnímu koketování“ (v nejlepším slova smyslu), které jsou patrné ve 
dvou předchozích koncertech, zde ustupují do pozadí a jsou nahrazeny zvýšenou 
dynamičností, jakousi slavnostností a téměř živelnou vitalitou. V původní verzi posiluje 
tento dojem i relativně velké orchestrální obsazení, na rozdíl od běžného standardu 

Prize in the International Edvard Grieg Piano Competition in Bergen, Norway. In 2020 
Matyas won a place amongst 14 semi-finalists in the International Franz Liszt Piano 
Competition in Utrecht, The Netherlands, which sadly had to be cancelled due to the 
coronavirus pandemic. Matyas tours both at home and abroad and has given recitals 
in a lot of countries in Europe, Thailand and the USA. Between 2015 and 2016 he 
undertook two successful concert tours in China. In 2017 he debuted in Carnegie Hall, 
New York. In the same year he released his first album Franz Liszt: Années de pèlerinage: 
Première année: Suisse and became one of the three musicians who received CME 
International Performing Arts Grant awarded by the Center for Musical Excellence in 
New Jersey. He has given a solo performance with the Brno Philharmonic Orchestra, the 
Prague Radio Symphony Orchestra, the Janáček Philharmonic Orchestra, the Hradec 
Králové Philharmonic Orchestra, the Pardubice Chamber Philharmonic Orchestra, 
the West Bohemian Symphony Orchestra, the Bohuslav Martinů Philharmonics, the 
Chamber Orchestra Quattro, the Orchestra da Camera di Imola, the Janáček Chamber 
Orchestra and The Bergen Philharmonic Orchestra. He regularly attends master classes  
(V. Askhenazy, D. Bashkirov, A. Bonatta, J. Dvarionas, G. Gruzman, I. Klánský, D. Kuyken, 
A. Kouyoumdjian, A. Lonquich, L.Margarius, A. Siirala) and is invited to music festivals 
both at home and abroad. Matyas is a versatile artist, sought-after chamber player and 
accompanist and a big expert and fan of rail transport.

Matyáš Novák - klavír
Matyáš Novák začal hrát na klavír v pěti letech. Je absolventem Gymnázia J. K. Tyla 
v  Hradci Králové a Konzervatoře Pardubice ve třídě prof. Jitky Fowler Fraňkové.  
V současné době studuje na Hudební akademii múzických umění ve třídě prof. Ivana 
Klánského. Zároveň je studentem věhlasné klavírní akademie Incontri col Maestro  
v italské Imole ve třídě prof. Borise Petrushanského.
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v  krajních větách rozšířené o dvě trubky a tympány. Tuto vlastnost velmi působivě 
vyjadřuje i komorní verze díla na této nahrávce jako výsledek společného úsilí sólisty 
i smyčcového kvarteta. Pozoruhodná je finální věta – opět efektně nadnesené rondo, 
k jehož značné expresivitě přispívají i dvě pomalé mollové epizody. 

Ve všech třech koncertech je většina vět vybavena sólovými kadencemi, které podle 
tehdejší provozovací praxe byly záležitostí příslušného interpreta. Jsou sice dochovány 
některé Mozartovy vlastní kadence, nicméně na této nahrávce vypracoval v  duchu 
dobové praxe všechny stylově čisté kadence sólista – mladý klavírista Matyáš Novák.

© Jaromír Havlík 2020

Matyáš Novák - piano
Matyáš Novák began to play the piano at the age of 5. He graduated from Grammar 
School J. K. Tyl in Hradec Kralove and the Pardubice Conservatoire, where he studied 
in the class of prof. Jitka Fowler Fraňková. Currently he is attending the Academy of 
Performing Arts in Prague, specifically the class conducted by Prof. Ivan Klánský. He 
is also a student at the renowned piano academy “Incontri col Maestro” in Imola, Italy, 
where he is studying with Prof. Boris Petrushansky. He has won several national and 
international competitions; he is also the first-prize winner of International Radio 
Competition for Young Musicians Concertino Praga (2015) in the duo category, holds 
Grand Prix in the Tjiarri International Piano Competition in Larnace (Cyprus, 2015), has 
won the Competition of conservatoires and grammar schools in the Czech Republic 
(2016), Jenö Takács Klavierwettbewerb (Austria, 2016), Bradshaw & Buono International 
Piano Competition (USA, 2017). In 2018 he finished second and was awarded Steinway 
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To vyhovovalo podmínkám salónů a hudbymilovných domácností.

