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Zuzana NAVAROVÁ

REEDICE KULTOVNÍHO ALBA

NEREZ Masopust
Bylo by určitě mnohem radostnější připomínat červnové šedesátiny Zuzany
Navarové bez smutné doušky „nedožité“. Osud bohužel rozhodl jinak, ale
nádhera písníček, které po ní zůstaly, je trvalá. Přesvědčuje o tom i tohle nové
vydání debutového alba kapely Nerez. Tam se Navarová, společně s kolegy
Zdeňkem Vřešťálem, Vítkem Sázavským, Vladimírem Vytiskou a hosty, poprvé
představili na dlouhohrajícím vinylu. Silné autorsko-interpretační sdružení
bylo úspěšné na folkových festivalech typu Porty, ale žánrová omezení jasně
překračovalo. Nikoli snad jen využitím Zuzanou z Kuby importovaných rytmů, ale

celkovou čerstvostí a jedinečností na (nejen) tehdejší scéně. Aktuální CD a LP
reedici se dostalo remasteringu z původních pásů. Vinyl je vylisován v „heavy“
gramáži 180 g. Obal byl rekonstruován tak, aby se graficky a barevně maximálně
přiblížil neexistujícím výrobním podkladům a nenalezenému titulnímu obrazu.
Oproti původnímu vydání je tu komplet všech písňových textů. Vnitřní sáček
a booklet obsahují též fotografie a vzpomínky. Největším zážitkem je však muzika
samotná: melodickými nápady a chytrými texty stále současná, třemi jedinečnými
sólovými hlasy a společně dokonale „lepícími“ vokály trvale okouzlující.
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VÝROČNÍ KOMPLET

KAREL GOTT
80/80 Největší hity
1964–2019

KAREL GOTT
Singly / 300 písní
z let 1962–2019

Letošní zpěvákovo červencové kulaté
životní výročí vybídlo k vytvoření kompilace
osmdesátky slavných songů z jeho
repertoáru. V případě tak mohutné
nabídky hitových skladeb, jako je ta
z několika dekád skvělé Gottovy kariéry,
je jasné, že žádný výběr nemůže být
úplný. Gottovský odborník a zkušený
sestavovatel Miloš Skalka však vybral ty
opravdu nejzásadnější. Od prvních velkých
úspěchů v roce 1964 až po nejsoučasnější
nahrávky je to důkaz naprosté výjimečnosti
uměleckého působení i komerčního ohlasu tvorby Karla Gotta. Stylově
pestrý pohled na jedinečnou a již zcela neopakovatelnou kapitolu historie
nejen naší populární hudby. Chronologicky sestaveno do čtyř atraktivních
celků. Zvuku se dostalo nové remasteringové péče. Cédéčka balena
v rozkládacím papírovém digipacku s archivními i současnými fotografiemi.
Booklet s podrobným přiblížením všech osmdesáti nahrávek, převzatých
z mezinárodního repertoáru nebo napsaných vynikajícími domácími autory.
Kompilace obsahuje skladbu Srdce nehasnou, květnový hitový duet
s Charlotte Ellou Gottovou.

Velký výroční výběr Gottových singlových
a épéčkových nahrávek, zahrnující období
od počátku šedesátých let do současnosti.
Tři sta skladeb, téměř kompletní pohled na
postupné proměny hudby, textů i aranží.
Důkaz mnohostrannosti talentu zpěváka,
jeho úspěšného sledování světových
trendů i vynikajícího repertoáru domácí
provenience. Kompilátor Miloš Skalka
shromáždil možné maximum áčkových
SP a EP písniček Karla Gotta z katalogu
Supraphonu, bohatě doplněných
hitovými ukázkami z alb či rádiových a video singlů všech dalších
tuzemských vydavatelů. Patnáct chronologických celků, pojmenovaných
podle zásadních písní toho kterého období. Nově remasterovaná CD
v samostatných barevných obalech, vybavených originálními titulkami
singlů a sadou údajů. 44 stran bookletu, shrnutí Gottovy umělecké kariéry,
rozhovor se zpěvákem, hudební životopis a komentáře, řada historických
i nových fotografií. To vše umístěno ve speciálním, jen pro tuto příležitost
vytvořeném kartonovém boxu. Komplet obsahuje aktuální velký hit Srdce
nehasnou, duet s dcerou Charlotte Ellou Gottovou.

