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YVONNE SANCHEZ & PEDRO TAGLIANI
Písně o lásce
Fenomenální zpěvačka
s kubánsko-polskou krví
Yvonne Sanchez přichystala
k vydání již třetí album,
jednoduše a výstižně nazvané
Songs About Love – LIVE.
Zpívá na něm s láskou
a o lásce, o citech starých
jako lidstvo, ale zároveň se
vypravila do nových světů.
Tahle dáma totiž nemá
zapotřebí opakovat se.

Zatímco úspû‰ná deska My
Garden (2008) pﬁedstavovala
bohatû aranÏovan˘ autorsk˘
v˘let do pop-jazzov˘ch hájemství, tentokrát se Yvonne vrátila
pﬁeváÏnû ke standardÛm.

JUBILUJÍCÍ
VĚRA ŠPINAROVÁ

Foto © Jakub Kupčík

Čtyřicet let hudební dráhy prezentuje Věra Špinarová novým
trojalbem s výběrem svých nejúspěšnějších písniček. Šedesátiny
zpěvačka oslaví na svém prvním koncertě v pražské Lucerně, kde
převezme Diamantovou desku Supraphonu za 1 500 300
zvukových nosičů, které prodala v letech 1969 až 2011!
Zpûvaãka Vûra ·pinarová oslaví v˘znamné Ïivotní jubileum
22. prosince 2011. Pro své posluchaãe pﬁipravila hned dva v˘jimeãné dárky. Své první koncertní vystoupení ve velkém sále
praÏské Lucerny, které uskuteãní
7. prosince má jiÏ vyprodané.
Pﬁíznivci nezamûnitelného hlasu
ostravské zpûvaãky se mohou
také tû‰it na v˘pravné trojalbum
s v˘bûrem, kter˘ Supraphon
vydává 21. listopadu v edici
Zlatá kolekce.
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Ov‰em úplnû jinak neÏ na debutu
Invitation (2002), natoãeném
s doprovodem jazzového comba.
Zvolila totiÏ prÛzraãnou, komorní
podobu písní, interpretovan˘ch jen
za doprovodu kytary. O to víc vynikne Yvonnin v˘jimeãn˘, dráÏdivû
zastﬁen˘ a pﬁitom v˘razovû bohat˘
hlas i osobit˘ feeling. Stﬁídmost
aranÏmá pﬁitom neubírá na vstﬁícnosti alba, které mÛÏe ocenit jak jazzov˘ fajn‰mekr, tak i „relaxující“
posluchaã hledající pohodu a krásné
melodie.
Krom evergreenÛ jako BucharachÛv „The Look Of Love“, PorterÛv
„Night And Day“ nebo uhranãivá
bossa nova „Corcovado“ ze zpûvníku Antonia Carlose Jobima, zaﬁadila
Yvonne i dvû autorské písnû. Fungují jako vítané tvÛrãí oÏivení i pﬁíslib dal‰ího zajímavého v˘voje zpûvaãky.
K pﬁíjemné atmosféﬁe desky pﬁispûlo i ‰Èastné rozhodnutí toãit Ïivû,
v souznûní s publikem a tudíÏ beze
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Vûra ·pinarová byla objevem konce
60. let, kdy drsn˘m vokálem a rockov˘m cítûním spoluvytváﬁela ostravskou hudební vlnu. âasem se její stylov˘ rejstﬁík roz‰íﬁil, ale dominantní

podíl dravého altu a energického projevu jí zÛstal. V dobrém slova smyslu
„osudov˘m“ se jí stalo hudební téma
z westernu Tenkrát na Západû – pﬁetavené do písniãky Jednoho dne se
vrátí‰, které rovnûÏ pojmenovalo
nov˘ 3CD v˘bûr Supraphonu. Vûra
·pinarová i v coververzích svûtov˘ch
hitÛ byla vÏdycky nezamûnitelná – aÈ
‰lo o tak rÛznorodé písnû, jako byly
The Unchained Melody (Tváﬁ za
sklem), Flying Through The Air
(Raketou na Mars), Heart Of Glass
(Kosmická láska) nebo hitové Fernando od skupiny ABBA. âeskou autorskou kvalitu v jejím repertoáru pﬁedstavují zejména Ivo Pavlík, Andonis
Civopulos, Boris Urbánek, Petr ·i‰ka
nebo syn Adam Pavlík, kter˘ zároveÀ
vede její souãasnou kapelu.

