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Stejně jako Povídky, staly se i Nové povídky Zdeňka Svěráka knižním bestsellerem. Podobně jako u „prvních“
Povídek, má i audionahrávka Nových povídek ambici stát se nejúspěšnější mezi zvukovými nosiči. Lidské
a moudré povídky v nezaměnitelném podání autora (jednu povídku čte Daniela Kolářová) se dají poslouchat
pořád dokola. Vedle klasických 2CD je nabízejí i internetové servery v čele se SUPRAPHONline.cz.
Na CD se vešlo šest povídek, internet jich nabízí všech devět.
Škála jejich postav je široká: od postiženého kluka přes umělce a jeho slušného taxikáře a účastníka
abiturientských srazů až po ženu, které utekl život skrz prsty a která sní o klidné vězeňské cele.
Příjemné je i povídání s autorem
povídek Zdeňkem Svěrákem.

vymy‰lená. První ãást je o klavíristovi z kavárny Slavia, kterému ‰védská
hrabûnka nabídla k‰eft: mûl za dobré
peníze hrát u ní na zámku. Ve skuteãnosti ji klavírista odmítl. Já jsem
si ale ﬁekl: co by se asi stalo a co by
ten klavírista proÏil, kdyby nabídku
pﬁijal?

Co vám nejvíc pomáhá vÏívat se
do postav sv˘ch povídek?
KdyÏ ãlovûk cokoliv o lidech pí‰e,
je nezbytné, aby se vÏil do jejich situace. Do situace muÏsk˘ch se nám,
chlapÛm, vÏívá asi lépe; musíme si
ov‰em umût pﬁedstavit i to, Ïe jsme
Ïena nebo dívka. Anebo dítû. Tady
nám snad pomÛÏe zku‰enost nebo
intuice. MoÏná Ïe jako chlapi nenapí‰eme o Ïenách nikdy tak dobﬁe,
jako autorky – Ïeny.

A dal‰í konkrétní vûci ve va‰ich
povídkách – chodíte na abiturientské srazy?
Chodím a nemÛÏu se vymluvit.
Organizátoﬁi si totiÏ nejdﬁív zjistí,
kdy mám ãas a podle toho sraz zorganizují. Jsou to samozﬁejmû srazy
smutnoveselé. A toho smutku stále
pﬁib˘vá. V povídce Sraz na‰í tﬁídy
jsem se snaÏil tuhle atmosféru zachytit. A zavzpomínat na kantory, které
jsem jako gymnaziální student
poznal a kteﬁí stojí za oslavu. I konec
téhle povídky je skuteãn˘. KdyÏ jsme
naposledy odcházeli ze srazu od
na‰eho tﬁídního, volali jsme na nûj:
„Tak zase za rok, Romane. A on
odpovûdûl jako v té povídce: „Dycinky!“ A za rok uÏ jsme se s ním nevidûli.

Jak˘mi zásadami se ﬁídíte pﬁi
autorském ãtení?
Pﬁedstavte si situaci: nûkdo si
zapomene br˘le a ﬁekne mi, abych
mu pﬁeãetl dopis, kter˘ mu právû pﬁi‰el. A já zaãínám ãíst; plánovitû civilnû. Postupnû mû to ale strhne a pﬁistihnu se, Ïe zaãnu víc hrát, Ïe se do
vûci víc vÏívám. Stále si ale díky
jak˘msi tykadlÛm hlídám, aby toho
vÏívání se nebylo moc.

Funguje u vás pﬁi ãtení nûjaká
autocenzura?
Autocenzura je daná etikou nebo
citem. Nebojím se, Ïe bych si tﬁeba
z toho kluka dûlal legraci, protoÏe to
nechci. Nedûlám to tak ani v Ïivotû.
Psal jste povídku Nákup s tím, Ïe
by ji na CD mohla naãíst Daniela
Koláﬁová?
V první knize byly dvû povídky
„pro dámy“, ve druhé jenom jedna.
Ale pﬁi psaní jsem si ani neuvûdomoval, Ïe pﬁijde chvíle, kdy je nûkdo
bude muset naãíst. AÏ pozdûji jsem
si ﬁekl, Ïe téhle povídce by víc slu‰el
Ïensk˘ hlas.
Daniela Koláﬁová ãetla jednu povídku uÏ na prvním povídkovém 2CD.
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Povídku Betlémské svûtlo ale
pﬁeci jenom ãtete trochu jinak hned
od zaãátku…
Tady jsem váhal, jak tu povídku ãíst,
aby to nevyznûlo nepﬁíjemnû. Hlavní
postavou povídky je postiÏen˘ chlapec, to se nûjak projevit musí. Je to
v tempu, v horeãnatosti mluvy…
nevím, jestli se to podaﬁilo. Ale máte
pravdu, Ïe tuto povídku ãtu trochu
jinak neÏ ostatní.