SPECIÁLNÍ SINGL A VIDEOKLIP

BARBORA
POLÁKOVÁ
Poď si (feat. Eva Samková)
Oblíbená česká zpěvačka a herečka
Barbora Poláková natočila již pátý
videoklip ke vřele přijatému albu ZE.MĚ.
Pětinásobná laureátka Cen Anděl se při
jeho natáčení dala dohromady s o nic
méně oblíbenou českou olympijskou
vítězkou Evou Samkovou a společně
natočily rozjetý a veselý klip k tepající
funky skladbě Poď si. Aby toho nebylo
málo, Samková kromě sportovního talentu
prokázala i talent pěvecký a píseň společně
s Polákovou také nově nazpívala a Poď si
tak vychází v nové verzi a mixu i jako speciální digitální singl.

VELKÁ PÍSŇOVÁ GRATULACE

NAĎA
URBÁNKOVÁ
Zlatá kolekce
Naďa Urbánková bývá nejčastěji řazena
ke country muzice, tato kompilace však
dokazuje, že v průběhu parádní kariéry
nazpívala i mnohé jiné stylové odrůdy
hudby v pravém slova smyslu populární.
Sympatická zpěvačka v životě potkala
pro její písničky přinejmenším čtyři
zásadní muže jménem Jiří: skladatel Šlitr,
textaři Suchý a Grossmann plus kapelník
Brabec jí velice pomohli nastartovat a do
několikerých „Slavičích“ výšin posunout
úspěch. Nebylo by to však možné bez
daru témbrem zajímavého hlasu a schopnosti důvěryhodně přenést
nostalgické i comedy melodie a texty na posluchače. Toto trojcédéčko
je souhrnem písniček z let 1965 až 2004, obsahujícím celkem 71 položek.
Ve výběru spolupracovníka, textaře a kamaráda Mirka Černého nechybí
nic countryově či popově podstatného. Ozdobou jsou početné duety
s Jiřím Grossmannem, Milanem Drobným, Miluškou Voborníkovou, Pavlem
Bobkem, Jiřím Suchým, Karly Gottem, Kahovcem a Černochem, Ondřejem
Čejkou nebo bratry Tesaříkovými. Elegantní dáma, vždy vyzdobená
slušivými a často velmi netradičními brýlemi, má opravdu na co vzpomínat.
A my, s velkými díky za darovanou celoživotní pohodu, s ní.

Foto © archiv Supraphonu

Foto © Martin Kubica

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
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LEGENDÁRNÍ VÝBĚROVÉ ALBUM

ALBUM REMIXŮ

ALEŠ BRICHTA
Dívka s perlami
ve vlasech (Best Of)

J. A. R.
Eskalace bobra

Aleš Brichta na sebe poprvé mimo domovský
Arakain upozornil v projektu Zemětřesení
v roce 1993. Od té doby jde jeho hvězda
strmě vzhůru. Účinkováním v muzikálu Jesus
Christ Superstar předvedl univerzálnost svého
talentu a prvním albem Růže pro Algernon
(1994) zaujal jako osobitý a originální zpěvák,
který na domácí hudební scéně chyběl. Kdo
čekal od lídra metalového Arakainu jenom
rockový nářez, ten byl překvapen, že Brichta
nejen jako zpěvák, ale i jako autor spěje spíše
k žánru rockového písničkářství. Hit Barák na vodstřel mu otevřel bránu do
rozhlasového vysílání a v následujících letech bodovala v hitparádách více
než desítka Brichtových písní. V 90. letech se v diskografii Aleše Brichty
nashromáždily nejen hity z jeho sólovek, ale i nahrávky, které vzbudily velký
ohlas, přestože byly vytvořeny jen pro určitou příležitost (Nečekám, C‘est
la vie). Ty nejzdařilejší hity byly zařazeny společně s několika novinkami na
album pojmenované po největším hitu Aleše Brichty Dívka s perlami ve
vlasech, kterou dodnes slýcháme na rozhlasových vlnách.