DAVID DEYL
ZPÍVÁM TO, CO JSEM!
Davide, jaké je va‰e nové album?
Pracoval jsem na nûm rok a pÛl
a spojil jsem se k tomu s nejvût‰ími
esy, navíc mastering desky jsme dûlali v Hamburku, ve studiu, kde mástrují velké nûmecké kapely vãetnû Rammstein. KaÏdá z písní je, podle mého
názoru, potencionální hit. Celou
desku jsem vystavûl tak, aby ani jedna
píseÀ nebyla nudná, aby tam nebyla
Ïádná vata. TakÏe tedy: co píseÀ, to
siln˘ refrén, dobrá fráze a skvûlá
verze. Chci, aby to album mûlo dlouh˘ Ïivot, potû‰ilo své posluchaãe i po
nûkolika letech od svého vydání.
Zﬁejmû dÛleÏitá, co se alba t˘ãe,
byla i spolupráce s Xindlem X.
Urãitû, to je opravdu dÛleÏit˘ bod
alba a jsem rád, Ïe si Ondra na‰el ve
svém plném programu ãas a napsal
mi na desku dva texty. Vyprávûjí pﬁíbûh, kter˘ jsem si sám proÏil, takÏe
vím, co zpívám, jin˘mi slovy: zpívám to, co jsem.
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stop studiového chladu. I kdyÏ to zní
jako fráze, pﬁirozenû znûjící nahrávka
má dar navodit pﬁedstavu útulné
kavárny a dobré spoleãnosti. Ostatnû
písnû byly opravdu zaznamenány
bûhem nûkolika koncertÛ v Barevné
kavárnû v Lond˘nské ulici.
Jako muzikantského partnera si
Yvonne vybrala virtuózního a vnímavého brazilského kytaristu Pedra
Taglianiho. Znají se dostateãnû dlouho, Tagliani se podílel uÏ na My Garden a vystoupil s Yvonne na ﬁadû
koncertÛ, aÈ jiÏ s kapelou nebo v duu.
Vzájemné pochopení je z muziky
cítit.
Pedro Tagliani se zaãal na evropské
scénû prosazovat v první polovinû
90. let, kdy pﬁesídlil do Vídnû
a posléze do Mnichova. Latin-jazzoví
nad‰enci oceÀují jak ãtyﬁi alba natoãená s projektem Raiz de Pedra, tak
i spolupráci se saxofonistou Thomasem Kugim, Duo Dois s pianistou
Chrisem Gallem ãi zdaﬁil˘ sólov˘
titul Ao Vento.
Repertoár dua Yvonne & Pedra se
podaﬁilo zachytit takﬁíkajíc na
poslední chvíli, pﬁed kytaristov˘m
plánovan˘m návratem na domovskou scénu brazilskou. I to moÏná
pﬁispívá k zaznamenanému kouzlu
okamÏiku, k pocitu nostalgie, louãení, ale i nadûje na dal‰í shledání.
Ostatnû k opûtovnému shledávání
takhle kolekce písní s milostnou
tematikou pﬁímo vybízí. Patﬁí totiÏ
k titulÛm, které „nezestárnou“ po pár
posle‰ích. Lze pﬁedpokládat, Ïe
k Songs About Love se budou posluchaãi i po letech s chutí vracet.

právû na Pochodu proti rakovinû prsu,
zazpíval jsem tam dvû písniãky. Celková atmosféra téhle akce mû ovlivnila
natolik, Ïe jsem je‰tû ãtrnáct dal‰ích
dní o celé vûci pﬁem˘‰lel. Nakonec
jsem napsal píseÀ Nic nevzdávám, kterou jsem poslal lidem v Avonu s tím, Ïe
pokud se jim bude líbit, mohou ji pouÏít jako hymnu projektu. Po dvou t˘dnech mi pﬁi‰la odpovûì: písniãku pr˘
poslouchala celá firma a v‰em se moc
líbí, rádi by ji tedy nahráli. Tak jsme ji
v Bratislavû natoãili. A k tomu dovûtek: nedávno mû v jedné restauraci
obsluhující sleãna poprosila o podpis
pro maminku, která pr˘ píseÀ Nic
nevzdávám miluje. :-)
Chystáte se pokﬁtít album?
Rád bych v‰echny své pﬁíznivce
pozval na kﬁest alba uÏ v pátek
2. prosince od 17:00 hodin do praÏského Bontonlandu na MÛstku. Zazpívám nûkolik nov˘ch písniãek a CD
pokﬁtí Monika Absolonová.

