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Aktuálně…
PETRA JANŮ
v edici Zlatá kolekce vydává 3CD,
které příznačně nazvala Má pouť.
Křest trojalba zpěvačka načasovala
na svůj narozeninový galakoncert do
pražské Lucerny, který se uskuteční
19. 11. 2012.
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JAN SPÁLENÝ

LUCIE BÍLÁ
ALBUM JAKO KRÁSNĚ
POSMUTNĚLÝ OBRAZ
Lucie Bílá se zvládá za deset minut převtělit z egyptské princezny v muzikálu Aida na metalovou královnu
na koncertě Arakainu. Prý stačí změnit kostým a už se to hraje úplně samo, říká se smíchem. O to víc nyní
překvapila vážným, šansonově laděným albem Modi, které právě vydal Supraphon.
Proã se nové album jmenuje Modi?
KdyÏ jsem zaãala pﬁem˘‰let o nové
desce, tak mû napadla dvû jména,
s nimiÏ jsem ji chtûla udûlat - Petr
Malásek a Pavel Vrba. Zaãali jsme
tvoﬁit a vznikla ﬁada krásn˘ch vûcí.
Jedna v‰ak byla naprosto v˘jimeãná,
a to nádherná báseÀ Pavla Vrby Modi
a její nádherné zhudebnûní Petrem
Maláskem. Modi je písniãka o malíﬁi
Modiglianim, kter˘ mûl krátk˘
a hodnû pohnut˘ Ïivot, a jeho tûhotná partnerka po jeho smrti spáchala
sebevraÏdu. Je to její zpovûì – tûÏká
a hluboká, zároveÀ krásná a nûÏná.
Modigliani vás zﬁejmû inspiroval
k rozhodnutí, Ïe i pﬁebal desky bude
pÛsobit jako obraz.
Hledala jsem fotografa, kter˘ by
udûlal fotky takové, aby vypadaly jako
namalovan˘ obraz – a s v˘sledkem
jsem moc spokojená. Pavel Hejn˘ mi
pﬁinesl pﬁesnû to, co jsem oãekávala.

Jak˘ máte vztah k v˘tvarnému
umûní?
Sama umím namalovat akorát
Ferdu mravence, ale nechávám
obrazy na sebe ráda pÛsobit.
S Modiglianim jsem se seznámila aÏ
díky té písni – jeho obrazy, ani jeho
osud jsem neznala. Tu písniãku
jsem ale nezpívala jen plná bolesti
z toho pﬁíbûhu, ale i z odchodu
Pavla Vrby – to je pro mû velká ztráta. Bez takového autora jsme my
zpûváci poloviãní.
Pr˘ jste s Pavlem Vrbou strávila
jeho poslední léto.
Pﬁed dvûma lety jsme spolu udûlali krásnou vánoãní desku Bílé Vánoce, které se prodalo skoro 100 000
kusÛ. Byl to nevídan˘ úspûch, devíti
platinové vánoãní CD, a já po Pavlovi chtûla je‰tû nûco nevánoãního.
Pﬁála jsem si znovu spojit hudební
srdce Petra Maláska a moudro Pavla

Vrby, a tak jsem mu nosila písniãky
a od nûj si zas brala básniãky. Jako
první otextoval píseÀ Co do jména,
kterou pﬁinesl René Rypar – mimochodem moc ‰ikovn˘ autor, se kter˘m jsem se poznala pﬁi natáãení
pohádky V peﬁinû. Dva texty uÏ
Pavel dopsat nestihl, ale doplnil ho
Václav Kopta.
Své fanou‰ky moÏná pﬁekvapíte
smutnûj‰ím, aÏ baladick˘m tónem.
Znamená to, Ïe Lucie Bílá uÏ je
„velká holka“ a „zváÏnûla“?
Je fakt, Ïe ãlovûk je uÏ „velkej“ a jak
prochází rÛzn˘mi zkou‰kami, tak
o nich také pﬁem˘‰lí, a najednou i sdûlení, které chce poslat dál, mÛÏe mít
hlub‰í podtext. Nejsem ãlovûk, kter˘
by se chtûl jenom smát, nûkdy chci
taky breãet, ale hlavnû nechci nudit!
S v˘bûrem písní vám pomáhal
vá‰ producent Petr Malásek, ale

s vlastní kapelou, s ASPM, se
studiovým orchestrem, s Mahagonem
i s příležitostným seskupením
hudebních přátel. Spálený jako autor,
zpěvák a instrumentalista v bilančním
3CD kompletu sestaveném z alb z let
1978–2007. Není to vše, co za ta
dlouhá léta natočil, ale je to přesně
to, za čím se s lehce nostalgickou
hrdostí právě ve chvíli svých
sedmdesátin ohlíží.

ŠKWOR
Skupina se rozhodla zmapovat letošní
festivalovou sezónu speciálním
dokumentem a zároveň nabídnout
fanouškům plnohodnotný koncertní
záznam z jejich vystoupení na
festivalu Benátská noc. Vše vyjde
v jednom setu na DVD a CD pod
názvem Natvrdo.

LUCIE PŘEVZALA ZA ALBUM MODI PLATINOVOU DESKU!
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také Jaro Slávik. Jak to mûli rozdûlené?
O Jaro Slávikovi jsem vûdûla, Ïe
má kontakty v zahraniãí, a tak jsem
ho poprosila, aby mi pﬁinesl nûco ze
svûta.
A pﬁinesl napﬁíklad skladbu Guye
Ereze a Adama Cohena Svûtlo zas
uvidí‰, kterou tipuji na hit.

pivû dvûma opusy Radoslav Banga
alias Gipsy.cz.
KdyÏ uÏ jsme mûli celé CD s mojí
kapelou nahrané, tak najednou pﬁi‰el
Gipsy.cz a ﬁekl „Hele, tady nûco
mám“ – a nabídl dvû písnû. A ony
nám tak krásnû zapadly do toho konceptu, daly mu je‰tû dal‰í barvy, vnesly trochu víc radosti.