DOPORUČUJEME

JIŘÍ KORN
Té, co snídá 2019
Remixes (feat. Neo)
Jiří Korn patří desítky let mezi českou
hudební špičku. Svým moderním
přístupem k hudbě, tanci i módě vždy
dokázal překvapovat a zaujmout. Právem
ho tak lze označit jednoznačným výrazem
„entertainer“. Své příznivce nově potěší
digitálním tanečním maxi-singlem Té, co
snídá 2019, kde posluchači mohou najít
hned čtyři verze známé písně autorského
týmu Wolfgang Opratko, Johann Seidl
s textem Zdeňka Borovce v remixu
Zdeňka Krejčíře aka NEO. Nejedná se ale
o obyčejný remix. Jiří Korn a Neo (HedKandi, Subliminal, Ministry Of Sound)
se po letech opět sešli ve studiu, aby natočili většinu partů od základů
znovu, a můžeme se tak těšit na aktuální zvuk a brilantní pěvecký projev
Jiřího Korna. Singl předchází vydání Best Of The Best alba, které vydá
Supraphon v polovině září.

Skupina J.A.R., která letos 17. listopadu
oslaví třicáté výročí svojí existence, vydala
v roce 2017 album Eskalace dobra. Získala
za něj tři Ceny Anděl od Akademie
populární hudby, a to v kategoriích singl,
album a skupina roku. Nyní se rozhodla
tuhle desku připomenout, a to formou
její remixové podoby. Skladby k obrazu
svému přetvořili umělci napříč žánrovým
spektrem. Vedle sebe tak uslyšíte
Electric Lady, Barboru Polákovou, MIDI
LIDI, Michala Skořepu, Muchu, Frantu
Šorma, Xaviera Baumaxu, Dalekko, Mňágu a Žďorp, PSH, Mydy Rabycad,
Midub, Monkey Business a také Ecsona Waldese, který celou kolekci
pojmenovanou Eskalace bobra produkoval a finálně sestavil. Výtvarný návrh
obalu alba navazující na Eskalaci dobra vytvořil ilustrátor, malíř a hudebník
Aleš Čuma.

KONCERT LIVE

ZRNÍ
A FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ
Živě ve Foru Karlín
Kapela se v říjnu 2017 rozhodla uspořádat
největší samostatný koncert ve své
dosavadní šestnáctileté historii. Pro křest
svého alba Jiskřící si zvolila prostor Fora
Karlín, který zaplnilo dva a půl tisíce
jejích fanoušků. Scénu koncertu připravil
Milan Cais z Tata Bojs, s kapelou si
zahrála Filharmonie Hradec Králové pod
taktovkou dirigenta Stanislava Vavříka
a jako další hosté vystoupili taneční
skupina Dekkadencers a freestyle biker
Martin Dražil. Album pokřtil Roman Týc
z umělecké skupiny Ztohoven. Tento
záznam zachycuje první polovinu večera, ve které kapela společně
s hradeckou filharmonií zahrála 9 svých písní v orchestrálních aranžích Stano
Palúcha. Jako bonus jsou připojeny 2 skladby z druhé části večera, kterou už
Zrní odehrálo ve svém běžném pětičlenném složení.

POPROCK TIP
NOVĚ NA LP

JABLKOŇ
Vykolejená
Nové album skupiny Jablkoň Vykolejená
obsahuje třináct písniček, při kterých se dá
stejně dobře myslet i nemyslet. Stačí pootevřít
stavidla a stává se z něj pohodlně sjízdný,
téměř střední proud. Jablkoň prostě jako vždy
nezaměnitelně svá, jako vždy nová a vzrušující.
Nové album si ihned po vydání získalo řadu
fanoušků a vychází tedy i v limitované vinylové
edici.

O5 A RADEČEK
Dobrý zprávy
Fanoušci kapely O5 a Radeček se
po sedmi letech dočkali nové desky.
Skupina z jesenických hor vydává
album Dobrý zprávy, které obsahuje
mimo jiné hity Lovení, Budu rád nebo
Sex ve sprše. Posluchači se mohou těšit
na písně ve svižném tempu i několik
zajímavých hostů. Album zahrnuje
také zpěvník s texty a akordy ke všem
skladbám.
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NOVĚ V HI-RES

JAZZ TIP

C&K VOCAL
Generace

METROPOLITAN
JAZZ BAND
PRAHA
Dixieland

Zásadní album Generace vokální skupiny
C&K Vocal z roku 1976! Písně z představení
Čas her byly vydány nejprve pro export
a o rok později i pro tuzemský trh. C &
K Vocal pod uměleckým vedením Jiřího
Kantora, za účasti zásadního Jiřího Cerhy,
Luboše Pospíšila, Mileny Červené, Petry
Janů a Heleny Arnetové. V hlavní roli
doprovodné skupiny Labyrint kytaristé
Pavel Fořt, Otakar Petřina; na basovou
kytaru Vladimír Kulhánek; klávesy,
perkuse Pavel Větrovec; Jan Kubík na
tenor saxofon, flétnu i perkuse a Anatoli Kohout za bicími. Mezi hosty září
Jiří Stivín, Martin Kratochvíl či Jan Neckář. Nadčasové spojení skvělých
vokálních partů s rockovou či jazzfolkovou hudbou! Sestava původního LP
v Hi-Res verzi alba: WAV / 192 kHz / 24 bit.

