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IVAN MLÁDEK OSLAVÍ
SEDMDESÁTKU S OSMDESÁTKOU
SVÝCH HITŮ
V úterý 7. února 2012 oslaví skladatel, textař,
hráč na bendžo a zpěvák Ivan Mládek
sedmdesáté narozeniny. K této příležitosti vydá
Supraphon bilanční 3CD s příznačným názvem
Jožin z bažin a dalších 80 písní. Trojalbum je
s typickou nadsázkou Ivana Mládka rozdělen
do tří částí: na písně, které umí nazpaměť, na ty,
které si matně pamatuje a na sestavu skladeb,
o kterých už ani netuší, zda jsou vůbec jeho.
Věřit mu ale nesmíte, protože celý komplet je
bohatě zaplněn od začátku do konce jednou
slavnou či přinejmenším zcela povědomou
melodií za druhou.
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Ivan Mládek pﬁevezme 1. února
v Klubu Limonádov˘ Joe Diamantovou desku za 1 507 200 prodan˘ch
hudebních nosiãÛ, které od roku
1971 vydával Panton a Supraphon.
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Nûkdy v polovinû sedmdesát˘ch
let minulého století v Lucernû pﬁebíral Banjo Band Ivana Mládka
v˘roãní Cenu ãasopisu Melodie; tam
nûkde zaãal vá‰ raketov˘ vzestup?
Asi ano, to jsme zaãínali b˘t
hodnû populární – pro nás dost
pﬁekvapivû. První písniãky jsme
natoãili v roce 1973 a do povûdomí
jsme se dostali díky rozhlasu. Hrál
nás tenkrát dennû, kaÏd˘ mûsíc
jsme mûli natáãecí frekvenci,

YVONNE SANCHEZ
JSEM DEMOKRAT
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Yvonne Sanchez je „člověkem mezinárodním“. Po rodičích má kořeny
polsko-kubánské, část rodiny má v Německu, žije v Česku, doma mluví
anglicky a se synem německy. Je tu tak spousta předpokladů k tomu, aby
vytvářela skvělou muziku. A taky vytváří! Po albech Invitation a My
Garden přichází s křišťálově čistým albem nazvaným Songs About Love.
Obsahuje prověřené standardy a dvě autorské písně, tohle všechno jako
záznam zpěvaččina koncertu s kytaristou Pedrem Taglianim v pražské
Barevné kavárně na Londýnské. Je to deska pro všechny generace
posluchačů i pro milovníky různých hudebních žánrů.
Práce na nové desce byla asi ãásteãnû poznamenaná louãením
s kytaristou Pedrem Taglianim, se
kter˘m jste vystupovala déle neÏ tﬁi
roky, je to tak?
Sv˘m zpÛsobem urãitû. Pedro je
Brazilec, deset let Ïil v Mnichovû, ale
chtûl se vrátit domÛ, ﬁíkal mi o tom.
Myslela jsem si ale, Ïe k tomu dojde
aÏ tak za dva roky. KdyÏ mi v létû
oznámil, Ïe odjíÏdí uÏ v listopadu,
a to napoﬁád, zesmutnûla jsem. Znamenalo to, Ïe na‰e spolupráce skonãí.
A rozhodli jste se natoãit spoleãné
album!
Ano, chtûla jsem je‰tû s Pedrem
nûco natoãit, moÏná i live desku. Tak
se stalo, Ïe jsem (trochu narychlo,

