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20 LET FENOMÉNU

MILOŠ VACÍK, TAM TAM BATUCADA
Tam Tam Batucada
Strhující rytmy skupiny Tam Tam Batucada pod vedením kapelníka Miloše
Vacíka vychází na nové nahrávce. Bílo-zelení bubeníci slaví tento rok 20 let na
hudební scéně a při této příležitosti vydávají nové album. Je to ohlédnutí za
dvaceti lety plnými úžasných dobrodružství s rytmem, sambou a perkusemi, jak
nahrávku definuje sám Miloš Vacík, který album také produkoval. Tato ojedinělá
nahrávka nemá v rámci žánru na domácím trhu obdoby. Je unikátní množstvím

rytmů, bohatou a pestrou aranží a také tím, že je určitou kronikou originálního
hudebního tělesa, které se zúčastnilo mnoha prestižních akcí a koncertů doma
i v zahraničí. Tam Tam Batucada slaví 20 let se sambou v srdci Evropy. A není
náhoda, že za propagaci brazilské kultury převzal Miloš Vacík cenu přímo v Rio
de Janeiru.
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CENY ANDĚL 2018

ALTERNATIVA

BARBORA
POLÁKOVÁ
ZÍSKALA DVA ANDĚLY

KHOIBA
Khoiba

Populární zpěvačka a herečka Barbora Poláková proměnila dvě ze tří
nominací Cen Anděl 2018. Okřídlenou sošku získala v kategorii Sólová
interpretka roku a oceněn byl také její, na Instagramu živě přenášený, klip
k písni 2–8–5 z loňského alba ZE.MĚ. V nově zavedené kategorii Klasická
hudba zabodovalo poslední album Jiřího Bělohlávka a České filharmonie
se světovou premiérou opery Bohuslava Martinů What Men Live By (Čím
lidé žijí) a Symfoií č. 1. Do Síně slávy byl uveden Michal Prokop. U příležitosti
vyhlášení Cen Anděl mají zákazníci Supraphonline do konce dubna možnost
získat oceněné i nominované tituly se slevou až 25%.

Nová deska Khoiby je hlubokým ponorem
do společného světa Emy Brabcové
a Filipa Míška. Může evokovat pocity
dvojakosti, je obnažená i zahalená, brutální
i jemná, rozrušující i zklidňující, obsahuje
naději i beznaděj, je plná odstupu
i spojení, zákoutí a vrstev, do kterých
se dá zapadnout. Album balancuje na
hraně více žánrů. Není důležité, s jakými
přísadami elektronické hudby Khoiba
pracuje. Podstatné pro Khoibu je odnést
si pocit, i kdyby vám z něj nemělo být
příjemně. Riskujete totiž, že se dotknete něčeho opravdu citlivého. Nové
album Khoiby vychází na jantarovém a černém vinylu, CD a digitálně. Mix
a produkci měl na starosti Filip Míšek, mastering Matouš Godík a vizuál
alba připravil Roman Přikryl. V dubnu Khoiba vyráží na turné a vystoupí
také na několika festivalech. Křest proběhne 17. dubna v pražském klubu
MeetFactory. Na většině koncertů se svým projektem Čáry života zahraje
také songwriter a zpěvák Jan Boroš.
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NOVINKA

KULTOVNÍ BIGBÍT

OLYMPIC
Želva
V roce 1968 vyšlo několik historicky
debutových československých beatových
alb – a to úplně první se jmenovalo Želva.
Album nebylo natočeno v rámci uceleného
pobytu ve studiu, ale je složeno z nahrávek
vznikajících v různých měsících roku 1967.
Jde také o průnik repertoáru z hned
několika let, zachycujícího východiska
z poloviny šedesátek i nadějné náznaky
kompozičního a instrumentálního progresu
příštího směřování kapely. Na CD se
Želva objevuje již poněkolikáté, tentokrát
je však doplněna speciálně vybranými
bonusy, včetně těch málo známých či dokonce nevydaných. Jejich objevitel,
kompilátor i autor přehledného textu v šestnáctistránkovém bookletu
Oldřich Zámostný vybral několik variantních nahrávek z rozhlasového
archivu a přidal také cizojazyčné podoby. Ty jsou občas pěvecky i zvukově
dost kuriózní, ale zároveň jsou důkazem tehdejších mezinárodních snah
a nadějí. Olympic za dlouhou dobu existence prošel několika stylovými
zákrutami a natočil řadu výborných alb, ale jen jedno z nich mohlo být na
úplném začátku – a tady vám ho předkládáme v takříkajíc ultimátní podobě.
Písničkám se dostalo nového zvukového remasteringu, bonusům maximálně
možné studiové péče, obalu nutné rekonstrukce a celé Želvě cédéčkového
doplňku k již reedovanému LP. K dispozici i v digitálních formátech.