Album pražského uskupení Metropolitan
Jazz Band trumpetisty Josefa Krajníka
z roku 1983, lapidárně nazvané Dixieland,
se opírá ponejvíce o osvědčené standardní
tituly z repertoáru tradičních jazzových
kapel, především pak All Stars Louise
Armstronga, jehož vliv je dobře patrný
také v aranžérském pojetí většiny skladeb.
Širší prostor je věnován třem vokalistům,
které můžeme slyšet ve více než polovině
skladeb. Na albu dominují dvě vyzrálé
a zkušené zpěvačky, které se v minulosti
tak významně zasloužily o moderní pojetí interpretace jazzem ovlivněné
populární hudby v Československu – Eva Pilarová a Eva Olmerová.

DIGITÁLNÍ KOMPILACE

WALDEMAR
MATUŠKA
To všechno odnes‘ čas
Na konci května jsme si připomněli 10 let
od odchodu zpěváka, herce a hudebníka
Waldemara Matušky. Při této příležitosti
vydáváme digitální obdobu kompilačního
CD titulu To všechno odnes‘ čas se snímky
z archivu Supraphonu, soukromých
archivů a České televize (bonusy), který
vyšel již v roce 1998. Tato verze, lišící se
nutně obalem resp. titulkou, více méně
zachovává chronologické pořadí a logické
uspořádání snímků dle pořadů, ze kterých
byly pro titul původně vybrány.

PRO MALÉ I VĚTŠÍ POSLUCHAČE

POHÁDKY
A PÍSNIČKY PRO
KLUKY A HOLČIČKY
Den dětí
Nový kompilační titul Pohádky a písničky pro kluky a holčičky se snímky
určenými jak pro nejmenší děti (zpívaná veršovaná pohádka O perníkové
chaloupce, pohádky O myšce a medvědovi, Čtyři pejsci na výletě, písničky
Ukolébavka pro hlemýždě, Včelka Mája
a další), tak i větší dětské posluchače
(pohádky Zlatý chléb, Divoký Bill, písničky
Sluníčko, Vydařený školní výlet, Prázdniny
jsou v pekle a další) jsme připravili ke Dni
dětí pouze pro digitální obchody.

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

KAREL MORAVEC
Na programu máme
tanec. Nahrávky z let
1943–1945
V září roku 1943 se v nové řadě objednacích čísel gramodesek značky
Esta objevily první snímky amatérského komorního swingového souboru
vedeného Karlem Moravcem. Do počátku roku 1945 pak na stejné značce
gramodesek vyšly více než dvě desítky nahrávek označovaných na etiketách
střídavě jako sextet, septet a kvartet. Soubor nahrával většinou v sestavě
foukací harmonika (Karel Moravec), housle (František Karda), piano (Jiří
Zedník), kytary (Jaromír Kubla, J. Fiedler), basa (Jaroslav Peřina nebo
Karel Moravec) a bicí (jméno bubeníka neznáme). Šlo tedy o tzv. švédské
obsazení či kombo bez dechových
nástrojů a vokalistů, jehož nahrávky firma
Esta ve svých propagačních materiálech
označovala za „specielní snímky pro
jazzofily“.

COUNTRY TIP

DOSTAVNÍK
Původní LP album plné country hudby
s názvem Dostavník vydal Supraphon
v roce 1985, nyní tento titul vychází poprvé
digitálně. Zaposlouchejte se do country
písní v podání skupin Bakaláři, Bobři,
Minnesengři, Pacifik, Roháči, Spirituál
kvintet a dalších. Ideální tip na poslech pro
nadcházející letní období.
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DOPORUČUJEME

AFRICKÁ INSPIRACE

MADONNA
Madame X

SANTANA
Africa Speaks

Madonna vydá své v pořadí čtrnácté album
pojmenované Madame X. Skladby na
novince jsou silně ovlivněné jejím životem
v portugalském Lisabonu a dlouholetým
vztahem k latinsko-americké hudbě
a kultuře. Produkce alba, na kterém se
Madonna stylizuje do tajné agentky a zpívá
anglicky, španělsky i portugalsky, se ujal
Madonnin dlouholetý spolupracovník
Mirwais, dále Mike Dean, který pracoval
například s Kanye Westem, Travisem
Scottem nebo 2Pacem, a v neposlední řadě
Diplo. Mezi hosty na Madame X se objevuje například Quavo nebo Swae Lee.

