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BÁRA BASIKOVÁ
BELLEVILLE
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Zpěvačka Bára Basiková vydala po dvanácti
letech nové studiové album nazvané
Belleville. Na svém poli nenapodobitelná
osobnost, která vtiskla osobitost skupinám
Stromboli či Precedens, úžasná sólistka
a také třeba nezapomenutelná Máří
Magdalena z muzikálu Jesus Christ
Superstar roky čekala, své síly
poté spojila se skladatelem
Václavem Noidem Bártou
a textařem Janem Dvořákem,
z jejich písní vybírala
a cizelovala – a trpělivost se
vyplatila. Je tu deska, která
stojí za to. A rozhodně
nezůstanete u jednoho
poslechu…

O albu Belleville mluvíme s textaﬁem Janem Dvoﬁákem a Bárou Basikovou.
Jde o ãistû syntetizátorové album
s poetikou 80. let minulého století.
Máte k téhle dobû nûjak˘ osobní
vztah?
B. B.: To je zajímavá vûc: nejste
první, kdo ﬁíká, Ïe má album poetiku
80. let. Vûﬁte mi, deska nevznikala
jako retro osmdesátek. A asi ji tak ani
nevnímáme. Nicménû – proã vlastnû
ne!? Tahle doba pﬁiná‰ela ohromnou

inspiraci, tehdy jsem zaãínala a byla
jsem ovlivnûna úÏasn˘mi osobnostmi a kapelami. Nová vlna a novoromantismus tehdej‰ka se mû hodnû
dotkly. Jisté ovlivnûní by se dalo
moÏná vyãíst i u textaﬁe Honzy Dvoﬁáka. U skladatele Václava Noida
Bárty ale rozhodnû ne, on je mlad‰í,
v osmdesát˘ch letech se narodil. To,
Ïe si takové mnoÏství posluchaãÛ
vybaví u poslechu desky osmdesátá
léta, je zﬁejmû náhoda, kouzlo
nechtûného. Ale opakuji: tomuhle
pﬁirovnání se nebráním.

TakÏe Ïádné tﬁeba i nenápadné
pokusy Václava Bárty vrátit se
v náznacích k va‰im koﬁenÛm – ke
Stromboli a Precedens?
B. B.: VÛbec ne. Chtûla jsem nûco
nového, progresivního, a myslím si,
Ïe album nové je, i co se t˘ãe soundu.
Va‰ka moÏná tahle poetika napadala
podvûdomû. My jsme si vÛbec Ïádnou vyhranûnost nevytyãovali. KdyÏ
jsem Va‰ka oslovila, vÛbec jsem
nevûdûla, co z nûj „vypadne“. Vybrala jsem si ho proto, Ïe se mi líbila
jeho hudba, aÈ uÏ divadelní, filmová
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TakÏe jste mu nedala vÛbec Ïádné
zadání?
B. B.: Ne. ¤ekla jsem mu: napi‰
muziku, jakou chce‰, jak ji cítí‰. Asi
jsem ho sama inspirovala; kdyÏ jsem
za ním s touhle nabídkou pﬁi‰la, byl
moc rád. Svûﬁil se, Ïe mû jako zpûvaãku uznává a uÏ dlouho si pﬁeje se
mnou spolupracovat. Teì to tedy
vy‰lo.
Va‰e nové album mi mimo jiné pﬁipadá i jako chvála nosn˘m melodiím a krásnému zpûvu…
B. B.: To je fajn, Ïe to takhle cítíte.
S tím, co Va‰ek pﬁinesl, jsem se okamÏitû ztotoÏnila, jak jsem ﬁekla, byla
jsem nad‰ená. On se pﬁesnû trefil jednak do mojí filosofie, jednak do
m˘ch pûveck˘ch dispozic. Dal mi
prostor si krásnû, s obrovskou silou
a pln˘m Ïivotem zazpívat. Pﬁitom
jsem se snaÏila kaÏdou tu písniãku
nazpívat trochu jinak; kaÏdá má jin˘
pﬁíbûh, jin˘ dûj.

PÛvodnû jste si chtûla texty na
desku napsat sama, ale pr˘ byly
hodnû smutné. Proã? ProÏívala jste
smutné období?
B. B.: Ne, tohle se mi dûje cel˘
Ïivot. Kdykoliv zaãnu nûco psát, aÈ
uÏ jde o texty, básnû nebo prózu,
vÏdycky to je ponuré, pesimistické,
depresivní. Vnitﬁním zaloÏením jsem
totiÏ skeptik a tak to v sobû mám;
kdyÏ se zaãnu literárnû projevovat,
dopadne to takhle. Navíc pí‰u hodnû
v jinotajích, takov˘, ﬁekla bych,
underground. Tohle jsem ale v souvislosti s novou deskou nechtûla.
Mûla jsem touhu vydat album pozitivní, chtûla jsem, aby texty písní
byly srozumitelné – byÈ tﬁeba melancholické. To se Honzovi skvûle
povedlo. Byl inspirován Va‰kovou
hudbou a asi i m˘m projevem. I kdyÏ
nikdy pro zpûvaãku nepsal, vy‰el mu
tenhle první pokus skvûle. Mezi
obûma do‰lo k úÏasné symbióze. Oni
mû okouzlili tím, co pro mû vytvoﬁili.
Mluvila jste mu do textÛ, upravovala jste si tﬁeba nûkteré víc pro sebe?
B. B.: Ne, do toho jsem mu vÛbec
nemluvila. Honza byl od zaãátku
skvûl˘, to jsem hned cítila. On totiÏ

