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TOP TIP

TOMÁŠ KLUS – SPOLU
Nové album Tomáše Kluse SPOLU je stylově rozmanité a jeho hlavním
poselstvím je poznání, že mluvit spolu a milovat jsou nejcennější okamžiky
v životě. Na albu se kromě Tomáše Kluse a Cílové skupiny (ve stabilním složení
Jiří Kučerovský, Jan Lstibůrek a Petr Škoda) také podílela Tamara Klusová a Jan
Jelen. O výrazný design nového alba se postaral výtvarník a tatér Ondrash
ve spolupráci s grafickým designérem Stanislavem Tomšejem. Součástí

výpravného bookletu jsou rovněž foto karty Tomáše Kluse, členů Cílové skupiny,
Tamary Klusové a dalších SPOLUpracovníků. Svým objektivem je zachytil
fotograf Tomáš Třeštík. Album SPOLU obsahuje výlety do různých hudebních
stylů. Zazní rockovější, folkové či indie skladby, ale i hospodská odrhovačka.
Celkem 21 žánrově pestrých skladeb lehce přesahuje hodinovou stopáž.
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NOVINKA

MLADÉ TALENTY

HANA ZAGOROVÁ
Já nemám strach

NELLY
V okamžiku

Nové album stálice naší populární hudby
je vrchovatě naplněným očekáváním všech
jejích příznivců. Paní Hana totiž od začátku
kariéry platí za zpěvačku, jež dokáže
zdánlivě prosté refrénové písničky povýšit
na svébytné popové šansony. S jedinou
výjimkou, původem francouzskou
písničkou (a Zagorové textem k ní), jde
o luxusní letošní domácí sklizeň. Komplet
skladeb s důvěrou v příští jedinečný
výsledek dodali Radůza, Ondřej Ládek,
Marek Ztracený, Kuba Kubín, Jiří Březík
a Martin Chodúr, tedy ti, kteří jsou často sami ceněnými, ba hvězdnými
předkladateli vlastní tvorby. Muzikou přispěl také Hynek Toman a Pavel
Trojan, a to s pomocí textařů Pavla Buňaty a Václava Kopty. Dohromady
je to celek přitažlivých melodií, kvalitních textů a kumštu zpěvačky
s mimořádným darem přenášet optimistické i nostalgické emoce. Booklet
pro ten účel velice užitečně obsahuje texty všech songů. Nové album Hany
Zagorové je vítaně osobní, promyšlené a dotažené. Od repertoárových
východisek přes studiový um aranžéra a hudebního producenta Dana
Hádla až po fotografie Anny Kovačič.

Po zdařilém singlu Nad hladinou vydává
talentovaná mladá zpěvačka a herečka
Nelly první EP s názvem V okamžiku.
Nahrávka obsahuje celkem pět skladeb,
které se žánrově rozkládají od tanečních
rytmů v písni Hra až po rockový drive
songu Ty jsi jediný. Přitom však svěžím
moderním zvukem EP skvěle drží
pohromadě a Nelly zde postupně vytváří
svůj originální osobitý styl. Na tvorbě se
opět podílela celá řada úspěšných mladých
autorů a producentů, jako například zpěvák
a producent Marcell, studio Creative Music House, písničkář a zpěvák Matěj
Burda nebo Johny Machette, který se zapojil v textu písně Hra. Na živých
vystoupeních Nelly doprovází sehraná kapela muzikantů, kterou rozhodně
stojí za to vidět! Kromě slibné hudební kariéry sympatická tmavovláska
stihla zaujmout ve filmech Strašidla, Špunti na vodě či v muzikálu Muž
se železnou maskou a brzy bude možné ji spatřit znovu i na televizních
obrazovkách v připravovaném filmu a seriálu.

NOVÝ SINGL A VIDEOKLIP

foto © Anna Kovačič

ELIŠKA BUOCIKOVÁ
Oko za oko

NOVINKA

OLYMPIC
Trilobit
Přesně padesát let po Želvě je tu Trilobit!
Nové album Olympiku představuje hned
čtrnáct čerstvých skladeb Petra Jandy,
stylově shrnujících vlastně celé rockové
období existence kapely, vše pod heslem
„Nová energie“. Tu pomohla načerpat také
sestava tří zámořských hostů. Historicky
vůbec prvním hudebním producentem
Olympiku z lidí mimo kapelu je český
rodák Mirek Váňa se silnými americkými
kontakty na Berklee College Of Music.
Spolu s Jandou tak přizvali ke spolupráci
výtečné bostonské posily v podobě
kytaristy Alexe Darsona a klávesáka Erena Basbuka, jejichž přátelské duely
s klasickým obsazením Olympiku jsou vskutku vítaným oživením. Textařsky
je to pak tematicky i zkušeností osvědčená sestava: tradičně Janda sám,
mnohokrát Ondřej Fencl, přispěli také Miroslav Černý, Vlasta Henych
a v závěrečném, nečekaně bluesovém songu i starý parťák Pavel Chrastina.
Od vstupního, lehce bizarního velezpěvu o trilobitovi je to sympatický
důkaz neuvěřitelného faktu, že i po pětapadesáti letech existence a mnoha
stovkách písniček je Olympic stále obdivuhodně vitální.