Koncert F dur, K. 413 (387a), prvý z této vídeňské série, vznikl v zimě na přelomu let 
1782-1783. Jde o třívětou kompozici zaměřenou hlavně na sólistický efekt. Melodicky 
podmanivá, elegantně vybroušená témata podporují jasný, optimistický výraz díla, 
z něhož nevybočí ani pomalé, melodicky líbezné Larghetto 2. věty, do jehož výrazu 
proniknou tu a tam mírně sentimentální prvky. Dílo uzavírá vylehčené vtipné finále  
v menuetovém pohybu a s variačním průběhem (menuetový základ je dosti typický 
pro finální věty raných Mozartových koncertů). 

Koncert A dur, K. 414 (386a) vznikl patrně už na podzim 1782. Je vylehčeným 
galantním výrazem i celkovou stavbou blízký Koncertu F-dur. Ušlechtilá a podmanivá 
melodika, opřádaná jemnou ornamentikou, přesvědčivě modeluje základní proporce 
virtuózního koncertantního žánru. Jemná ušlechtilá lyrika pomalé druhé věty ještě 
posiluje sentimentální sklony pomalé věty Koncertu F dur. Velmi nápadné jsou zde 
zejména „mannheimské vzdechy“ – sestupné melodické průtahy, v té době všeobecně 
rozšířená melodická manýra. Motivy tohoto typu se objevují už ve vstupní větě; ovšem 
zde v odlišném výrazovém ustrojení (za pomoci tzv. lombardského rytmu). Finální věta 
je svižné dvoudobé rondo. Kadencemi jsou v tomto koncertu opatřeny všechny tři věty.

Koncert C dur, K. 415 (387b) je nejdelší a nejvznosnější z této trojice. Je energičtější. 
Dynamické a sentimentální prvky zde vystřídaly spíše prvky dramatické. Určité sklony 
k  jakémusi „galantnímu koketování“ (v nejlepším slova smyslu), které jsou patrné ve 
dvou předchozích koncertech, zde ustupují do pozadí a jsou nahrazeny zvýšenou 
dynamičností, jakousi slavnostností a téměř živelnou vitalitou. V původní verzi posiluje 
tento dojem i relativně velké orchestrální obsazení, na rozdíl od běžného standardu 

Prize in the International Edvard Grieg Piano Competition in Bergen, Norway. In 2020 
Matyas won a place amongst 14 semi-finalists in the International Franz Liszt Piano 
Competition in Utrecht, The Netherlands, which sadly had to be cancelled due to the 
coronavirus pandemic. Matyas tours both at home and abroad and has given recitals 
in a lot of countries in Europe, Thailand and the USA. Between 2015 and 2016 he 
undertook two successful concert tours in China. In 2017 he debuted in Carnegie Hall, 
New York. In the same year he released his first album Franz Liszt: Années de pèlerinage: 
Première année: Suisse and became one of the three musicians who received CME 
International Performing Arts Grant awarded by the Center for Musical Excellence in 
New Jersey. He has given a solo performance with the Brno Philharmonic Orchestra, the 
Prague Radio Symphony Orchestra, the Janáček Philharmonic Orchestra, the Hradec 
Králové Philharmonic Orchestra, the Pardubice Chamber Philharmonic Orchestra, 
the West Bohemian Symphony Orchestra, the Bohuslav Martinů Philharmonics, the 
Chamber Orchestra Quattro, the Orchestra da Camera di Imola, the Janáček Chamber 
Orchestra and The Bergen Philharmonic Orchestra. He regularly attends master classes  
(V. Askhenazy, D. Bashkirov, A. Bonatta, J. Dvarionas, G. Gruzman, I. Klánský, D. Kuyken, 
A. Kouyoumdjian, A. Lonquich, L.Margarius, A. Siirala) and is invited to music festivals 
both at home and abroad. Matyas is a versatile artist, sought-after chamber player and 
accompanist and a big expert and fan of rail transport.