A která je va‰ím favoritem?
Jako první jsme poslali do rádií
singl Jsem tvÛj tich˘ pacient. Ale
z ãeho bude hit, to tûÏko ﬁíct. Vzpomínám si, Ïe tﬁeba Troubu jsem
nikdy na koncertech nezpívala; pouÏila jsem ji pouze v muzikálu Láska
je láska, kter˘ jsme uvádûli v divadle
Ta Fantastika – a stejnû si svou cestu
prorazila. Nebo písniãka Útûk z roku
1992, která se hraje poﬁád – zrovna
u ní mû nenapadlo, Ïe se stane hitem.
Na desce se podíleli je‰tû dal‰í
autoﬁi – Dalibor Cidlinsk˘ a pﬁekva-
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Slovensk˘ scénárista a reÏisér
Du‰an Rapo‰ získal celou ﬁadu
v˘znamn˘ch, pﬁedev‰ím zahraniãních cen. Za zmínku stojí nejvy‰‰í
ocenûní na mezinárodních festivalech v Atlantû a Filadelfii, které
ohodnotily v roce 2000 jeho film
Fontána pro Zuzanu. Poroty obou
festivalÛ chválily nejen umûleckou
a ﬁemeslnou úroveÀ díla, ale i jeho
v˘raznou protirasistickou my‰lenku
a mezinárodní v˘zvu k lásce, pochopení a toleranci mezi lidmi rÛzné
barvy pleti. Dal‰í jeho film Suzanne
získal ocenûní v roce 1997 pro nejlep‰í film v rámci prestiÏního polského Festivalu mladého filmu Gdaƒsk. V roce 1994 Du‰an Rapo‰ pﬁevzal âestné uznání Slovenské filmové asociace a Literárního fondu Slovenské republiky za reÏii dokumentu Karel Kryl – Kdo jsem…? A právû
tento dokument je souãástí stejnojmenného kompletu DVD+CD, jenÏ
v listopadu vyjde u Supraphonu.
U pﬁíleÏitosti vydání tohoto pozoruhodného titulu Du‰an Rapo‰ na
Karla Kryla zavzpomínal …
Jaké bylo Va‰e osobní setkání
s Karlem Krylem?
S Karlom ma niekoºko rokov pred
nakrúcaním zoznámila jeho dlhoroãná kamarátka scenáristka Erika Vincoureková a bolo to "priateºstvo na
prv˘ pohºad". Keì sme zaãínali s prácou na filme, nikto z nás ani len

netu‰il, Ïe je to doslova "v hodine
dvanástej", lebo o necel˘ rok ná‰
drah˘ priateº a svedomie ãeského
a slovenského národa odi‰iel k "·éfovi" (ako Karel naz˘val Pána Boha).
Jedin˘, kto to v‰ak urãite vedel, Ïe
tam hore je jeho nebesk˘ koncert uÏ
dávno vypredan˘ a "anjeli sa idú
umlátiÈ krídlami o lístky" (...), no
nechcel nás t˘m trápiÈ, lebo to bol
nielen ozajstn˘ Básnik, ale aj ozajstn˘ Chlap, bol samotn˘ Karel... To si
moÏno aj Vy uvedomíte pri pozeraní
filmu, ktor˘ po prv˘ raz vyjde v kompletnej celoveãernej verzii a v ktorom sa Karel vyznáva z t˘ch najvnútornej‰ích pocitov a vyslovuje niekedy aÏ mrazivé pravdy, aké sa pí‰u do
epilógu... Som rád, Ïe renomované
ãeské vydavateºstvo Supraphon
vydáva nielen DVD s filmom a bonusov˘ dokument o nakrúcaní "Bratﬁíãku, zavﬁel jsi vrátka…“, ale v príbale
bude aj CD s audio stopou filmu, a to
so v‰etk˘mi piesÀami. A tak si budeme môcÈ (napríklad poãas jazdy
autom alebo v prítmí, ãi intimite
svojho súkromia) pustiÈ "len" Krylove pesniãky, a to v neopakovateºnom
a "na doraz" autentickom Karlovom
podaní na âachtickom hrade, ktor˘
sme mu my, ãeskoslovenskí filmári,
symbolicky venovali, lebo Hradãany
boli v tom ãase uÏ obsadené...
Stihl Karel Kryl vidût Vá‰ dokument? Jak pﬁípadnû po jeho zhlédnutí reagoval?
Celoveãern˘ hudobno-poetick˘
film „Karel Kryl, Kdo jsem…?“ Karel
e‰te staãil vidieÈ a bol spokojn˘ s t˘m,
Ïe tak, ako som mu sºúbil, je film
o Àom a nepouÏil som ho len ako
"znaãku" k tomu, aby som predvádzal
nejakú vlastnú "kreativitu", ãi si
budoval na niekom inom pofidérnu
"slávu". JednoduchosÈ nápadu, ktor˘
sme mali so spoluautorkou Erikou
Vincourekovou, urobiÈ film v dvoch
detailoch, cez ne sa pokúsiÈ Karlovi
"vliezÈ aÏ do du‰e" a na konci ukázaÈ,
Ïe to v‰etko sa odohralo na polozrúcanom hrade v âachticiach, Karla uÏ

