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ROK 1968 V MUZICE:
SRPEN A MNOHEM VÍC
Letošní rok je plný kulatých a půlkulatých slavných výročí. Některá vyvolávají
příjemné vzpomínky, jiná jsou historicky tragická. Dvacátý první srpen 1968
vstupem „spřátelených“ armád Varšavské smlouvy negativně poznamenal
životy hned několika generací. Ty starší se přesvědčily, že politické a kulturní
uvolnění bylo jen šalebně přechodné, ty mladší následně poznaly trable

emigrace či normalizace. Připomínáme několik titulů, zachycujících onu
přelomovou dobu prostřednictvím populární muziky. Legendární alba Karla
Kryla, Marty Kubišové nebo skupiny Blue Effect, letos vydaná kompilace
1968 / 50 hitů roku naděje a zrady a další tématické tituly. Až do konce srpna
máte možnost získat tyto nahrávky se zajímavou slevou.
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NAROZENINY

NOVÝ SINGL

KAREL PLÍHAL
Alba & bohusy
1984–1990

NELLY
Nad hladinou

NOVINKA

100 LET S ČESKOU
PÍSNIČKOU
aneb Populární interpreti
zpívají dobové šlágry
Populární interpreti zpívají dobové šlágry
z éry první republiky. Více než 140 písniček
Karla Hašlera, Jaroslava Ježka, Jaromíra
Vejvody, Františka Kmocha, Jarky
Mottla a dalších skladatelů zpívají Karel
Gott, Helena Vondráčková, Waldemar
Matuška, Yvetta Simonová, Milan
Chladil, Judita Čeřovská, Jiří Korn, Naďa
Urbánková, Josef Zíma a další. Melodie
taneční, filmové, trampské i pochodové
v provedení orchestrů Václava Hybše
a Karla Vlacha i jiných těles. Jedinečné
směsi evergreenů a melodie z populárních operetek, staropražské písně
a vlastenecké skladby na 3CD.

OSOBNOST

IVA BITTOVÁ
60. narozeniny
Iva Bittová se narodila 22. července 1958 v Bruntále. Otec Koloman Bitto
pocházel z jižního Slovenska a hrál na kontrabas, trumpetu, kytaru a cimbál.
Matka Ludmila Bittová byla učitelkou v mateřské škole, ale celý život zpívala
ve sboru v divadle i v jiných pěveckých tělesech. Iva Bittová vystudovala
hereckou konzervatoř v Brně a působila více než deset let jako herečka
v avantgardním divadle Husa na provázku. Účinkovala v celovečerních
filmech Ostrov stříbrných volavek, Růžové sny, Balada pro banditu, Zápisník
zmizelého či Tajnosti. Od roku 1984 vystupuje jako zpěvačka a houslistka
jak sólově, tak ve spolupráci se skupinou Dunaj, Škampovým kvartetem či
Pavlem Fajtem. Rozsah jejích aktivit je pozoruhodný – v hudbě od vlastních
interpretací lidových písní přes experimentální jazz, rock až po houslové
aplikace skladeb vážné hudby a operní zpěv. V roce 2004 účinkovala
v newyorské Carnegie Hall v roli Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni.
V letech 2012–2018 studovala na FF MU v Brně na Ústavu hudební vědy,
kde získala titul magistr.
foto © archiv Ivy Bittové