V červnu letošního roku vyhrála mladá
talentovaná zpěvačka, skladatelka
a kytaristka Eliška Buociková první ročník
vyhledávací soutěže Talent for Stage.
Několik dnů poté úspěšně vystoupila
na festivalu Votvírák a následně natočila
ve studiu The Barn pod producentským
dohledem Dana Frimla vlastní písničku
Oko za oko. Na konci léta ji spolu
s videoklipem vydal Supraphon a The Barn
Production. „Oko za oko je takový apel
na to, abychom se snažili řešit věci, pokud
možno, s nadhledem a neopláceli to špatné,
co se nám v životě čas od času děje, stejnou měrou,“ říká zpěvačka.

NOVINKA

THOM ARTWAY
All I Know
První nápady pro druhé album se zrodily
na Sumatře, kde Thom Artway strávil
nějaký čas na téměř opuštěném ostrově
Sikandang. Přivezl si odtud základy ke
třem písním: In Your Mind, This Light, High
Above the Trees. Oproti předchozí desce
se na novince objevuje více elektroniky
a elektrických kytar. K duetu, který pro
album složil, přizval zpěvačku Lenny.
Dalšími hosty na albu jsou Roman Vícha
(bicí; Toxique, Ewa Farna, Muff) a Michal
Šupák (klavír a syntezátory; ex Charlie
Straight). Operní vokál v poslední písni patří
Kateřině Gbelcové. Na aranžích spolupracovali členové Thomovy kapely
Ondřej Jurásek (basa) a Martin Hrabal (bicí). Album produkoval Lukáš
Chromek s výjimkou jedné skladby, která vznikla v produkci Ondřeje Turtáka
(ODD ATMO Music).
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POPRVÉ DIGITÁLNĚ

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

GREENHORNS
(ZELENÁČI)
Pod liščí skálou

EDICE ESTA 8
1937

Album Pod liščí skálou, vydané
Supraphonem na původním LP v roce
1984, bylo připomínkou dvacetiletého
výročí, které skupina oslavila v roce
1985. Vedle skladeb z tehdejšího
repertoáru a některých novinek na
něm nalezneme i vzpomínku na staré
evergreeny. K interpretačnímu vyznění
desky přispívá vedle sólistických výkonů
zpěváků a instrumentalistů také její stylová
pestrost. Zelenáči jí uzavírají jednu etapu
své vývojové spirály, započaté v polovině
šedesátých let v podobě Greenhornů, a po letech experimentování
s moderními směry a styly country hudby se v ní vracejí také k bluegrassu
a někdy až i k syrovému kouzlu trampgrassu. Za hlavní jednotící moment
celkové atmosféry můžeme považovat texty Jana Vyčítala. Původní album
nyní vychází poprvé digitálně.

Výběr nahrávek z produkce české
gramofonové firmy Esta z roku 1937
zahajuje foxtrot Milý hochu a upozorňuje
nás na skutečnost, že v české taneční
hudbě se konečně začal prosazovat i swing.
Na tomto výběru dále naleznete operety
z pera domácích i zahraničních autorů nebo
písničky z českých filmů, skladby v podání
barytonisty Aloise Hofmana, pěvecké
dvojice Tino Muff a Vašek Zeman nebo
sólovou nahrávku tehdy čtrnáctiletého
virtuose na harmoniku Františka Vyhnala,
údajně vyznamenaného v celostátní soutěži harmonikářů. Vybral, sestavil
a komentář napsal producent řady Historie psaná šelakem Gabriel Gössel.