predt˘m presvedãila natoºko, aby si
zo v‰etk˘ch ponúk a "veºkolep˘ch
koncepcií", ktoré po revolúcii dostal,
zvolil tú na‰u - obyãajnú, ale úprimnú. Karlove my‰lienky a jeho v˘raz,
keì ich interpretuje v piesni alebo
poézii, sú natoºko silné a sugestívne,
Ïe v jeho prípade sme nepotrebovali
Ïiadne vizuálne "barliãky" vyumelkovan˘ch "filmárskych vízií" a divákom
sme ponechali, ako je to pri kniÏke,
priestor na ich vlastnú fantáziu, aby
si mohli pri Karlovom spievaní a recitovaní, predstavovaÈ to, ão v danej
chvíli cítia len oni. Verím, Ïe dlho
oãakávan˘ DVD/CD komplet
"KAREL KRYL, KDO JSEM…?“,
s podtitulom "Poslední zpovûì",
ktor˘ priná‰a závereãnú umeleckú,
obãiansku i ãisto ºudskú spoveì
ikony ãeskoslovenského protestsongu, bude patriÈ medzi najkraj‰ie vianoãné darãeky nielen pre t˘ch, ktorí
Kryla milovali a milujú, ale aj pre
t˘ch, ktorí majú radi a váÏia si nadãasovú poéziu, dot˘kajúcu sa bezprostredne ich vlastného Ïivota, radi sa
in‰pirujú múdrosÈou in˘ch a vedia
ozajstné umenie vnímaÈ hlavne srdcom. Osobne si hlboko váÏim tento
vydavateºsk˘ poãin skvelého tímu
vydavateºstva Supraphon na ãele
s pani riaditeºkou Ivou Milerovou
a ‰éfproducentom Karlom Deni‰om,
ktor˘ ‰iel do vydania nielen s vysokou profesionalitou, ale bolo v tom aj
srdcieãko, ão bude isto cítiÈ, keì sa
Krylov komplet objaví na pultoch.
Komplet je nielen technicky, ale aj
graficky perfektne spracovan˘ a je
cítiÈ, Ïe tentoraz nejde o "business",
ale hlavne o úprimnú snahu sprostredkovaÈ Krylov filozofick˘, básnick˘ i ºudsk˘ odkaz ão najväã‰iemu
poãtu ºudí. Sám som veºmi zvedav˘,
koºko z nich po Krylovi siahne, lebo
to nám veºa napovie o aktuálnom
stave na‰ej du‰e…
V ãem spatﬁujete odkaz Karla
Kryla i dnes aktuální? âím se Vám
osobnû nejvíce vryl do pamûti?
Je smutn˘m paradoxom, Ïe nikdy
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JE ČAS PUSTIT SI KRYLA
ZNOVU A POŘÁDNĚ NAHLAS!

neboli Karlov odkaz a jeho my‰lienky, básne a piesne tak aktuálne
ako dnes (…), v ãase hlbokej morálnej krízy, pom˘lenej hierarchie
hodnôt a narastajúcej medziºudskej
intolerancie. Je ãas, pustiÈ si Kryla
znovu, poriadne nahlas, a to hlavne
v na‰ej du‰i, aby sme celkom
nezblbli, lebo na na‰om "zblbnutí"
sa uÏ vy‰e 60 rokov systematicky
pracuje... Kryl si zaslúÏi, aby sme
ho poãúvali ako svätca a proroka,
lebo jedin˘ priniesol holú pravdu
o na‰om svedomí... A tú nám Karlova posledná spoveì na DVD/CD
kompletne priná‰a. Karel ovplyvnil
cel˘ môj Ïivot. Nauãil ma pokore
a tolerancii. A Ïe vieru v ãloveka
a ºudskosÈ dostávame do vienka uÏ
pri narodení. Je krásne s touto vierou aj odísÈ, a to aj napriek tomu, Ïe
Vás toºko ºudí v Ïivote sklame
a dokonca Vám ublíÏi. Karel, ako
jeden z mála ºudí, pochopil, preão
Kristus ºuìom odpustil ich krutosÈ
a zradu (...), preto odi‰iel aj on
k "·éfovi" s nikdy neutíchajúcou
vierou v ãloveka vo svojom láskavom a veºkorysom srdci. A podobne ako mÀa, Karel ovplyvnil státisíce ìal‰ích ºudí, za ktor˘ch som si
dovolil toto vyznanie aspoÀ pribliÏne naformulovaÈ. VáÏim si, Ïe ma
Karel poctil úlohou nakrútiÈ jeho
posledn˘, no o to viac dôleÏit˘
odkaz, lebo ten teraz v‰etci potrebujeme a kieÏby sa stal na‰ou kaÏdodennou ºudskou modlitbou…
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UDG AKROBAT SE ROZJEL NA TURNÉ
Kapela UDG (neboli Useless Demi Gods) přichází se svým čtvrtým, v mnoha ohledech přelomovým albem Akrobat. Vydala ho u firmy Supraphon.
vyladili, abychom pouÏitou elektroniku pﬁenesli i do Ïivého hraní.
Je to pro vás tûÏ‰í – a pﬁípadnû
i draÏ‰í?
To zatím úplnû pﬁesnû nevíme,
uvidíme, jak to budeme bûhem koncertÛ zvládat.
Co na va‰i „zmûnu“ ﬁíká skalní
publikum UDG?
Reakce na ná‰ první singl a klip –
na písniãku Pádové otázky – byly
rÛzné. Postupnû si to ale v sobû i na‰i
vûrní pﬁemílají, takÏe vûﬁíme, Ïe pﬁijetí bude v‰eobecnû dobré. Desku
jsme pﬁipravovali dlouho a je dobrá.
Souãasnû dokazuje, Ïe kapela nestojí
na místû, ale stále se nûkam posouvá.
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Desku jste pr˘ nahrávali v nezvyklém klidu…
Nechtûli jsme se zavﬁít na dva
t˘dny ve studiu, kde se nahrají
zvlá‰È bicí, pak kytary, nûco se
nahraje dohromady, pak budou ãtyﬁi
dny zpívat zpûváci a tak dál. To je do
znaãné míry stresující zpÛsob práce,
navíc jste po pár hodinách nahrávání unaven˘, máte unaven˘ i hlas, uÏ
moc nevnímáte… Ná‰ model byl
tedy ten, Ïe natoãíme tﬁeba dvû písniãky, pak si dáme ãtrnáct dní
pauzu, pak zase dvû, necháme písniãky dozrát, producent nám sdûlí
své názory a návrhy na zmûny.
Hezky postupnû, v klidu. Deska tak
vznikala pût nebo ‰est mûsícÛ.
I proto je Akrobat na‰í doposud nejlíp nazpívanou deskou.