MICHAL PAVLÍČEK
Pošli to tam!
Oblíbený tuzemský umělec Michal
Pavlíček sestavil novinkové autorské album
Pošli to tam! v duchu svého vnímání
hudby jako svobodného horizontu bez
hranic a stylových omezení. Sousedí zde
tedy skladby různorodé, postavené na
sólové kytaře i vokálu. Mezi hostujícími
interprety najdete třeba Moniku Načevu,
Milly Honsovou nebo Richarda Müllera
a Svetlanu Rymarenko. Dva texty vytvořil
Jan Sahara Hedl a Markéta Pilátová. Obal
alba navrhl sochař, designer a hudebník
Stefan Milkov.

VZPOMÍNKA

FILIP TOPOL
Nebe je zatažený
Trojalbum sólových koncertních
nahrávek Filipa Topola (1965–2013)
zpřístupňuje jednu důležitou, svébytnou
podobu hudebníkova a básníkova
světa. Možná tu „nejniternější
a nejosobnější, nezaštítěnou nějakým
kolektivem,“ jak sám říkal. Filip Topol
začínal jako zpěvák za pianem. Poprvé
se představil publiku 22. dubna 1978,
necelé dva měsíce před svými
třináctými narozeninami, na Hrádečku
u Václava Havla. Největší díl tvůrčí
práce nezpochybnitelně odvedl v rámci
skupiny Psí vojáci, založené krátce poté. Ale jeho paralelní samostatné
hraní má logiku uměleckou. Koncertní nahrávky pocházejí z klubu Na
Rampě v Jablonci nad Nisou z prosince roku 2000 a 2001, mají klubovou
atmosféru i zvuk a přináší obrázek jedné z nejzajímavějších osobností
a velkého talentu Filipa Topola.
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NOVĚ V HI-RES

OCENĚNÍ

PETER LIPA,
BLUES BAND
LUBOŠE ANDRŠTA
Blues Office

ZVLÁŠTNÍ
CENA AVA
PRO JOSEFA SOMRA
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Ve skupině Blues Band Luboše Andršta
působil Peter Lipa v letech 1980–1986.
Tato velmi populární kapela oslovovala
rockové i jazzové publikum spojením
moderního elektrického blues s prvky funky
i jazzu. Jeho síla spočívala hlavně v živých
vystoupeních. Mimo kytaristu Luboše
Andršta a Petera Lipu tvořili stálou posilu
skupiny baskytarista Vladimír Kulhánek,
harmonikář Ondřej Konrád a saxofonista
Jan Kubík (před emigrací). Původní LP
vydal Supraphon v roce 1987, nyní titul
vychází poprvé v Hi-Res.

Zvláštní cenu Asociace vydavatelů audioknih za mimořádný přínos v oblasti
mluveného slova letos získává herecká legenda Josef Somr. Jako jedinou
zveřejňuje AVA tuto cenu ještě před oficiálním vyhlášením všech výsledků,
které proběhne 24. 4. 2019 v pražském kině Atlas. U příležitosti Cen AVA mají
zákazníci Supraphonline do konce dubna možnost získat dostupné tituly
Josefa Somra se slevou až 25%.

JAZZ TIP

JAZZ, JAZZ,
JAZZ! 6
Oblíbená edice často nespravedlivě
pozapomenutých jazzových nahrávek
má již šesté pokračování. Tentokrát
nehledejte přesnější stylové ukotvení,
ale potěšte se drobnými premiérami
a cennými doplňky z let 1960 až 1988.
Najdete tu vzácné nahrávky rumunského
klavíristy s mezinárodní reputací, snímky
našich předních bigbandů a dirigentů
(G. Brom, V. Zahradník, M. Svoboda,
Plzeňský bigband, JOČR aj.) se zajímavými
hosty, skvělé Traditional Jazz Studio
a také několik výtečných žánrových zpěvaček (E. Olmerová, J. Koubková
nebo E. Svobodová). Objevné, pestré, kvalitní a příjemné poslouchání pro
všechny fanoušky muziky v širším slova smyslu jazzové…