psal hodnû pro Petra Muka a my
jsme s Petrem byli velcí kamarádi,
jeho vûci mám dodnes velmi ráda.
Vûdûla jsem tedy, pod ãím je Honza
podepsan˘. I tak jsem ale byla
napjatá, s ãím pﬁijde, jestli v jeho
nov˘ch textech zÛstane ona poetika,
se kterou psal pro Petra. A zÛstala
tam, jenom úÏasnû pﬁetransformovaná do Ïenského cítûní svûta. UÏ
kdyÏ mi Honza poslal první text,
vûdûla jsem, Ïe je vyhráno.
Pane Dvoﬁáku, nûkteﬁí textaﬁi
ﬁíkají, Ïe se jim pro Ïeny pí‰e lépe.
Jak je to u vás?
J. D.: Úplnû stejnû. Îeny snesou
vût‰í míru poetiky. Îena mÛÏe projevovat vût‰í city. To mi vyhovuje.
Psal jste texty alba Belleville
v˘hradnû na uÏ hotovou muziku?
J.: D.: Ano, jenom s jednou v˘jimkou. Jde o písniãku s názvem Vû‰tec.
Navíc mám na téhle desce jednu
píseÀ i jako autor hudby.
Pí‰e se vám lépe na hudbu nebo
bez ní?
J. D.: To je pﬁípad od pﬁípadu.
Nakonec i ta zmínûná píseÀ, ke které

jsem hudbu nemûl, dopadla velmi
dobﬁe. KdyÏ nepí‰ete na hotovou
hudbu, máte vût‰í svobodu.
Báro, deska vznikala tﬁi roky, asi
je tedy propracovaná do posledního
detailu?
B. B.: Ano, nemuseli jsme nikam
spûchat, nic nás netlaãilo, pracovali
jsme v klidu a pohodû. Navíc jsem
nahrávání nijak nehrotila. KdyÏ uÏ
jsem tak dlouho nevydala album,
nûjak˘ ten rok sem nebo tam nehraje
roli. I to, myslím si, pﬁispûlo k uvolnûné atmosféﬁe práce ve studiu,
k propracování jednotliv˘ch písní
a k v˘sledné podobû desky.
Báro, plánujete nûjaké turné na
podporu nového alba?
B. B.: Ráda bych. Sice neustále
koncertuji a jezdím s nejrÛznûj‰ími
kapelami a orchestry, ale v tomhle
pﬁípadû bych ráda postavila speciální kapelu, se kterou bychom pﬁedstavili nové album a souãasnû zahráli
i nûjaké ty vzpomínkové vûci. Co se
ãasového urãení t˘ãe, mohlo by se to
stát na jaﬁe pﬁí‰tího roku.
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nebo písniãky. Cítím, Ïe je jin˘, svÛj,
originální a ne zcela ãesk˘. V jeho
muzice sly‰ím tﬁeba vlivy orientu,
pro mû nûãeho neidentifikovatelného a neuchopitelného.
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MELANCHOLIE ŠTEFANA MARGITY
Album plné slavných melodií od šansonu po muzikál, to je nová nahrávka světově proslulého
operního pěvce Štefana Margity. Dostala název Melancholie a jde, jak sám pěvec říká, o jeho první
album se skladbami na pomezí žánrů. „Když jsem v prodejně Metropolitní opery v New Yorku viděl,
že mí věhlasní kolegové takové desky vydávají, řekl jsem si, proč to taky nezkusit,“ říká k tomu.
Vznikla tak nahrávka s výrazně terapeutickými účinky. Uklidní, potěší, nabije člověka novou energií.
Tohle v‰echno jste chtûl posluchaãÛm nabídnout, je to tak?
Pﬁesnû tak. Deska by mûla uvolnit
my‰lenky po denních starostech.
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Kdo s tímhle nápadem pﬁi‰el
a jak se rodila dramaturgie alba?
Tuhle záleÏitost vymyslel Honza
Adam, kter˘ pracuje pro Karla Gotta.
Donesl mi stovku nahrávek, abych si
vybral. V˘bûr to byl opravdu tûÏk˘.
Ze stovky vûcí jich nejdﬁív padesát
vypustíte. A tûÏce pokraãujete. KdyÏ
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vám pak zbyde deset kouskÛ, vrtá vám
hlavou, jestli nûkteré z tûch vypu‰tûn˘ch nebyly lep‰í, neÏ ty vybrané.
Nakonec jsme s Danem Hádlem, kter˘
na album dûlal aranÏe, vybrali definitivních jedenáct skladeb.

Jin˘mi slovy: vybíral jste z nahrávek jin˘ch pûvcÛ a zpûvákÛ?
Ano. Jednu z písní jsem dokonce
dostal ve dvaceti rÛzn˘ch interpretacích – a vybírejte z toho tu nejkrásnûj‰í! Bylo úÏasné sledovat, jak
kaÏd˘ zpívá sv˘m stylem. Vybíral
jsem tu interpretaci, která je mi nejbliÏ‰í. Byla to krásná práce, i kdyÏ
velká dﬁina – jak ﬁíkám, sly‰el jsem
asi sto písní. Byly mezi nimi tﬁeba
i nahrávky mého miláãka Toma Jone-

se, ale na toho si opravdu netroufnu. On má tak zajímav˘ hlas a osobité podání, Ïe je naprosto nenapodobiteln˘. Nazpívat jeho písniãku
bych se neopováÏil.
Vybíral jste i s ohledem na vá‰
hlas a pûveck˘ styl?
Ano, v‰echny skladby jsou mému
hlasu blízké.
PíseÀ Ten zlodûj ãas nazpívala
na své poslední studiové album
Hana Hegerová; mluvil jste s ní?
Mluvil. KdyÏ jsem jí volal s prosbou o svolení písniãku nazpívat,
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Zpíval jste nûkdy v muzikálu?
Nezpíval. Mûl jsem jednu nabídku
právû do West Side Story, ale nevy‰lo
to a v Ïádném jiném muzikálu jsem
nikdy nezpíval. Muzikály mám ale
moc rád. M˘m oblíben˘m je Les
Misérables, i na mojí nové desce zní
jedna píseÀ Jeana Valjeana. Nejkrásnûj‰í Bídníky svého Ïivota jsem vidûl
ve Vinohradském divadle – s Luckou
Bílou, Karlem âernochem, Jiﬁím Kornem. Tuhle inscenaci jsem vidûl
snad dvacetkrát. Miluji i muzikál
Notre-Dame de Paris. Ve Francii mûl
tenhle muzikál obrovsk˘ úspûch,
dostal se i do Kanady, ale jinak do
svûta moc neprorazil. Prorazili ale
zpûváci, kteﬁí v nûm zpívali – dneska
jsou opravdu slavní. Napﬁíklad
Garou – to je dnes hvûzda svûtového
formátu.