K povídání nad albem se se‰la
kapela témûﬁ kompletní, pﬁitom se
kluci ani jednou nepohádali…
¤íkáte si pop-rocková kapela;
nevyluãují se tak trochu tyto dva
Ïánry?
Rozhodnû ne! Jsme skuteãnû
kapela jak popová, tak rocková.
Abychom to je‰tû více specifikovali,
psali jsme dﬁíve na plakáty oznaãení
„underpop“. Pop je od slova populární a my chceme b˘t populární!
âím víc, tím lépe!
Pﬁi práci na novém CD jste spolupracovali s nov˘m producentem…
…kter˘ nám dal nov˘, skvûl˘ zvuk.
Armim Effenberger je jednou z vÛdãích osobností dua zvaného Cartonnage, coÏ je bezesporu na‰e pﬁední
elektropopová hudební formace. Má
tak velké zku‰enosti se samply
a elektronikou vÛbec, a ty zku‰enosti

vnesl do na‰í nové desky. Oproti
tomu pﬁedcházejícímu se na‰e aktuální album vyznaãuje hlavnû tím, Ïe
je tam pouÏitá právû ta elektronika,
samply, klávesy. Je to jiné, neÏ jsme
byli doposud zvyklí. I práce na desce
byla jiná. Dﬁíve jsme producentovi
donesli hotovou písniãku a on ji buì
nechal beze zmûny, nebo jen nepatrnû vy‰perkoval její koneãnou podobu, a to bylo v‰echno. Oproti tomu
Arminovi jsme donesli písniãku a on
s ní producentsky pracoval: dodal
tﬁeba jiné aranÏe, jiné zvuky, nûco
navrhoval pﬁedûlat, nûco vynechat,
nûco pﬁidat. Taková práce se nám
zamlouvá. Písniãky mají drive a souãasnû jsou vkusné. S finální podobou
desky jsme velice spokojeni.
Je to ale je‰tû poﬁád kapela UDG?
Samozﬁejmû, vÏdyÈ my jsme na
takové muzice vyrÛstali a máme ji
v krvi. Navíc ty písniãky jsou poﬁád

NA·E písniãky, melodie zÛstává stejná, základ se nemûní. V kapele je nás
‰est osobností. Finální produkt, tedy
nové album, jsme nechtûli zniãit
nûjak˘mi hádkami; proto jsme si zvolili sedmého ãlovûka, kter˘ je „nad
vûcí“. V˘bûr to nebyl náhodn˘.
Armin uÏ nám zpracoval jednu písniãku, jeho pojetí se nám moc líbilo,
tak jsme ho oslovili na celou desku.
Du‰e UDG pﬁitom nebyla poru‰ena.
Bude se teì li‰it va‰e veﬁejné hraní
od soundu alba?
V pﬁedchozích pﬁípadech byla
jevi‰tní hudební podoba na‰ich koncertÛ stejná, jako podoba albová. To
bychom chtûli udrÏet i nadále
a sound, kter˘ je na desce, pﬁenést
i do koncertÛ. Samozﬁejmû to nejde
úplnû beze zbytku, ale konceptu alba
Akrobat se bûhem vystoupení budeme drÏet. Dokonce jsme absolvovali
„soustﬁedûní“ k tomu, abychom to

KdyÏ jsme u zpûvu – na album jste
angaÏovali tﬁi hosty.
S Ivou Frühlingovou uÏ jsme spolupracovali, takÏe jsme vûdûli, Ïe je
to pohodová a pﬁímá zpûvaãka, se
kterou se dûlá dobﬁe. Dal‰ím hostem
na na‰em novém albu je Bára Hájková z kapely Bags, a tﬁetím Ota Klempíﬁ. Jeho angaÏmá vyplynulo ze dvou
záleÏitostí: jednak máme rádi kapelu
JAR, tﬁeba proto, Ïe co chce, to udûlá,
jednak jsme do titulní písniãky Akrobat potﬁebovali zajímav˘ hlas a navíc
rap. Ota byla tedy jasnou volbou.
S nov˘m albem jste uÏ i vyjeli na
turné…
Opravdu velké, celkem je to tﬁiadvacet zastávek! Celá republika nás
tedy usly‰í, navíc na v‰ech zastávkách
na‰e nové album pokﬁtíme. V Praze
budeme 13.12. v KC Vltavská a celé
turné ukonãíme koncertem 21.12.
v Ústi nad Labem.
A v‰echno uÏ bude smûﬁovat
k VánocÛm!
V‰ichni bez Bohou‰e: Bohou‰ pﬁed
ãasem vymyslel, Ïe bychom mûli
Vánoce trávit spolu, nûkdo upeãe
rohlíãky, nûkdo rumové koule, dal‰í
z kapely bude vánoãní peãivo mazat
marmeládou…
Bohou‰: Tohle mi ale v kapele
nepro‰lo, tak jsem si alespoÀ nechal
zhotovit vánoãní ozdoby, koule
s portréty v‰ech ãlenÛ UDG. O vánocích mi tak pûknû v‰ichni visí na
vánoãním stromeãku!
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UMAKART PŘIVEDL VLKY K VAŠIM DVEŘÍM
Na sídliště prosakuje podzim. Ve výtahový šachtě hučí vítr, světlo na chodbě nesvítí a Bezprsťáka prej po letech pustili z vězení.
Přes tenký zdi slyšíš, co se zdá sousedům vedle. Každej má svý sny. Každej má svý příběhy a každej má svý tajemství. Poslechni si je i ty.
Umakart vydal u Supraphonu album Vlci u dveří.
tak rádi. I tady je lep‰í se na noc
poﬁádnû zamknout a zajistit ﬁetûzem.
A hlavnû neotvírat.
Na Rádiu 1, na Expresu nebo ze
slovenského Radia FM uÏ jste mohli
sly‰et lehce podvratn˘ letní singl
A venku zase pr‰í. Sní kanceláﬁské
my‰i o elektrick˘ch deãkách? TûÏko
ﬁíct. Jist˘ je, Ïe moﬁe nûkde daleko je
azurov˘. A chlapi Ïe maj slanou
kÛÏi.
Osm písniãek otextoval Jaromír 99,
dvû básník Jan Tûsnohlídek. Vizuál
má na starosti nositelka ceny Czech
Grand Design Bára Prá‰ilová a grafické studio Ex Lovers.