POPRVÉ DIGITÁLNĚ

ALENA TICHÁ
Singly
Zpěvačka Alena Tichá oslavila 11. dubna 75. narozeniny. I když natočila
během 60. a 70. let desítky singlů, profilové album jí tehdy nevyšlo.
Supraphon vydal v roce 2011 její digitální album Až tě paže mý ovinou,
které obsahuje nahrávky z let 1968–1980. Nyní přicházíme s rozšířeným
albem Singly, které zahrnuje skutečně všechny singlové nahrávky dostupné
v supraphonském archivu. Pokud
fanouškům této půvabné zpěvačky,
která ukončila svoji kariéru na počátku
80. let, některé její nahrávky na
profilovém digitálním albu Singly chybí,
nemá na ně Supraphon práva nebo
jsou neautorizované.

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

ZLATÝ VĚK ČESKÉ
OPERETY 10
1941–42
Předposlední díl našeho seriálu,
věnovaného tzv. zlatému věku české
operety, obsahuje melodie Josefa
Stelibského, Františka Paula, Kamila
Běhounka či Jaroslava Jankovce v podání
Oldřicha Kováře, Arnošta Kavky, Jindry
Loukoty, Sester Allanových, Orchestru
Karla Vlacha ad. Všechny tyto písničky si
získaly velkou popularitu, a proto není divu,
že postupně vyšly na gramodeskách všech
značek, jež u nás tehdy přicházely na trh,
tedy Ultraphon, Columbia, Odeon i Esta.

NOVÁ KOMPILACE

FOLKOVÉ
NÁLADY
26 písní v oblíbeném folkovém stylu,
skupiny AG Flek, Český skiffle Jiřího
Traxlera, Dobrohošť, Heuréka, Kantoři,
Nerez, Poutníci, Saze, Žalman & spol.
a další. Výběr skladeb z let 1969–1991,
skladby z velké části poprvé v digitální
podobě, to je nový kompilační titul určený
pouze pro digitální obchody.
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PRÁVĚ VYCHÁZÍ

TOP TIP

THE ROLLING
STONES
Honk

PINK
Hurts 2B Human

Legendární rocková kapela Rolling
Stones vydává best of kompilaci Honk.
Deska je výběrem toho nejlepšího ze
studiových alb, která vyšla mezi lety 1971
a 2016, kdy kapela vydala zatím poslední
desku Blue & Lonesome. Honk obsahuje
36 skladeb, které byly a jsou pro Rolling
Stones naprosto zásadními. Patří mezi
ně například osm Top 10 singlů – Brown
Sugar, Tumbling Dice, Angie, It’s Only Rock
And Roll (But I Like It), Fool To Cry, Miss You, Emotional Rescue a Start Me
Up, skladby ze zmíněného alba Blue & Lonesome, za které získali Grammy –
Ride ‚Em Down a Hate To See You Go nebo skladby, kdy každá je tím
nejlepším, co dané album, ze kterého byla vybírána, nabízí.

NOVINKA

BILLIE EILISH
When We All Fall
Asleep, Where Do We Go?
Dlouhohrající debut americké zpěvačky Billie Eilish When We All Fall
Asleep, Where Do We Go? vzbuzuje nemalá očekávání. Zařadila na něj
celkem čtrnáct zbrusu nových písniček, které napsala a nahrála společně
s americkým muzikantem Finneasem O‘Connellem, s nímž pracuje již od
začátku své kariéry. Její prvotinu vedle
obvyklých digitálních formátů a CD
seženete i na vinylu a my jen dodáme, že
po celém světě sklízí nadšené recenze.

Již osmá studiová deska zpěvačky P!NK
s názvem Hurts 2B Human vychází
26. dubna 2019. Na desce se 13 skladbami
se podílel například také Dan Reynolds
z Imagine Dragons, Max Martin, Shellback,
Julia Michaels, Nate Ruess, Greg Kurstin,
Billy Mann a mnoho dalších. První singl
Walk Me Home má celosvětově více než
50 milionů streamů a zůstává v top 10 na
iTunes v USA.