Jsou pro vás dÛleÏité ceny? Máte
jich na svém kontû uÏ pûknou
ﬁádku…
Nejvût‰í motivací pro mû je, kdyÏ
pﬁijdou lidi na koncert, kdyÏ jsou
spontánní, ﬁvou a zpívají se mnou.
To pro mû znamená nejvíc!
Hodnû se angaÏujete v projektu
Avonu proti rakovinû prsu…
Pﬁed dvûma lety jsem byl jako host
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LUCIE BÍLÁ ŘEKNU, CO SI MYSLÍM O KONCI SVĚTA

Které z ãesk˘ch televizních ãi filmov˘ch zpracování Popelky máte
nejradûji?
Mám ráda v‰echny na‰e Popelky;
vidûla jsem ov‰em jednou Popelku
americkou, a to byla hrÛza. Je to asi
dáno ãeskou tradicí, na kterou jsem
zvyklá. Jednou jsem strávila vánoce
na Floridû, a uÏ to nikdy neudûlám:
ti Santové, co lezou po domech
a vánoãní ozdoby na palmách – to
není nic pro mû. Jsem ãeskoslovenská holka a to se nezmûní. TakÏe, jak
jsem ﬁíkala, líbí se mi ãeské Popelky,
jak ta televizní s Evou Hru‰kovou,
tak ta filmová s Libu‰í ·afránkovou.
Popelka je dÛleÏit˘ bod v mém Ïivotû, a asi nejen v mém. Myslím si, Ïe
Vánoce bez Popelky jsou nûco jako
·tûdr˘ den bez bramborového salátu
nebo bez JeÏí‰ka. KdyÏ si nûkdy
potﬁebuji odpoãinout, vyãistit hlavu
nebo si prostû pohladit du‰i od hlavy
aÏ k patû, kdykoliv bûhem roku oslovím maminku, ona mi udûlá bramborov˘ salát a ﬁízek, pustím si Popelku
a je mi dobﬁe… Podle mû platí, Ïe
kaÏdá holka, kdyÏ je malá, chce b˘t
buì zpûvaãkou, modelkou nebo
Popelkou.

Zabruslíte si nûkdy – jen tak?
Já jsem byla odmala lapená muzikou, takÏe sport mû trochu minul.
Nejezdila jsem na hory, nevûnovala
jsem se Ïádnému sportu, v‰echen ãas
jsem vûnovala zpûvu a muzice jako
takové. Obdivuji ale v‰echno, co
neumím. Na premiéﬁe Popelky jsem
byla v‰emi tûmi v˘kony fascinovaná.
Na závûr pﬁedstavení jsem pﬁijela na
led v krásném koãáﬁe taÏeném labutûmi, projela jsem cel˘ stadion a cítila jsem se ohromnû fajn. Ale klobouk
dolÛ pﬁed v‰emi tûmi, co bruslili.
Fascinují mû tﬁeba i hokejisti: je mi
záhadou, jak mÛÏou bruslit tak rychle, dojet pro puk, vymyslet nûjakou
strategii a realizovat ji a pﬁitom ten
puk neztratit; to je pﬁece neskuteãn˘
náﬁez! Já bych puk ztratila hned.
Jak probíhala spolupráce s Petrem
Maláskem a Václavem Koptou?
Od zaãátku jsem vûdûla, Ïe texty
k Poplece napsal Václav Kopta, ale aÏ
na tiskové konferenci jsem zjistila, Ïe
je to ten velkej sympaÈák z filmu SnûÏenky a machﬁi. Ty texty napsal
dobﬁe, klobouk dolÛ! Pro zpûváka je
textaﬁ hodnû dÛleÏit˘. Ráda jsem si
nechala Václavovo telefonní ãíslo,
asi ho v budoucnu vyuÏiji. TextaﬁÛ
není nikdy dost a tûch dobr˘ch je
opravdu poskrovnu. S Petrem Maláskem se znám léta, on hrál uÏ v Neposlu‰n˘ch teniskách, i kdyÏ jsme se
tenkrát je‰tû ve studiu nepotkali. Pár
rokÛ uÏ jsme spolu poﬁád. Dneska si
bez nûj nebo kapely, kterou vede,
nedovedu pﬁedstavit Ïádné svoje
pﬁedstavení. Spolupráce s obûma
byla v˘borná.
Pﬁi‰la jste nûkdy do pracovního
stryku s tatínkem Václava Kopty –
Pavlem Koptou?
Takové ‰tûstí jsem nemûla. Mûla
jsem ale ‰tûstí na Pavla Vrbu.