foto © Vladimír Merta

Rozšířená albová reedice je víc než jen
připomínkou srpnových šedesátin jednoho
z našich nejdůležitějších písničkářů.
Shrnuje totiž poprvé prakticky celé jeho
supraphonsko-pantonské nahrávací
období, vymezené osmdesátými léty.
Debutové album v roce 1985 přineslo
výseč z několika desítek Plíhalových starších
písniček. Stopáží minipříběhy s vtipně
poetickými texty a originálním kytarovým
doprovodem dodnes platí za špičkové
kousky, a nejen té dekády. Natáčení
v českobudějovickém rozhlasovém studiu umožnilo doplnit výchozí kytaru
+ hlas přizvanými hosty a nechalo ve vstřícném krajském poklidu vzniknout
a do světa poslat zajímavou vizitku. Tamtéž se točilo na jaře 1988 i o rok
později vydané druhé album, spolupráce Karla Plíhala s jeho olomouckým
kamarádem Emilem Pospíšilem, výborným kytaristou a hráčem na sitár.
Bonusy na prvním CD představují singlové a koncertní verze sedmi písniček.
Čtyřpoložkový přídavek na druhém cédéčku je pak malým koncertním
záznamem roku 1989. Karel Plíhal již ve vstupní nahrávací etapě ukázal
jedinečnost, kterou si podržel dodnes. Jsme rádi, že nyní můžeme jeho
zásadně důležité začátky připomenout.

Mladá talentovaná zpěvačka a herečka
Nelly si plní své sny na jevišti, v nahrávacím
studiu i před kamerou. Sympatická
tmavovláska zaujala ve filmech Strašidla,
Špunti na vodě či v muzikálu Muž se
železnou maskou a právě teď má za
sebou natáčení klipu k prvnímu singlu
z připravovaného debutového EP. Autorem
popově laděné novinky Nad hladinou je
Ondřej Fiedler, který stojí za hity pro známé
interprety, jakými jsou Mirai, Sebastian
nebo Lenny. Leitmotivem textu jsou vztahy,
a tak není divu, že režisér videoklipu Ondřej Urbanec do hlavní role vedle
Nelly obsadil atraktivního mladíka, moderátora Jakuba Kotka aka Koťáka.
Nelly vystupuje jako herečka, sólová zpěvačka, ale také v doprovodu
sehrané kapely, se kterou se připravují zaujmout své místo na české
populární hudební scéně!

ČERVENEC / SRPEN 2018

NOVÁ KOMPILACE

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

CHINASKI
Love Songs

ALBUM
ULTRAPHONU 7 –
1936

Jedna z nejúspěšnějších kapel české
hudební scény v mezidobí příprav na
nové album, konsolidace nové sestavy
a vystoupení na druhém ročníku
festivalů „Létofesty” vydává album svých
nejžádanějších balad a písní o lásce,
kterých za svou karieru nashromáždila
na své konto jako málokdo. Chinaski
a láska patří k sobě! Na nové kompilaci
Love Songs si nyní můžete poslechnout
20 nejúspěšnějších skladeb o lásce: Klára,
Drobná paralela, Láskopad, Vrchlabí, Hlavolam, Každý ráno, Slovenský
klín, novější song Potkal jsem tě po letech, ale i starší Coura, Jaxe nebo
Podléhám… Kterou máte nejradši?

Mezi první nahrávky roku 1936 zařadila
firma Ultraphon v polovině ledna
premiérově snímky čerstvě sestaveného
Orchestru Gramoklubu řízeného Janem
Šímou, včetně sólových snímků jeho
člena – akordeonisty Kamila Běhounka.
Producent řady Gabriel Gössel do tohoto
výběru dále zařadil např. píseň v podání
pěveckého Sboru Vinohradské mateřské
školky, písně z veseloher Nového divadla
Oldřicha Nového, píseň „Nováci, Nováci!“
v interpretaci Orchestru Nováků a s vokály
Pěveckého sdružení Nováků nebo písně z inscenací divadla D 37, které
nazpíval E. F. Burian.

LETNÍ TIP

COUNTRY
NÁLADA 3
„Když léto přijíždí“, opět se chystá na cestu
každý tulák, ba i náš soused, ten „Starý
muž s kytarou“, co mu kamarádi přezdívají
„Strakonický bludák“… „Nad vodou svítá“
a on jak „Noční pták“ míří na „Prázdný
nádraží“, hledá „Poslední vagon“, a jen
nastoupí, už volá „Zpívej s námi“… „Tak
či tak“ brzy zní vagonem jen jeho „Píseň
kytary“, zase po roce je „Ze všech chlapů
nejšťastnější chlap“, má „Srdce na dlani“,
a tak chlácholí mladou spolucestující
„Neplač malá“ a skoro omluvně jí říká:
„Nezlob se, že zpívám country“… Tentokrát
jsme pro třetí díl miniřady COUNTRY NÁLADA vybrali sestavu 28 písní
v country & western stylu, z nichž opět velká část vychází poprvé digitálně.