“Celá deska je hodnû paneláková.
Sídli‰tû, herny, divn˘ t˘pci, divn˘
lásky. A mezi tím vlci, co ãekaj na
kaÏdou tvoji slabost a chybu, aby tû
mohli roztrhat na kusy. Nic krásn˘ho
na první pohled. Ale v‰ichni to prostﬁedí dÛvûrnû známe a máme ho
pod kÛÏí. Trochu nostalgie, a trochu
Ïhavá skuteãnost,“ ﬁíká Jaromír 99.
“Je to takovej mûstskej folklór. Vãetnû krojÛ.”
Umakart podpoﬁí na podzim nové
album i ‰ÀÛrou koncertÛ. Jako host
vystoupí s kapelou i nekompromisní
Jan Tûsnohlídek. Na vût‰ích koncertech se v roli pﬁedkapely objeví ILLE,

jejichÏ zpûvaãku Olgu Königovou
mÛÏete zaslechnout na albu ve vûtrn˘ch vokálech. O projekce se postará
VJ Clad.

TURNÉ
21. 11. - Brno - Fléda
22. 11. - Olomouc - Jazz Tibet
23. 11. - Valašské Meziříčí - M-klub
24. 11. - Opava - Klub Art
28. 11. - Plzeň - Pod Lampou
29. 11. - Düsseldorf - Zakk
13. 12. - Praha - Palác Akropolis

Foto © Bára Prášilová

Pﬁi‰el ãas dát se zase dohromady.
Po osmi letech od debutu Manuál,
po filmu Alois Nebel, po neãekaném
vánoãním hitu PÛlnoãní a comebackovém albu Dobr˘ ãasy Václava
Neckáﬁe.
Po tom v‰em jsou Jaromír 99,
Du‰an Neuwerth, Jan P. Muchow,
Jura Hradil a Tomá‰ Neuwerth zpátky s deseti nov˘mi skladbami.
Místo ÏiÏkovsk˘ch ãinÏákÛ ãekejte
panelovou periferii. Zdánliv˘ bezpeãí. I tady ale mÛÏete prohrát celej
Ïivot v nervním pﬁítmí herny. I tady
se mÛÏete beze stopy ztratit. Jako
Kuku a Koko, dva kluci, co se mûli

VÁCLAV NECKÁŘ S BRATREM
JANEM A AUTORY PÍSNÍ Z ALBA
DOBRÝ ČASY –
JAROMÍREM ŠVEJDÍKEM
A DUŠANEM NEUWERTHEM
PŘEVZALI PLATINOVOU DESKU

SU 6066-2

Foto © Martin Kubica
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MARTA KUBIŠOVÁ … A JEJÍ ZLATÁ ŠEDESÁTÁ
Jestli má v naší zemi někdo právo být symbolem zlatých šedesátých let, je to Marta Kubišová. K jejímu životnímu jubileu
vydal Supraphon kolekci 6 CD nazvanou - jak jinak - Zlatá šedesátá. Grafika evokuje přebaly tehdejších singlů,
a když se zaposloucháte do té spousty úžasných písní a balad, ocitnete se doslova v jiném světě!
Jaká byla va‰e první reakce, kdyÏ
jste vidûla tuhle ohromnou kolekci
písní – pﬁesnû 125, natoãenou v rozmezí let 1965 aÏ 1969?
Vydechla jsem údivem a ﬁekla „To
není moÏn˘!“ Uvûdomila jsem si nad
tím, kolik tehdy ãlovûk musel mít
nazpíváno singlÛ, neÏ si mohl dovolit natoãit LP desku.
V kolekci jsou také tzv. rarity, které
posbírali va‰i fandové, a dosud nikdy
nevy‰ly. Zaskoãila vás nûkterá?
Pﬁekvapená jsem byla u ﬁady vûcí.
Tﬁeba kdyÏ mi zavolali, Ïe se na‰la
Polárka, tak jsem na to ﬁekla, Ïe tu
jsem urãitû nedûlala – a dûlala. O písniãce KdyÏ nastanou de‰tû jsem taky
netu‰ila podobnû jako o Vítr mi nûco

vzal, kde se navíc uÏ asi nikdy nedopátráme autora.

v srpnu 1968 protestovali na Rudém
námûstí v Moskvû proti na‰í okupaci.

Pﬁi poslechu va‰ich hitÛ si ãlovûk
uvûdomuje, jak silné mûly texty
a jaké emoce musely ve své dobû
vzbuzovat – tﬁeba Tajga blues nebo
Cesta. Uvûdomovala jste si, Ïe si
jejich interpretací mÛÏete ublíÏit?
Takhle jsem vÛbec nepﬁem˘‰lela.
Bylo mi úplnû jedno, co riskuju. Potﬁebovala jsem to prostû sdûlit. Vzpomínám si na povinnou pﬁedvádûãku
v roce 1969, kde se mû ptali, co si
pod tím Tajga blues myslím. Tak jsem
jim opáãila „A vy nemáte ten text?“
Se ZdeÀkem Rytíﬁem jsme se domluvili, Ïe to bude píseÀ na poãest sedmi
stateãn˘ch sovûtsk˘ch obãanÛ, kteﬁí

KdyÏ jste s Helenou Vondráãkovou
a Va‰kem Neckáﬁem vytvoﬁili skupinu Golden Kids, mûli jste na repertoáru mj. písniãku Hej, pane zajíci.
Doteì jsem netu‰ila, jaké jinotaje
skr˘vala!
Vidíte, zrovna tuhle rozvernou písniãku jsem nerada zpívala, protoÏe
jsme pﬁi ní museli skotaãit. Zatímco
Va‰ek a Helena mi pﬁipadali jako dûti
a to skákání k nim patﬁilo, mnû to
úplnû nesedlo. Ale jinak máte pravdu
– kdyÏ tam zpíváme „Nedûlej rytíﬁe,
plat má‰ dva halíﬁe,“ byl tím zajícem
mínûn Zdenûk Rytíﬁ. Tak mu to napsal
jeho kamarád Honza Schneider.