MINISÉRIE

HEZKÉ CHVILKY
Orchestr
Gustava Broma 14

VÝROČÍ

GEORGE
GERSHWIN
Smigmator – GERSHWIN –
Winehouse
120. výročí narození jedné z největších
osobností historie populární hudby,
muzikálu, jazzu a swingu George
Gershwina si letos na podzim připomene
celý svět. Svou osobní poctu této hudební
legendě připravili v podobě společného
alba i český swingový zpěvák Jan
Smigmator a britský swingař a filantrop
Mitch Winehouse, otec zpěvačky Amy
Winehouse. V osobitých, ale zároveň
stylových aranžmá klavíristy Vladimíra
Strnada v doprovodu mezinárodního
jazzového bandu a smyčcového orchestru
zazpívají oba zpěváci nejen nejslavnější Gershwinovy písně, ale také ty méně
známé. K nahrávání alba přizval Jan Smigmator nejen hvězdy české jazzové
scény, ale i několik vzácných zahraničních hostů. Pozvání přijali legendární
americký tenorsaxofonista Scott Hamilton, slovenská trumpetová legenda
Juraj Bartoš, americká jazzová zpěvačka Donna Byrne, kontrabasista
Vincenc Kummer, bubeníci Josef Vejvoda, Branko Križek, Vaico Deczi
a izraelská jazzová hvězda Utsi Zimrink.

Hezké chvilky často trávíme s hezkou
melodií, s oblíbenou písničkou a jejím
interpretem či interpretkou, v neposlední
řadě s orchestrem, který je doprovází.
Profilová alba výrazných orchestrů v minulosti
Supraphon vydával a my jsme velkou část
z nich již v rámci digitálních reedičních počinů
zpřístupnili. Ale digitalizace našeho archivu
pokračuje, postupně se vynořují další snímky,
na nichž tyto orchestry účinkují, a naším
milým úkolem je poslat i tyto nahrávky za
jejich fanoušky. A tak přicházíme se speciální
minisérií, s tituly, jež mají za cíl věnovat se
některým významnějším orchestrům, jejich charakteristickým, ale i méně
známým nebo zatím digitálně nevydaným archivním nahrávkám. Pojďme opět
prožít HEZKÉ CHVILKY, tentokrát (již počtvrté) s Orchestrem Gustava Broma.

TIP Z DECHOVKY

ZORKA
KOHOUTOVÁ
A JAROSLAV VAŇÁTKO

foto © archiv

Zaposlouchejte se do písní královny české dechovky Zorky Kohoutové
a jejího druhého manžela zpěváka Jaroslava Vaňátka. Původní EP tituly
Zorka Kohoutová a Jaroslav Vaňátko zpívají novinky Pantonu z roku 1974
a Už se ta lípa zelená, Krásná pasačka, Od Tábora až k nám z roku 1978
vydává Supraphon nyní poprvé digitálně.
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PAUL McCARTNEY
Egypt Station

JASON MRAZ
Know.

Egypt Station je sedmnácté sólové album
Paula McCartneyho a jedná se o první nový
materiál od roku 2013. Desku majoritně
produkoval Greg Kurstin s přispěním
Ryana Teddera. Bývalý člen skupiny
Beatles nahrál nové skladby v Londýně,
Los Angeles a Sussexu. O nové desce
McCartneyho se hovořilo již od minulého
roku. „Pravděpodobně vydám nové album.
A rád bych udělal něco, co skutečně
miluju, a potom budu doufat, že fanoušci
to budou milovat také. Byl bych rád, kdyby
se nám podařilo vytvořit skutečně skvělé album,“ uvedl McCartney. Jak se
mu to podařilo, se budou posluchači moct přesvědčit už 7. září.

Na poměrně dlouhou dobu se odmlčel americký písničkář Jason Mraz.
Čas od čtyři roky starého alba Yes! ale vyplnil světovým turné, které se
zastavilo i u nás, nebo třeba hostováním na Broadway ve hře Waitress.
K tomu ovšem začal připravovat i své šesté album, jež dostalo název
Know. Inspiraci pro napsání desíti písniček sbíral především při své cestě
po Barmě, kam se vydal už v roce 2012. Pro jejich nahrání se opět spojil
s indie-folk-rockovou skupinou Raining Jane, jak je tomu už od roku
2007 a desky We Sing. We Dance. We Steal Things. Co se ovšem stejně
tradičně mění, to jsou osoby producentů. Tím letošním je méně známý
Andrew Wells, který ale má na svém kontě
už spolupráci s 5 Seconds Of Summer, Fall
Out Boy a Bebe Rexha. Společnými silami
Mrazův surf-pop-rock okořenili i trochou
folku a country. Jak je u Jasona Mraze
zvykem, nechybí na nahrávce host, kterým
je tentokrát Meghan Trainor.