DOPORUČUJEME

DIDO
Still On My Mind
Dlouhých šest let trvalo Dido, než
nachystala své páté studiové album Still
On My Mind. První zmínky o této nahrávce
proběhly už na sklonku roku 2013, kdy
anglická zpěvačka prozradila, že píše nové
písničky, ovšem první singl se objevil až
v listopadu loňského roku. Na celkem
dvanácti písničkách s ní spolupracoval její
bratr Rollo Armstrong, což bylo jedinou
podmínkou pro jeho natočení a sama Dido
to posléze popsala jako naprosto kouzelný
zážitek. Při skládání se k nim přidali ještě
Rick Nowles a Ryan Laubscher, ovšem veškeré nahrávky zpěvu pořídili doma
na pohovce a i podstatná část ostatních partů vznikla v domácím studiu. Jak
sama Dido uvedla, na novince se potkává její láska k hip hopu s folkovými
kořeny, avšak uslyšíte na ní i intimní pop, trip hop a elektroniku.

INDIE FOLK ROCK

POP ROCK TIP

JAMES MORRISON
You‘re Stronger
Than You Know
Opět bezmála čtyři roky trvalo britskému
písničkáři Jamesovi Morrisonovi, než
připravil své páté album, které nazval
You‘re Stronger Than You Know. Před
dvěma měsíci ho uvedl povedeným
singlem My Love Goes On, který
nazpíval se svojí krajankou Joss Stone
a na desce k němu přidal ještě dalších
jedenáct skladeb. Poprvé za celou svoji
kariéru spolupracoval pouze s jedním
producentem, jímž je opět Angličan Mark
Taylor, který vedle Morrisona produkoval
desky i Cher, Ronanu Keatingovi, Tině Turner nebo Nelly Furtado.

TOM WALKER
What a Time
to Be Alive
Je to něco málo přes rok, co na světovou hudební scénu rázně vkročil
Tom Walker se svým hitem Leave A Light On. Skotský písničkář vyrůstal
v Glasgow a sám od sebe se naučil hrát na kytaru, bicí, klavír a na basu.
Následovalo studium skládání hudby na londýnské škole současné hudby
a v té době začal spolupracovat se svými spolubydlícími, tedy se členy
Whilk & Misky. Předloni v létě vydal debutové EP Blessings, následoval
zmíněný hit, který mu letos vynesl zisk Brit Award, a nyní konečně i debutové
album What A Time To Be Alive. Styl třinácti písniček pomáhal určovat
producent Mark Ralph známý ze spolupráce s Clean Bandit, Years & Years
nebo Franz Ferdinand. V různých
poměrech zde míchá folk a rock s popem,
blues, reggae a fragmenty hip hopu.
Vedle zpěváka samotného pak uslyšíte
i Rudimental a Zaru Larsson.
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ČTYŘLÍSTEK SLAVÍ 50 LET

NEJLEPŠÍ AUDIOKNIHA ROKU 2018

VELKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU

3 NOMINACE
PRO SUPRAPHON

Účinkují Tereza Bebarová, Bohdan Tůma,
Jiří Ployhar, Jan Maxián
Zvuková dramatizace s herci, originálními
zvuky a hudbou ze stejnojmenného filmu.
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku,
bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa,
Bobík a Myšpulín u táborového ohně
vzpomínají na dobrodružství, která zažili
v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví
příběh, který považuje za úplně nejlepší.
S Pinďou zažijeme povedený horolezecký
výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem
napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi,
s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru
a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?
U příležitosti oslav 50 let legendárního komiksu Čtyřlístek mají zákazníci
Supraphonline do konce dubna možnost získat tituly této nezapomenutelné
čtveřice se slevou až 20%.

Supraphon získal letos hned tři nominace, a to v kategoriích
Nejlepší vícehlasá četba, Nejlepší interpretka a Nejlepší
audiokniha pro děti a mládež. V kategorii NEJLEPŠÍ
AUDIOKNIHA – VÍCEHLASÁ ČETBA získala nominaci
Svatební cesta do Jiljí v osobité interpretaci Tatiany
Vilhelmové a Vojtěcha Dyka. Další nominace Supraphonu je v kategorii
NEJLEPŠÍ AUDIOKNIHA – INTERPRETKA za audiopodobu knihy Zdeny
Frýbové Robin v kongeniálním podání
Hany Maciuchové. Supraphon
tentokrát také boduje v nominacích
na NEJLEPŠÍ AUDIOKNIHU – PRO
DĚTI A MLÁDEŽ za půvabnou
pohádkovou férii Prasátko Pigy
a kouzelná pohlednice plná
písniček, kterou napsala Eva
Spoustová a písničkami opatřil
herec a muzikant Igor Orozovič.
Při této příležitosti mají zákazníci
Supraphonline do konce dubna
možnost získat nominované tituly
Supraphonu i dalších vydavatelství
se slevou až 25%.