Ov‰em to, co se vám nepovedlo
s paní Hegerovou, se zadaﬁilo s Martou Kubi‰ovou!
Ano, jde o písniãku Jaká to nádhera z jejího repertoáru. SvÛj part
v na‰em duetu nazpívala geniálnû,
jaká to nádhera! Martin hlas zní
skvûle a, jak ﬁíkám, písniãku nahrála
úÏasnû. Hodil se nám i text, jehoÏ
autorem je Zdenûk Borovec. PÛvodnû
ho napsal pro Martu, pozdûji ho
upravil pro mû. Ty dvû verze jsme
tedy mohli slouãit. A celá vûc se
ohromnû povedla. Paní Kubi‰ové
velice gratuluji.
Na albu Melancholie máte vÛbec
pozoruhodnou sestavu spoluúãinkujících!
To jsou fakt hvûzdy. Dát je dohromady byla ta nejvût‰í práce, vÏdyÈ
mají spoustu koncertÛ, jsou
nesmírnû vytíÏené. Vzal jsem si
‰est t˘dnÛ volna, bûhem kter˘ch
jsem nepﬁijímal Ïádné nabídky,
a pﬁizpÛsoboval jsem se jejich termínÛm. A stálo to za to. Îe nazpíváme duet s Hankou Zagorovou,
s tím se dalo poãítat, ale i ona je
poﬁád v jednom kole a nûjak˘ ãas
jsme hledali studiov˘ termín. Skvûlá spolupráce byla i s Evou Urbanovou, Danem HÛlkou, s uÏ zmínûnou
Martou Kubi‰ovou i s Luckou
Bílou. A Karel Gott natáãel dokonce v den sv˘ch narozenin! Ve studiu byl celé dopoledne a taky se to
vyplatilo.
S Karlem Gottem a Danielem HÛlkou jste na desku natoãili tercet
z muzikálu Notre-Dame de Paris.
Tenhle muzikál u nás není pﬁíli‰
znám˘. Poprvé jsem ho vidûl pﬁed
tﬁinácti lety v PaﬁíÏi a uÏ jsem uvaÏo-

val, Ïe bych z nûj nûjaká ãísla nazpíval. Povedlo se, byla z toho sólovka
V katedrále. A teì tedy zmínûn˘ tercet Belle. Myslím, Ïe má nádech nejvût‰ího ‰lágru téhle desky.
Natáãeli jste jednotlivé písnû se
zmínûn˘mi kolegy spolu nebo kaÏd˘
svÛj part zvlá‰È a jinde?
Tak i tak. Tﬁeba Lucka Bílá a Karel
Gott chtûli, abych byl pﬁi jejich natáãení ve studiu. Stejné to bylo s Hankou. Jenom Marta Kubi‰ová natáãela
sama, v té dobû uÏ pﬁipravovala divadelní inscenaci s Anetou Langerovou
a já jsem byl v cizinû.
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nedalo mi to nezeptat se, jestli
bychom ji spolu nenazpívali jako
duet. Paní Hegerová ale tûsnû pﬁed
tím ohlásila konec kariéry a tak tuhle
nabídku s díky odmítla. Svolení ale
dala okamÏitû.

Je rozdíl v pﬁístupu ke zpûvu,
tﬁeba ve vzájemném pﬁizpÛsobování
se, pﬁi spolupráci se zpûváky populární hudby a operními kolegy?
V zásadû ne. Víte, ‰anson nemÛÏete zpívat jako operu. K opernímu
stylu jsme se asi nejvíc pﬁiblíÏili
s Evou Urbanovou, kdyÏ jsme spolu
nahrávali duet z West Side Story. Ale
nespoãetnûkrát jsem si poslechl duet
Kiri Te Kanawy a Josého Carrerase,
slavnou nahrávku s Leonardem Bernsteinem, a ani oni to nezpívali úplnû
opernû. My jsme se s Evou snaÏili
trochu jim pﬁizpÛsobit. TakÏe Ïádné
operní kli‰é.

Blízko máte i k ‰ansonu…
OdjakÏiva. Obdivuji Hanu Hegerovou; to co u nás nahrála, nemá obdoby. A moc se tû‰ím na její trojalbum,
které u Supraphonu vyjde za pár dní.
Miluji i francouzsk˘ ‰anson. VÏdycky, kdyÏ jsem byl v PaﬁíÏi, hledal
jsem ‰ansonové desky. ·anson mû
oslovuje nádhern˘mi texty; a Francouzi je umûjí nádhernû interpretovat. V tomhle nemûli konkurenci.
Byla stejnû pohodová, jako s kolegy pûvci a zpûváky, i spolupráce
s Epoque Orchestra a Kühnov˘m
smí‰en˘m sborem?
Byla. KdyÏ to v‰echno takhle fungovalo tﬁetí t˘den, aÏ jsem se lekl,
jestli se nûco nedûje. Ale asi to tak
mûlo b˘t. Zafungovala úÏasná profesionalita v‰ech tûch, kteﬁí se na desce
podíleli od Dana Hádla pﬁes muzikanty aÏ po Supraphon. V‰echno
bylo perfektnû pﬁipravené, nevyskytla se jediná hluchá minuta. Hanka
ﬁíkala, Ïe jsme asi mûli od Pánaboha
zelenou. Doufám, Ïe zelená bude svítit i pﬁi prodeji.
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OHLÉDNUTÍ HANY HEGEROVÉ
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Hana Hegerová vydá
pozoruhodnou 3CD
kompilaci, která přináší
hity, archivní objevy
a zajímavosti z téměř
šesti dekád její úspěšné
hudební kariéry