JAZZ TIP

Kanadská jazzová zpěvačka a pianistka
Diana Krall vydává společně s legendárním
americkým zpěvákem Tony Bennettem
desku Love Is Here To Stay, na které
oslavují dílo skladatelů George a Iry
Gershwina, kteří slaví 120. výročí narozenin.
Album vyjde 14. září. Diana a Tony, který
slaví své 92. narozeniny, jsou přáteli již
přes dvacet let. Mají za sebou společné
turné a spolupráci na několika duetech
pro Bennetova alba. Love Is Here To Stay
je však jejich první společný počin. Deska
byla nahrávána s držiteli Grammy Bill Charlap Trio a výsledkem je jemný,
sofistikovaný a nádherný milostný dopis hudbě Gershwinů doplněný
o mistrovský vokál, frázování a skladatelskou i textařskou genialitu.

NOVINKA

LENNY KRAVITZ
Raise Vibration
Americký zpěvák, skladatel, producent, multi-instrumentalista i příležitostný
herec a fotograf Lenny Kravitz vydává své jedenácté album s názvem
Raise Vibration. Na novém albu se spojil s legendárním producentem
Henrym Hirschem a navrátil se ke svému
původnímu typickému syrovému zvuku.
Písně z nové desky zčásti představil i na
svém turné, v jehož rámci zavítal v červnu
do pražské O2 areny.

Foto © Dušan Tománek

TONY BENNETT
& DIANA KRALL
Love Is Here To Stay

ROCKOVÁ LEGENDA

ROD STEWART
Blood Red Roses

ROCK TIP

ALICE IN CHAINS
PRIESSNITZ BEZTÍŽE
Rainier Fog
Legendární postava hudební scény 70. let Rod Stewart vydává třicátou
desku Blood Red Roses, která vyjde 28. září. Deska je jako vždy
nabitá kvalitní skladatelskou prací, brilantní pozorovací schopností,
sebereflexivní introspekcí a hravým zvukem, které z Roda udělaly jednoho
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Z HISTORIE

BÁRA HRZÁNOVÁ
A ANETA
LANGEROVÁ
Fynn: Pane Bůh, tady Anna

ALENA
JEŽKOVÁ
Příběhy českých
knížat a králů

Kniha Pane Bůh, tady Anna patří dnes ke
klasické četbě nejen v anglicky mluvících
zemích. Ve třicátých letech našel mladý
Fynn při potulkách ulicemi Londýna malé
opuštěné děvčátko Annu, ujal se jí a se
svou matkou se o ni staral. Po večerech
si spolu vyprávěli a hráli, mluvili o životě,
o přírodních vědách a matematice
i o všem, co nás přesahuje. Anna Fynnovi
povídala o svých rozmluvách s „panem
Bohem“, jemuž se svěřovala se všemi
myšlenkami a těžkostmi. Nevinný,
ale pronikavý pohled Anny na svět přiměl Fynna, aby přeformuloval
své dosavadní názory. Audiokniha Pane Bůh, tady Anna vznikla v režii
Hany Kofránkové, v podání Báry Hrzánové s hudbou Anety Langerové
a v hudební produkci Jakuba Zitka. Jako speciální bonus obsahuje dvě
písně se zhudebněnými texty z knížky. Součástí obalu je malé překvapení,
které darovala Ruční papírna Velké Losiny. Inspirovány mimořádným dílem,
vytvořily Bára Hrzánová četbou a Aneta Langerová hudbou a zpěvem
kongeniální komplet, zasahující naše vědomí silným sdělením. Audiokniha
vznikla ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím a Art Shock s.r.o.

O knížeti Boleslavovi II. a biskupu Vojtěchovi, o knížeti Oldřichovi
a Boženě, o knížeti Břetislavovi a Jitce, o králi Vladislavovi I. a statečných
českých rytířích, o Anežce české, o železném a zlatém králi Přemyslu
Otakarovi II., o králi Václavovi II. a rytíři Závišovi z Falkenštejna, o králi Janu
Lucemburském a Elišce Přemyslovně, o českém králi a římském císaři Karlu
IV. Devět historických příběhů přibližuje život a vládu českých panovníků.
Autorka Alena Ježková dokáže představit velikány české historie jako
živoucí lidské bytosti, prožívající, stejně jako my, svá vítězství, zklamání,
prohry, radost, lásku i nenávist, tápaní a pochyby. Prožitek z napínavých
dějů české minulosti umocňuje vědomí, že se ony souboje, bitvy, útěky
z vězení v převleku, únosy a intriky skutečně staly. Dějepis se náhle stává
dramatickou a nesmírně zajímavou
disciplínou také díky zanícené
interpretaci Jana Potměšila
a sourozenců Kryštofa Rímského
i jeho sester Kristýny a Jenůfy
Bokových.

foto © archiv Art Shock s. r. o.