K TANCI I K POSLECHU

VALČÍK TANČÍ
KAŽDÝ RÁD
Vstávej synku, Plesový valčík, Co má být, má být, Na krásném modrém
Dunaji, Prosím tě, hraj, Bruslaři a mnoho dalších písní v rytmu valčíku
v interpretaci jiných než dechových souborů – to je náš nový titul určený
pouze pro digitální obchody, volně navazující na titul Polku tančí každý rád.

TOP TIP

WALDA GANG
Je tu léto
Po šesti letech vychází novinka Walda Gang Je tu léto. I když je na jevišti
formace neskutečně aktivní, práci ve studiu i to, že se všichni dokázali
vůbec sejít, považují hudebníci za nadlidský výkon a více než malý zázrak.
Hudební koncept alba zůstává v podobě osvědčeného mixu coverů a
tentokrát poprvé i vlastních písniček. Od Waldy Matušky jsou tu legendární
Nebeští jezdci a slavná námořnická Čert ví (...kdy kotvy zvednem), od Šlitra a
Suchého neodolatelné Nashledanou. Zahraniční cover-modernu zastupuje
Poker (Velvet Revolver / SweetSixteen) a vpravdě stylový Walda styl (Psy /
Gangnam Style). Skutečně nečekané je titulní letní „disco“ – chytlavá
předělávka megahitu Black Eyed Peas I Gotta Feeling, který zboural světové
i české hitparády zrovna v době, kdy Walda
Gang začínal.

NAROZENINY

JAROMÍR MAYER
Hřej mě
K půlkulatému jubileu Jaromíra Mayera (nar.
22. července 1943) jsme připravili kompilaci
písní, které sice již v digitálních titulech
z velké části figurovaly, ale nebyly obsahem
alb vydaných pod jeho jménem. Jaromír
Mayer studoval zpěv na konzervatoři.
V roce 1961 se zúčastnil soutěže Hledáme
nové talenty v pražské Alfě. Jeho jméno
začalo pronikat do povědomí publika, v té
době již zpíval se skupinou Mefisto a jeho
popularita stoupala. Brzy přišel i úspěch na
profesionální scéně, začal spolupracovat
s Orchestrem Karla Vlacha, vytvořil si vlastní
výraz a získal repertoár, který mu dokonale vyhovoval. Následovaly úspěšné
duety se zpěvačkou a posléze i partnerkou Evou Pilarovou jako Hřej mě,
Rozhoupej zvony ad. Po krátkém manželství a rozvodu se Jaromír Mayer
stal opět sólovým zpěvákem s velkými hity (např. Malý přítel z města N,
Hej, Madlén ad.) Vystupoval s různými kapelami, v roce 1986 emigroval do
Německa.
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DEBUT

ALTERNATIVA

FROM
Nekonečno

MIKE SHINODA
Post Traumatic

Filip, Richard, Ondra a Martin, tedy FROM,
na sebe upozornili už před čtyřmi roky,
kdy vydali debutový singl Nebe a o dva
roky poté následoval úspěšný hit V síti,
jehož videoklip v současné době překročil
čtyři miliony zhlédnutí na kanále YouTube
a stal se nejúspěšnějším českým klipem na
hudební TV Óčko. Jejich fanoušci tedy už
poměrně dlouho čekali na debutové album
a teplický kvartet toto zohlednil i v jeho
názvu Nekonečno, což potvrzují i slova
jeho členů: „Název Nekonečno jsme zvolili
už proto, že práce na desce a singlech se zdála být nekonečná, ale zároveň
zábavná a inspirující. Hudební nápady se v čase vyvíjely, a proto jsme
všechny songy nově přemíchali a zaranžovali. Nakonec vše dobře dopadlo
a jsme s albem spokojeni.“ Výsledkem je celkem jedenáct písniček, které
jsou završením šestileté existence kapely a třech let tvůrčího procesu.