hnaná ãasem) sáhla po nûkolika fantastick˘ch skladbách, které jsem
vÏdycky mûla ráda a chtûla je zpívat.
¤ekla jsem si, Ïe bychom je mohli
s Pedrem nahrát formou dua. Nejdﬁív
jsme si vyzkou‰eli, jestli to celé bude
fungovat. Ve voln˘ch chvílích jsme
na tûch vûcech pracovali, ze tﬁiceti
skladeb jsme vybrali ãtrnáct, z toho
jsou dvû moje. A ‰lo to, aranÏe vznikaly celkem rychle, bájeãnû jsme se
shodli. I proto, Ïe Pedro je fantastick˘ kytarista.
Od zaãátku se mûlo jednat o „live“
album?
Domluvili jsme se, Ïe desku nahrajeme bûhem koncertu. Doufali jsme, Ïe
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bûhem které jsme pﬁitoãili dvû nové
vûci – a rádio je hned zase hrálo.
Televize o nás zpoãátku moc zájem
nemûla, ale po oné popularizaci
v rádiu nás nakonec také oslovila.
Zaãalo to nûjak˘m Silvestrem, pak
nás zvali do rÛzn˘ch estrád, poﬁadÛ
Chvíle pro písniãku a dal‰ích.
Nikdy jste se netajil sv˘mi jazzov˘mi koﬁeny a láskou k téhle
hudbû...
Z dixielandu jsme vy‰li, tuhle
muziku jsme zaãali hrát veﬁejnû
a ãasto dokonce i za peníze. Bylo nám
ale jasné, Ïe s jazzem moc neprorazíme a tak jsme s Banjo Bandem zaãali
tuto hudbu provozovat a nevûdomky

i popularizovat trochu oklikou. Vlastnû jsme lidem „vnucovali“ dixieland,
a vyuÏívali k tomu písniãek, zpoãátku bran˘ch jako nutné zlo. Pozdûji
jsme je‰tû ve spojení s mluven˘m slovem vytvoﬁili útvar, kter˘ byl straviteln˘ pro vût‰inu lidí.
Vût‰inu písniãek jste zpíval vy;
podle jakého klíãe jste nechával
nûkteré písnû zpívat své kolegy?
·lo o zpestﬁení na‰í produkce.
Kdybych v‰echny kousky zpíval
jenom já, lidi by na‰e produkce zaãala unavovat. Nebyl problém, moji
kolegové z Banjo Bandu Petr KaÀkovsk˘, Géza Gerendá‰, Honza Bo‰ina ãi Ivo Pe‰ák byli pûvecky dobﬁe

disponovaní. Na‰e vystupování jsem
se navíc snaÏil zpestﬁovat nejen jin˘mi interprety, ale i pﬁebíráním melodií od jin˘ch autorÛ. Od kamarádÛ
muzikantÛ jsem bral takové vûci,
které byly v˘raznû odli‰né od tûch
m˘ch. Myslím si, Ïe moje snaha po
pestrosti zúroãila.
Vybíral jste si ãleny Banjo Bandu
i podle komediálního talentu?
PÛvodnû jsme zaãali natáãet písniãky se studiovou kapelou, to bylo
poãátkem 70. let. Do tohoto seskupení jsem logicky vybíral muzikanty
podle toho, jak hrají. ·lo mi o dobré
dixielandové „chorusáky“, se kter˘mi nejsou ve studiu problémy, se kte-

r˘mi se nemusí pﬁed nahráváním
zbyteãnû zkou‰et a jejichÏ dobré
improvizace nahradí zbyteãnû komplikovaná aranÏmá. Mûl jsem
v plánu dûlat legraãní písniãky se
zábavn˘mi texty, k tûm se moc aranÏované vûci ani nehodí. Chtûl jsem,
aby nahrávky mûly lehkost. Na‰e studiová kapela ale vypadala moc úﬁednicky. V nedávné minulosti pﬁed tím
jsem hrál s country skupinou
Mustangové a odtud jsem vûdûl, Ïe
kdyÏ se ãlovûk chce podobnou muzikou Ïivit, musí dûlat také trochu ‰ou.
Pohyblivá sloÏka kapely a zábavné
muziky vÛbec se nesmí podceÀovat!
KdyÏ uÏ byla na‰e kapela známá
a blíÏil se rozjezd po pódiích, zaãal
jsem hledat lidi, schopné dûlat na
pódiu legraci. Jako prvního jsem
„ulovil“ svého kamaráda z dixielandov˘ch ãasÛ Iva Pe‰áka, potom Gézu
Gerendá‰e a do kapely jsem vzal také
Honzu Bo‰inu, kter˘ ke mnû pﬁe‰el
od MustangÛ.