Jan Schneider, Zdenûk Rytíﬁ,
Pavel Vrba, Ivo Fischer, Eduard
Kreãmar – v‰ichni tihle textaﬁi vám
zﬁejmû psali pﬁímo „na tûlo“...
âásteãnû jsem si texty vybírala já,
ãásteãnû si oni vybírali mû. V‰ichni
jsme ale tehdy byli kamarádi.
Musíme zmínit je‰tû skladatele
a prvního soukromého producenta
Bohuslava Ondráãka, kter˘ vás pr˘
objevil a hodnû vás ovlivnil.
On si myslel, Ïe mû objevil, ale
Karel Mare‰ tvrdil, Ïe mû objevil
o rok dﬁív! S Bohuslavem Ondráãkem jsem vystupovala uÏ v pardubickém Stop divadle a pak v plzeÀské
Alfû…Jsem mu vdûãná, Ïe mûl tu
odvahu pﬁijmout mû, naprosto „nezformovatelnou“. Trvala jsem na tom,
Ïe si budu zpívat takov˘m zpÛsobem, jak˘m se mi chce, a ne tak, jak
bylo tehdy v módû. Jinak jsem spí‰ já
formovala Ondráãka. âasto se stávalo, Ïe mi nad‰enej ráno nûco pﬁehrával a já jsem ho zarazila: „Nad tím se
zamysli, to‘ s ukradl.“ Mûla jsem
tehdy naposlouchanej Luxembourg
a znala jsem v‰echny novinky…
VraÈme se je‰tû k jedné raritû
z va‰í kolekce Zlatá ‰edesátá. Je to
píseÀ Tvé jméno Jan – Pocta Janu
Patoãkovi. Natoãila jste ji v roce
1978. Jak k tomu do‰lo?
Slova napsal po smrti signatáﬁe
Charty 77 profesora Jana Patoãky spisovatel Pavel Kohout na melodii
písnû amerického dua Mike and
Tonelle. Tu písniãku jsem znala díky
svému bratrovi, kter˘ mi posílal
desky se souãasnou americkou
a kanadskou muzikou. MoÏná ale
nejdﬁív vznikl text…MÛj tehdej‰í
muÏ Jan Moravec zaﬁídil v nûjakém
dabingovém studiu v Praze utajenou
frekvenci a my to tam nahráli. Pak za
námi na Vysoãinu, kde jsem tehdy
trávila vût‰inu ãasu, pﬁijel kameraman Standa Milota a natoãil klip.
Nemûla jsem ani Ïádná líãidla, abych
se nûjak upravila – tam jsem je nepotﬁebovala.

Foto © Otto Dlabola

KdyÏ vám zakázali veﬁejnû vystupovat, zpívala jste si tﬁeba jen tak
doma pro radost?
VÛbec ne. Zpívání jsem v sobû úplnû
zamkla a myslela jsem si, Ïe se k nûmu
uÏ nevrátím.
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ŽIVOTNÍ ROLE
BARBORY HRZÁNOVÉ

SU 6172-2

Román Darda je závûreãnou knihou
z volné trilogie spisovatelky Ireny
Douskové. Skuteãn˘ proÏitek mezních situací a schopnost jeho sdûlení
je neocenitelnou pﬁedností zajímavého, vtipného a silného románu.
Nahrávka navazuje na ãtyﬁdiskov˘
komplet pﬁedchozích audioknih Hrd˘
BudÏes a Onûgin byl Rusák, které rovnûÏ naãetla Barbora Hrzánová. „Moc
se mi líbí herecká poloha a energie,
kterou Bára do interpretace m˘ch

knih vloÏila a jsem jí vdûãná, Ïe Helenu Souãkovou, hlavní hrdinku románÛ, provází od zaãátku aÏ do konce,“
komentuje vydání audioknihy Irena
Dousková a dodává „Mám radost ze
souãasného trendu, kdy knihy vychází i v audio podobû. V‰echno, co nûjak˘m zpÛsobem podporuje ãtení, kníÏky, literaturu, je dobré… audioknihy
také ráda poslouchám, nejãastûji na
chalupû. TakÏe je mám spojené
s pocitem klidu, pohody a tichého
venkovského podveãera,“ doplÀuje
svoje úvahy autorka.
Románov˘ bestseller Darda se
doãkal také originálního divadelního
zpracování v reÏii známého herce
a dramatika Arno‰ta Goldflama. Tato
chytlavá novinka Divadla Na Jezerce
má premiéru s magick˘m datem 12.
12. 2012. V hlavní roli uvidíme Báru
Hrzánovou, spolu s ní v Dardû hrají
Lenka Vlasáková, Milu‰e ·plechtová,
Petr Vacek, Jan Hru‰ínsk˘ a dal‰í
herci z Jezerky. Darda je jiÏ dvacátou
‰estou premiérou Divadelní spoleãnosti Jana Hru‰ínského, která letos
slaví své desáté narozeniny.

Foto © Marie Votavová

V pátek 9. listopadu 2012 vyjde bestseller Ireny Douskové Darda jako
audiokniha načtená Barborou Hrzánovou. Kromě 5CD si ji bude možné,
hned v den vydání, koupit v digitální podobě na adrese
SUPRAPHONline.cz a zároveň se dostane do nabídky dalších digitálních
servisů, jako jsou například Audioteka.cz, MusicJet a iTUNES.