Po smrti Chestera Benningtona se začalo
spekulovat, co bude dále s Linkin Park
a zda Mike Shinoda neobnoví projekt
Fort Minor. Dosud není nic jasné, ale už
na začátku loňského roku vydal Shinoda
první sólové písničky, následované EP Post
Traumatic. To bylo ovšem pouze předzvěstí
stejnojmenného alba, které vychází nyní.
Původní tři písničky rozšířil o dalších třináct
kousků, z nichž drtivou většinu napsal
a produkoval on sám. Na některých
z nich se ale coby host a spolupracovník
podílel i kytarista domovské kapely Brad Delson, k němuž se připojila ještě
zpěvačka K. Flay, rapper Machine Gun Kelly, člen Deftones Chino Moreno
a hip hopový zpěvák Blackbear.

NOVINKA
NOVINKA

LILY ALLEN
No Shame
Již v případě třetího alba Sheezus se
museli fanoušci Lily Allen obrnit trpělivostí
a vydržet pět let. V případě čtvrtého alba
No Shame to je o rok méně a tentokrát
pro to měla anglická zpěvačka pádný
důvod. Po předchozím albu trpěla nějaký
čas ztrátou identity, kdy se nedokázala
ztotožnit s hudbou, kterou vytvořila. To
navíc doprovodil i rozpad vztahu s jejím
manželem a následný rozvod. Čtrnáct
nových písniček začala sice připravovat už
v roce 2015, ale jejich dokončení jí trvalo
až do letošního roku. Z výše uvedených
důvodů je nechtěla připravovat s Gregem Kurstinem a ke spolupráci
přizvala prakticky nový tým, v němž z toho starého zůstal pouze Fryars. Ten
ovšem přebral hlavní úlohu a k němu se připojili například Mark Ronson, Dre
Skull, P2J, BloodPop nebo Ezra Koenig a v roli hostů anglický rapper Giggs,
nigerijský zpěvák Burna Boy a zpěvačka Lady Chann. Společnými silami
posunuli styl Lily Allen výrazně k electropopu s vlivy dancehallu a reggae.

CHRISTINA
AGUILERA
Liberation
Christina Aguilera si po vydání alba
Lotus, kterým se jí nepovedlo zastavit
pád z hudebního výsluní, dala pauzu, aby
se mohla soustředit nejen na muziku,
ale především na svoji rodinu. Už ale
v roce 2014 v době těhotenství začala
připravovat svoji osmou desku, kterou
dokončila až letos. Na Liberation nabídne
patnáct písniček, z nichž většinu napsala
ona sama, ovšem i tentokrát se obklopila
rozmanitým týmem poskládaným z lidí,
kteří dlouhodobě určují směr vývoje
americké r‘n‘b scény. Na produkci, ale
i skládání se tak podíleli Kanye West, Anderson Paak, Julia Michaels,
Hudson Mohawke, Audra Mae, Tayla Parx, GoldLink, Sango, Che Pope,
PartyNextDoor, Jon Bellion, MNEK, Ricky Reed, ale třeba i někdejší
spolupracovník Abby Janne Schaffer.

SOUNDTRACK
ELEKTRONIKA

GORILLAZ
The Now Now
Jednou z nejočekávanějších desek tohoto roku je bezesporu novinka
Gorillaz. Jde o jejich šestou studiovou nahrávku a producentsky se na
ní kromě kapely podílel James Ford
nebo Remi Kabaka. Kapela na nahrávku
upozornila pěti singly, přičemž z rádií
můžete znát kupříkladu pilotní kousek
Humility. Zahostoval si v ní George Benson.
V další novinkové skladbě Hollywood zase
uslyšíte Snoop Dogga a Jamie Principle.
Nahrávka získala u kritiky i fanoušků vysoce
nadprůměrné ohodnocení.