O ‰tûstí mluví témûﬁ v‰ichni, kteﬁí
mohli s Pavlem Vrbou spolupracovat…
Pavel mi otextoval skoro celé
vánoãní album, strávila jsem s ním
leto‰ní léto a na album, které chystám
na pﬁí‰tí rok, mi napsal jedenáct nádhern˘ch textÛ. Poslední mail mi od
nûj pﬁi‰el právû s posledním textem
téhle pﬁipravované desky. Psal mi
tenkrát: uÏ to mám hotové, tû‰ím se
do studia. KdyÏ ode‰el, nejdﬁív jsem
si vyãítala, Ïe jsem po nûm nechtûla
víc vûcí, Ïe jsem za ním nechodila
ãastûji; on byl opravdu básník, byl
rychl˘, navíc neuvûﬁiteln˘ ãlovûk.
KaÏdé setkání s ním bylo nezapomenutelné. Pak jsem si ale ﬁekla: vÏdyÈ
jsem s ním mûla poslední dvû desky,
mám tedy vût‰í ‰tûstí neÏ mnozí moji
kolegové. Navíc s Pavlem Vrbou strávím pﬁí‰tí rok. Pavel to seshora uvidí
a urãitû bude py‰n˘, vÏdyÈ budu jeho
texty zpívat s takovou láskou, jako
nikdy pﬁed tím.

Cítila jsem, Ïe ode‰el nûkdo opravdu
podstatn˘ pro mÛj Ïivot, pro moji
profesi, pro moje my‰lenky… On mi
dával sv˘mi texty ohromnou nadûji.
KdyÏ jsem pak pﬁedstoupila pﬁed
smuteãní hosty, bylo to opravdu to
nejtûÏ‰í, co jsem kdy pﬁed lidmi
musela pﬁedvést. TotiÏ vÛbec nûco
ﬁíct. A navíc co ﬁíct ãlovûku, kter˘
byl mistr slova? Mojí silou jsou
emoce, tak jsem je tam pustila.

Jenom uÏ to spolu neoslavíte…
Jak jsem ﬁekla, textaﬁ je pro kaÏdého zpûváka nesmírnû dÛleÏit˘. I díky
Pavlu Vrbovi jsem mohla stát na
jevi‰ti, i Pavel Vrba mû dûlal „lep‰í“.
Jeho odchod se mû dotknul víc neÏ
jsem pﬁedpokládala. Asi jsem to
vÛbec neãekala, pﬁestoÏe mi Pavel na
na‰í poslední schÛzce ﬁekl vûtu: je‰tû
ti udûlám ‰ansonové cédeãko a pak
pÛjdu. Já jsem se smála a ﬁíkala mu,
Ïe je‰tû Ïádné ‰ansony nechci, aÈ mû
nechá je‰tû nûco odÏít, abych mûla
o ãem zpívat. A hlavnû nikam nespûchej, dodala jsem. VÛbec jsem nevûdûla, jak se „to“ blíÏí, Ïe odejde dﬁív
neÏ jsem ãekala já, i neÏ ãekal on. Pak
pﬁi‰la prosba od jeho manÏelky
Marie Vrbové, abych promluvila na
jeho pohﬁbu. Cel˘ t˘den jsem Ïila
s „kousl˘m“ hrdlem, byla jsem pﬁesvûdãená, Ïe tam neﬁeknu ani slovo.