Foto © Ondřej Pýcha

Nedávn˘ odchod Iva Pe‰áka vás
musel hodnû zasáhnout.
BodejÈ ne! Hráli jsme spolu skoro
cel˘ Ïivot! Jsme uÏ, bohuÏel, v tom
vûku, musím b˘t smíﬁení s tím, Ïe
budeme pomalu „odpadávat“.
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se na album pﬁenese i ãást atmosféry,
která vnikne jenom pﬁi Ïivém hraní
díky interakci mezi interprety a diváky: Ïádné zastavování a opravy, pﬁicházejí neãekané situace, vzniká tak jakási
magie. Tohohle ve studiu nedosáhnete,
tam ta magie chybí – jedinû snad kdybych se ze studia mohla dívat prosklen˘mi plochami na palmy, moﬁe,
vlny… To tady ale není moÏné. (smích)
Písnû na CD jste tedy vybírala pﬁedev‰ím vy…
Ano, vlastnû mi do toho ani nemûl
kdo mluvit, protoÏe jsem dlouho
nevûdûla, kde deska vyjde. Nakonec
vy‰la v Supraphonu a já jsem se spoluprací s tímhle vydavatelstvím velice spokojená.
MÛÏete pﬁedstavit jediné dvû va‰e
autorské písnû na albu?
Diary Of My Soul je píseÀ asi rok
stará, hraju ji i s velk˘m bandem,
a asi ji je‰tû jednou natoãím ve vût‰ím muzikantském obsazení, zní
hezky v komorním i velkorysej‰ím
aranÏmá. The Beat Of Head s bandem
nehraji, je to písniãka nová. A je to
pﬁíklad situace, kdy nûco napí‰ete
a skvûle se v‰echno doplÀuje: harmonie, melodie, text.
Tyto písnû tedy dûlají doprovod
v‰em tûm ostatním svûtov˘m melodiím…
Na novém albu jsem chtûla mít

dohromady písnû svûtov˘ch hudebních velikánÛ i svoje vûci. Jeden
novináﬁ se mû nedávno ptal, jestli
jsem se nebála zaﬁadit svoje skladby
mezi takové velikány. Já jsem ale
takhle neuvaÏovala! Jsem asi demokrat. (smích) VÛbec mû nenapadlo,
Ïe bych ty velikány mohla nûjak
urazit. Pokud se t˘ká mojí skladatelské profese, vÏdy dostávám velmi
dobrou zpûtnou vazbu od muzikantÛ, vût‰inou dobr˘ch muzikantÛ
a dokonce i od skvûl˘ch skladatelÛ.
Vím tak, co se mi povede i co bych
mohla zlep‰it.
Deska Songs About Love byla
nahrána v Barevné kavárnû na Lond˘nské; zajdete si nûkdy do kavárny
na kávu nebo jste spí‰ na nûco ostﬁej‰ího, vzhledem k va‰emu pÛvodu
tﬁeba na kubánsk˘ rum?
Rum si nedávám, i kdyÏ mi chutná.
(smích) KvÛli hlasu ho ale nemÛÏu,
dávám si spí‰e bíl˘ stﬁik. A na kávu
si zajdu – speciálnû do téhle kavárny,
protoÏe ji tu dûlají opravdu vynikající. Nabízejí tu i vynikající ovocnûzeleninové ãerstvé ‰Èávy. Navíc jsou
tu krásné prostory, dole je divadelní
sál, nádhernû vymalované stûny, záﬁí
z toho úÏasná energie. Vizuálnû je to
nádherné a navíc, protoÏe je sál
v jiném patﬁe, tam nehuãí kávovary
nebo mixery. Atmosféra pﬁi koncertû
a natáãení byla vynikající. Ráda bych
se sem koncertnû vrátila.