Africa Speaks je nové energií nabité album
Santany. Na desce se nachází vokály
afro-latinské zpěvačky Buiky a produkce
se ujal legendárním producent Rick
Rubin. Santana a jeho osmičlenná kapely
se sešli v Rubinových Shangri La Studios
v Malibu a během desetidenního nahrávání
společně vytvořili bezpočet skladeb, z nichž
některé jsou dokonce nahrané na jeden
souvislý pokus. Skladby jsou inspirovány
melodiemi, zvuky a rytmy Afriky.

Foto © Steven Klein

NOVINKA

NOVINKA

MORRISSEY
California Son
Rok a půl po vydání úspěšné nahrávky
Low In High School přichází britský zpěvák
Morrissey s novinkovou deskou California
Son. Přináší na ní dvanáct cover verzí
skladeb amerických hudebních legend,
jako je třeba Joni Mitchell, Bob Dylan,
Melanie nebo Phil Ochs, které jsou
uvedeny singlem It‘s Over z repertoáru
legendárního Roye Orbisona. Dosavadní
recenze nahrávky jsou spíš rozpačité, ale
nenechte se jimi odradit.

PRÁVĚ VYCHÁZÍ

AURORA
A Different Kind of Human
A Different Kind of Human je třetí album
Aurory, které je druhou částí loňského
překvapení. Oproti předchozí desce je
novinka více experimentální. Aurora se
zaměřuje na ekologickou krizi a důsledky
nekontrolovaného individualismu
převládajícího ve společnosti. Je to další
nesmírně působivý, koncepční skok vpřed
od mladého umělce. Aurora jako kreativní
síla, s níž se počítá! Album obsahuje singly
Animal a The Seed.

STING
My Songs
Sting je dalším umělcem, který podlehl aktuální módní vlně kompilací
vlastních písní v nové podobě. Pro výběrovku My Song si vybral patnáct,
respektive v případě deluxe verze devatenáct svých největších hitů a těm
připravil zcela nový kabát. On sám nové verze popisuje jako rekonstruované,
přepracované a opravené a všechny se současným zaměřením. U některých
tak došlo na zcela novou podobu, u jiných využil alespoň původní
fragmenty pro remix a přidal nový zvuk, či
některé detaily. Co si pod tím představit
a jak nově zní například Fragile, Can‘t
Stand Losing You či Fields Of Gold, zjistíte
buď poslechem nového alba, nebo naživo
při jeho červencovém koncertu ve Slavkově
u Brna.

ROCKOVÁ LEGENDA

BRUCE
SPRINGSTEEN
Western Stars
Po pěti letech vydává Bruce Springsteen nové studiové album, jehož
hudba nás zavede do nových míst. Inspiraci zpěvák tentokrát čerpal
z nahrávek Jižní Kalifornie pozdních 60. a raných 70. let. Album se natáčelo
převážně u Springsteena doma v New Jersey, ale některé dotáčky
probíhaly v Kalifornii a New Yorku. Třináctipísňová kolekce Western Stars
zahrnuje širokou škálu amerických témat, od dálnic po pouště, od izolace
ke komunitě, ale hlavně obsahuje stálost domova a naděje. Ron Aniello
spolu se Springsteenem album produkoval
a hrál na kytaru, klávesy a další nástroje.
Patti Scialfa poskytla vokály ve čtyřech
skladbách. Aranže obsahují také strunné
nástroje, hornu a příspěvky od dalších
dvaceti muzikantů, včetně Jona Briona
a hudebních hostů. Album zmixoval Tom
Elmhirst.