MAMMA MIA!
Here We Go Again
V červenci vstoupilo do českých kin
pokračování úspěšného snímku „Mamma
Mia!“ s přídomkem „Here We Go Again“.
Přesně po deseti letech se tak vracíme zpět
na řecký ostrov, ve filmu nazvaný Kalokairi,
kde se nám rozvinou hned dva příběhy,
které se navzájem proplétají. První je ze
současnosti, kdy zcestovalejší a moudřejší
Sophie plánuje znovuotevření rodinného
hotelu, na které se samozřejmě sjedou
všichni obvyklí podezřelí včetně trojice
charismatických tatínků. Druhý se naopak
vrací hluboko do minulosti, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) čerstvou
absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí na tři
civilizované mladíky. Vše pochopitelně opět provází hudba Abby v podání
hereckých představitelů, mezi které tentokrát přibyli i Andy Garcia a Cher.
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ČT EDICE MINISÉRIE

POPRVÉ DIGITÁLNĚ

DUKLA 61

HUMORIÁDY
FELIXE
HOLZMANNA

Dvoudílný televizní film o osudech rodiny elitního havíře na pozadí největší
důlní katastrofy druhé poloviny 20. století, která měla být zapomenuta. Ja
su haviř, kdo je vic! Příběh (z) doby, kdy se socialisticky žilo, kapitalisticky
pracovalo a kdy poslední z posledních byli prvními. V nejmladším městě
republiky Havířově se lámou rekordy i charaktery – ve jménu hvězdy zářící
nad výkladní skříní regionu, dolem Dukla, kde se
chystají přejít z šestidenního pracovního týdne na
pětidenní. Právě zde je nejkvalitnější uhlí, které je
třeba v zájmu socialistického hospodářství vytěžit.
Za každou cenu…

Felix Holzmann byl český komik německé národnosti, kterého všichni
známe díky jeho výrazným kulatým brýlím, slaměnému klobouku, tzv.
tralaláčku a specifickému osobitému humoru. Vytvořil typ natvrdlého
chlapíka, kterému všechno dochází nezvykle dlouho, se zvláštním tázavým
zpěvavým protahováním koncovek. Těsně před svou smrtí v roce 2002
obdržel platinovou desku Supraphonu.
Původní LP se záznamem představení
Humoriády Felixe Holzmanna v Kulturním
domě v Kroměříži vydal Supraphon pod
stejnojmenným názvem v roce 1991, nyní
titul vydáváme poprvé digitálně.

VZPOMÍNKY

NÁRODNÍ UMĚLEC
LADISLAV PEŠEK
VZPOMÍNÁ
Ladislav Pešek, vlastním jménem Ladislav Pech, byl český herec, dlouholetý
člen činohry Národního divadla a divadelní pedagog. Původní titul se
vzpomínkami Ladislava Peška vydal Supraphon v roce 1975, nyní vychází
poprvé digitálně. Zaposlouchejte se do
poutavého vyprávění, které má následující
části: Jak to začalo – Ježíšek, králík
a polenta – K. H. Hilar – Pseudolus – Nálet
na Prahu – Celý rod.

TIP PRO DĚTI

DANIELA
KROLUPPEROVÁ
Jde sem lesem
Čte Andrea Elsnerová

Malý Toník tráví prázdniny na venkově u babičky, a protože se nechoval
příliš dobře, musí za trest nevědomky překročit bludný kořen a ztratí
se v lese. Cesta lesem se tak pro něj stává napínavým dobrodružstvím
a přináší mu také seznámení s některými léčivými rostlinami. Audiokniha
sleduje Toníkovo napínavé dobrodružství
s panenkami z květin a skřítky, kteří se
mu snaží pomoci najít cestu z tajemného
hvozdu. Toník a s ním i malí posluchači
pochopí, že každá rostlina má na světě své
místo, a poznají také, že řada rostlin může
být pro lidi užitečná.