TOP TIP

ESOTERIE

PhDr. MIROSLAVA
MAŠKOVÁ
Tajemno kolem nás
Čtou Miroslava Mašková
a Naďa Konvalinková

Autorka, zkušená psycholožka a léčitelka
PhDr. Miroslava Mašková, společně
s herečkou Naďou Konvalinkovou
představuje posluchačům rozmanité
možnosti a způsoby pro dosažení
harmonie těla a duše. Vznikl tak
průvodce alternativními formami léčby
(krystaloterapie, barevná terapie, květinová
terapie dr. Bacha, aromaterapie a další)
s řadou praktických rad a metod. Kniha
Tajemno kolem nás vyšla již v několika
vydáních a patří mezi nejznámější tituly
domácí esoterické literatury. Nyní mají
posluchači a posluchačky možnost si ji poslechnout i jako audioknihu.
Mluvené slovo doplňuje relaxační hudba Roberta Jíši.

Čtou Jan Potměšil, Kryštof Rímský,
Kristýna Boková a Jenovéfa Boková

ČERNÝ HUMOR

MILOSLAV
ŠVANDRLÍK
Poprava na Kramberku
a další povídky
Čtou Jiří Lábus, Bohumil Klepl,
Norbert Lichý ad.

Nová audiokniha spisovatele Miloslava Švandrlíka obsahuje celkem
12 známých povídek, které jsou směsí černého humoru a hrůzostrašného
vyprávění a mají překvapivé pointy. Příběhy ze sbírky Draculův švagr
a dalších autorových knih jsou mezi čtenáři oblíbené již desítky let,
stále vycházejí a dočkaly se hned dvojího televizního zpracování. Pro
novou audioknihu oslovil režisér Ivan Rössler dva excelentní vypravěče
a komiky – Jiřího Lábuse a Bohumila Klepla, kteří již v minulosti načetli
některé texty Miloslava Švandrlíka. Tito dva herci se společně s Norbertem
Lichým podělili o četbu devatera známých hororů. Zároveň si pak s Valérií
Zawadskou, Michaelou Maurerovou,
Terezou Bebarovou a Zdeňkem Mahdalem
zahráli v trojici dramatizovaných povídek.

ZÁŘÍ 2018

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

POPRVÉ DIGITÁLNĚ

FERENC
FUTURISTA
Ferenc má moc rozumu

PRAHOU
STALETÍ 5

Ferenc Futurista, vlastním jménem
František Fiala, se narodil v roce 1891,
byl tedy stejný ročník jako jeho divadelní
kolega a rival Vlasta Burian. Studoval
sochařství na pražské Akademii (jeho
spolužákem byl mimo jiné pozdější
loutkař Josef Skupa). Jako excentrický
komik začal Ferenc vystupovat už během
studií po pražských hospodách. Seznámil
se s členy tehdy začínajícího kabaretu
Červená sedma a v roce 1915 ho do svého
kabaretu angažoval Karel Hašler. Později
Ferenc vystřídal celou řadu dalších kabaretů a divadel včetně Rokoka,
Osvobozeného divadla a Vinohradského divadla. Své první gramofonové
snímky Futurista natáčel v letech 1928–1930 v Berlíně na etikety Vox
a Homocord, ve 30. letech nahrával pro československé gramofonové firmy
Esta a Ultraphon. Hrál v četných němých i zvukových filmech. Zemřel po
dlouhé nemoci v červnu roku 1947.

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

PŮVODNÍ LP
POPRVÉ
DIGITÁLNĚ
Na přání našich zákazníků posíláme nyní do digitálních obchodů
tituly z řady S+H v plné délce a s původním obalem LP alba. Svého
plnohodnotného digitálního vydání se tak dočkaly tituly Jak Hurvínek
do lesa volá, tak se Spejbl ozývá, Past na Hurvínka a Abeceda slušného
chování. Příjemný poslech!

Rozhlasový cyklus Prahou staletí, jehož
poslední čtyři díly se nyní dostávají
v podobě pátého alba gramofonových
desek do rukou posluchačů, se uzavírá
kapitolami Praha dělnická, Praha mezi
dvěma válkami, Praha okupovaná, bojující
a vítězná a posléze závěrečnou částí Praha
našich dnů. Původní 2LP vydal Supraphon
v roce 1985, nyní vychází poprvé digitálně.