Matyáš Novák - klavír
Matyáš Novák začal hrát na klavír v pěti letech. Je absolventem Gymnázia J. K. Tyla 
v  Hradci Králové a Konzervatoře Pardubice ve třídě prof. Jitky Fowler Fraňkové.  
V současné době studuje na Hudební akademii múzických umění ve třídě prof. Ivana 
Klánského. Zároveň je studentem věhlasné klavírní akademie Incontri col Maestro  
v italské Imole ve třídě prof. Borise Petrushanského.
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Matyáš je vítězem mnoha národních a mezinárodních soutěží. Mj. je absolutním vítězem 
Mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga (2015) v kategorii duo, 
držitelem Grand Prix na soutěži Evangelia Tjiarri v kyperské Larnace (2015), absolutním 
vítězem Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií (2016), vítězem Jenö 
Takács Klavierwettbewerb (2016), vítězem Bradshaw & Buono International Piano 
Competition (2017), držitelem 2. ceny a Steinway Prize na Mezinárodní soutěži Edvarda 
Griega v norském Bergenu (2018).

Matyáš koncertuje doma i v zahraničí, se svými recitály se představil v mnoha zemích 
Evropy, v Thajsku a v USA. V letech 2015 a 2016 absolvoval dvě úspěšná koncertní 
turné po Číně. V roce 2017 debutoval v newyorské Carnegie Hall. V témže roce vydal 
debutové CD s cyklem F. Liszta: Léta putování: Rok první: Švýcarsko a se stal jedním ze 
tří hudebníků, kteří obdrželi CME International Performing Arts Grant, ocenění, které 
uděluje Center for Musical Excellence v New Jersey.

Jako sólista vystoupil s Filharmonií Brno, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Pražským 
komorním orchestrem, Komorní filharmonií Pardubice, komorním orchestrem Quattro, 
Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, Orchestra da Camera di 
Imola, s Filharmonií Hradec Králové, se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, 
Janáčkovým komorním orchestrem, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a Bergenskou 
filharmonií.

Matyáš se pravidelně účastní mistrovských kurzů (V. Askhenazy, D. Bashkirov, A. Bonatta, 
J. Dvarionas, G. Gruzman, D. Kuyken, A. Kouyoumdjian, A. Lonquich, L. Margarius,  
A. Siirala) a je zván na domácí a zahraniční hudební festivaly. Je vyhledávaným 
komorním hráčem a korepetitorem, členem PETROF Art Family a velkým znalcem  
a milovníkem železniční dopravy.