Vyjdou va‰e dal‰í alba opût u Supraphonu?
Co se Supraphonu t˘ãe, vrátila
jsem se vloni domÛ: v téhle firmû
jsem totiÏ natoãila svoji první desku.
Pro mû byl minul˘ rok vÛbec zásadní:
jednak mi vy‰la, jak jsem ﬁekla, CD
u Supraphonu, byla to první deska
s Petrem Maláskem a Pavlem Vrbou
a taky první vánoãní album. A dál:
dostala jsem cenu Andûl a k tomu
je‰tû cenu Zpûvaãka dvacetiletí. To
mû, pravda, trochu vydûsilo, protoÏe
jsem si myslela, Ïe takovéhle ceny se
dostávají na závûr kariéry. Rozhodla
jsem se ale, Ïe v mém pﬁípadû ani
náhodou, Ïe to bude taková „cena pro
radost na zaãátek“, protoÏe vrchol mû
teprve ãeká. A ten vrchol proÏiji
v Supraphonu, to vám mÛÏu ﬁíct.

Vám se z tûchto tﬁí pﬁání splnila
hned dvû!
Ano, vedle své profese jsem mûla
to ‰tûstí, Ïe jsem se na chviliãku
mohla stát i Popelkou, nazpívat tuto
roli v lední show. Autorem hudby
k Popelce na ledû je Petr Malásek,
ostatnû díky nûmu jsem tuhle nabídku pﬁijala.
V ãem se zpívá jinak Popelka
a tﬁeba písnû na vánoãní album?
V obou pﬁípadech ‰lo o pokoru, ale
rozdíl tu byl. Vánoãní písnû, melodie
a árie jsem mohla zpívat jako Lucie
Bílá, kdeÏto v Popelce jsem se jako
Lucie Bílá musela trochu upozadit
a víc hrát. V Popelce jsem tedy byla
naladûná tro‰ku jinak: kromû jedné
písniãky, kterou jsem obreãela, jsou
pro mû v‰echny ostatní vlastnû hraná
role. Je to jiné neÏ tﬁeba v Carmen,
kterou hraji v divadle; to jsem opravdu já: vlítnu na jevi‰tû, kﬁiãím, zlobím… V Popelce jsem musela brzdit,
ale udûlala jsem to velmi ráda.
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A slíbila jste i ono ‰ansonové
cédéãko!
AÏ s kapelou a Petrem Maláskem
dokonãíme a vydáme zmínûné (a uÏ
roztoãené) album, zaãnu poctivû hledat, shánût a sbírat Pavlovy ztracené
my‰lenky a opu‰tûná slova, která
nikdy nikdo neobjevil, a to cédeãko
opravdu udûlám. UÏ jsem na tom
domluvená s paní Vrbovou, která teì
s námi chodí za Pavla do studia. Na
tuhle spolupráci se moc tû‰ím; my
totiÏ Pavla jen tak nûkam nepustíme!

Co vás v nejbliÏ‰í dobû ãeká?
Pro mû je nyní fantastické období,
protoÏe je sezóna v plném proudu.
I kdyÏ vypadám spontánnû, nenechávám nic náhodû. I spontaneita musí
mít ﬁád. Stále s úspûchem vystupuji
v Carmen. Jedu vánoãní turné
a 13. prosince vystoupím ve Státní
opeﬁe Praha. âeká mû finále soutûÏe
âesko-Slovensko má talent. A taky
Slavíci, to je pro mû, a vlastnû pro
v‰echny zpûváky, hodnû dÛleÏitá vûc.
Osobnû pokládám za slavíky v‰echny
kolegy, kteﬁí svoji práci dûlají tak rádi
jako já. Na pﬁedávání Zlat˘ch slavíkÛ
se moc tû‰ím, na ten veãer mám totiÏ
pﬁipravené pﬁekrásné ‰aty! K tomu na
pﬁí‰tí rok chystám cédeãko, chtûla
bych mít v‰echno natoãené do konce
roku, potom vybírat to nejlep‰í a od
1. ledna uÏ pomalu nové písniãky
ukazovat svûtu – abych lidem ﬁekla,
co si myslím, o konci svûta…
A co si o nûm myslíte?
Îe to nebude Ïádn˘ konec, ale naopak zaãátek.