Fotka z titulu alba vznikla nûkde
v tropech nebo ve skleníku u nás?
Je to fotka z Brazílie, i dal‰í fotografie
z bookletu byly poﬁízeny tam. Z âeska
je fotka, kde jsme spoleãnû s Pedrem.
Rodinu máte po celém svûtû,
napﬁíklad i Vánoce slavíte dle nûkolika národních obyãejÛ, ovládáte
nûkolik jazykÛ. To je dobrá v˘bava
k velkolep˘m moÏnostem koncertování po celé zemûkouli…
Poslední roky jsem jezdila spí‰ po
Evropû. Hodnû koncertuji doma
v âesku, samozﬁejmû jezdím do
Nûmecka, vÏdyÈ tam mám i ãást rodiny,
a samozﬁejmû jezdím do Polska. Nedávno jsem se dvûma bájeãn˘mi brazilsk˘mi muzikanty absolvovala ãtrnáctidenní turné po Rakousku. Mimochodem,
pﬁedtím jsem s nimi zpívala napﬁíklad
v Lucembursku a ve Francii.

snad by to mohlo vyjít na podzim.
Kromû toho by mûl pﬁijet v záﬁí do
Evropy a uÏ máme dojednanou ‰ÀÛru
napﬁíklad po Rakousku. Samozﬁejmû
chceme hrát program z desky Songs
About Love. Teì tu moÏnost nemám,
tohle nemÛÏe hrát jin˘ kytarista.
Nebo jenom stûÏí.
V Praze Ïijete od roku 1994; jste,
myslím si, jeden z krásn˘ch pﬁíkladÛ toho, jak je Praha kosmopolitní
mûsto.
Z Prahy jsem vÏdycky mûla pocit
mezinárodnosti, pospolitosti, navíc
je tu obrovsky bohat˘ kulturní Ïivot.
S Prahou to mezi námi byla láska na
první pohled. Po první náv‰tûvû jsem
se sem ãasto vracela, aÏ jsem tu
zÛstala napoﬁád. Vûdûla jsem, Ïe
Praha je moje místo.

V Polsku zíváte ãasto; jezdíte zpívat i na Kubu?
Ne, tam jsem zpívala jenom jednou, v roce 1998 jsme tam byli s jazzov˘m programem Invitation. Ale
ráda bych vzala svÛj ãesko-slovensko-brazilsko-mexick˘ banda a jela
tam. AÈ mû pozvou! Teì se chystáme
do Polska asi na ‰estikoncertní ‰ÀÛru
s velk˘m bandem.
Chystáte se i za Pedrem do Brazílie?
Ano! Pedro má plány na uspoﬁádání velkého festivalu v Porto Alegre,
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ZUZANA LAPČÍKOVÁ MÁM KAPELU SNŮ
Světově proslulá cimbalistka, zpěvačka a folkloristka Zuzana Lapčíková vydala se svým kvintetem nové album Rozchody, návraty.
Je plné nádherných písní o lásce ve všech podobách a formách v prvotřídním provedení. Kvintet Zuzany Lapčíkové šlape jako hodinky,
přitom s obrovským citem a muzikantskou láskou.
Vydala jste nové album Rozchody – návraty; dá se ﬁíct,
Ïe jste tro‰ku „hudebnû pﬁitvrdili“?
To pﬁesnû nevím, na‰i tvorbu neumím úplnû pﬁesnû
zaﬁadit do nûjak˘ch Ïánrov˘ch ‰katulek. To, co jsme na
na‰e poslední album nahráli, je v podstatû repertoár, kter˘
hráváme na koncertech. JelikoÏ jsme s na‰ím kvintetem
doposud nemûli repertoárovou nahrávku, vznikl tento
poãin. Jde o aktuální zachycení na‰eho zvuku, takhle
v souãasnosti na‰e kapela zní. Jestli je o nûco tvrd‰í… my
hrajeme kontinuálnû uÏ nûkolik let podobn˘m zpÛsobem
a moÏná se trochu vyvíjíme.
Neustále si pochvalujete spolupráci s hudebními partnery v kvintetu; je skuteãnû tak bezproblémová?
Je. Tato sestava se hledala asi tﬁi roky a to, Ïe spolu takhle bájeãnû vycházíme, souvisí zﬁejmû i s lidskou stránkou
vûci. Navzájem si rozumíme a dokáÏeme se podrÏet i v tûÏ‰ích situacích – cestování b˘vá skuteãnû nûkdy hodnû
nároãné. Opravdu si ﬁíkám, Ïe mám kapelu sv˘ch snÛ.
Podobnû bezproblémové jako Ïivé vystupování bude
i nahrávací studiová práce kvinteta…
Nahrávání ve studiu je skuteãnû nádherné. Napﬁíklad
vánoãní desku Marija Panna pﬁeãistá jsme nahrávali pﬁi
ãtyﬁicetistupÀov˘ch vedrech, pﬁesto jsme si dokázali
vytvoﬁit vánoãní atmosféru. MoÏná to bylo i tím tématem,
které ãlovûka zasahuje, ale nejen tím. Na‰e spolupráce je
pﬁekrásná, jako bychom ty vûci dûlali tak nûjak, ﬁekla bych,
lehce. KdyÏ jsme dotoãili, pustila jsem ostatní ãleny kapely na koupali‰tû; jak nám ale práce ‰la od ruky, stihli jsme
spoustu vûcí dﬁív a najednou jsme mûli volno v‰ichni.
V‰ichni si vzájemnû rozumíme, a to se pak pracuje!