Po dvou letech od chvíle, kdy
legendární zpûvaãka oznámila
ukonãení své aktivní umûlecké
kariéry, pﬁichází na trh atraktivní
nová 3CD kompilace, na jejímÏ
v˘bûru se podílela také samotná
Hana Hegerová. Dramaturg sestavy
Tomá‰ Padevût rozdûlil komplet na
CD1 Srdcovky, CD2 Písnû cizojazyãné a CD3 Písnû filmové, televizní a raritní.
„Posluchaãi zde, mezi témûﬁ
sedmdesátkou trackÛ, najdou zhruba 20 nahrávek vÛbec poprvé uveden˘ch na zvukovém nosiãi. V˘bûr
tak zahrnuje tﬁeba i první bratislavskou rozhlasovou nahrávku z roku
1957, písnû z 9 filmÛ (od poãátku
‰edesát˘ch do konce osmdesát˘ch
let minulého století), ãi skladby,
které sama Hana Hegerová povaÏovala za dávno ztracené,“ uvádí
Tomá‰ Padevût k v˘bûru písní
a dodává:
„Na 3CD bude mnohé z jejích nejvût‰ích hitÛ, ale také snad trochu
pﬁeslechnuté songy, zpûvaããinu
srdci ov‰em velmi blízké. Oprávnûnou zajímavostí jsou jistû písniãky
v suverénnû ovládan˘ch cizích
jazycích: zazní nûmãina, francouz‰tina, angliãtina, rom‰tina ãi jidi‰.
Její nezamûniteln˘ projev také
doprovodil ﬁadu televizních
hudebních poﬁadÛ a seriálÛ, vãetnû
Ïivû natáãen˘ch specialit. Ukázky
toho v‰eho tady jsou koneãnû
k mání.“
Na vzniku tohoto v˘bûru se podílelo kolem desítky domácích
i zahraniãních vlastníkÛ zvukov˘ch záznamÛ. Poprvé bude do
kompletu vloÏen booklet o rozsahu
28 stran, kter˘ pﬁiná‰í mnohé
neznámé informace a fotografie.
Tato Zlatá kolekce je vlastnû také
tak trochu dárkem k blíÏícím se 82.
narozeninám Hany Hegerové. Zpûvaãka je oslaví 20. ﬁíjna.
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NEVER SOL UNDER QUIET
Podmanivě atmosférický, křehký, poetický, osobitý i tajemný – přesně takový je debut NEVER SOL,
alter-ega talentované zpěvačky, klavíristky a skladatelky Sáry Vondráškové,
který pod názvem UNDER QUIET vychází u Supraphonu.
Album, na nûmÏ nechybí podmanivá balada „Lay Down“ z filmu
Davida Ondﬁíãka „Ve stínu“, zaujme na první poslech svébytnou
kombinací elektroniky a Ïiv˘ch
akustick˘ch nástrojÛ, stejnû jako
neotﬁelou a zajímavou prací
s vokálem. SvÛj podíl na tom má
nejen Sáﬁino hudební vzdûlání (od

raného vûku hraje na klavír, studovala populární zpûv na konzervatoﬁi
a jazzov˘ zpûv na VO· Jaroslava
JeÏka), ale i hudba a umûlci, kteﬁí ji
inspirují.
„Hodnû mne ve vnímání a skládání
muziky ovlivÀují Ïenské interpretky,
skladatelky, producentky, které se
nenechají svazovat obvykl˘mi pravi-

Termíny říjnových koncertů Never Sol:
5. 10.

Písek, 13. mezinárodní festival
studentských filmů, Divadlo Pod čarou

8. 10.

Plzeň, Anděl café

Foto © Jiří Hroník

17. 10. Brno
19. 10. Zábřeh na Moravě – akce Jazz in Hall
23. 10. Plzeň

dly techniky zpûvu ãi zaveden˘mi
pﬁístupy ke skládání a produkování.
Beru je jako vizionáﬁky. Tûmi nejdÛleÏitûj‰ími pro mne jsou Emika, Bat
For Lashes, St. Vincent a Cat Power.
Obecnû si pak myslím, Ïe je dÛleÏité
poslouchat co nejvíce hudby a to
vãetnû té, která – co se stylu t˘ãe –
zdánlivû nesouvisí s tím, jak se

vyjadﬁuji v hudbû já,“ vysvûtluje
Vondrá‰ková, jeÏ se poprvé pﬁedstavila se svou sólovou tvorbou
zhruba pﬁed tﬁemi lety v praÏském
café V lese.
„Dﬁív jsem zpívala s jazzov˘m
kvartetem a mûla pár kapel, ale aÏ
teì vnímám, Ïe to, co dûlám
momentálnû, je tím, k ãemu jsem
v‰echno smûﬁovala. Jako Never Sol
cítím, Ïe se projevuju pﬁesnû tak,
jak to má b˘t. MoÏná je to tím, Ïe
jsem na‰la zpÛsob, kter˘m se dokáÏu nejlépe a nejprÛzraãnûji vyjadﬁovat. Vlastní písniãky uÏ pí‰u
déle, ale aÏ v posledních letech v‰e
dostalo jasnûj‰í formu a nûjak˘
smysl,“ ﬁíká ke sv˘m zaãátkÛm
nyní ãtyﬁiadvacetiletá hudebnice
s na svÛj vûk aÏ neãekanû vyzrál˘m
hlasem.
Sáﬁin talent a potenciál ostatnû
potvrzuje fakt, Ïe ji respektovan˘
producent Jan P. Muchow, kter˘ se
na nahrávce podílel také autorsky,
povaÏuje za nejv˘raznûj‰í osobnost
nastupující generace stejnû jako to,
Ïe její sólové vûci, ale i tﬁeba hostování ve Floexovû písni Gone bodují jak u odborné kritiky, tak u posluchaãÛ (viz napﬁ. tuzemská hitparáda Velká sedma Radia 1).
Neménû dÛleÏit˘m aspektem je
ale také skuteãnost, Ïe s hudbou
Never Sol je neoddûlitelnû spjatá
do detailÛ promy‰lená, velkoryse
pojatá a sv˘m zpÛsobem artovû
magická vizuální prezentace. Ta
dodává spoleãnû se Sáﬁinou skvûlou angliãtinou a v˘jimeãn˘m
talentem (je autorkou hudby
i textÛ) uÏ tak hodnû originální
tvorbû dal‰í rozmûr. Posouvá ji
daleko za hranice zdej‰í scény
a ãiní z debutu Under Quiet bez
jakékoliv nadsázky skuteãnû svûtovou a aktuální desku.
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„Osvěžující chytrý pop s precizní
produkcí a skvělým zvukem!“