S Danielou Koláﬁovou se znám uÏ
dlouho, takÏe vím, jak je tvárná a jak
umí pracovat s hlasem. V‰imnûte si,
Ïe tﬁeba ve zmínûné povídce Nákup
má trochu jin˘ hlas, kdyÏ vypráví
jako stará Ïena, a jin˘, kdyÏ vzpomíná na dívãí léta.
Byl jste u toho, kdyÏ povídku naãítala?
Ano, byl jsem u toho jako pﬁihlíÏející. Îádnou radu jsem neposkytl, jen
jsem ti‰e Ïasnul.
Jaká byla role reÏisérky a producentky Nadi Dvorské?
Naìa Dvorská je v˘borná. Raduje
se z toho, kdyÏ se vám vûci povedou
– a to já potﬁebuju. A kromû toho vás

upozorÀuje na vûci, které jste ﬁekl
‰patnû. Dobﬁe tomu rozumí, je totiÏ
velmi vzdûlaná – a to i jazykovû.
U Dany Koláﬁové ale nebylo tﬁeba
moc zásahÛ. Dana pﬁi‰la dokonale
pﬁipravená, mûla v‰echno promy‰lené a vûc prostû vystﬁihla. Kam se na
ni hrabu!
Vyjádﬁil jste se kdesi, Ïe pﬁi psaní
jako byste obaloval pecku duÏninou…
Ano. Moje povídky mají reáln˘
základ, kolem kterého nabaluji to, co
si dovymyslím. Jako pﬁíklad uvedu
povídku Dvojí vidûní, která se na CD
neve‰la, ale je moÏné si ji stáhnout
pﬁes internet. Její první pÛle je opﬁená o skuteãnost, druhá je úplnû

Máte svého taxikáﬁe?
Já ne, ale má ho Jarda Uhlíﬁ, mÛj
kamarád a hudební skladatel. On má
takového slu‰ného taxikáﬁe, jak˘ je
v té povídce, na kterou naráÏíte. Jmenuje se O slu‰ném taxikáﬁi.
Co mu, jako ãlovûk, kter˘ se ãe‰tinou Ïiví, ﬁíkáte?
Vysvûtluji to ve zmínûné povídce.
¤eã, v na‰em pﬁípadû ãe‰tina, je
nástroj, kter˘ bychom mohli pﬁirovnat k varhanám; varhany mají rÛzné
rejstﬁíky, pﬁiãemÏ nûkam se hodí
jeden, jinam se hodí zase druh˘.
Mluvit poﬁád naprosto spisovnû je
nepﬁirozené, nepatﬁiãné. Do rozhlasového mikrofonu se vût‰inou snaÏím mluvit co nejspisovnûji, protoÏe
vím, Ïe moje povídání bude vysíláno. Pﬁitom se mi stává, Ïe na to za
chvíli pﬁestanu myslet a dostanou se
mi tam tvary z obecné ãe‰tiny, ale
mnû to nevadí. Získá to na pﬁirozenosti a bezprostﬁednosti. Jazyk není
jenom nástroj. KdyÏ ho pouÏíváte
jako spisovatel, je zároveÀ i hmotou.
Je zároveÀ kamenem i dlátem.
Z toho jazyka tvoﬁíte. Na to pﬁi‰li uÏ
ãe‰tí jazykovûdci jako Jan Mukaﬁovsk˘ a jiní.
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PRAŽSKÝ VÝBĚR
TŘICET LET STRAKY V HRSTI
Na konci března vyjde jubilejní
edice zvukově remasterovaného
a nově zabaleného kultovního
rockového alba!

Nûkteﬁí ãtenáﬁi je oznaãují za trochu bolavûj‰í neÏ byly ty první.
Tohle neumím posoudit. MoÏná
tady sehrálo roli stárnutí. Pﬁeci jenom
kdyÏ ãlovûk stárne, má smutnûj‰í
my‰lenky… Nevím. Pﬁipadalo mi ale,
Ïe v kaÏdé povídce je i nûco veselého.
Îe v kaÏdé humor alespoÀ doutná.
Máte smutnûj‰í my‰lenky, ãím jste
star‰í?
âasto ano, ale to má kaÏd˘. KaÏdé
ráno po probuzení; kaÏdé narozeniny, kdy pﬁib˘vají ãíslice k va‰emu
vûku – to vám na náladû nepﬁidá. Ale
ãlovûk to musí rozchodit.
Ke smutnûj‰ím my‰lenkám pﬁispívají zﬁejmû i lidé, kteﬁí vás opou‰tûjí…
To si pi‰te, Ïe pﬁispívají. Nedávno
jsem jel po del‰í dobû hrát Nûmého
Bob‰e, tak jsem si ho v autû pustil na
cédeãku, abych si osvûÏil svou roli.
A zjistil jsem, Ïe ke mnû promlouvají tﬁi neboÏtíci!
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Z jakého ãasového období Nové
povídky pocházejí?
Psal jsem je tﬁi roky. ProtoÏe pí‰u
pomalu, vychází to tak, Ïe jsem
napsal za rok tﬁi. V‰echny jsou
z období po prvních povídkách,
Ïádná není star‰í.