Foto © Martin Kubica

Trávíte spolu i volné chvíle?
Napﬁíklad s rodinou JoÏky Feãa, kmotra na‰eho syna, trávíme spoustu ãasu, dokonce jsme spolu byli nûkolikrát na
dovolené. Chodíme s kolegy i na koncerty. A hlavnû si
neustále vymûÀujeme zajímavé nahrávky.
Va‰e nová deska je o lásce, rozchodech, návratech.
Vybavujete si pﬁi jednotliv˘ch písniãkách nûkteré své
záÏitky ãi peripetie nûkter˘ch sv˘ch pﬁátel a znám˘ch?
Jistû a net˘ká se to
jenom této nahrávky. VÏdy
kdyÏ zpívám nûjakou
píseÀ, vybavují se mi
rÛzné asociace, vidím
tváﬁe, krajiny, rÛzné situace. VÏdycky kdyÏ zpívám,
naskakují mi v hlavû obrazy podobné tûm v písních. SU 4047-2

Po loÀském, úspû‰ném vydání audioknihy Dobﬁe utajené housle se nyní
k posluchaãÛm dostává na 2CD dal‰í zvuková podoba oblíbené kníÏky Miroslava Horníãka. Jablko je vinno naãetl autor spolu s Libu‰í ·vormovou v reÏii
Jiﬁího ·rámka v roce 1976. Horníãek úsmûvnû ironizuje témûﬁ scholastické
spory o podílu Ïen ãi muÏÛ na lidském pokroku. Na osudech tﬁí znám˘ch historick˘ch dvojic je relativizována vÏitá pﬁedstava o setkáních Samsona a Dalily, Ctirada a ·árky a Oldﬁicha a BoÏeny. Tito slavní muÏové i Ïeny, pﬁedstaveni v jiném svûtle, neÏ jak˘ dosud nabízela historie a literatura, pÛsobí jako
normální smrtelníci s pochopiteln˘mi
a v‰em nám dÛvûrnû znám˘mi chybami
i pﬁednostmi. Z dialogÛ navíc vysvítá pﬁitaÏlivost, kterou k sobû v‰ichni zmínûní vûhlasní hrdinové cítí, okoﬁenûná zajímavû lstí
a je‰itností, jeÏ je vlastní obûma pohlavím.
Chytr˘, kultivovan˘ a laskav˘ humor
Miroslava Horníãka je patrn˘ ve v‰ech jeho
umûleck˘ch projevech, v literárním díle,
ãteném samotn˘m autorem, si jej v‰ak mÛÏeme vychutnat pﬁedev‰ím.
SU 6160-2
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OBLÍBENÁ KNÍŽKA MIROSLAVA HORNÍČKA VYCHÁZÍ NA CD
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KRÁLOVNA CEMBALA SLAVÍ NAROZENINY
Na otázku, kterých svých nahrávek si cení nejvíc, odpovídá světově proslulá cembalistka Zuzana Růžičková bez rozmyšlení: „Samozřejmě komplet
Bachova cembalového díla.“ Jako výsostná interpretka i zanícená propagátorka nejslavnějšího barokního skladatele se proslavila po celém světě.
K pětaosmdesátinám velké umělkyně (oslavila je 14. 1. 2012) vydává Supraphon jubilejní dvojalbum s vybranými nahrávkami 60. – 90. let; vedle Bacha zní
v její mistrovské interpretaci díla Scarlattiho, Poulence, M. de Fally, Martinů, Kalabise a Rychlíka. Paní profesorka Růžičková je čtyřnásobnou nositelkou
Grand Prix du Disque de l'Académie Charles Cross v Paříži, má platinovou desku Supraphonu za 300 000 prodaných nosičů, město Hamburk jí udělilo
Zemskou medaili za umění a vědy a Francie titul Rytíř umění a literatury. Nedávno v Cáchách převzala Cenu Karla IV.
vynikající recenze. Mám z toho velikou radost stejnû jako z pﬁipravovan˘ch koncertÛ z jeho dûl u nás
v âesku.
Zasazujete se o novou koncertní
síÀ – dÛm hudby v Praze. Jak tato
va‰e iniciativa pokraãuje?
Projekt je hotov, uvaÏuje se
o místû. A samozﬁejmû o penûzích.