HUMOR

SMÍCH
PRODLUŽUJE
ŽIVOT! 3
...aneb Usmívejte se na život a život se bude usmívat na vás. A také:
„Humor je boj s lidskou hloupostí“ (Werich), „Veselost je druhem odvahy“
(Hemingway), „Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné“
(Cicero Marcus Tullius). „Humor a satira jsou jako milenec a milenka; kde
jednoho není, tam druhý smutně hledí“ (Jan Neruda). A nakonec: Anekdoty
nemají autora, nýbrž vypravěče... I třetí
album stejného názvu představuje plejádu
skvělých vypravěčů – pobaví vás Lubomír
Lipský, Miroslav Homola, Jiří Lír, Vlastimil
Bedrna, Jaroslav Štercl, Felix Holzmann,
Helena Růžičková, Jiří Krampol, Miloslav
Šimek a mnoho dalších.

POPRVÉ DIGITÁLNĚ

PERLIČKY ČESKÉ
OPERETY
Původní LP s áriemi z operet Oskara
Nedbala, Rudolfa Piskáčka, Václava
Trojana, Karla Weise aj. vydal Supraphon
v roce 1984. Na albu účinkují vedle hvězdy
české operety Pavly Břínkové i operní
zpěváci Miroslav Kopp, Lubomír Vraspír, Jiří
Zahradníček a Dalibor Jedlička. Dvořákův
komorní orchestr diriguje Vladimír Válek.
Album nyní vychází poprvé digitálně.
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NOVINKA
VÝROČÍ KLASIKY – HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ

NOVINKA
POPRVÉ DIGITÁLNĚ

MUSICA
FLOREA
LEOŠ JANÁČEK
MAREK ŠTRYNCL

PRAŽSKÝ
BOHUSLAV
FILHARMONICKÝ
SBOR
MARTINŮ
–
LUKÁŠa VASILEK
Etudy
polky pro klavír

DETAIL

DETAIL

JAN ZACH REQUIEM SOLEMNE,
VESPERAE DE BEATA VIRGINIE

JAN ZACH (1713–1773) Requiem solemne c moll,
Vesperae de Beata Virgine D dur (Mariánské ne‰pory)
Michaela Šrůmová – soprán, Sylva Čmugrová – alt,
Čeněk Svoboda – tenor, Jaromír Nosek – bas, Musica Florea,
Collegium Floreum, dirigent Marek Štryncl
Jan Zach, nové jméno v této ediční řadě, bývá řazen mezi „českou
12.však
srpna
připomínáme
od úmrtí
hudební emigraci“ 18. století. Než
vesisvých
28 letech90.
ve let
válečném
světově
skladatele
roce 1741 opustil Čechy, měl už za
sebouuznávaného
hezkou řádku
skladeb.Leoše
Těžiště
Janáčka. Narodil
3. července
1854
jeho tvorby leží v oblasti hudby liturgické;
jen textse
zádušní
mše zhudebnil
v Hukvaldech.
V 11pražských
letech nastoupil
třikrát. Requiem solemne c moll patřilo
na kůrech
kostelůdo
klášterní
školymnožství
v Brně, kde
získal první
k těm nejčastěji provozovaným (svědčí
o tom
dochovaných
hudební
vzdělání.Tuto
Po dokončení
studia na
opisů) a zaznívalo z nich až do století
dvacátého.
mši lze dnes
učitelském
ústavukompozičních
se přesunul do
Prahy,
poslouchat i jako znějící čítanku tehdy
obvyklých
stylů,
studoval
napřísného
varhanické
škole. V Praze
s úžasem nad autorovým širokýmkde
záběrem
– od
kontrapunktu
až po moderní koloraturní árie. se také seznámil s Antonínem Dvořákem.
Zachovy Mariánské nešpory (zde Později své hudební vzdělání prohloubil
ve Vídni a v Lipsku. Při komponování
v novodobé premiéře) měly
svých prvotin se inspiroval hlavně
v tehdejší Praze také hojné
moravskoualidovou
ze již
které bral nápěvy a rozebíral její rytmiku, což
uplatnění
zaznívajípísní,
v nich
posléze originálně
převáděl
do své tvorby. První velký úspěch mu přinesla
názvuky
stylu vídeňských
klasiků.
jeho třetí
Její pastorkyňa,
Obě
díla opera
nám skýtají
představu,která se dostala na světová jeviště do Vídně
a New
Yorku.zněla
V této
době také složil dalších pět oper nebo dva smyčcové
jaká
hudba
v novostavbách
kvartety. V kostelů
pozdějším
své tvorby složil světově proslulá díla jako
pražských
30. období
let 18. století.
symfonickou
báseň
Taras Bulba nebo Glagolskou mši. Z doby po založení
Musica
Florea,
soubor
Československarenomé,
pochází dodnes
úspěšné opery jako Věc Makropulos,
mezinárodního
se ujal této
Výlety pana
Broučka nebo
Příběhy lišky Bystroušky. Jeho poslední
premiéry
s nasazením
sobě
operou pak byla Z mrtvého domu, jež byla napsána na motivy románu od
vlastním.
Dostojevského.