Na václavsk˘m Václaváku, PraÏákÛm
je hej, Zubatá, Proã jen já nebo Tango
Ropotámo, ale vlastnû v‰echny
z kazet národem sjíÏdûné písnû, jsou
totiÏ dodnes v˘born˘m svûdectvím
toho (ne)ãasu. Zvukovû remasterovaná reedice kultovního alba PraÏského
v˘bûru vychází u pﬁíleÏitosti tﬁiceti
let od jeho nahrání.
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KBYBY PRASE MĚLO KŘÍDLA
JE ALBUM S DOBRÝM PŘÍBĚHEM!
UÏ Mark Twain napsal povídku
o nebohém muÏi, kterému v hlavû
uvízla „populární melodie“ a nemohl se jí nijak zbavit. Americk˘ neurolog a popularizátor Oliver Sachs
popisuje pacienta, kterému po t˘dny
bez ustání znûla v hlavû znûlka televizního seriálu Îenat˘ se závazky
a kterého vyléãil jen pobyt ve vysokohorské pustinû. Ano, známe ty
situace, kdy nûjaká píseÀ skrze svou
intenzivní pﬁítomnost prosákne do
na‰eho nitra. Rodiãe dobﬁe vûdí, jak
pekelnû loajální dokáÏí b˘t dûti
k hudbû, kterou si oblíbí: tlaãítko
„repeat“ pak tisknou neúnavnû, ztracení mimo ãas, s oãekáváním dal‰í
porce slasti, pro niÏ mûli Faust
s Mefistofelem smluvené heslo:
„OkamÏiku, prodli!“ Proto je tak
dÛleÏité, kterou hudbu sv˘m dûtem
(anebo dítûti v sobû) naservírujeme:
uÏijeme si ji pak dost a dost.
Album Kdyby prase mûlo kﬁídla
pﬁi‰lo v devadesát˘ch letech do situace velmi vyprahlé, co se t˘ãe ãeské
hudby pro dûti. PﬁestoÏe diskoskotaãení s robotick˘mi hlasy ·moulÛ strhalo prodejní rekordy, pro ﬁadu rodiãÛ a uãitelÛ bylo nemyslitelné, Ïe by
nûãím takov˘m krmili své dûti (pro
ﬁadu bohuÏel ne). Petr Skoumal se
opíral jen o vlastní dlouholet˘ pﬁístup k hudbû: jakkoli s Janem VodÀansk˘m napsali tﬁeba písnû pro
v˘teãn˘ dûtsk˘ filmov˘ muzikál Pﬁijela k nám pouÈ (1974), vcelku vlastnû nikdy specificky „dûtskou“ tvorbu
nepûstovali. Místo toho v jejich pís-
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Jaroslav Uhlíﬁ napsal na CD
hudbu.
Jarda si povídky poslechl a usoudil,
Ïe by bylo nejlep‰í, kdyby vymyslel
jeden krásn˘ motiv a ten varíroval.
A nechal ho znít i v rÛzn˘ch nástrojích, takÏe tam zazní tﬁeba samotná
flétna, jinde tﬁeba klavír. Hezky to
vymyslel a napsal. I kdyÏ tam moc
prostoru nemûl. A Naìa Dvorská, uÏ
jsme zase u ní, ty hudební pﬁedûly
vybrala tak, Ïe vÏdycky sednou.

Najít nahrávku s pohnutûj‰ím osudem je docela tûÏké: Straka v hrsti se
stala dokladem velkého talentu
hudebníkÛ a stupidity komunistického systému. I pﬁes znaãn˘ poãet nejrÛznûj‰ích historek kolem ohromného úspûchu, následn˘ch restrikcí, ba
i zásahÛ pendrekÛ pﬁíslu‰níkÛ VB na
silnû excentrick˘ch koncertech, je na
Strace v hrsti urãitû stále nejpodstatnûj‰í muzika. Nepochybnû ovlivnûná

lecãím snad novovlnním, ale pﬁedev‰ím zaloÏená na pﬁekvapiv˘ch nápadech, znaãné kompoziãní a instrumentální zdatnosti i textech s neãekanû aÏ dadaistick˘m dopadem.
Pánové âok, Hrube‰, Kocáb a Pavlíãek + Tomek byli sice na pódiu v‰elijak nastrojeni a maskováni, ale tím
hitovost songÛ nezaãínala. Hrabû X,