ILLE VE TVÝ SKŘÍNI
Tři roky po ceněném EP „V rekvizitách“ a necelé tři měsíce od vydání pilotního singlu „Holka ve tvý skříni“
vyšel u Supraphonu očekávaný debut projektu Olgy Königové ILLE VE TVÝ SKŘÍNI. Album, které produkoval
Dušan Neuwerth (např. Tata Bojs, Umakart či Václav Neckář), a na němž se kromě Olgy podíleli také její manžel
Jakub König (Kittchen) nebo Luboš Malina a Luboš Novotný z Druhé trávy, na první poslech zaujme příjemně
poetickou atmosférou a vycizelovaným, krystalicky čistým zvukem.
„Co se zvuku t˘ãe, pﬁedem jsme
s Du‰anem Ïádné konkrétní usnesení neudûlali. Jeho vize byla, aby to
v‰echno tak trochu tepalo. Pﬁistupuje k produkci s nesmírnou péãí a já
mu vûﬁím. A z té péãe vznikl zvuk,
s kter˘m jsem hodnû spokojená,“
pochvaluje si spolupráci s Neuwerthem a v˘sledn˘ zvuk Königová.
Dal‰í devízou alba je kromû skvûlého zvuku fakt, Ïe je deska plná
návykov˘ch melodií. Ty v kombinaci s promy‰len˘mi, emocionálnû siln˘mi a pﬁi tom vlastnû docela obyãejn˘mi texty bodují nejen sympatickou civilností, ale fungují i jako
vítané osvûÏení tuzemské popové
scény.
Kromû singlu „Holka ve tv˘ skﬁíni“ debut obsahuje dal‰ích deset
písní, jejichÏ jádro tvoﬁí autorské
skladby doplnûné o díla spﬁátele-

n˘ch autorÛ a cover verzi songu
"LedÀáãci" kapely Vypsaná fiXa, pﬁiãemÏ frontman Márdi si v písni také
zazpíval.
„V‰echny písnû na desce jsou pro
mne velmi osobní a Ïádná zde není
navíc,“ vyznává se Olga Königová.
Má-li ale vybrat své osobní favority,
ﬁíká: „Hodnû blízká mi je „Koãka“,
jejíÏ refrén fakt hodnû hází. Nejdojemnûj‰í píseÀ jsou pak podle mû
„LedÀáãci“. Zatím u toho kaÏd˘
breãí. Navíc se v ní zpívá „z rádia
hráli m‰i pro severní âechy“, a já
nedám na Ústí nad Labem, jako svoje
rodné mûsto, dopustit.“
MoÏná pﬁekvapivû se na debutu
objevuje jen jediná píseÀ z EP
„V rekvizitách“ a to „Zmrzlou“ (duet
s Jaromírem ·vejdíkem „V rekvizitách“ je pouze na digitální verzi
alba). „Najednou jsem mûla pocit, Ïe

písnû z EP – aÏ na „Zmrzlou“ – jsou
trochu jiné neÏ zbytek vznikající
desky. V‰echny ty tﬁi písniãky mám
ráda a mám s nimi spojené urãité
období a pﬁi‰lo mi vlastnû ‰koda je
pﬁizpÛsobovat tomu, jak je to teì,“
vysvûtluje Königová.
Dal‰ím aspektem, jímÏ se souãasní ILLE li‰í od ILLE z dob EP
V rekvizitách, je fakt, Ïe nyní se
jedná o plnohodnotnou kapelu, coÏ
ostatnû potvrzuje i sama Olga:
„KdyÏ jsme v roce 2010 nahrávali
EP, tak ILLE byla pﬁedev‰ím zpûvaãka, která chce prostû natoãit svoje
písniãky, na nichÏ jsme pracovali
s Du‰anem a pﬁizvan˘mi hosty. Potﬁeba postavit kapelu vznikla aÏ
posléze, abychom mohli koncertovat. Oslovila jsem kamaráda Marka
Svobodu, kter˘ domluvil Almelu
z Photolabu a ten zas domluvil

bubeníka Hopa. Pak uÏ v‰echno
vlastnû spûlo k tomu natoãit první
velkou desku, kterou jsme pﬁipravovali uÏ v‰ichni spoleãnû. Posun od
zpûvaãky ke kapele je tedy asi ta nejzásadnûj‰í zmûna, která se s ILLE od
vydání EP udála.“
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ŠKWOR SLIBY & LŽI
Album „Sliby & Lži“ je v kompletní diskografii rockové skupiny Škwor desátý počin. Vychází v roce,
kdy kapela oslavuje patnáct let existence. Namísto toho, aby ho připomněla kolekcí největších hitů,
jak se to dělává a kterou by ze svých starších pecek dala v klidu dohromady,
raději přichází s novinkou, které předchází pilotní singl „Poslouchej“.
Za dobu existence si tahle praÏská
ãtveﬁice na‰la zvuk, podle kterého ji
pozná i ménû cviãené ucho. U alba
„Sliby & LÏi“ ho potvrdila. TaÏn˘m
refrénÛm pﬁedchází náladotvorná
a melodicky pﬁitaÏlivá sloka, v‰e
propojuje naléhav˘ zpûv Petra Hrdliãky a masivní zvuk, kter˘ uÏ dávno
pﬁekroãil parametry tuzemského
prÛmûru. „Chtûli jsme písniãkám
dát nové nálady, pokud moÏno
pokaÏdé jinou. I proto jsme na albu
pﬁi nahrávání pouÏili dost akustick˘ch nástrojÛ, moÏná víc neÏ
v minulosti. V‰ichni v kapele je
máme rádi, pro rockovou hudbu je to
po zvukové stránce hezké koﬁení,“
vysvûtluje baskytarista Tomá‰ Kmec.
Akustické kytary, piano nebo akordeon, to jsou nástroje, které nûkteré
písniãky obohatily. A zní ãasto hned
na jejich zaãátku, jako tvÛrci atmosféry, která v prvních chvílích