TIP PRO DĚTI

MILOŠ
MACOUREK: ŽOFKA
ŘEDITELKOU ZOO
Vypráví Petr Nárožný

Petr Nárožný je znamenitým interpretem
humorných dobrodružství zvířátek ze
zoologické zahrady. Ta si zvolí za svou
ředitelku Žofku po sérii jejích nápaditých
zásahů do života ZOO. Žofka odhalí
zloděje, překazí chuligánům jejich
spády, postará se o svatbu nešťastně
zamilovaných ptáků vrkounů. I jako
ředitelka se osvědčí, protože ví, jak
zvířátkům pomoci. Opatří mláďatům
vitamíny, vrátí gorilce Mášence a pásovci
Leopoldovi radost ze života a zachrání
tapíra Zbyněčka. Původní audio kazetu vydal Bonton Music, a. s. v roce 1996,
v roce 2001 vyšla v Supraphonu zkrácená verzi této nahrávky na CD. Nyní
vydáváme nezkrácenou verzi nahrávky poprvé digitálně.

POEZIE

K. J. ERBEN
Kytice
Většina básní Kytice z pověstí národních
čerpala z české lidové tradice jako součásti
lidového písemnictví slovanského (ale
nejen jeho). Erben se Kyticí stal výsostným
básníkem symbolu a mýtu. Poslechněte
toto významné dílo v podání Zdeňka
Štěpánka, Václava Vosky, Vlasty Fabianové,
Marie Vášové, Julie Charvátové ad.
Původní LP vydal Supraphon v roce 1984,
nyní vychází poprvé digitálně.

NOVINKA

KARIN KRAJČO
BABINSKÁ,
RICHARD KRAJČO
Za sny
Audiokniha Za sny je druhým knižním počinem režisérky filmů Pusinky
nebo Křídla Vánoc. Je příběhem o lásce, naději a o tom, že štěstí není
nedosažitelné. Napsala Karin Krajčo Babinská. Čte její manžel zpěvák
Richard Krajčo a Karin Krajčo Babinská. Max je úspěšný mladý muž žijící
v Holandsku, který má zdánlivě všechno. Svůj život tráví prací obklopen
luxusem. Postrádá však cokoliv hlubšího, co by mu přineslo pocit naplnění,
a tak ho prázdno vlastní existence dožene na samé dno. Jednoho večera
potká Marlu, krajanku z Čech. Ženu překypující sice energií a radostí ze
života, ale ukrývající osudové tajemství. Toto náhodné setkání jim zcela
změní životy. Na motorce se vydávají na společnou cestu bez cíle, aby
nalezli ten nejcennější poklad. Příběh
emotivně vypráví o lásce a znovuzrození.
O tom, že v kterýkoliv moment v životě se
můžeme rozhodnout, jakým způsobem
a s kým ho prožijeme. O naději, že jsme
schopní dojít ke štěstí, jakkoli složité se to
může zdát. O cestě za sny.
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NOVINKA

VOKÁLNÍ TVORBA

BENNEWITZOVO
KVARTETO
Ullmann, Krása,
Schulhoff, Haas

PRAŽSKÝ
FILHARMONICKÝ
SBOR
Carl Orff: Sborové skladby

Osudy a tvorba skladatelů této nahrávky
jsou spojeny s hudebním životem
Československa v období mezi dvěma
světovými válkami, ale také s židovským
ghettem v Terezíně a zrůdností německého
nacismu. Viktor Ullmann působil mezi
válkami jako kapelník Nového německého
divadla v Praze. Jeho Kvartet č. 3 vznikl
přímo v Terezíně. Hans Krása své
Téma s variacemi dokončil roku 1936,
ale provedení se dočkal až v Terezíně
společně s dětskou operou Brundibár.
Erwin Schulhoff napsal svých Pět kusů z nadšení pro rytmus a tanec; je
z nich zřejmá inspirace hudbou vídeňských salónů, Itálie i Španělska.
Druhý kvartet Pavla Haase z roku 1925 potvrzuje skladatelovo označení za
nejnadanějšího žáka Leoše Janáčka. V říjnu 1944 odvážel Pavla Haase stejný
transport společně s Viktorem Ullmannem a Hansem Krásou na smrt do
koncentračního tábora v Osvětimi.