ních po dvacet let svobodnû bujela
hravost, která je spoleãná nezletil˘m
i dospûl˘m dûtem, pohled nezatíÏen˘
konvencemi, kter˘ dokáÏe spojit to,
co se bûÏnû nepotká. Málokdo u nás
si vypûstoval „hlas, kter˘ nehne
brvou“, tedy tak stoick˘ vokální projev jako Skoumal. Nárokuje si klidnou, jaksi gentlemanskou nevzru‰enost, i kdyÏ zpívá „úÀa-úÀa-úÀana“.
Myslím, Ïe kdyÏ dûti poslouchají
tuhle dospûlou dikci, jak vypráví
(lépe: sdûluje) písnû o tygrovi v PaﬁíÏi ãi koÈatech ve ãtverci, s nadûjí
a úlevou zji‰Èují, Ïe ve svûtû velk˘ch
mají své dÛvûryhodné spojky.
Nedlouho po prvním vydání téhle
desky jsem v jedné vsi v Orlick˘ch
horách usly‰el KdyÏ jde mal˘ bobr
spát coby znûlku obecního rozhlasu:
chrãela bﬁesknû z veﬁejn˘ch amplionÛ a já si ﬁíkal, jak asi vypadalo zasedání zastupitelstva, na nûmÏ se rozhodlo, Ïe právû Bobr. Petr Skoumal
zkrátka pﬁi‰el na tomto albu (spolu se
sv˘mi v˘sostn˘mi dodavateli textÛ
Emanuelem Fryntou, Janem VodÀansk˘m a Pavlem ·rutem) s hudbou,

která je pﬁedurãena k dlouhému klikatému pﬁíbûhu. Vine se pﬁes spoustu
rodin, ‰kol a ‰kolek, dûtsk˘ch souborÛ, mnoho naslouchajících a mnoho
zpívajících, dûti narozené v osmdesát˘ch i nult˘ch letech. Poﬁádn˘ kus
toho pﬁíbûhu by mohli vyprávût herci
z Divadla v Dlouhé, kteﬁí s Petrem
Skoumalem hrají a zpívají Kdyby
prase mûlo kﬁídla uÏ od roku 1996
(aktuální poãet repríz: 272!).
O nás, hudebních publicistech
a kriticích, se ﬁíká, Ïe jakmile je nûco
populární, nedokáÏeme o tom sm˘‰let v dobrém. To je, pﬁátelé, pûkná
blbost. VÏdycky kdyÏ se ﬁízením
osudu dostane k ‰ir‰ímu publiku
nûco, co stojí zato a provokuje
v lidech to lep‰í, vlastnû nám to staãí
ke ‰tûstí. Proto mám tak rád tohle
album a jeho pﬁíbûh.
PAVEL KLUSÁK
Nové vydání alba Kdyby prase
mûlo kﬁídla na znaãce Supraphon
bude 23. bﬁezna 2012.
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S HELENOU ŠTÁCHOVOU O STAROSTECH
A VESELÉM APRÍLU SPEJBLA A HURVÍNKA
Právě vydávaný titul Spejblovy starosti a Hurvínkův apríl, který poprvé na CD nabízí archivní výběr zahrnující jedenáct scének z let 1967 – 1977nás
přivedl k rozhovoru s ředitelkou Divadla Spejbla a Hurvínka Helenou Štáchovou. Zavzpomínala nejen na časy svých hereckých začátků, spolupráci
s Františkem Nepilem, ale prozradila i aktuality, kterými Divadlo Spejbla a Hurvínka žije v těchto dnech. Divadlo S + H vedle představení na své
domovské scéně v Praze 6 se na jaře vydá na zájezdová představení do Nového Bydžova, Chebu, Nymburku, Tábora, Českých Budějovic a v červnu se
chystá na Ostravsko. Spejbl a Hurvínek se také bude učit slovensky. Na říjen se plánují představení na Slovensku.