HISTORICKÁ DETEKTIVKA

RADOVAN
ŠIMÁČEK
Zločin na Zlenicích hradě
L. P. 1318
Čte Pavel Soukup

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby
urovnali spory vzniklé za vlády Jana
Lucemburského, se nepohodnou. Poté,
co je jejich hostitel pan Oldřich ze
Zlenic rafinovaně zavražděn, tudíž padá
podezření na každého z nich. Neunikne
mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž
nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr
Ptáček celou záhadu rozluští… Kniha
Radovana Šimáčka vyšla poprvé v roce
1941, kdy byla historická detektivka, a to
nejen v české literatuře, rozhodně něčím
neobvyklým a ojedinělým. Ne náhodou se Šimáček obrátil k historickému
námětu právě v letech okupace.

LASKAVÝ HUMOR

TIP PRO DĚTI

RUDOLF
TĚSNOHLÍDEK
Příhody lišky Bystroušky
Vypravuje Karel Höger

Původní titul s pohádkovým příběhem
o lišce Bystroušce, který je navíc propojený
s orchestrální suitou z opery Leoše Janáčka
Příhody lišky Bystroušky, vyšel v roce 1999
pouze na audiokazetě. Nyní jej vydáváme
poprvé digitálně. Poutavé vyprávění v podání
Karla Högera doprovází Česká filharmonie za
řízení Františka Jílka.

JIŘÍ SOVÁK
S pozdravem
Jiří Sovák
Původní titul S pozdravem Jiří Sovák vyšel v roce 2000 jako pocta
jedné z našich předních hereckých osobností. Obsahoval výběr z jeho
automobilistických povídek, Sovákovu návštěvu v kdysi oblíbeném
televizním pořadu Divadélko Pod věží, telefonát do představení Miloslava
Šimka Zavěste prosím, volá Semafor. Sovákovo interpretační umění je pak
zdokumentováno v povídce Oty Pavla
Pumprdentlich. Červenou nití spojující
celou kompilaci sestavenou z archivních
snímků Supraphonu je laskavý a chápající
Sovákův humor. Původní CD titul
obsahoval i dvě Sovákem zpívané písně
z filmu Hvězda padá vzhůru, ty jsme ovšem
ze smluvních důvodů bohužel museli
z digitální verze titulu odstranit.
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NOVINKA
PRO SVÁTEČNÍ PŘÍLEŽITOST

MUSICA
FLOREA
FRANZ SCHUBERT
MAREK
ŠTRYNCL
Winterreise

PRAŽSKÝ
SLAVNOSTNÍ
FILHARMONICKÝ SBOR
CHVÍLE
LUKÁŠ
VASILEKHUDBOU
S
KLASICKOU

Jan Martiník
bas
JAN
ZACH–REQUIEM
SOLEMNE,
David
Mareček
–
klavír
VESPERAE DE BEATA VIRGINIE

JAN
ZACH (1713–1773) Requiem solemne c moll,
Verše Wilhelma Müllera (1794–1827) na
Vesperae
dezapůsobily.
Beata Virgine
D dur (Mariánské ne‰pory)
Schuberta silně
Pořadí básní

si pozměnil Šrůmová
tak, že vznikl–příběh;
příběh
Michaela
soprán,
Sylva Čmugrová – alt,
tuláka, člověka
bez domova,
Čeněk
Svoboda
– tenor,zklamaného
Jaromír Nosek – bas, Musica Florea,
v lásce i celýmFloreum,
světem. Motiv
tuláka,Marek Štryncl
Collegium
dirigent

vyčleněného osamělce, byl charakteristický
pro romantismus
19. století,
zdá se,
že bývá řazen mezi „českou
Jan
Zach, nové jméno
v tétoale
ediční
řadě,
rezonuje emigraci“
s pocitem osamělosti
hudební
18. století. přítomným
Než však ve svých 28 letech ve válečném
v duši1741
současného
člověka.
Basista
roce
opustil Čechy,
měl
už zaJan
sebou hezkou řádku skladeb. Těžiště
Martiník
je jedním
z těch vzácných
pěvců jen text zádušní mše zhudebnil
jeho
tvorby
leží v oblasti
hudby liturgické;
s velkým,
barevným
hlasemcamoll
nezměrnou
třikrát.
Requiem
solemne
patřilo na kůrech pražských kostelů
pro intimitu
písní. Soutěžní
vavříny
kcitlivostí
těm nejčastěji
provozovaným
(svědčí
o tom množství dochovaných
(2007 finalista
soutěže
Placida
„Operalia“,Tuto
2009mši
vítěz
opisů)
a zaznívalo
z nich
až doDominga
století dvacátého.
lzeBBC
dnesCardiff
Singer of thei jako
World
v kategorii
„Píseň“)
i zkušenostikompozičních
z operních scén
(mj.
poslouchat
znějící
čítanku
tehdy obvyklých
stylů,
Staatsoper
Unter den
Lindenzáběrem
Berlin) jen
potvrzují
jehokontrapunktu
mimořádné
ssólista
úžasem
nad autorovým
širokým
– od
přísného
dispozice.
Po supraphonském
debutu (Martinů – The Epic of Gilgamesh /
až
po moderní
koloraturní árie.
Česká filharmonie,
Honeck)
přináší svou Zimní cestu s citlivě provázejícím
Zachovy
MariánskéM.
nešpory
(zde
Marečkem.
Síla
jejich společné hudební pouti je právě v neokázalé
vDavidem
novodobé
premiéře)
měly
hluboké
intimitě.
vprostotě
tehdejšía Praze
také
hojné
uplatnění a zaznívají v nich již
názvuky stylu vídeňských klasiků.
Obě díla nám skýtají představu,
jaká hudba zněla v novostavbách
pražských kostelů 30. let 18. století.
Musica Florea, soubor
mezinárodního renomé, se ujal této
premiéry s nasazením sobě
vlastním.