Ale aby to v‰echno mûlo reálné
základy, je tﬁeba rozhodnout, kde
bude koncertní budova stát.
Kde byste ho vidûla nejradûji vy?
Mluví se o Pankráci i Letné; na
Letné by to bylo ideální, ale z hlediska spojÛ je zas lep‰í Pankrác, protoÏe
na Letnou se dost ‰patnû jezdí.
Foto © Zdeněk Chrapek

Co pro vás tato cena znamená?
Udûluje se na pamûÈ korunování
Karla IV. v Cáchách v dómu, kde se
korunovace odehrála. To je pro mne
velká ãest. PovaÏuji Karla IV. za
obrovskou osobnost, jednu z nejv˘znamnûj‰ích v ãesk˘ch dûjinách.
Navíc – v chrámu, kde byl korunován, jsem nebyla poprvé, hrála jsem
tam po revoluci s Janáãkov˘m
komorním orchestrem pﬁi pﬁíleÏitosti
udûlení stejné ceny Václavu Havlovi.
Mûla jsem radost, Ïe tentokrát tam
hráli pro mne, a taky z toho, Ïe Filharmonie mlad˘ch z Kolína nad
R˘nem si vybrala 5. kvartet mého
manÏela Viktora Kalabise.
Cáchy vám pﬁipomnûly i osobní
záÏitky z války...
Ano, mám k tomuto mûstu zcela
zvlá‰tní vztah: v Cáchách se narodil
nûmeck˘ Îid Fredy Hirsch, kter˘ mi
v Terezínû i v Osvûtimi zachránil
Ïivot. A nejen mnû, celé ﬁadû vûznûn˘ch dûtí. Staral se i v nesmírnû tûÏk˘ch podmínkách, abychom byli
fyzicky zdatní a duchovnû bohatí.
Péãi o nás vûnoval v‰echno, sám
nakonec zahynul v plynové komoﬁe
v Osvûtimi.

Jubilejní koncert k narozeninám
Zuzany RÛÏiãkové se konal 16.
ledna v kostele sv. Vavﬁince a byl
krásn˘. Atmosféra slavnostní
i dojemná, mladí muzikanti, pﬁeváÏnû její Ïáci i dal‰í (Monika Knoblochová, Václav Luks, Vojtûch Spurn˘,
Irena Troupová a Collegium 1704)
skvûle hráli pÛvabné skladby pro
cembalo. A jak byla spokojena sama
paní profesorka?
Mám velkou radost, moc dûkuji.
Cel˘ den si ﬁíkám, jak to udûlat,
abych se nerozplakala. Ne‰lo mi to,
a tak radûji ﬁeknu jeden svÛj záÏitek.
MoÏná budete znát pana doktora
Sekiné z Japonska, velkého pﬁítele
ãeského hudby, zakladatele Smetanovy i Dvoﬁákovy spoleãnosti. Byla
jsem kdysi na oslavû jeho jubilea,
a on dûkoval a dûkoval a poﬁád dûkoval... AÏ se japonská tlumoãnice,
která to mûla pﬁekládat, bezradnû
obrátila na svého manÏela, kter˘ byl
âech, a ptala se: Honzo, jak to mám
pﬁeloÏit? On poﬁád jen ﬁíká, Ïe pro to
houby udûlal.
Paní profesorka zkrátka nikdy
neztrácí humor.