Ale nebudeme pﬁedbíhat. Nejprve
k novému CD Spejblovy starosti
a HurvínkÛv apríl. Pod scénkami na
tomto v˘bûrovém albu jsou podepsáni rÛzní autoﬁi, o nûÏ divadlo nikdy
nemûlo nouzi. Autorem hned pûti
z nich je spisovatel Franti‰ek Nepil.
Paní Heleno, mÛÏete zavzpomínat
na jeho originální osobnost, a jak se
s ním spolupracovalo?
Toto ãasové období, na které se
ptáte, bylo v mé profesní kariéﬁe
velmi v˘znamné. V roce 1966 jsem se
stala ãlenkou Divadla Spejbla a Hurvínka. Rok na to mi byla svûﬁena
interpretace Mániãky. V roce 1971
pro mne vymyslel Milo‰ Kirschner
dal‰í postavu, která se stala nedílnou
souãástí na‰í loutkové rodinky –
Mániããinu bábinku paní Kateﬁinu.
Tyto dvû klíãové role v‰ak nebyly
a nejsou jediné, kter˘ch jsem se
v divadle zhostila. Jednou z mnoha
byla i role princezny Furieny ve hﬁe
Franti‰ka Nepila "Na ﬁadû doktor
Spejbl." A právû pﬁi této pﬁíleÏitosti
jsem mûla to ‰tûstí, Ïe jsem autora
mohla poznat osobnû. Nalezli jsme
v sobû zalíbení a on mû oslovoval
"princezno". Na‰tûstí ne Furieno,
podle oné divadelní role. Já jsem na
jeho pﬁátelství byla velmi py‰ná, protoÏe jsem si ho moc váÏila. Mám
v‰echny jeho kníÏky, které mi vûnoval, pokaÏdé s roztomil˘m vûnováním. Byl to nádhern˘ ãlovûk. Skromn˘, jako kaÏd˘ velikán, moudr˘, roztomil˘ s velkou dávkou humoru
a s darem, kter˘m mi pﬁipomínal
Karla âapka. Ve vûcech zdánlivû
v‰edních umûl najít nev‰ední krásu.
Jeho rozhlasová Dobrá rána byla
pohlazením a nabíjela cel˘ národ uÏ
po probuzení pozitivní energií. Ode‰el pﬁíli‰ brzy a ráda na nûj vzpomínám. Proto mû moc potû‰ilo, Ïe pro
nás a Supraphon napsal mimo jiné
i "Zlatou zebru", která dostala cenu
UNESCO. Nedidakticky a s humorem
uãila dûti, jak se pohybovat v silniãním provozu. Stala se souãástí ‰kolních osnov. Po takﬁka tﬁiceti letech
Supraphon pojal plán, zaﬁadit
nahrávku do reediãní ﬁady. JenÏe od

âím Ïije Divadlo S+H v tûchto
dnech – co nového pﬁipravujete?
Je toho mnoho. Jen namátkou - pracuji na tﬁech kníÏkách. Dvû dûtské

Po dlouhé zimû s aprílem pﬁichází
jaro – máte ráda toto roãní období?
Na co se tû‰íte?
Jako snad kaÏd˘, jaro preferuji.
Tû‰ím se na zahrádku, sluníãko,
voÀavé procházky se psem a relativnû del‰í dny, kdy se toho dá více stihnout. A také se moc tû‰ím, Ïe si
poslechnu nové cédéãko, jeÏ poprvé
na CD pﬁiná‰í archivní nahrávky,
které zachycují i mé herecké zaãátky.
K jednadvaceti zlat˘m, devíti platinov˘m, jedné diamantové mi pﬁibyla

i jedna multiplatinová deska za 2 164
115 prodan˘ch LP, MC, CD a DVD,
kterou mû Supraphon obdaroval. Pﬁi
takovém poãtu nahrávek jistû uvûﬁíte, Ïe si na mnohé za tûch pûtaãtyﬁicet let ani nepamatuji a její poslech
bude pro mne takﬁka premiérou. UÏ
se nemohu doãkat!
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Album, které nyní vychází z ãásti
pojmenovala scénka, kterou napsal
Pavel Grym pod názvem HurvínkÛv
apríl. Necháte se Vy sama vyvést
aprílem, nebo si vzpomenete, Ïe jste
nûkoho vesel˘m aprílem vyvedla?
Podstatou aprílov˘ch ÏertÛ je, pﬁivést nûkoho do o‰emetné situace a to
já nerada. Nemám ráda trapno. Dot˘ká se mne, i kdyÏ jsem jeho pouh˘m
svûdkem. Stydím se za jeho aktéry.
Umíte si jistû pﬁedstavit, Ïe pﬁi
zapnutí televizních zpráv, nebo ãetbû
novin, mne rÛmûnec studu v souãasnosti neopou‰tí. Jedin˘ apríl, kter˘
má pro mne v˘znamnou roli je první
duben 2010, kdy jsme po dvouleté
pﬁestávce opût otvírali na‰e nádhernû
zrekonstruované divadlo.

jsou takﬁka hotové a pﬁipravena pro
tisk je kníÏka "Spejblovo politické
obludárium", která je sestavena ze
spoleãensko-politick˘ch fejetonÛ,
které jiÏ tﬁetím rokem pí‰i pro deník
Metro. Autorka Denisa Kirschnerová
pﬁipravuje hru pro dûti "Hurvínkova
Nebesíãka“ a chystáme znovu uvedení jedné z klíãov˘ch her pro dospûlé
"Dûjiny kontra Spejbl". Podobnû jako
Supraphon se sv˘mi reedicemi toho
nejlep‰ího, co má z minulosti
v archivech, tak i my jsme se rozhodli, Ïe budeme spolu s nov˘mi hrami
uvádût i hry ze zlatého fondu divadla. Budeme také hrát po dlouhé
dobû na Slovensku. UÏ se na to moc
tû‰íme. Nastudováním slovenské
verze zv˘‰íme poãet uvádûn˘ch jazykov˘ch verzí na 23! Zatímco dospûlácké pﬁedstavení budeme hrát ãesky,
slovenské dûti by ãe‰tinû uÏ bohuÏel
neporozumûly.