NOVINKA

VIKTOR KALABIS
Sonáty pro violoncello,
klarinet, housle a klavír

Tomáš
TOP
TIPJamník – violoncello
Anna Paulová – klarinet
IVAN
Jan FišerMORAVEC
– housle
Ivo Kahánek – RECITÁL
klavír
KLAVÍRNÍ

DETAIL

Tři
díla, výmluvně
hudební
baroko,
Kompoziční
odkazcharakterizující
Viktora Kalabise
(1923 až
2006), klasicismus
jedné z nejvýraznějších
aosobností
romantismus,
podání
přední
osobnosti
české
soudobé
českéuslyšíte
hudby v20.
století,
čítá desítky
opusů
vesměs
interpretace,legendárního
klavíristy
Ivana
Obsahové
instrumentální hudby, včetně
skladeb
proMoravce.
jeho manželku
cembalistku
aZuzanu
kompoziční
stylistické
kontrasty
kompozic
na tomto
albu
umožňují
Růžičkovou.
Podle
vlastních
slov Kalabis
usiloval
o hudbu,
jejíž
poznat
šíři Moravcova
a schopnost
vtažení
kořeny jsou
zapuštěny výrazového
v jeho zemi,horizontu
hudbu pro
vzdělané posluchače.
posluchače
do klavíristova
výkladu skladatelova
sdělení. Recitál
Kromě připravované
první integrální
nahrávky Kalabisovy
klavírnízačíná
tvorby
nejvýznamnějším
polyfonním
klavírníčeskými
literatury.
Chromatickou
pianista Ivo Kahánek
společnědílem
s předními
interprety
natočil tři
fantazii
fugou d mollodráží
Johanna
Sebastiana
Bacha,
BWV
903. Skladba
sonáty. aVioloncellová
dramatické
události
mezi
červnem
a zářím
vznikla
v plodném
šedesátiletém
které
Bach
zasvětil
nástrojové
1968: euforií
naplněné
měsíce tzv.období,
pražského
jara
i deziluzi
a rezignaci
hudbě
a skladebnému
experimentátorství,
a nese
všechny
znaky jeho
po invazi
sovětských vojsk,
jež na dvě desetiletí
zmrazila
veškeré
tehdejších
tvůrčích výbojů...
Sonáta B sonáta
dur Wolfganga
Amadea
naděje na svobodu.
Také klarinetová
(1969) hovoří
jasněMozarta,
o době
KV
333,vzniku:
je dílem
dvaadvacetiletého,
svého
drama,
smutek a bolest, stupňované až do drásavosti.
kV mistrovství
vyzrálého houslové
skladatelesonátě
ve
úsporné a soudržné
(1982) převažuje typický étos
službách
salcburského
tohoto nástroje
– zpěvnost, zářivý
arcibiskupství...
zvuk a oduševnělost. Po 3CD symfonií
Dětské
scény
Roberta Schumanna,
a koncertů
(Supraphon
2013) skýtá tato
op.
15 jsou
z roku
1838,
z doby
nahrávka
další
vhled
do tedy
pozoruhodného
zápasu
osmadvacetiletého
Kalabisova
hudebního světa.
skladatele o ušlechtilou, krásnou
a umělecky bohatě talentovanou
dceru jeho učitele Wiecka, Kláru. Je
to cyklus 13 klavírních miniatur
o dětech a jejich světě.