TOP TIP

IVAN MORAVEC
KLAVÍRNÍ RECITÁL

Josef
Hála – klavír
BOHUSLAV
MARTINŮ KANTÁTY
Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek

Sedm českých tanců s názvem Borová
SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – baryton,
i cyklus tří sešitů klavírních Etud a polek
Ivo Kahánek
– klavír,
Jaromír
Meduna – recitace ad.
Bohuslava
Martinů
(1980–1959)
poskytují
svrchovaně
zajímavý
pohled
do
oblasti
Když roku 1955 Miloslav Bureš poslal Bohuslavu Martinů svou první
skladatelovy
pro sólový
klavír,
jež se
báseň Píseň tvorby
o studánce
Rubínce,
dotkl
se nejhlubších míst skladatelova
rozpíná
od drobných
instruktivních
kousků
srdce. Básník
ji zasadil
na Vysočinu,
do kraje skladatelova dětství
pro
začátečníkyMartinů
až po vrcholná
nejvyšších
a vzpomínek.
se museldíla
zhlédnout
v osobě starého poutníka
hodnot
a nároků,
jsoukraje.
například
vracejícího
se do jakými
rodného
S Otvíráním studánek byl hotov za 9 dní
Fantazie
a Tokáta
nebo Burešových
Klavírní sonáta.
a zhudebnění
čtveřice
básní uzavřel Mikešem z hor půl roku
Původní
LPsmrtí.
nahrané
českým
klavíristou, pro skladatele významné spojení
před svou
Kantáty
představovaly
cembalistou
s domovinoua vhudebním
době, kdypedagogem
politická situace a později podlomené zdraví
Josefem
Hálou
vydalna
Supraphon
v roceCo
1972,
nyní vychází
digitálně.
stále ubíralo
naději
návrat domů.
asi prožíval,
kdyžpoprvé
ve švýcarském
Schönenbergu poslouchal
gramofonovou desku s první
supraphonskou nahrávkou Otvírání
studánek, když od přátel dostával
zprávy o českých premiérách svých
skladeb… Nová nahrávka PFS na
tomto CD vychází z připravované
kritické edice, zohledňující
autorovy rukopisy a interpretační
požadavky. Nejvyšší interpretační
nároky a návrat k původní
představě skladatele, to je krédo
této nahrávky a jejích protagonistů.
Nejznámější árie z oper Armida, Rusalka,
Braniboři v Čechách, Don Giovanni, Kouzelná
flétna, La Traviata, Don Carlos, Sicilské nešpory,
Manon Lescaut, Lazebník sevillský a Evžen
Oněgin
vydal na původním
LP Panton
v roce PRAHY 18. STOLETÍ
NOVINKA
KLASIKY
– HUDBA
1981, nyní titul vychází u Supraphonu poprvé
digitálně. Poslechněte si operní árie v podání
DETAIL
Zory Jehličkové, Miloše Ježila, Ivana Kusnjera
a Jaromíra Vavrušky za doprovodu Orchestru
Národního divadla v Praze s dirigenty Ivanem
Paříkem a Petrem Vronským.