I kdyÏ uÏ nekoncertujete, jste
v ãeském hudebním Ïivotû poﬁád
velmi aktivní, co chystáte v nejbliÏ‰í
dobû?
Letos bude na PraÏském jaru cembalová soutûÏ, na jejíÏ pﬁípravû se
podílím. Chystáme také sjezd Klubu
pﬁátel hudby, jsem stále ãinná i ve
Spolku pro komorní hudbu.
Pilnû peãujete o hudební odkaz
svého muÏe Viktora Kalabise...
...a mám s tím hodnû práce, protoÏe je o nûj ve svûtû ãím dál vût‰í
zájem. Nedávno vy‰lo v Americe
trojcédéãko z jeho symfonické
i komorní tvorby, na které dostávám
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JAK JE DŮLEŽITÉ ZPÍVAT DĚTEM UKOLÉBAVKY
Uspat děti je občas hodně náročný
úkol. A jak mohou pomoci
ukolébavky? Budete se divit, ale
melodie ukolébavky dětem hodně
pomáhá…
Ukolébavky jsou nedílnou souãástí
folklóru, která pﬁeÏila do dne‰ních
dnÛ. Tyto prosté, melodické písnû od
pradávna doprovázely dûti do sladkého svûta snÛ a ani v dne‰ní dobû
neztratily nic ze svého nenahraditelného v˘znamu. PouÏívání tûchto tradiãních melodií nejen dokáÏe maliãké dítû uklidnit a uspat, ale pomáhá
i matkám. UpevÀuje pouto k dítûti
a mÛÏe jim i v˘znamnû ulehãit bﬁímû
kaÏdodenní rutiny.

Sandra Trehub, emeritní profesorka z University of Toronto, je autorkou ﬁady prÛlomov˘ch studií t˘kajících se rozvoje jazyka a vnímání
hudby u kojencÛ a mal˘ch dûtí. Její
práce naznaãuje, Ïe se rodíme se
schopností rozumût hudbû. V˘zkumnice provádûla testy poslechu hudby
s dospûl˘mi i s novorozenci a objevila pﬁekvapivé shody. Kojenci pﬁirozenû reagují na zmûny a dávají pozor
na v‰e nové a odli‰né.

hudby,“ ﬁíká Sandra Trehub. Dûti pﬁi
svém Ïvatlání experimentují se sv˘m
hlasem a uãí se vytváﬁet hlasové
zvuky tím, Ïe uÏívají hlasov˘ aparát
jako nástroj, kter˘ má svou v˘‰ku,
melodii i urãit˘ rytmus. Melodie
ukolébavek obsahují nûco kouzelného. UklidÀují, utû‰ují, dávají zapomenout na bolest a pomáhají ke
spánku. V mnoha rodinách jsou ukolébavky tradiãním závûrem dne, rituálem, bez kterého se neobejdou.

Proã ukolébavka?
Rytmická struktura ukolébavky je
jednoduchá a tempo relativnû pomalé. Sluchov˘ systém malého dítûte
snadno vstﬁebá jednoduchou melodii
a harmonii. „Máme vrozen˘ pﬁedpoklad porozumût emoci a v˘znamu

Ukolébavky se Supraphonem
Vydavatelství Supraphon v únoru
vydá jedineãné CD, které bude obsahovat pﬁekrásnou kolekci ukolébavek v podání souboru Musica Bohemica s umûleck˘m vedoucím Jaroslavem Krãkem. Album mÛÏe pomo-

ci maminkám nauãit se zpívat ukolébavky, aby vytvoﬁily prostﬁedí bezpeãí a klidu a podpoﬁily spánek
svého dítûte. Jde o moÏnost vrátit se
k nûãemu, na co se v dne‰ní uspûchané dobû pozapomnûlo.
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V NAHRÁVACÍM STUDIU
Zatímco příroda v zimních měsících odpočívá a pod závějemi sněhu sbírá síly na další rok, Supraphon sklízí loňskou „setbu“
a nahrávací studia vydávají své plody. Právě v těchto dnech hudebníci společně s hudebními režiséry a mistry zvuku leští poslední noty
na několika nových nahrávkách, které v nejbližších měsících vyjdou „ve znamení lva“.