Osobnost a tvorba Carla Orffa se
v moderní německé hudbě vyjímá
podobně jako plátna celníka Rousseaua
v galerii francouzského malířství 20. století.
I Orff byl vlastně samoukem s vyvinutou
uměleckou intuicí. Toto album, původně
vydané na LP v roce 1975, obsahuje
kompozice méně známé, avšak z doby,
kdy se vytvářel kompoziční styl a také už
původní předlohy pozdějších Orffových
děl. Chronologicky vzato jsou to především
ukázky z většího projektu, série „kantát“,
na nichž začal Orff pracovat r. 1929. Na originálních pásech jsme při jejich
digitalizaci objevili další dva snímky, které nebyly součástí původního LP
alba. Na digitální titul jsme je přidali jako bonusy.

POPRVÉ DIGITÁLNĚ

FILHARMONIE
BRNO
Romantické operní předehry

DOPORUČUJEME

ARUNDO
QUARTET
Johann Sebastian Bach:
Goldbergovské variace

Foto © Daniel Havel

Legendou opředené Goldbergovy
variace patří k nejčastěji nahrávaným
dílům Johanna Sebastiana Bacha;
vedle bezpočtu nahrávek klavírních
a cembalových najdeme nejroztodivnější
úpravy včetně např. verze pro banjo. Jakkoli
se na první pohled zdá být úprava pro
kvarteto dřevěných dechů vzdálená od
původního záměru skladatele, při poslechu
se možná neubráníte pocitu, že měl sám
Bach při komponování v hlavě právě
takové obsazení. Barvy plátkových nástrojů
se krásně pojí do společné harmonie, přitom
jejich odstíny umožňují sledovat vedení jednotlivých hlasů v polyfonní
sazbě; to je zřejmý bonus oproti původní klávesové verzi. V Arii a třiceti
variacích je dost prostoru pro kantilénu a půvabné barvy nástrojů i pro jejich
vrcholnou virtuositu. Intimní svět Goldbergových variací je na nahrávce
vystřídán slavnostní Suitou C dur BWV 1066, nejstarší a „nejfrancouzštější“
z Bachových čtyř orchestrálních suit. Pod touto pozoruhodnou nahrávkou
je podepsaná čtveřice výjimečných hudebníků, kteří jsou skvělými sólisty,
komorními hráči i ozdobou nejvýznamnějších orchestrů včetně Berlínské
a České filharmonie.

Původní LP album představující předehry
skladatelů Carla Marii von Webera,
Richarda Wagnera, Friedricha von Flotowa,
Conradina Kreutzera, Otto Nicolaie a Emila
Nikolause von Reznicka vydal Supraphon
v roce 1975. Nyní titul uvolňujeme i pro
digitální obchody.

OPERNÍ TIP

SLAVNÁ
MILOSTNÁ DUETA
Z OPER
Láska je jednou z hlavních hnacích sil života a jedním z nejintenzivnějších
citů člověka. Proto je i mohutným inspiračním zdrojem umění a samozřejmě
základnou takřka všech dějových zápletek v operách. Při milostné scéně
i nejzásadovější dramatik aspoň na pár minut pozastaví spád děje
a dopřeje svým hrdinům i sobě citové
vzplanutí. Výběr scén pro tuto desku byl
řízen snahou o různorodost a pestrost,
jak co se týče autora, ale i oper a pěvců,
převážně mladých sólistů naší první scény –
Národního divadla v Praze.
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NOVINKA
BAROKNÍ VELIKONOCE

MUSICA
FLOREA
VELIKONOČNÍ
MAREK
BIBLE ŠTRYNCL

PRAŽSKÝ
CZECH
ENSEMBLE
FILHARMONICKÝ SBOR
BAROQUE,
LUKÁŠ VASILEK
ROMAN
VÁLEK
BOHUSLAV
MARTINŮ
Franz
Xaver
Richter:KANTÁTY
Pražský
filharmonický sbor, sbormistr
Lukáš Vasilek
La
Deposizione
dalla
croce
SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – baryton,
Ivo Kahánek
– klavír,
Jaromír Meduna – recitace ad.
di
Gesú
Cristo