OPERNÍ TIP

OPERNÍ ÁRIE

Dvořák, Puccini, Mozart,
Rossini, Verdi, Smetana, Čajkovskij

COLLEGIUM
MARIANUM

DETAIL

foto © archiv Supraphonu

Tři díla, výmluvně charakterizující hudební baroko, klasicismus
a romantismus, uslyšíte v podání přední osobnosti české soudobé
interpretace,legendárního klavíristy Ivana Moravce. Obsahové
a kompoziční stylistické kontrasty kompozic na tomto albu umožňují
poznat šíři Moravcova výrazového horizontu a schopnost vtažení
posluchače do klavíristova výkladu skladatelova sdělení. Recitál začíná
nejvýznamnějším polyfonním dílem klavírní literatury. Chromatickou
fantazii a fugou d moll Johanna Sebastiana Bacha, BWV 903. Skladba
vznikla v plodném šedesátiletém období, které Bach zasvětil nástrojové
hudbě a skladebnému experimentátorství, a nese všechny znaky jeho
tehdejších tvůrčích výbojů... Sonáta B dur Wolfganga Amadea Mozarta,
KV 333, je dílem dvaadvacetiletého,
k mistrovství vyzrálého skladatele ve
službách salcburského
arcibiskupství...
Dětské scény Roberta Schumanna,
op. 15 jsou z roku 1838, tedy z doby
zápasu osmadvacetiletého
skladatele o ušlechtilou, krásnou
a umělecky bohatě talentovanou
dceru jeho učitele Wiecka, Kláru. Je
to cyklus 13 klavírních miniatur
o dětech a jejich světě.

JANA SEMERÁDOVÁ, SERGIO AZZOLINI,
XENIA LÖFFLER, LENKA TORGERSEN
NOVINKA
FRANTIŠEK
JIRÁNEK KONCERTY

MIROSLAV
SEKERA

Přívlastek „český Vivaldi“ si rychle vysloužil František Jiránek, barokní
skladatel a houslista dvorní kapely hraběte Václava Morzina. Muzikologie
jej objevila teprve před několika lety a pracuje na identifikaci jeho skladeb.
Nad autorstvím některých z nich zůstává otazník, neboť je některé
prameny připisují Jiránkovi, jiné Vivaldimu; těžké rozhodování, když byl
Jiránek tak nadaným žákem svého benátského učitele. Čím dál více
Jiránka objevují i sami hudebníci. Mezi jeho velké propagátory patří kromě
souboru Jany Semerádové i fenomenální fagotista Sergio Azzolini
(dokladem
je užse
předchozí
Miroslav
Sekera
narodil vobjevná
roce 1975 v Praze,
a nadšeně
přijatá
nahrávka
jeho
dětství
a rané
mládí
prožil v Benátkách
nad
koncertů,
SU 4039-2)
a renomovaná
Jizerou.
Nevšední
talent
rozpoznala u tříletého
hobojistka
Xenia
Löffler. Přes
chlapce
dnes
již legendární
pedagožka
všechnyJanžurová
otazníky a ujala
zvláštnosti
Zdena
se jako(např.
první jeho
obsazení violy
d'amour,Do
zřídka
hudebního
vzdělávání.
svých dvanácti
užívaného
nástroje,
do rovnocenně
Trojkoncertuovládal
let
Sekera vedle
klavíru
dur) setakže
tu především
iAhousle,
s oběma posluchači
nástroji uzavřel
nabízí živá,
temperamentní
základní
hudebně
vzdělávací cyklus. Výjimečný
a virtuosní
muzika,chlapci
skladby
dosud
talent
nadanému
přinesl
i dětskou roli
neslyšené, aAmadea
to ve špičkové
zázračného
ve Formanově stejnojmenném filmu, kde ve známé
interpretaci.
V pravdě
opulentní
scéně
jako mladý
Mozart
hraje na oba nástroje před papežem ve Vatikánu.
barokníse
hostina.
Album
skladbami L. Janáčka, W. A. Mozarta a F. Chopina bylo nahráno
živě v lednu 2016 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.

Piano Recital – Janáček, Mozart, Chopin
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