Foto © Emanuel Della Pia

Kateřina Englichová a Jitka Hosprová

Do úplnû jiného svûta, svûta
pruského krále (a vynikajícího
flétnisty!) Fridricha II.
Velikého a jeho vskutku
vybrané hudební spoleãnosti
(J. S. Bach, C. P. E. Bach,
F. Benda, J. J. Quantz ad.) nás
uvede sólov˘ debut „barokní
flétnistky“ Jany Semerádové
nazvan˘ Sólo pro krále.
Partnerem mezinárodnû
renomované sólistce tentokrát
nebyl její soubor Colleguim
Marianum, ale francouzská
cembalová hvûzda Bertrand
Cuiller a houslistka Lenka
Torgersen. V únoru projde
nahrávka posledními
studiov˘mi úpravami
a v bﬁeznu se jiÏ mohou
milovníci barokní hudby tû‰it
na nov˘ CD.

Jana Semerádová

Foto © Martin Kubica

JiÏ v únoru se v obchodech s klasickou hudbou objeví PíseÀ noci (a je‰tû
poetiãtûji zní titul v originále – Chanson dans la nuit) – spoleãn˘ poãin
violistky Jitky Hosprové a harfistky Kateﬁiny Englichové. Nahrávka pﬁinese
bezmála ‰edesát minut okouzlující hudby pro violu a harfu od mistrÛ baroka
(Bach, Marais) aÏ po francouzské snûní (Debussy, Fauré, Ravel). Program
vznikl pro koncertní cyklus âeské filharmonie „Hudba jako pohlazení pro
budoucí maminky“, kde se tû‰í velké oblibû, a âeská filharmonie je také
koprodukãním partnerem Supraphonu na tomto CD.

Ivan Ženatý

Foto © Martin Kubica

Škampovo kvarteto s Ivou Bittovou a Pavlem Fischerem

Foto © Martin Kubica

A Franti‰ek Benda je‰tû jednou – tentokrát jeho dosud nenatoãené
houslové koncerty z dráÏìanského archivu. Benda byl ve své dobû
povaÏován za jednoho z nejlep‰ích houslistÛ a jeho koncerty jsou i dnes
z hlediska technické nároãnosti v˘zvou pro interpreta. „Hozenou rukavici“
zvedl Ivan Îenat˘ a spoleãnû s hráãi PraÏské komorní filharmonie natoãil
ãtyﬁi z koncertÛ. V pÛlce ledna v praÏském studiu Martínek doznûly poslední
takty Bendova virtuosního díla – a v dubnu se objeví nahrávka v obchodech
s klasickou hudbou i v novém digitálním obchodû SUPRAPHONline.
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·kampovo kvarteto patﬁilo od
poãátku ke kmenov˘m souborÛm
Supraphonu. Vedle klasické
kvartetní literatury se nikdy nebáli
pﬁekroãit Ïánrové hranice.
Posledním dÛkazem byl jejich
mezinárodnû úspû‰n˘ spoleãn˘
projekt s Ivou Bittovou – Janáãkova
Moravská lidová poezie v písni.
S Ivou Bittovou se setkali ve studiu
i pﬁi pﬁípravû nového alba. Energií
nabité smyãcové kvartety z autorské
dílny Pavla Fischera, b˘valého
primária kvarteta, ãerpají svou
inspiraci z lidové hudby moravské
(Morava, dvû písnû), skotské i irské
(Wild Mountain Thyme) a balkánské
(Mad Piper). CD uzavírá skladba
Hopáhop tálitá – kvartet Ivy Bittové,
kter˘ klade na hráãe dost netradiãní
poÏadavky (to u této autorky jistû
nepﬁekvapí) a sv˘m zpÛsobem dal
podnût ke vzniku kvartetÛ
Fischerov˘ch. Nové album vychází
v bﬁeznu.
Matou‰ Vlãinsk˘,
‰éfproducent váÏné hudby