DETAIL

JAN
ZACH REQUIEM SOLEMNE,
Nejznámější velikonoční příběh všech dob! Vyprávění o Ježíšově
poslední večeři, o Jidášově
zradě,
o Ježíšově ukřižování,
zmrtvýchvstání
VESPERAE
DE
BEATA
VIRGINIE
a nanebevstoupení v podání Marka Ebena,

JAN
ZACH (1713–1773) Requiem solemne c moll,
Radovana Lukavského, Dany Syslové
Vesperae
de Beata
VirgineBible
D dur (Mariánské ne‰pory)
a Gabriely Filippi.
2CD Velikonoční

připomíná poutavou
formou,
proč slavíme
Michaela
Šrůmová
– soprán,
Sylva Čmugrová – alt,
Velikonoce
a také tradice,
které
se k těmto
Čeněk
Svoboda
– tenor,
Jaromír
Nosek – bas, Musica Florea,
svátkům váží. Floreum,
Uvnitř obaludirigent
navíc rozkládací
Collegium
Marek Štryncl

Velikonoční panorama s náboženskými
svátky
a Velikonoční
kalendář
lidovými
Jan
Zach,
nové jméno
v této sediční
řadě, bývá řazen mezi „českou
tradicemiemigraci“
o délce jeden
metr. Než však ve svých 28 letech ve válečném
hudební
18. století.
roce 1741 opustil Čechy, měl už za sebou hezkou řádku skladeb. Těžiště
jeho tvorby leží v oblasti hudby liturgické; jen text zádušní mše zhudebnil
třikrát. Requiem solemne c moll patřilo na kůrech pražských kostelů
k těm nejčastěji provozovaným (svědčí o tom množství dochovaných
opisů) a zaznívalo z nich až do století dvacátého. Tuto mši lze dnes
poslouchat i jako znějící čítanku tehdy obvyklých kompozičních stylů,
s úžasem nad autorovým širokým záběrem – od přísného kontrapunktu
až po moderní koloraturní árie.
Zachovy Mariánské nešpory (zde
v novodobé premiéře) měly
v tehdejší 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
Originální dárekrenomé,
k Velikonocům
mezinárodního
se ujalpro
tétovšechny děti! Výběr českých pohádek
sestavenýsspeciálně
prosobě
období „svátků
premiéry
nasazením
jara“. Na každý den jedna pohádka,
vlastním.
od Květné neděle až do Velikonočního
pondělí. Účinkují Naďa Konvalinková, Jana
Boušková, Josef Somr, Václav Vydra a další
oblíbení herci.

VELIKONOCE PRO DĚTI

VELIKONOČNÍ
POHÁDKOVÝ
KALENDÁŘ

TOP TIP

DETAIL

Když roku 1955 Miloslav Bureš poslal Bohuslavu Martinů svou první
báseň Píseň o studánce Rubínce, dotkl se nejhlubších míst skladatelova
Když
roku 1746
stal Franz
Xaver Richter
členem
slavné mannheimské
srdce.seBásník
ji zasadil
na Vysočinu,
do kraje
skladatelova
dětství
kapely,
ocitl seMartinů
v samémse
centru
progresivního
dění tehdejší
a vzpomínek.
musel
zhlédnout vhudebního
osobě starého
poutníka
Evropy,
kde se
se do
v pomyslném
kotli rodila
nová epocha.
Richter
však za
nikdy
vracejícího
rodného kraje.
S Otvíráním
studánek
byl se
hotov
9 dní
nevzdal
tradičního
barokního
„řemesla“,
a když
se mu
do rukou
dostalo
a zhudebnění
čtveřice
Burešových
básní
uzavřel
Mikešem
z hor
půl roku
nejúspěšnější
oratorní
libreto
G. C. Pasquiniho,
zhudebnil významné
jej zcela v intencích
před svou smrtí.
Kantáty
představovaly
pro skladatele
spojení
vlastního
nezaměnitelného
kombinujícího
baroknípodlomené
kompoziční zdraví
principy
s domovinou
v době, kdy slohu,
politická
situace a později
sstále
výdobytky
nastupujícího
klasicismu.
Richter
použilkdyž
přepracovanou
verzi
ubíralonově
naději
na návrat domů.
Co asi
prožíval,
ve švýcarském
libreta
(1744) určenou
pro J. A. Hasseho. La deposizione, jediné Richterovo
Schönenbergu
poslouchal
italské
oratorium,desku
je velkopátečním
přemítáním Ježíšových učedníků nad
gramofonovou
s první
bezhraničností
lásky a nad
utrpením
supraphonskouBoží
nahrávkou
Otvírání
Krista
na kříži.
Zaznělo
patrně
poprvé
studánek,
když
od přátel
dostával
azprávy
naposledy
na Velký
pátek rokusvých
1748
o českých
premiérách
vskladeb…
mannheimském
dvorním kostele
Nová nahrávka
PFS na
Navštívení
Marie.
tomto CD Panny
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.