naznaãuje, co skladba pﬁinese. „Na
akordeon hraje Petr Hrdliãka. Dûda
mu ho kdysi dal a on se na nûj nauãil. ¤íkal, Ïe tenkrát zvládl asi tﬁicet
písniãek. Pak ho ale odloÏil, a oprá‰il ho v podstatû aÏ ve studiu pﬁi
nahrávání této desky. Nûjaké party
skuteãnû natoãil, ale objektivnû pﬁiznal, Ïe uÏ to není ono. Mûlo to znít
jako hra opilého harmonikáﬁe. To,
myslím, zvládl skvûle,“ usmívá se
Kmec. Naléhavost v Hrdliãkovû
zpûvu, která desku charakterizuje, je
jistû dána i tím, Ïe se v textech písniãek vzteká, láteﬁí, obviÀuje svût
z nepravostí a kﬁivd, pojmenovává je
a také pﬁipou‰tí, Ïe kdyÏ jí ﬁíkal, Ïe ji
nemá rád, tak lhal. „Petr se vÏdycky
pﬁed nahráváním desky bojí, Ïe do
textÛ nenajde nová témata, Ïe nebude mít o ãem psát. Nakonec to ale
vÏdycky dá. Myslím, Ïe texty pro
tohle album dopadly skvûle,“ kon-

statuje Kmec. ·kwor ctí t˘mového
ducha. Hudební nápady jednoho
ostatní z kapely posunují do koneãného tvaru a zvukovû to pak dokonãí kytarista Leo Holan. I tentokrát je
otcem zvuku alba, a vlastnû zvuku
celé kapely on. Producent z vlastních ﬁad. „Na na‰ich prvních deskách s námi jako producenti spolupracovali Ale‰ Brichta a George
Eric. Potom jsme si uÏ ale alba
nahrávali a produkovali sami. Nechtûli jsme se uÏ s nik˘m dohadovat.
VÏdycky jsme byli o své vizi pﬁesvûdãeni a nena‰li jsme osobnost,
o které bychom si mysleli, Ïe by ji
jako producent nûjak zlep‰ila. Stejné to bylo i teì,“ konstatuje Kmec.
15. listopadu oslaví ·kwor koncertem v praÏské Incheba Arenû patnáct let existence. „Zeptali jsme se
na na‰ich internetov˘ch stránkách
fanou‰kÛ, jak by si pﬁedstavovali

Foto © Václav Šilha

15. listopadu oslaví Škwor velkým koncertem
v pražské Incheba Areně patnáct let existence.

setlist koncertu. Napsali nám písniãky, které hrajeme bûÏnû, takÏe
pﬁekvapení budeme muset vymyslet
my. Bude to kaÏdopádnû del‰í koncert, neÏ jaké obvykle hrajeme.
Velká scéna, skvûl˘ zvuk, nûkolik
hostÛ,“ uzavírá Kmec.
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LUBOŠ ANDRŠT KOUKÁM SE DOPŘEDU!
Je-li někdo českou bluesovou legendou, je to Luboš Andršt. Koncertoval po celém světě, hrál s největšími
hudebníky svého žánru, sám má několik hudebních seskupení, vydal na čtyři desítky desek.
Díky Supraphonu spatﬁila letos
svûtlo svûta kompilace nazvaná One
Man Blues. UÏ její název odkazuje
k velké Andr‰tovû hudební lásce.
Poslech pak musí potû‰it kaÏdého
milovníka dobré muziky. Album
obsahuje kytaristovy nahrávky z let
1994 – 2007, vût‰ina z nich pochází
z pera Lubo‰e Andr‰ta. Pestr˘ je
i v˘bûr jeho „albov˘ch“ spoluúãinkujících. Tahle deska, stejnû jako celá
Andr‰tova tvorba, nás provede po
celém svûtû – samozﬁejmû prostﬁednictvím prvotﬁídní muziky.
Vlasta PrÛchová tvrdila, Ïe jazz je
styl Ïivota. Pokud s tím souhlasíte,
ãím se, podle vás, projevuje?
To je tûÏké ﬁíct. Muzika tohoto typu
je hodnû svobodomyslná, je v ní
hodnû improvizace, souãasnû ale
musíte dodrÏovat urãitá pravidla
a ovládat nástroj. TakÏe, ona svobodomyslnost by se dala shrnout do
v˘razu: mÛÏete Ïít jak chcete, kdyÏ
„to“ máte v ruce a umíte „to“ uﬁídit.
Nebo jinak: Ïijte podle sv˘ch emocí,
ale musíte je kontrolovat.

Jazz se dá chápat dost ‰iroce; dá se
ﬁíct, Ïe z jeho „podkategorií“ je vám
nejbliÏ‰í blues?
Na blues jsem vyrostl. Kdybych
nemûl blues, asi bych nehrál jazz ani
rockovou muziku. Jazz je totiÏ podkategorií blues jako ostatnû v‰echno
ostatní. Blues je základ.
U va‰eho rozhodnutí stát se muzikantem údajnû stál B. B. King!
Je to tak. Zpoãátku jsem poslouchal
rockové skupiny nebo zpûváky a kytaristy, Johna Mayalla respektive Erika
Claptona, Jimyho Hendrixe a dal‰í,
kteﬁí uÏ jsou ale dnes ﬁazeni do ‰katulky rhythm and blues. Tam jsem
pochopil, Ïe pojítko téhle muziky je
právû v blues. Pﬁes tyhle hudebníky
jsem se dostal k bluesov˘m originálÛm. protoÏe ale u nás toho bylo v té
dobû k mání velmi málo, dostával
jsem se ke koﬁenÛm téhle muziky
postupnû. Zpoãátku jsem nevûdûl, kdo
to byl Robert Johnson, T–Bone Walker
a jiní otcové – zakladatelé. B. B. King
ale uÏ v 60. letech zasáhl i komerãní
oblast, takÏe se jeho desky daly sehnat.