Foto © Dušan Šimánek

Lucie Bílá je stále na roztrhání.
Zpívá, hraje, porotcuje, organizuje,
zabývá se charitou, věnuje se
rodině. Sama ostatně říká, že je
ráda v jednom kole a pokud má
souvislejší volno, panikaří. I proto
má raději zimu než léto.
V nedávné době vyšel u firmy
Supraphon soundtrack z muzikálu
na ledě autorů Petra Maláska,
Václava Kopty a Jindřicha Šimka
Popelka.
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SALTO SOLO FELIXE SLOVÁČKA
Kolik vÛbec máte doma saxofonÛ
a kolik klarinetÛ?
Mám jeden saxofon a jeden klarinet, víc jich není potﬁeba. KdyÏ se mi
rozbije nebo nebude hrát, budu se
muset poohlédnout po jiném, ale –
jak ﬁíkám – jeden nástroj staãí.
Dodnes tak mám klarinet, na kter˘
jsem hrál uÏ bûhem studií na Janáãkovû akademii múzick˘ch umûní
v Brnû. A hraji na nûj doposud.

Jmenujte alespoÀ nûkteré spolupracovníky a tituly va‰eho alba
Salto solo.
Skladby na desku aranÏoval Vladimír Popelka – pﬁipravil v‰echny syntetické barvy plus smyãce – a v‰echno to také dirigoval. Já jsem si pak
„jeho“ materiál vzal a pﬁipravil jsem
si sólové party. A k tûm titulÛm: na
albu zní napﬁíklad ústﬁední téma
z televizního seriálu Cirkus Humber-

Existuje vÛbec je‰tû nûjaká
zásadní kompozice, kterou byste
za tu dobu nenahrál?
Existuje – na mém novém albu
jsou samé novinky. Je pravda, Ïe
doposud jsem nahrál asi ‰est set
titulÛ, ale ze skladeb, které obsahuje album Salto solo doposud
Ïádnou, ani se sopránsaxofonem
ani s klarinetem.
SU 6048-2

Jak máte na novém albu tyto
nástroje rozdûlené?
Vût‰inu skladeb hraji na sopránsaxofon, pﬁece jen tomuto nástroji
vdûãím za to, Ïe mû lidé znají. Klarinet jsem sice vystudoval na vysoké ‰kole a je to nádhern˘ nástroj,
ale se sopránsaxofonem jsem se
stal mezi lidmi známûj‰ím. Asi tﬁi
ãtvrtiny kompozic na novém albu
jsem tak nahrál se sopránsaxofonem, tﬁetinu s klarinetem.

to, hudba ze seriálu Tajupln˘ ostrov, z filmÛ Doktor Îivago a Tﬁi
oﬁí‰ky pro Popelku. Je tam i melodie z Verdiho Nabucca. Prostû
jedna pecka za druhou.
Dá se ﬁíct, kterou z nich máte
nejradûji?
Asi je to melodie z Cirkusu
Humberto od Karla Svobody. Je to
melodie, ze které by se daly udûlat
tﬁi písnû, kolik tam toho je navym˘‰leno! ÚÏasná záleÏitost, která
pﬁesnû charakterizuje toulavou
krev kum‰t˘ﬁÛ.
S novinkov˘m albem pﬁicházíte
po deseti letech!
To je pravda, trvalo to dlouho.
Jsem rád, Ïe se na‰el sponzor, kter˘
mi s deskou finanãnû pomohl. Po
tûch deseti letech jsem uÏ byl opravdu hudebnû nabit˘ a pﬁipraven˘
zase nûco vydat. Minulého supraphonského alba Made in Czechoslováãek se prodalo skoro deset tisíc
2CD, takÏe jsem si ﬁíkal, Ïe by nebylo ‰patné oblaÏit posluchaãe zase
nûãím nov˘m. Jsem rád, Ïe se vûci
ujal pan Popelka. A jsem rád, Ïe
obal, kter˘ se mi moc líbí, dûlal mÛj
kamarád Petr Kr‰ák. TakÏe hurá!