Po skandálním rozchodu se svým dosavadním zaměstnavatelem, salcburským 
arcibiskupem Hieronymem hrabětem Colloredo, v květnu 1781 se Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756–1791) usadil ve Vídni jako svobodný umělec. Hned na počátku této své 
vrcholné (bohužel již pouze desetileté) životní a tvůrčí etapy si vytkl dva cíle: prosadit 
se jako klavírní virtuos a jako skladatel. A nezbytně tu byl ještě třetí a zásadní cíl - 
uživit sebe a po sňatku v  létě 1782 i svou manželku. Po odchodu z  arcibiskupských 
služeb Mozart přišel o pevný plat a žil z honorářů – nepravidelných, občas i nejistých. 
Vedle umělecké činnosti skladatele a interpreta musel tudíž přistoupit i k  činnosti 
pedagogické. Příjmy plynoucí z vyučování nebyly sice nijak závratné, leč byly relativně 
pravidelné. Toto vše se přirozeně projevilo na Mozartově skladatelské činnosti. Jako 
klavírista vystupoval na mnoha koncertech a hudebních akademiích, pro které si musel 
vybudovat repertoár; obdobně musel počítat i se studijním repertoárem pro své žáky. 
Vedle klavírních sonát a variací vytvořil Mozart v letech 1782- 1786 čtrnáct nových 
koncertů pro klavír s orchestrem. Nebyl v tomto oboru žádný nováček, vždyť už měl 
na svém kontě nejméně deset klavírních koncertů (nehledě na koncerty houslové  
a první skupinu koncertů pro dechové nástroje). Vídeňské období zahajuje v  tomto 
oboru pozoruhodná trojice klavírních koncertů K. 413, 414 a 415. Mozart si je napsal 
nesporně pro sebe; jeho koncertní aktivita byla zvláště v  prvních vídeňských letech 
mimořádná. Jako sólista i jako skladatel měl úspěch, a tak se rozhodl vydat tuto trojici 
koncertů vlastním nákladem (subskripčně), jistě i s  myšlenkou na další zdroj příjmů. 
Vydání dokonce opatřil „reklamní“ poznámkou pro potenciální zájemce: „Nejsou ani 
příliš těžké, ani příliš lehké, jsou velmi brilantní a příjemné na poslech.“ Snaha o co 
nejlepší odbyt jistě stála i za rozhodnutím upravit orchestrální part dotyčných děl též 
pro smyčcové kvarteto. To nebylo v jeho době nic neobvyklého, univerzální hudební 
sloh klasicismu takové úpravy vcelku dobře snášel. Zvláště orchestrální hudba náročná 
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Concerto in C major K. 415 (387b), the longest and most sublime of the three, it is 
more energetic than the others. Here the dynamic and sentimental elements are rather 
replaced by dramatic elements. The inclinations to a kind of “gallant flirting” (in the best 
sense of the word), which are evident in the two previous concertos, recede into the 
background and are replaced by an increased dynamism, a kind of celebration and 
almost elemental vitality. In the original version, this impression is reinforced by the 
relatively large orchestra. In contrast to the standard orchestra, it is here expanded 
by two trumpets and timpani in the first and final movements. This feature is very 
impressively expressed in the chamber version of the work on this recording as a 
result of the joint efforts of the soloist and the string quartet. The final movement is 
remarkable - a powerful rondo whose considerable expressiveness is enhanced by two 
slow, minor episodes.

In all three concertos, most of the movements are furnished with solo cadenzas, which,  
in accordance with the performance practice of the time, were usually created by  
the performer. Although some of Mozart’s own cadenzas have been preserved, on 
this recording, all the cadenzas have been prepared, in the spirit of the practice of  
the time, by the soloist, Matyáš Novák.

© Jaromír Havlík 2020

412

The Wihan Quartet
Leoš Čepický & Jan Schulmeister - violins

Jakub Čepický - viola • Michal Kaňka - cello

The Wihan Quartet has been described by International Record Review as: ‘one of the best 
quartets in the world today.’ In 2015 the Quartet celebrated 30 years since its formation, 
and over the years it has developed an outstanding reputation for the interpretation of 
its native Czech heritage, and of the many classical, romantic and modern masterpieces 
of the string quartet repertoire. 

The Quartet’s recording of Dvorak Op.34/Op.105 was chosen as a ‘Recording of the 
Year’ by MusicWeb International and BBC Music Magazine said of their Dvorak Op.61 
recording: ‘This is the finest recorded performance I have encountered to date’ The Wihan’s 
release of Schubert G Major received an ‘Outstanding’ from International Record Review 
and The Sunday Times said of the recording: ‘This is playing of the highest quality…..Their 
tempo allows you to savor to the full the harmonic richness of this extraordinary music.’ 

During the 2012/13 season the Quartet was Czech Chamber Music Society Resident 
Ensemble at the Rudolfinum Dvorak Hall, Prague. In 2008 the Quartet completed 
the first ever cycle of Beethoven Quartets in Prague and also repeated this cycle at 
Blackheath Halls, London. This landmark series of Beethoven concerts in Prague was 
recorded for release on CD and DVD for Nimbus Alliance and received many accolades. 

The Wihan Quartet has won many International Competitions including The Prague 
Spring Festival and the Osaka ‘Chamber Festa’. In 1991, they won both the First Prize 
and the Audience Prize in the London International String Quartet Competition. 
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orchestral part of the pieces for string quartet. This was not unusual at this time; the 
musical language of classicism tolerated such adaptations quite well. In particular, 
orchestral music, because it required so many musicians, spread mainly in the form 
of various arrangements for smaller ensembles, which suited salons and music-loving 
households.