Z nich jsem se uãil. Na burze jsem
koupil jedno originální elpíãko B. B.
Kinga, poﬁád jsem tu desku „sjíÏdûl“
aÏ jsem ji totálnû zniãil. Ale v‰echno,
vãetnû jeho sól, jsem se nauãil nazpamûÈ. To byl mÛj základ.
Po letech jste si s B. B. Kingem
dokonce zahrál na pódiu!
Ano. Bylo to bûhem jeho koncertu
v Paláci kultury v Praze a pak ve
Zlínû. Mrknul na mû a ﬁekl mi tehdy:
hraj! A ãekal, co se bude dít. Tak
jsem zaãal hrát jeho fráze. Tím jsem
vzbudil jeho zájem a celé to dopadlo
v˘bornû.
K va‰í nové kompilaãní desce:
zatím jste vydal pﬁes ãtyﬁicet alb, asi
bylo tûÏké vybírat z nich na jednu
bestovku!
Vybíral jsem „podle ucha“. Bylo
jasné, Ïe by tam mûly b˘t nûjaké
zpívané bluesovky, pÛvodnû bylo
ve v˘bûru i více instrumentálek,
postupnû jsem ale pﬁi‰el na to, Ïe
hlavní osou bude blues, asi tﬁikrát
jsem sloÏení desky pﬁekopával.

Nakonec jsem desku sestavil citovû, aby dramaturgie mûla nûjakou
kontinuitu a o jednotliv˘ch skladbách neplatilo „kaÏd˘ pes jiná
ves“. Musím ﬁíct, Ïe jsem z nabídky
Supraphonu mûl velkou radost.
Jde o moji první desku typu „best
of“, a kdyÏ má nûkdo bestovku, tak
to nûco znamená, pﬁedpokládá se,
Ïe takov˘ ãlovûk uÏ má nûco za
sebou.
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MILAN LASICA O LIDECH A LIDECH
Slovenský humorista a divadelník Milan Lasica, jehož popularita započala před desetiletími vtipnými scénami
a výstupy ve dvojici s kolegou Juliem Satinským, publikoval v letech 2003 až 2009 ve slovenských časopisech
několik set fejetonů. Výběr z těch nejlepších vyšel knižně v českém překladu (nakladatelství Listen) v roce 2012.
Zvláště oblíbená autorova témata jsou manželské vztahy, dále pak současná konkrétní atmosféra ve společnosti,
kterou dovádí ve svých úvahách občas ke zkarikované absurdnosti, a tím odhalí nesmyslnost řady tzv. závažných
afér. Lasicovy fejetony nejen že jsou neobyčejně zábavné, jsou navíc nesmírně moudré, se silným přesahem
k nadčasovému zobecnění.
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„Dlouho jsem netu‰il, Ïe jsou audioknihy tak oblíbené. AÏ letos mû to
dostihlo, kdyÏ jsem v Bratislavû naãetl svoji knihu Dopisy Emilovi a v Praze
zase knihu O lidech a lidech, “ ﬁíká Milan Lasica. Audiokniha O lidech
a lidech obsahuje sedmnáct fejetonÛ, které jsou uvedeny pﬁedmluvou ZdeÀka Svûráka. „Zdenûk je mÛj dlouholet˘ pﬁítel a pÛvodnû jsem chtûl, aby
texty na CD naãetl on. Nakonec to byl právû Zdenûk Svûrák, kter˘ mû pﬁesvûdãil, abych si jich vût‰inu naãetl sám,“ dodává s úsmûvem Lasica.
Interpretací fejetonÛ, v nichÏ se stﬁídá Zdenûk Svûrák s Milanem Lasicou,
zvlá‰tû vynikne smû‰nost problémÛ, jichÏ se uÏ ze zvyku obáváme, jako by
‰lo o problémy stûÏejní. Autor je ve svém projevu
lehce ironick˘ a lapidární, Zdenûk Svûrák pak
souhlasnû pobaven˘. Tyto fejetony mÛÏeme
poslouchat mnohokrát a pﬁi kaÏdém dal‰ím poslechu v nich objevíme nové
a neãekané roviny sdûlení.
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PAVEL HAAS QUARTET
NAHRÁL DVĚ ZÁSADNÍ DÍLA KOMORNÍ HUDBY
U nás i ve světě ceněný Pavel Haas Quartet natočil a na dvojalbu vydal dvě velká díla Franze Schuberta.
Jde o smyčcový kvartet Smrt a dívka a Smyčcový kvintet C dur. Na realizaci druhého díla spojili naši muzikanti síly
s německým violoncellistou s japonskými kořeny Danjulem Ishizakou.
O nahraných dílech si povídáme s violoncellistou Pavel Haas Quartet Peterem Jarůškem.
Kompozice Smrt a dívka b˘vá
ﬁazena k vrcholn˘m dílÛm Franze
Schuberta; ﬁadíte ji tam i vy?
Samozﬁejmû, a nikoliv pouze v díle
Franze Schuberta. Jde o jednu z nejzásadnûj‰ích skladeb nejen kvartetní
tvorby, ale komorní hudby vÛbec!
âím je v˘jimeãná?
Je to obrovsky vyváÏené dílo, jehoÏ
kaÏdá ãást má svÛj specifick˘ charakter. Není tam jedin˘ takt navíc. Co se
t˘ká kontrastÛ a emocí, jde o velké
drama, ve kterém se stﬁídají velká
napûtí s boÏsk˘mi, nádhern˘mi
melodiemi. Pro mû jako muzikanta je
v tomto díle obsaÏena celá ‰kála
v˘razov˘ch prostﬁedkÛ. Osobnû
v nûm cítím velkou Ïivoãi‰nost, jde
o skuteãnou hudbu.
Je interpretaãnû nároãnûj‰í z technické nebo v˘razové stránky?
Z obou. Co se kvartetní techniky
t˘ãe, jde o velmi tûÏkou skladbu.
Exponovan˘ a velmi nároãn˘ je pﬁedev‰ím part prvních houslí, coÏ je
u Schubertov˘ch skladeb bûÏné. A co