Foto © Jakub_Hauskrecht

Po deseti letech jsou tu opět
charakteristický saxofon
a klarinet Felixe Slováčka na
deskách Supraphonu. Album
nazvané Salto solo obsahuje
patnáct evergreenů
v instrumentální podobě, jde
o album, které potěší.

JOSEF LAUFER NEBYLO TO TAK ŠPATNÝ!

âím se tenhle v˘bûr li‰í od va‰í
desky, která vy‰la v rámci supraphonské Pop galerie?
Je rozsáhlej‰í, cédeãka jsou teì
dvû. Obsahují tedy hodnû materiálu,
dvaaãtyﬁicet písniãek. Proto se taky
dvojalbum jmenuje Maraton – to je
dvaaãtyﬁicet kilometrÛ (a nûco).
A vyhrabal jsem i vûci, o kter˘ch
jsem si myslel, Ïe uÏ nikdy nezazní
a zÛstanou nûkde zapomenuty. Ale
kdybych hrabal dál, jistû bych na‰el
dal‰ích dvaaãtyﬁicet písní! Zjistil
jsem, Ïe jsem toho nazpíval opravdu
hodnû. A taky jsem se snaÏil, aby na
aktuálním v˘bûru bylo hodnû pÛvodních skladeb – dûlal jsem totiÏ
i spoustu pﬁevzat˘ch písní, hodnû
textÛ jsem sám pﬁeloÏil. Nakonec má
ale Maraton podobn˘ zábûr jako
mûlo album vy‰lé v Pop galerii; ten
zábûr je ‰irok˘, jako je ‰irok˘ mÛj
repertoár: od ‰ansonu po rock.

Na v˘bûru je i nûkolik písní vznikl˘ch pro televizní poﬁady…
Ano, tﬁeba C’est moi, nádherná písniãka z poﬁadu Abeceda, nahráli
jsme ji s Vûrou Galatíkovou, která do
ní krásnû hovoﬁí francouzsky. A pak
album obsahuje i nûkolik kouskÛ
z m˘ch rÛzn˘ch show, které jsem mûl
s orchestrem Golem. Namátkou: TvÛj
smích – tvé tóny, Kam zmizel tvÛj
dûtsk˘ úspûch, Lola.
OhlíÏíte se rád?
Ano, a je to pﬁirozené. âlovûk rád
vzpomíná na dobu, kdy vûci vznikaly. Hodnû rád vzpomínám na svá studia na DAMU, dnes uÏ dokonce i na
vojnu. Rád si vzpomenu na dobu,
kdy jsem v Lucernû zastupoval kolegu ve velkém rock’n’rollovém klání,
bylo to s kapelou Crystal, a druh˘
den se o mû vûdûlo, Ïe zpívám rock’n’roll. Vzpomínám rád na první
muzikál Gentlemani, kde jsem hrál
jednu z hlavních rolí. Na svoji jednu
sezónu v Národním divadle i na moje
zaãátky v Divadle ABC. Na setkání
s hvûzdami typu Rita Pavone nebo
Engelbert Humperdinck. Rád si
vzpomenu na situaci, kdy jsem
v roce 1965 sedûl po premiéﬁe filmu
Help cel˘ veãer s Beatles i na to, jak
jsem cestoval letadlem s Josefinou
Bakerovou, která mi ukazovala fotky
sv˘ch adoptivních dûtí.
Nenapí‰ete o tom v‰em nûjakou
knihu?
Rozhodnû ne!
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„Dávno“ a „Ne tak dávno“ – tak
znějí názvy cédeček dvojalba
Josefa Laufera, které shrnuje
téměř pětačtyřicet let zpěvákova
působení na pódiích
a v nahrávacích, televizních
i filmových studiích. Laufer na albu
běží svůj Maratón se zastávkami,
které svého času hýbaly rádiem
i televizí. Dodnes jsou mnohé z nich
více než populární…