Divadlo S+H
na zájezdových představeních:
24. 4. Jiráskovo divadlo Nový Bydžov
20. 5. + 21. 5. Západočeské divadlo
v Chebu
07. 6. Hálkovo městské divadlo
Nymburk
09. 6. Metropol České Budějovice
10. 6. + 11. 6. Divadlo Oskara Nedbala
Tábor
13. 6. až 18. 6. turné po Ostravsku
více na: www.spejbl-hurvinek.cz

Foto © Marie Votavová

té doby se v silniãním provozu
mnohé zmûnilo, jsou nová pravidla,
a tak bylo tﬁeba namísto reedice natoãit novou nahrávku, vycházející z té
pÛvodní. Byla jsem vyzvána, abych
scénáﬁ pﬁepsala. Inspirována úÏasnou pﬁedlohou, jsem napsala nové
dílko a stala jsem se tak pokornou
spoluautorkou tohoto bájeãného spisovatele. Nahrávka se moc povedla
a tak doufám, Ïe by se na nás Franti‰ek Nepil nezlobil.
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GREAT CZECH CONDUCTORS

Foto © Zdeněk Chrapek

Nová řada historických nahrávek u vydavatelství Supraphon
Jména Václava Talicha, Karla Anãerla a Rafaela Kubelíka jsou ve svûtû
synonymem nikoli jen v˘sostné kvality âeské filharmonie, ale nejlep‰ích
tradic ãeské hudby vÛbec. Diskografii
prvních dvou jmenovan˘ch dirigentÛ
Supraphon v minul˘ch letech vûnoval
reprezentativní ediãní ﬁady (Anãerl
Gold Edition, Talich Special Edition).
Nová ediãní ﬁada GREAT CZECH
CONDUCTORS si vzala za cíl splatit
dluh celé ﬁadû dal‰ích v˘znamn˘ch
dirigentsk˘ch osobností, které v ãeském a mezinárodním hudebním Ïivotû i v archivech Supraphonu a âeského rozhlasu zanechaly v˘raznou
stopu. ¤adu zahajuje Rafael Kubelík,
ikona ãeské hudební tradice a symbol
neústupnosti v boji za osobní i umûleckou svobodu. Díky Kubelíkovû
nepoddajnosti vÛãi komunistickému
reÏimu byla jeho éra ‰éfdirigenta âF
velmi krátká, leã právû z této krátké
epochy (1941-48) pochází ﬁada velmi
pÛsobiv˘ch snímkÛ – a nûkteré z nich
(vãetnû ·ostakoviãovy Symfonie ã. 9)
se vÛbec poprvé objevují na zvukovém
nosiãi. I dal‰í dirigentské osobnosti
prezentované v této ﬁadû jsou spojeny
pﬁedev‰ím s âeskou filharmonií, PraÏsk˘mi nebo Rozhlasov˘mi symfoniky
– nûkteﬁí celoÏivotnû (jako Karel
·ejna), jiní tﬁeba jen krátce na cestû
k v˘znamné mezinárodní kariéﬁe
(Martin Turnovsk˘). I dal‰í díly ﬁady
budou svûtu odkr˘vat pﬁeváÏnû historické nahrávky (s tûÏi‰tûm v 50. a 60.
létech) s akcentem na snímky dosud

nevydané. KaÏd˘ z dirigentÛ (jmenujme za v‰echny alespoÀ V. Neumanna,
V. Smetáãka ãi Z. Ko‰lera) bude prezentován v „jeho vlastním“ repertoáru
a nûkdy v zajímavém kontextu ãesk˘ch i svûtov˘ch sólistÛ, jako tomu je
v pﬁípadû Kubelíkova snímku Dvoﬁákova klavírního koncertu s excelentním Rudolfem Firku‰n˘m. Supraphon
touto ﬁadou vzdává hold osobnostem,
které sv˘m dílem spoluvytváﬁely
jméno ãeské hudby po celém svûtû.
V‰em milovníkÛm hudby rodné zemû
Dvoﬁáka, Smetany ãi Janáãka tak pﬁibudou dal‰í poklady, dal‰í kamínky na
pomyslné mozaice hudebního Ïivota
této zemû ve 20. století.