se v˘razu t˘ãe, je velmi tûÏké vyklenout hudební oblouk celé kompozice
tak, aby nezapadl do nûjak˘ch kli‰é.
Ta hudba je totiÏ velice ãistá, sama
o sobû krásná. A pokud do ní chcete
vloÏit i nûco ze sebe a dodat jí vyhranûn˘ charakter, tak to opravdu není
jednoduché. Ale tohle platí témûﬁ
o v‰ech skladbách.
Teì jste ji tedy poprvé nahráli…
Ano. Jde o na‰e páté CD u Supraphonu, doposud jsme nahráli díla
Antonína Dvoﬁáka, Sergeje Prokofjeva, Leo‰e Janáãka a Pavla Haase. Teì
jsme se vydali do star‰í doby, do
raného romantismu, a vytáhli jsme
si odsud dvû stûÏejní díla Franze
Schuberta.
Tou druhou je Smyãcov˘ kvintet C
dur. Je mezi zmínûn˘mi kompozicemi velk˘ kvalitativní ãi interpretaãní rozdíl?
Obû jsou to vrcholná díla. Nerad
bych je ale porovnával, obû jsou to
‰piãková, vrcholná díla stejné úrovnû, i kdyÏ jin˘ch charakterÛ.

Supraphon si dovolil ten luxus, Ïe
vám vydává dvojcédéãko, na kaÏdém
disku bude jedno ze zmínûn˘ch dûl!
Ano, to je skuteãnû luxus, u jiné
firmy by se nám to asi nepovedlo.
Supraphonu patﬁí velk˘ dík.
Smyãcov˘ kvintet C dur jste
nahráli s vynikajícím violoncellistou Danjulem Ishizakou; kde jste
k sobû pﬁi‰li?
V roce 2007 jsme spoleãnû byli
souãástí projetu BBC New Generation Artists, kter˘ podporuje mladé
umûlce, ansámbly i sólisty. Tehdy
nás poﬁadatelé dali dohromady,
pravdûpodobnû úplnû náhodou,
jenom proto, Ïe jsme byli v jednu
chvíli na stejném místû. Tahle náhoda se ale pﬁetavila do velice pûkného vztahu – jak hudebního, tak lidského. A na‰e pﬁátelství s Danjulem
je vlastnû dÛvodem, proã SchubertÛv Smyãcov˘ kvintet nahráváme.
UÏ jsme ho nûkolikrát spoleãnû
hráli, a jelikoÏ si vzájemnû po v‰ech
stránkách rozumíme, je ãas ho
nahrát.

A va‰e úplnû nejbliÏ‰í plány?
V listopadu nás ãeká turné po Anglii, dále budeme hrát v PaﬁíÏi, v Curychu, Îenevû. V pﬁí‰tí sezónû budeme
rezidenãním souborem âeského
spolku pro komorní hudbu, dva koncerty odehrajeme na PraÏském jaru…
plánÛ je víc neÏ dost. A co se nahrávání t˘ãe – za rok bychom mûli pro
Supraphon toãit dal‰í album, pravdûpodobnû první a druh˘ smyãcov˘
kvartet Bedﬁicha Smetany.
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IX. / září 2013

PAVEL ŠPORCL
POCTA
HOUSLOVÝM
LEGENDÁM

Na novém CD se Pavel ·porcl
pﬁedstavuje skladbami, jejichÏ
autory jsou nejv˘znamnûj‰í ãe‰tí
housloví virtuosové období mezi
Paganinim a Oistrachem. V 19. a na
poãátku 20. století sbírali tito vynikající pﬁedstavitelé ãeského houslového umûní nejvy‰‰í pocty
v hudebních metropolích svûta
(New York, Lond˘n, VídeÀ, Berlín,
Mnichov, Praha, Charkov ãi Kyjev)
a ãasto tam také pokládali pedagogické základy, na nichÏ dodnes
staví jejich následovníci. F. Laub, J.
Kubelík ãi V. Pﬁíhoda byli prohla‰ováni za nejlep‰í virtuosy své doby,
O. ·evãík pÛsobil jako vyhledávan˘ pedagog ve Vídni, v Rusku
i Americe, atd. Jedna z linií ãeské
houslové ‰koly vede právû od ·evãíka pﬁes jeho Ïáka Jaroslava Kociana a Václava Snítila aÏ k protagonistovi této nahrávky, kter˘ ve své
zemi patﬁí k nejÏádanûj‰ím umûlcÛm klasické hudby. „Tituly na
tuto desku jsem dlouho a peãlivû
vybíral. Skladatelsk˘ odkaz ãesk˘ch houslistÛ je velmi obsáhl˘.
Jedná se spí‰e o pﬁídavkové kousky,
prskavky, ale velmi krásné a rozmanité. Mnohé skladby byly desítky
let zapomenuty. Procházel jsem
knihovny a archivy, notové materiály z 30. let minulého století. Nûkteré byly netknuté, jiné s patinou
ãasÛ a poznámkami jejich autorÛ
nebo majitelÛ.
Pavel ·porcl se rozhodl touto
nahrávkou pﬁipomenout nejvût‰í
pﬁedstavitele slavné ãeské houslové ‰koly a vzdát jim ãest i jednou
vlastní skladbou.

Foto © Petr Kurečka, 2013

SU 4141-2

Pavel Šporcl vydal
na konci září album,
kterým vzdává poctu
legendárním českým
houslistům a v listopadu
vyjede na koncertní
turné, kde skladby
představí posluchačům
v deseti městech Čech
a Moravy.
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