HURVÍNKOVO TRÁPENÍ
SE ŠKOLOU…
Divadlo Spejbla a Hurvínka rozdává již osm desetiletí radost napříč
generacemi. Patří také k fenoménům na zvukových nosičích. V průběhu
let se prodalo 5 397 500 šelakových a vinylových desek, audiokazet, CD
a DVD s jejich humornými příběhy.

Foto © Martin Kubica

Foto © Martin Kubica

Na zaãátku listopadu Supraphon
roz‰iﬁuje bohatou diskografii Spejbla
a Hurvínka o novou nahrávku, která
vznikla podle scénáﬁe Heleny ·táchové. Album se jmenuje Hurvínkovo trápení se ‰kolou.
¤editelka Divadla S+H Helena ·táchová k nové nahrávce uvedla:
„Notorick˘ ‰kolák, zá‰kolák a po‰kolák Hurvínek má se ‰kolou stálé problémy. A není divu. ·estaosmdesát
let usedat den co den do ‰kolní lavice
ve stejné tﬁídû, není zrovna k závidûní. Není divu, Ïe tak bystrého kluka,
jak˘m je Hurvínek napadne, Ïe si
ulehãí osud mnoha rafinovan˘mi
zpÛsoby, kter˘mi se uãitelÛm i svému
rodiãi za svÛj údûl jaksepatﬁí "odmû-

ní." O jeho nezmûrné fantazii ve
vym˘‰lení ‰kolních ro‰Èáren, svûdãí
i toto CD se ‰kolní tématikou.“

SU 6169-2

ČTYŘLÍSTEK K POSLECHU
Myšpulín Tomáš Hanák, Bobík
Milan Šteindler, Fifinka Magdalena
Reifová a Pinďa David Novotný
to je exkluzivní sestava oblíbeného
komiksového Čtyřlístku v audio
nahrávce Supraphonu, která
vychází 23. listopadu na 2CD pod
názvem Čtyřlístek v pohádce. Půjde
o veselé i napínavé dobrodružství
oblíbených komiksových hrdinů.

SU 6171-2
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SÓLISTA VÍDEŇSKÉ OPERY ADAM PLACHETKA
VYDÁVÁ SVŮJ DEBUT S HÄNDELOVÝMI ÁRIEMI
V Händelově skladatelské kariéře představují oratoria výrazný vrchol a skladatele zachránila od opakované krize vlastního operního
podnikání. Tato jeho tvorba nikdy nezmizela z evropského repertoáru, a i kdyby Händel nenapsal nic jiného, svým Mesiášem si získal
nesmrtelnost. U příležitosti vydání alba, jehož repertoár je sestaven z árií, které Händel ve svých oratoriích napsal, si povídáme
s Adamem Plachetkou, který je od roku 2010 členem Vídeňské státní opery.

SU 4116-2

Na nahrávce je vám partnerem
skvûle hrající Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka.
Byla to va‰e první spolupráce?
V Ïádném pﬁípadû. Roman mû
vlastnû k barokní hudbû pﬁivedl.
Nastudoval jsem s ním asi pﬁed deseti lety svého prvního Mesiá‰e a od té
doby se snaÏíme stále udrÏovat kontakt a vym˘‰let nové projekty.

Foto © Petr Kurečka

Adame, co bylo pﬁi nahrávání alba
obtíÏné a co vás tﬁeba i pﬁekvapilo?
Asi nejvíc stresující byl nedostatek
ãasu. Nebylo ho na rozdávání. Navíc
zrovna ve stejné dobû probíhal v Tﬁebíãi jak˘si festival, kter˘ nám ãasto
ru‰il tichá místa. Díky dobré organizaci a pevn˘m nervÛm v‰ech ve sboru
i orchestru se ale nakonec v‰e zvládlo.

CZECH ENSEMBLE BAROQUE Orchestra & Choir

Árie z oratorií G. F. Händela zazní
na va‰em praÏském koncertû 13. 11.
2012. v Rudolfinu. Jak se na praÏské
publikum tû‰íte? A budete s tímto
koncertním programem vystupovat
i v jin˘ch mûstech?
Na praÏské publikum se tû‰ím
pokaÏdé. Je krásn˘ pocit zazpívat si
obãas doma. BohuÏel to není tak
ãasto, jak bych si pﬁál. Letos mi termínovû vy‰lo minimum pﬁedstavení
v divadle, tudíÏ jsem rád, Ïe se to
daﬁí trochu kompenzovat koncerty.
Stejn˘ program jako na CD a v Praze
se chystáme uvést je‰tû v únoru
v Brnû a ve Zlínû.
Co nového pﬁipravujete? Co vás ve
v˘hledu pﬁí‰tího roku ãeká a jak zatím
své vídeÀské angaÏmá hodnotíte?
AÏ do konce roku jsem témûﬁ
nepﬁetrÏitû ve Vídni. Právû probíhají
pﬁedstavení Tita. ZároveÀ pﬁipravujeme listopadovou premiéru Gluckovy Alceste. Potom se tû‰ím na Dulcamaru v Nápoji lásky a Harlek˘na
v nové inscenaci Ariadny na Naxu.
Na jaﬁe bych mûl absolvovat svÛj
debut ve Spojen˘ch státech. S Maestrem Mutim a Chicagsk˘m symfonick˘m orchestrem budu zpívat Bachovu M‰i h-moll. Potom se vracím do
Vídnû na sérii Bohémy a léto strávím
v Glyndebourne jako Figaro. Své
vídeÀské angaÏmá zatím hodnotím
velmi pozitivnû. Je to skvûlá prÛprava pro dal‰í umûleckou dráhu. TûÏko
bych jinde nastudoval tolik repertoáru, vidûl tolik rÛznorod˘ch pﬁedstavení a potkal tolik skvûl˘ch kolegÛ.