V roce 2012 vycházejí první tři díly řady:
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DOBRODRUŽNÁ CESTA STAMICOVA KVARTETA
K OSOBITÉ HUDBĚ SOFIE GUBAJDULINY

U pﬁíleÏitosti vydání CD jsme se
ptali ãlena Stamicova kvarteta Josefa
Kekuli.
Jaké bylo setkání Stamicova kvarteta s hudbou Sofie Gubajduliny?
Setkání s hudbou Sofie Gubaiduliny bylo pro nás velk˘m dobrodruÏstvím a v˘zvou, protoÏe ‰lo pﬁedev‰ím o zvládnutí pro nás nového
hudebního jazyka, nebo lépe ﬁeãeno,
mnoha zvukov˘ch fines, kter˘mi její
skladby opl˘vají. Musím pﬁedeslat,
Ïe ãasto obtíÏn˘ch jak z hlediska
technického, tak z hlediska zvukové

pﬁedstavivosti. Krásné je pﬁedev‰ím
zji‰tûní, Ïe smyãcové instrumenty
mají nekoneãné zvukové moÏnosti.
Nahrávání se li‰ilo od tradiãních
kompozic pﬁedev‰ím ve 4. kvartetu
s magnetofonov˘m pásem, kter˘
autorka dedikovala Kronos kvartetu.
Bylo tﬁeba nejprve nahrát jednotlivá
pásma netradiãním zpÛsobem, za
pomoci k tomu úãelu zhotoven˘ch
gumov˘ch paliãek. Potom teprve
vlastní „Ïiv˘" kvartet, tempovû znaã-

nû odli‰n˘… Potû‰ilo nás, Ïe pouÏívané efekty nejsou samoúãelné, ale
Ïe i tato nav˘sost nová a experimentující hudba je napájena z pramenu
hudby lidové…
Do‰lo na va‰e osobní setkání
s autorkou?
Se skladatelkou jsme se bohuÏel
nesetkali, i kdyÏ v minulosti do
Prahy zavítala. Tﬁeba k tomu je‰tû
nûkdy dojde.
Foto © archiv SK

Sofia Gubajdulina, jedna
z nejvýraznějších skladatelských
osobností současnosti, o sobě říká,
že je „dcerou dvou světů, jejíž duše
žije v hudbě západu i východu“.
Z otcovy strany poznala svět
islámské kultury, z matčiny strany
svět křesťanství, v němž si našla
identitu v pravoslaví. Pozorným
tlumočníkem první kompletní
nahrávky smyčcových kvartetů Sofie
Gubajduliny je Stamicovo kvarteto,
soubor reprezentující vyhlášenou
českou kvartetní školu.

Co v tomto roce Stamicovo kvarteto pﬁipravuje?
Stamicovo kvarteto je jiÏ po nûkolik
let trvale pﬁítomno v projektu Mezinárodního hudebního festivalu EuroArt
Praha, kde mimo jiné provedlo soubornû kvarteta Sofie Gubaiduliny
a pﬁipravuje nûkteré dal‰í spolupráce,
jako napﬁíklad s klavíristou Malcolmem Martineau, ãi s úspû‰n˘mi
úãastníky mezinárodních soutûÏí,
v záﬁí s Artou Arnicane ãi v prosinci
s hornistou Pﬁemyslem Vojtou, ãeká
nás SchubertÛv Octet. V leto‰ním
roce, kromû koncertÛ napﬁíklad
v Nûmecku a ·v˘carsku, zamíﬁí Stamicovo kvarteto také do Japonska ãi
ukrajinského Lvova. V rámci sv˘ch
dal‰ích projektÛ plánujeme uvést
v Praze díla novozélandsk˘ch autorÛ,
v Lond˘nû Ïijící Gillian Whitehead, ãi
novû objeveného R. Fuchse.
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KATEŘINA ENGLICHOVÁ
JITKA HOSPROVÁ V PÍSNI NOCI
Harfenistka Kateřina Englichová a violistka Jitka Hosprová přicházejí s albem, které potěší úplně všechny. CD s názvem Chanson dans la nuit
(Píseň noci) obsahuje hodinu příjemné hudby, samozřejmě ve špičkovém provedení. Dramaturgicky vychází z programu, který renomované muzikantky
hrály v rámci cyklu České filharmonie pro budoucí maminky, je ale doplněno o další zajímavé kousky.