R PA
VED
N 2016
9
L I SČTEO

NOVINKA
KLASIKY – HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ
NOVINKA

NOVINKA
ROMANTIKA

MUSICA
FLOREA
STAMICOVO
MAREK
ŠTRYNCL
KVARTETO
JAN
REQUIEM
SOLEMNE,
KarelZACH
Kovařovic:
Smyčcové
VESPERAE
BEATA VIRGINIE
kvartety –DE
komplet
JAN ZACH (1713–1773) Requiem solemne c moll,

PRAŽSKÝ
JOZEF
BENCI
FILHARMONICKÝ
SBOR
Ruské
romance
LUKÁŠ VASILEK

DETAIL

Vesperae
de Beata
Virgine
D dur (Mariánské ne‰pory)
Repertoár Stamicova
kvarteta
zahrnuje

díla od baroka
až po 21.–století,
jehoSylva Čmugrová – alt,
Michaela
Šrůmová
soprán,
těžiště jeSvoboda
však třeba hledat
na Jaromír
přelomu Nosek – bas, Musica Florea,
Čeněk
– tenor,
19. a 20. století.
Jméno Karla
Kovařovice
Collegium
Floreum,
dirigent
Marek Štryncl

Skladatelé 19. století rádi vyhledávali
poetické předlohy vyznačující se prostotou
a skromností lidové písně. Romance,
báseň
s tématikou
osamělosti,
zrazené
Pražský
filharmonický
sbor,
sbormistr Lukáš Vasilek
lásky a hořkosti opuštěných, získala
SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – baryton,
zvláštní místo v ruské lyrice první poloviny
Ivostoletí,
Kahánek
– klavír,puškinovské
Jaromír Meduna – recitace ad.
19.
mezi básníky
generace.
Skladatelé
v
jejich
poezii
Když roku 1955 Miloslav Bureš
poslal Bohuslavu Martinů svou první
nacházeli
silnou
inspiraci aRubínce,
prostředek
báseň Píseň
o studánce
dotkl se nejhlubších míst skladatelova
ksrdce.
vyjádření
vlastních
intimních
zpovědído kraje skladatelova dětství
Básník
ji zasadil
na Vysočinu,
iapotlačovaného
vzdoru.seKmusel
prvnímzhlédnout v osobě starého poutníka
vzpomínek. Martinů
skladatelům
romancí
patřil zakladatel
vracejícího se
do rodného
kraje. S Otvíráním studánek byl hotov za 9 dní
ruské
národní hudby
Michail
Glinka. básní
Celá generace
jeho následovníků
až
a zhudebnění
čtveřice
Burešových
uzavřel Mikešem
z hor půl roku
po
Čajkovského
tomutopředstavovaly
žánru věnovala
intenzivně
a zanechala
před
svou smrtí.se
Kantáty
pro
skladatele
významnénespočet
spojení
romancí
převážně
na verše
soudobých
ruských
básníků.podlomené
Jozef Benci zdraví
je
s domovinou
v době,
kdy politická
situace
a později
vyhledávaným
sólistou
operním
a oratorním
repertoáru
(sólista
ND
stále ubíralo naději
navnávrat
domů.
Co asi prožíval,
když
ve švýcarském
vSchönenbergu
Bratislavě, spolupráce
s ČF a BBC Symphony Orchestra pod taktovkou
poslouchal
Jiřího
Bělohlávka,
s Editou
Gruberovou atd.). Veliký, leč citlivě vedený hlas,
gramofonovou
desku
s první
pozoruhodný
smysl
pro intimitu
písňového repertoáru i dokonalá výslovnost
supraphonskou
nahrávkou
Otvírání
jej
předurčují
k vynikající
studánek,
když
od přátelinterpretaci
dostával ruských romancí.
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.