Otázka pro šéfdirigenta Czech Ensemble Baroque Romana Válka
Jak hodnotíte spolupráci Czech Ensemble Baroque s Adamem Plachetkou?
KdyÏ se Adam jako 19 let˘ student konzervatoﬁe poprvé objevil na Letní ‰kole barokní hudby tehdy v Rajnochovicích, a na první orchestrální zkou‰ce vy‰vihl trumpetovou árii z Mesiá‰e, kterému byla ‰kola tehdy zasvûcena, vûdûl
jsem od prvního okamÏiku, Ïe jde o naprosto v˘jimeãn˘ talent. Byly tam znát velké vzory, ale zároveÀ bylo jasné, Ïe
nejde o Ïádné slepé napodobení, n˘brÏ uÏ tehdy byl cítit vlastní AdamÛv pﬁístup. Od té doby, díky své cílevûdomosti,
smyslu pro zodpovûdnou pﬁípravu absolvoval velmi strmou cestu vzhÛru. Jsem rád, Ïe byl jedním z mála interpretÛ,
kteﬁí se nebáli kooperovat v oblasti autentické interpretace a s velk˘m nasazením s námi absolvoval Polyféma
v Handelovû opeﬁe Acis and Galatea, po té pﬁi‰lo provedení Giovanniho, oratoria Mesiá‰, Juda Makabejsk˘, ale také spolupráce na Stravinského Svadebce a MartinÛ Kytici. Pro Czech Ensemble Baroque je spolupráce s Adamem logick˘m
vyústûním profesionálního rÛstu, radostn˘m muzicírováním s naprost˘m profesionálem zpívajícím hudební NHL…
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SMETANOVO TRIO
BRAHMSOVA HUDBA NÁM DÁVÁ VOLNOST!
Renomované a kritikou vysoce oceňované Smetanovo trio po dokončení nahrávky kompletních trií Antonína Dvořáka logicky navazuje integrálem
díla Johannesa Brahmse. U příležitosti vydání nového alba jsme si povídali s klavíristkou Jitkou Čechovou.
blízká, cítíme se ohromnû svobodní
pﬁi její interpretaci, ov‰em pochopitelnû pokud se chceme dostat aÏ do
samotné hlubiny citovû emoãního
náboje Brahmsova díla, je nutno do
interpretace vloÏit v‰e – fyzicky
i psychicky, coÏ je nejnároãnûj‰í pﬁi
natáãení, kdy ãlovûk nesmí ani na
chviliãku z nasazení polevit.

nostem vytvoﬁí s hráãi Smetanova
tria harmonick˘ celek. A to si myslíme, Ïe se v pﬁípadû Ludmily Peterkové a Pﬁemysla Vojty skvûle podaﬁilo.
I nahrávání s tûmito mistry sv˘ch
nástrojÛ probíhalo ve vzájemnû
inspirativním duchu. PﬁestoÏe nahrávání CD vyÏaduje obrovské úsilí, pﬁiná‰ela tato práce v‰em radost.

Hostem Smetanova tria na
nahrávce je klarinetistka Ludmila
Peterková a hornista Pﬁemysl Vojta.
Proã padla va‰e volba právû na tyto
muzikanty?
Jednou z hlavních premis Smetanova tria je absolutní interpretaãní
soulad mezi jednotliv˘mi hráãi. Pﬁi
hledání spolupracovníkÛ pro tento
projekt jsme si vyt˘ãili jasn˘ a logick˘ cíl. Najít takové muzikanty, kteﬁí
díky v˘razovû hudebním a zároveÀ
‰piãkov˘m instrumentálním schop-

Co nového Smetanovo trio pﬁipravuje v závûru leto‰ního roku a co vás
ãeká v roce 2013?
Vedle tuzemsk˘ch koncertÛ – mj.
vystoupení na zahajovacím koncertu festivalu Zlatá Praha a na zahájení komorního cyklu Janáãkovy filharmonie Ostrava – nás je‰tû
v tomto roce ãeká zájezd do Francie
a Mexika, kde budeme hrát v metropolích obou zemí, v PaﬁíÏi a v Mexiko City. Novoroãnû v pﬁí‰tím roce
jedeme do ·v˘carska a hned vzápûtí

nás ãeká opût Francie, poté Anglie,
USA, Japonsko, JiÏní Korea a âína.
Z ãesk˘ch koncertÛ jmenujme za
v‰echny vystoupení na festivalu
Dvoﬁákova Praha, Festivalu Emmy
Destinnové a v komorním spolku
âeské filharmonie.

SU 4072-2

Foto © Lenka Hatašová

S klavírem si Brahms vyslouÏil
obdiv jiÏ v dûtství, ãasto byl sám prvním interpretem sv˘ch skladeb.
Mezi prvním triem, jeÏ Brahms psal
jako dvacetilet˘, a tím posledním se
rozprostírá témûﬁ 40 let skladatelova Ïivota. PociÈovali jste tento ãasov˘ rozptyl i pﬁi jejich nastudování
pro novou nahrávku?
Brahms má svÛj nezamûnitelnû
jasn˘ rukopis. JiÏ jeho rané skladby
jsou snadno mezi romantiky rozpoznatelné. V konkrétním pﬁípadû jeho
klavírních trií nutno dodat, Ïe jeho
první trio H dur op. 8 pro‰lo pár let
pﬁed smrtí v˘znamnou autorskou
revizí. V˘voj v kompozici trií smûﬁuje spí‰e k opro‰tûní od velkého symfonického zvuku, k jednoduchosti
a geniální stﬁídmosti vyjádﬁení. Jádro
ov‰em u Brahmse zÛstává, Ïádné
nelogické experimenty se u nûj nekonají. Brahmsova hudba je nám velmi

SUPRAPHON PR & Promotion kontakt: tel.: 221 966 602/ 221 966 604; propagace@supraphon.cz; www.supraphon.cz