Concerto in F major K. 413 (387a), the first of the Vienna series emerged in the winter 
of 1782–1783 at the turn of the year. A three-movement composition, mainly focused 
on the effect of the solo instrument, its melodically captivating, elegantly polished 
themes support the clear optimistic air of the work. Not even the slow melodic 2nd 
movement, a lovely Larghetto, deviates from this mood, which is dotted here and 
there with sentimental elements. The work concludes with a light humorous finale in a 
varying minuet movement (final movements based on minuets are quite common in 
early Mozart concertos). 

Concerto in A major K. 414 (386a), apparently originating in the fall of 1782, it is close 
to the Concerto in F major in its light and gallant expression and overall structure. Its 
noble and captivating melody, embroidered with delicate ornamentation, convincingly 
evokes the basic form of the virtuoso concertante genre. The delicate noble lyricism of 
the slow second movement further reinforce the sentimental inclinations of the slow 
movement of the Concerto in F major. The “Mannheim sighs” are very striking here 
- descending melodic passing tones, a widespread melodic mannerism at the time. 
Motifs of this type already appear in the introductory movement; however, here they 
are found in a different expressive structure (with the help of the so-called Lombard 
rhythm). The final movement is a brisk two-beat rondo. In this concerto, all three 
movements have their own cadenzas.

The Quartet are great supporters of the work of the CAVATINA Chamber	Music	Trust, 
which gives inspirational concerts and master classes to young people.

Jiří Zigmund, retired from the Wihan Quartet in 2014. The Quartet was very fortunate 
to find an excellent viola player in Jakub Čepický, son of Leoš, and his first recording 
with the Quartet of Suk, Dvorak and Janacek was released on Nimbus Alliance in 2016: 
‘the Wihan Quartet give a very special performance of Dvorak’s last and greatest quartet.....
one of the most experienced and admired of chamber ensemble, The Wihan Quartet gives 
a deeply considered ensemble performance.  The sweetness of tone achieved in the Adagio 
is remarkable and the first movement has irresistible impetus.....this CD shows the Wihan to 
be in fine form.....’ BBC Music Magazine.

In 2017, cellist Ales Kasprik retired after performing with the Wihan for 32 years.  Michal 
Kaňka, cellist with the Prazak Quartet, now performs with the Quartet on a regular basis.
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In May of 1781, Wolfgang Amadeus Mozart settled in Vienna as an independent 
musician after a scandalous falling-out with his then employer, the Prince-Archbishop 
of Salzburg, Hieronymus von Colloredo. From the very beginning of this crowning 
(though sadly only ten-year long) stage of his creative life, he set about accomplishing 
the twin goals of establishing himself as a piano virtuoso and as a composer. Of 
necessity, he also attained a further essential goal, that of providing for himself and, 
after his marriage in 1782, for his wife. Upon leaving the Archbishop’s service, Mozart 
was without a steady income and lived on honoraria, irregular and, at times, uncertain. 
This compelled him to engage in pedagogical work in addition to his artistic endeavors 
as a composer and performer. Though the income from these educational activities 
was by no means overwhelming, it had the advantage of being relatively steady. All this 
naturally affected Mozart’s compositions. As a pianist, he performed at many concerts 
and music academies, for which he had to build a repertoire; similarly, he was in need 
of educational repertoire for his students. Between 1782 and 1786, Mozart composed, 
in addition to piano sonatas and variations, fourteen new concertos for piano with 
orchestra. He was certainly no novice in this field, already having no less than ten piano 
concertos under his belt (not to mention his violin concertos and his first collection 
of concertos for wind instruments). As such, Mozart’s Vienna period begins with a 
remarkable trio of piano concertos, K. 413, 414 and 415. Mozart undoubtedly wrote 
them for himself. His concert activity in Vienna was extraordinary, especially in the first 
years, where he met with success as both a soloist and as a composer. He therefore 
decided to publish this trio at his own expense (on a subscription basis), obviously with 
an eye towards having another source of income. He even added a “promotional” note 
to potential buyers: “They are neither too heavy nor too light, they are quite brilliant 
and pleasant to listen to.” A further effort to promote sales was the adaptation of the 

Wihanovo Kvarteto
Wihanovo kvarteto, které vzniklo v roce 1985, je jedním z předních smyčcových kvartet. 
Věhlas získalo nejen díky výjimečným interpretačním kvalitám, ale i šíři repertoáru 
zahrnujícímu jak českou hudbu, tak stěžejní díla světového kvartetního repertoáru 
období klasicismu, romantismu i současnosti.