DETAIL

Vivaldi,
Telemann,
Bach, Mozart,
BOHUSLAV
MARTINŮ
KANTÁTY
Beethoven,
Chopin,
Čajkovskij
Pražský filharmonický
sbor, sbormistr
Lukáš Vasilek

SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – baryton,

Ivo Kahánek
– klavír,
Jaromír
Nejznámější
skladby
klasické
hudby Meduna – recitace ad.
vybrané
speciálně
pro
slavnostní
Když roku 1955 Miloslav Bureš chvíle
poslal Bohuslavu Martinů svou první
abáseň
výjimečné
Je známo,
žedotkl
poslech
Píseňpříležitosti
o studánce
Rubínce,
se nejhlubších míst skladatelova
vážné
ducha
a pozitivně
srdce.hudby
Básníkpovznáší
ji zasadil
na Vysočinu,
do kraje skladatelova dětství
ovlivňuje
náladu.
Klasická
a vzpomínek.
Martinů
sehudba
museldokáže
zhlédnout v osobě starého poutníka
vytvořit
jedinečnou
kulisu prokraje.
mimořádné
vracejícího
se do rodného
S Otvíráním studánek byl hotov za 9 dní
okamžiky.
Díky tomuto
a zhudebnění
čtveřicehudebnímu
Burešovýchvýběru
básní uzavřel Mikešem z hor půl roku
si
lze ozvláštnit
setkání
s našimi
blízkými, pro skladatele významné spojení
před
svou smrtí.
Kantáty
představovaly
významné
rodinné
události
romantické
s domovinou
v době,
kdy apolitická
situace a později podlomené zdraví
chvíle
ve dvou.naději
Světoví
špičkoví
stále ubíralo
naskladatelé,
návrat domů.
Co asi prožíval, když ve švýcarském
čeští
interpreti a poslouchal
kvalitní nahrávky.
Schönenbergu
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.
Není mnoho instrumentalistů, jejichž nahrávky se těší trvalé oblibě desítky
let po svém vzniku – a mezi ně určitě patří snímky houslisty Davida Oistracha
(30. 9. 1908 až 24. 10. 1974). Už za svého života byl považován za jednoho
z největších houslistů 20. století. Posluchači i kritikové vždy obdivovali
jeho
technickou suverenitu
a zároveň
překrásnýPRAHY
tón charakteristický
NOVINKA
KLASIKY
– HUDBA
18. STOLETÍ
nenapodobitelnou vřelostí. Narodil se v židovské rodině v tehdy
kosmopolitní Oděse (původně se jmenoval David Kolker, příjmení převzal
po svém nevlastním otci). V pěti letech začal hrát na housle DETAIL
a violu. Po celý
život udivoval publikum i své přátele skromným neokázalým vystupováním
a lidskou ušlechtilostí. Ačkoli obdržel vysoká sovětská státní vyznamenání,
byl rukojmím sovětského komunistického režimu – musel žádat o úřední
povolení na každou koncertní cestu a odevzdávat velkou část honoráře.
Do Prahy směl vycestovat už v roce 1946 na první ročník Pražského jara, do
Paříže, Londýna či západní části Německa směl vycestovat až v polovině
50. let, v roce 1955 poprvé vystupoval v USA. Řada legendárních nahrávek,
které světové gramofonové společnosti dodnes opakovaně vydávají,
vznikala uprostřed nabitých koncertních turné. Vyučoval na Moskevské
Přívlastek „český
si rychle
vysloužil
František
Jiránek,
barokní
konzervatoři,
jehoVivaldi“
nejslavnějším
žákem
je Gidon
Kremer,
jediným
českým
skladatel
a houslista
dvorní
kapely
hraběte
Václava
Morzina. Muzikologie
žákem
Václav
Hudeček.
David
Oistrach,
možná
nejmilovanější
ze slavných
jej objevilahouslistů,
teprve před
několika
lety a pracuje
naběhem
identifikaci
jeho skladeb.
světových
zemřel
v šestašedesáti
letech
koncertního
turné
autorstvímna
některých
z nich zůstává otazník, neboť je některé
vNad
Amsterdamu
selhání srdce.
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 už předchozí objevná
a nadšeně přijatá nahrávka jeho
koncertů, SU 4039-2) a renomovaná
hobojistka Xenia Löffler. Přes
všechny otazníky a zvláštnosti (např.
obsazení violy d'amour, zřídka
užívaného nástroje, do Trojkoncertu
A dur) se tu především posluchači
nabízí živá, temperamentní
a virtuosní muzika, skladby dosud
neslyšené, a to ve špičkové
interpretaci. V pravdě opulentní
barokní hostina.

OSOBNOST

DAVID OISTRACH
110. výročí narození

COLLEGIUM
MARIANUM

JANA SEMERÁDOVÁ, SERGIO AZZOLINI,
XENIA LÖFFLER, LENKA TORGERSEN

FRANTIŠEK JIRÁNEK KONCERTY
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