BOHUSLAV MARTINŮ KANTÁTY

Foto © Martin Kubica

(1862–1920) bývá obvykle spojováno
s jeho
působením
na pozici
šéfa
opery
Jan
Zach,
nové jméno
v této
ediční
řadě, bývá řazen mezi „českou
pražskéhoemigraci“
Národního
hudební
18.divadla,
století.popř.
Než však ve svých 28 letech ve válečném
s jeho1741
rolí dirigentskou.
Zcela
roce
opustil Čechy,
měl stranou
už za sebou hezkou řádku skladeb. Těžiště
jako by
stáloleží
jehov dílo
skladatelské.
Je to jen text zádušní mše zhudebnil
jeho
tvorby
oblasti
hudby liturgické;
s podivem;
Kovařovic
má na
svémpatřilo
kontě na kůrech pražských kostelů
třikrát.
Requiem
solemne
c moll
oper, hudbu
baletní a scénickou,
kněkolik
těm nejčastěji
provozovaným
(svědčí o tom množství dochovaných
písně, sbory
i díla komorní.
smyčcové
opisů)
a zaznívalo
z nich ažJeho
do století
dvacátého. Tuto mši lze dnes
kvartety všaki jako
dosud
nevyšly
tiskem
a Stamicovo
kvarteto
zde předkládá
poslouchat
znějící
čítanku
tehdy
obvyklých
kompozičních
stylů,
premiérovou
nahrávku.
Nejpozoruhodnější
nich, Kvartet
č. 2 a moll,
sjejich
úžasem
nad autorovým
širokým
záběrem – odzpřísného
kontrapunktu
autor
Dvořákovi.
až
po věnoval
moderníAntonínu
koloraturní
árie. Jakkoli nevelké je Kovařovicovo kvartetní
dílo svýmMariánské
rozsahem,nešpory
nahrávka(zde
Stamicova kvarteta dokazuje, že si zaslouží
Zachovy
vícepremiéře)
pozornosti,
než jsme mu posledních sto let věnovali.
vmnohem
novodobé
měly
v tehdejší Praze také hojné
PŘIPOMÍNÁME
TITULY
STAMICOVA
KVARTETA:
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.
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TOP TIP
NOVĚ V HI-RES

IVAN MORAVEC
IVAN
KLAVÍRNÍ
RECITÁL
MORAVEC,
ČESKÁ FILHARMONIE,
JOSEF VLACH
W. A. Mozart: Koncert pro
klavír a orchestr, Fantazie
pro klavír c moll
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,
k mistrovství vyzrálého skladatele ve
službách
salcburského
Digitální podoba
původního LP alba
arcibiskupství...
vydaného Supraphonem v roce 1974 v Hi-Res
Dětské
scény Roberta
Schumanna,
verzi. Nahrávka
obsahuje
dvě díla Wolfganga
op.
15 jsou
z roku(1756–1791),
1838, tedy zjednu
doby skladbu
Amadea
Mozarta
zápasu
osmadvacetiletého
s orchestrem
a jednu sólovou pro klavír. Obě
skladatele
ušlechtilou, krásnou
reprezentujío skladatelovo
vrcholné období
aa umělecky
bohatěbyť
talentovanou
velká díla klasiky,
zcela odlišného
dceru
jeho učitele
Wiecka,
Kláru. Je
charakteru.
Klavírista
Ivan Moravec
(7. 11. 1930
to
13 klavírních
až cyklus
15. 7. 2015),
jedna z miniatur
nejvýznamnějších
o
dětech ačeské
jejichhudební
světě. interpretace, nahrál
osobností
obě skladby pro Supraphon v únoru 1973.

COLLEGIUM
MARIANUM

DETAIL

JANA SEMERÁDOVÁ, SERGIO AZZOLINI,
Z ODKAZU
BÁSNÍKA
A TORGERSEN
SPISOVATELE
XENIA
LÖFFLER,
LENKA

FRANTIŠEK JIRÁNEK KONCERTY
ALEXANDR
SERGEJEVIČ
PUŠKIN
Lyrika a epika

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 už předchozí
Ačkoliv
Alexandr
Sergejevičobjevná
Puškin
a nadšeně přijatá
jeho
(1799–1837)
zemřelnahrávka
v mladém
věku,
koncertů,rozsáhlé
SU 4039-2)
renomovaná
zanechal
díloabásnické,
prozaické,
hobojistka Xenia
Löffler. Přes
dramatické,
publicistické
i historické. Tento
všechny otazníky
a zvláštnosti
(např.
skromný
výběr nemůže
naznačit
celou
obsazeníPuškinova
violy d'amour,
zřídka
rozlohu
lyrického
odkazu, ale má
užívaného
nástroje, do
být
jen nahlédnutím
do Trojkoncertu
díla a pozvánkou
dur) se
tu především posluchači
kAčetbě
prostřednictvím
hereckých
nabízí živá,Jiřího
temperamentní
osobností
Adamíry, Viktora Preisse,
a virtuosní
muzika,
skladby
dosud
Jany
Preissové,
Petra
Haničince
ad.
neslyšené,
a to vyšlo
ve špičkové
Původní
album
u Supraphonu v roce
interpretaci.
pravdě opulentní
1987,
nyní jejVnabízíme
do digitálních
barokní hostina.
obchodů.
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