Existuje nûkde ve svûtû podobné
duo, jako je to va‰e?
Obû: Urãitû ano, existují muzikanti, kteﬁí spolu v této sestavû vystupují. Nevíme ale o tak ustálené dvojici,
jako je ta na‰e, která by spolu hrála
pravidelnû a vydávala desky. Vût‰inou se jedná o jednorázovou spolupráci v rámci nûjakého koncertu
nebo festivalu. Navíc spí‰e neÏli dua
existují tria, to se nabízí i díky rozsáhlej‰ímu repertoáru.
A existuje pÛvodní literatura pro
harfu a violu v duu?
Obû: Existuje, i kdyÏ jí není pﬁehr‰el. Hrajeme originály, ale ty bychom
brzy vyãerpaly. Musely jsme se tak
samozﬁejmû pustit i do úprav.
V bookletu va‰eho nového CD se
pí‰e o v˘hodách spojení harfa –
viola, napﬁíklad v tom smyslu, Ïe
harfa není tak dominantní jako klavír. Kdo z vás dvou je dominantnûj‰í
pﬁi zkou‰kách?
J. H.: Tak, jak pÛsobíme mimo
pódium, to vypadá i na zkou‰kách.
KaÏdá si hájíme to svoje, bez vût‰ích
hádek, na vûcech se bez problémÛ

dohodneme. Jde o spolupráci, na
vÛdãí osobnosti si nehrajeme. ¤ekneme si, co je potﬁeba, a za tím si pro
dobro vûci jdeme.
K. E.: Taky samozﬁejmû záleÏí na
na‰ich nástrojích, na partech. Já
osobnû pﬁece nebudu mluvit do vûcí
t˘kajících se violy! Obecnû bych
ﬁekla, Ïe v duu by nemûl b˘t nikdo
pﬁíli‰ dominantní; pokud je, není to
uÏ duo, ale sólista s doprovodem.
Takhle to mÛÏe fungovat pﬁi recitálu
sólisty s klavíristou. Ale ani tady by
nemûl jeden válcovat toho druhého,
pak uÏ je z v˘konu cítit urãité pnutí.
Asi si tedy pﬁi úpravách upravujete kaÏdá part svého nástroje.
J. H.: Jistû, já bych si vÛbec na
harfu netroufla, vÏdyÈ ani nerozlu‰tím harfov˘ zápis! NatoÏ abych pro
harfu nûco upravovala…
K. E.: A vezmûte si, prosím vás, ten
klíã, kter˘ pouÏívají violisté! Kdo to
má ãíst?!
Sem tam ov‰em sáhnete i po uÏ
existující úpravû.
K. E.: Ano, a taky vezmeme tﬁeba
úpravu, která vznikla jenom pro
jeden z na‰ich nástrojÛ. Existuje
napﬁíklad úprava pro violu s klavírem, já se podívám na její klavírní
part, a kdyÏ se dá hrát, bereme to.

Do jaké míry vychází dramaturgie
CD z va‰eho programu hraného
v rámci cyklu âF pro budoucí
maminky?
J. H.: âásteãnû z nûj vychází, na CD
jsou skladby, které jsme v rámci cyklu
hrály. Jsou na nûm ale i vûci, které
chystáme pro druh˘ program a také
kompozice, které jsme doposud koncertnû nehrály. Deska tak obsahuje
skladby, které jsme nejdﬁíve nahrály
a teprve je zaﬁadíme do koncertního
repertoáru. To se t˘ká tﬁeba nûkter˘ch
skladeb Clauda Debussyho.
Koﬁeny desky jsou tedy ve zmínûném cyklu; její název jste ov‰em
zobecnily, zﬁejmû proto, aby mûla
vût‰í posluchaãsk˘ dosah a aby si ji
tﬁeba kupovali i muÏi, je to tak?
J. H.: Je to pﬁesnû tak. Nechtûly
jsme dûlat desku pouze pro tûhotné
maminky, ostatnû ani ten cyklus,
o kterém jsme mluvily, není urãen
pouze jim.
K. E.: Navíc dnes existuje ohromné
mnoÏství meditativních, pﬁípadnû
pseudomeditativních nahrávek, a do
této ‰katulky jsme nechtûly b˘t zaﬁazeny. Na na‰í desce je krásná muzika,
moÏná trochu klidnûj‰ího charakteru, ale nejen taková. Tﬁeba skladba
Hosprenglico, kterou pro nás napsal
Zdenûk Luká‰, pﬁíli‰ klidná není.

Mimochodem – název na‰emu novému albu dala krásná kompozice Carlose Salzeda, která nám byla doporuãena ze strany âeské filharmonie.

RANÉ NAHRÁVKY
JOSEFA SUKA
OCENILI VE FRANCII…
Ocenění Diapason d'Or za měsíc březen
získaly archivní nahrávky Josefa Suka,
které vydal Supraphon v kolekci 6CD
pod názvem „Josef Suk – Early
Recordings“.
„Zlatá ladička“ je ocenění, které udělují
hudební kritici časopisu Diapason
a redaktoři rozhlasové stanice France
Musique. Jde o ocenění francouzského
časopisu Diapason, který je na stejné
prestižní úrovni jako třeba proslulý
Gramophone v Anglii.
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Stejnû harmonicky, jako se doplÀují na nahrávce, doplÀovaly se krásné
a pﬁíjemné dámy i bûhem rozhovoru:
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