NOVINKA KLASIKY – HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ

DUCHOVNÍ HUDBA

COLLEGIUM
ČESKÁ
MARIANUM
FILHARMONIE,
JANA SEMERÁDOVÁ, SERGIO AZZOLINI,
XENIA LÖFFLER,
LENKA TORGERSEN
VÁCLAV
SMETÁČEK
FRANTIŠEK
JIRÁNEK KONCERTY
Antonín
Dvořák:
Stabat Mater
DETAIL

IVAN MORAVEC
KLAVÍRNÍ RECITÁL

DETAIL

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,
kPětadvacet
mistrovstvínejkrásnějších
vyzrálého skladatele
lidovýchve
písniček spojených s jarem a oslavou
službách
Velikonocsalcburského
v podání nejlepších souborů,
arcibiskupství...
které se dlouhodobě věnují jejich poučené
Dětské
scényZaposlouchejte
Roberta Schumanna,
interpretaci.
se do melodií
op.
15 jsou
z rokupozapomenutých,
1838, tedy z dobyale
známých
i trochu
zápasu
osmadvacetiletého
vždy skvěle
zahraných Plzeňským lidovým
skladatele
ušlechtilou,Malou
krásnou
souborem,oPlzeňačkou,
muzikou
aa umělecky
talentovanou
souborembohatě
Česká píseň.
dceru jeho učitele Wiecka, Kláru. Je
to cyklus 13 klavírních miniatur
o dětech a jejich světě.

PÍSNIČKOVÁ POMLÁZKA

HODY, HODY,
DOPROVODY
České lidové písně

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 připisovaný
některé
Úchvatný
poetický
text středověké
sekvence
Stabat
Mater,
pramenyitalskému
připisují Jiránkovi,
Vivaldimu;
těžké rozhodování,
když byl
většinou
právníkovijiné
a později
františkánovi
Jacobovi de
Jiránek tak nadaným
svého benátského
učitele.
Čím dálskladeb,
více
Benedictis,
inspiroval žákem
nepřehlednou
řadu skladatelů
k vytvoření
Jiránka
i sami hudebníci.
Mezi
jeho velké
propagátory
jež
častoobjevují
patří k vrcholu
jejich tvorby.
Antonín
Dvořák,
který přišelpatří
na kromě
souboruléta
Jany
Semerádové
i fenomenální
Sergio
sklonku
1877
o své dvě děti,
opřel svůjfagotista
nekonečný
žal oAzzolini
slavný latinský
(dokladem
je už
objevná
text,
a vzniklo
takpředchozí
jedno z jeho
nejuctívanějších děl. Stereofonní záznam
a nadšeně
přijatá
nahrávka
jeho
Stabat
Mater
s Václavem
Smetáčkem
za
koncertů, SU pultem
4039-2) České
a renomovaná
dirigentským
filharmonie
Löffler.
ahobojistka
se sólisty Xenia
zvučných
jmenPřes
byl naposledy
všechny
otazníky
a zvláštnosti
(např.
vydán
v době
svého
vzniku (1962),
obsazení
d'amour,
zřídka
avšak
jehovioly
zvuková
i interpretační
užívaného
nástroje,
do Trojkoncertu
kvalita
je i dnes
s to významně
obohatit
A dur) se tu především
posluchači
supraphonskou
kolekci nahrávek
tohoto
nabízí živá,
temperamentní
klenotu
české
duchovní hudby.
a virtuosní muzika, skladby dosud
neslyšené, a to ve špičkové
interpretaci. V pravdě opulentní
barokní hostina.
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