Obdivuhodná mezinárodní kariéra kvarteta zahrnuje vystoupení na předních 
festivalech v Evropě i na Dálném východě. Kvarteto pravidelně koncertuje v USA, 
podniklo úspěšná turné po Austrálii a Novém Zélandu, je častým hostem ve Velké 
Británii. Právě ve Velké Británii jsou jeho vystoupení hojně vysílána v pořadech  
Radia 3, vystupuje v rámci koncertů ve Wigmore Hall, Bridgewater Hall, South Bank, na 
koncertech pořádaných pro popularizaci komorní hudby mezi mládeží pro CAVATINA 
Chamber Music Trust a na mnoha dalších místech Velké Británie. Členové kvarteta jsou 
aktivní i pedagogicky. Kvarteto pořádalo mistrovské kurzy v Royal Welsh College of 
Music and Drama Cardiffu a zúčastnilo se řady kurzů jako např. Darlington International 
Summer School a Pro Corda.

Wihanovo kvarteto je vítězem či laureátem řady mezinárodních soutěží, mj. Pražského 
jara (1988), Mezinárodní soutěže komorní hudby v Trapani na Sicílii (1990), Londýnské 
mezinárodní soutěže smyčcových kvartet (1991). Třikrát bylo nominováno na cenu 
Královské filharmonické společnosti za pedagogický přínos a interpretační výkony ve 
Velké Británii. Úspěch na Svátku komorní hudby v Osace (1996) vyústil v každoroční 
nová pozvání do Japonska.

Diskografie souboru čítající přes 40 CD zahrnuje mnohá klasicistní, romantická  
a moderní díla kvartetního repertoáru a svědčí o vřelém vztahu členů kvarteta  
k české hudbě. Kvarteto pravidelně natáčí CD a DVD pro společnost Nimbus Alliance 
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Piano Concerto No.11 in F major, K. 413 23:45
1 Allegro 10:06
2	 Larghetto	 	8:17
3	 Tempo	di	menuetto	 	5:22

Piano Concerto No.12 in A major, K. 414 25:59
4	 Allegro	 10:52
5	 Andante	 	8:14

6	 Allegretto	 	6:52

Piano Concerto No.13 in C major, K. 415 27:41
7	 Allegro	 10:51
8	 Andante	 	8:11
9	 Allegro	 	8:38	

Total time  77:37

Matyáš Novák - piano

The Wihan Quartet 
Leoš Čepický - 1st violin

Jan Schulmeister - 2nd violin
Jakub Čepický - viola

Michal Kaňka - violoncello

z Velké Británie. V sezóně 2007 – 2008 vydala tato společnost na CD a DVD nahrávku 
kompletního kvartetního díla Ludwiga van Beethovena, které soubor provedl v rámci 
šesti koncertů v Anežském klášteře v Praze. O rok později vydalo stejné vydavatelství 
unikátní nahrávku 24 Capriccií opus 1. N. Paganiniho, které pro smyčcové kvarteto 
upravil americký skladatel William Zinn. Nahrávací činnost kvarteta je vysoce ceněna 
odbornou kritikou a soubor za ni obdržel řadu cen jako např. nejvyšší ocenění 
francouzského časopisu Repertoire za album s nahrávkou Schönbergova 4. kvartetu  
a Pfitznerova kvartetu č. 2.

Také na domácí půdě patří kvarteto k nejvýše ceněným souborům, o čemž svědčí mj. 
i to, že během sezóny 2012–2013 bylo Wihanovo kvarteto rezidenčním souborem 
Spolku pro komorní hudbu České filharmonie a provedlo řadu koncertů v Rudolfinu.
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Photo Credit: Matyáš Novák - Lenka Hatašová • Wihan Quartet - Petra Hajská
Recorded on 26th & 27th August 2020 in the Martinu Hall, Lichtenstein Palace, Prague.

Recording producer, sound engineer, mastering: Ondřej Urban
© & P 2021 Wyastone Estate Limited

www.wyastone.co.uk  www.wihanquartet.com  www.matyasnovak.eu  www.kinskyartmedia.cz
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