X. / prosinec 2011

IVAN KUSNJER OBJEVUJE RARITY ČESKÉ OPERY
Ivan Kusnjer patří k nejznámějším a nejlepším českým pěvcům. Prošel množstvím českých jevišť, je jedním ze stálic Národního divadla, a výrazně o sobě dal
vědět i v cizině. Není významnější pódium, na kterém by nestál. Na kontě má desítky gramofonových nahrávek. Patří tak k vynikajícím vyslancům českého
umění ve světě. Známý je přitom jeho letitý zájem o objevování neznámých či pozapomenutých vokálních děl českých autorů. Některá z nich obsahuje
Kusnjerovo nové supraphonské album Rarity české opery.
Kde se vá‰ zájem o neznámé opery
a vokální díla ãesk˘ch autorÛ vzal?
Pﬁed pûtadvaceti, tﬁiceti lety se
bûÏnû natáãely známé opery a árie
z nich. Hledali jsme cestu, jak ozvlá‰tnit nabídku v tomto oboru. ProtoÏe
existuje velké mnoÏství oper, které
nebyly uvádûné, nebo velmi sporadicky, zaãali jsme hledat mezi nimi.
Jaká díla jste tak pro divadelní
pódium, koncertní pódium ãi gramofonové desky objevil?
Pro divadelní pódium se toho objevilo dost, ale zájem divadel nebyl
Ïádn˘, nebo minimální. Pro nahrávky bylo moÏné vybrat to nejlep‰í, co
v ãeské literatuﬁe je‰tû je, ale na jevi‰tích se neprovádí.

nûkolik árií, které se ãas od ãasu provádûjí. CD obsahuje i nûkolik kompozic nahran˘ch vÛbec poprvé.

Deska má asi i zahraniãní ambice...
Zahraniãní ambice tu zcela jistû
jsou, je to neobvyklostí skladby
nahrávek a urãitou originalitou.

Které z "kusÛ" nahran˘ch na CD
máte nejradûji?
Je to urãitû Bendlova Lejla a OstrãilÛv Vlasty skon.
Asi jste museli peãlivû vybírat, ne
v‰echno se na album ve‰lo; bude
pokraãování?
Jestli bude pokraãování, to nevím.
Nahrávky jsou vût‰inou z 80. let 20.
století. Pﬁi dne‰ním nedostatku
v‰eho, hlavnû penûz, budeme tûÏko
nûco dotáãet. Ale kdo ví? Tﬁeba bude
na‰e nové CD úspû‰né a uvidíme...

A odkud pocházejí nahrávky na
va‰em novém CD?
Hledali jsme zejména mezi léty
1850 a 1950. To znamená v období
Smetanov˘ch souputníkÛ a autorÛ,
které povût‰inû známe, ale jejich díla
se témûﬁ neprovádûjí. Na albu je také

Foto © Martin Kubica

Je stále co objevovat? A kde v‰ude
lze hledat?
Myslím si, Ïe nûco by se je‰tû na‰lo
v nûkter˘ch klá‰terních archivech...
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LUDMILA PETERKOVÁ
CHCI LIDEM HRÁT HUDBU, KTERÁ SE JIM LÍBÍ

O nahrávce mluvíme s jejími protagonisty: vynikající klarinetistkou
Ludmilou Peterkovou, Bennewitzovo kvarteto zastupuje houslista ·tûpán JeÏek.
Jak vznikala pestrá dramaturgie
alba?
L. P.: Probíhala spoleãn˘mi silami,
podílel se na ní dramaturg ze Supraphonu a my. V poãátku stál zámûr Supraphonu natoãit Clarinettino od Ondﬁeje Kukala, to je soudobá skladba,
velice Ïivá a energická, na koncertech
má úspûch. A vyvstala otázka, které
kompozice na CD pﬁidat – soudob˘ch
skladeb s takovou Ïivotaschopností,
jakou má Clarinettino, totiÏ není
mnoho. Pﬁidali jsme tedy tradiãnû
Mozarta, ov‰em netradiãnû na basetov˘ klarinet, pro kter˘ ta kompozice asi
pÛvodnû vznikla. A Antonín Rejcha,
aã v devíti letech ode‰el z domova do
ciziny, je dal‰ím ãesk˘m skladatelem,
na kterého mÛÏeme my âe‰i b˘t py‰ní.
Takhle tedy vznikl program na CD.

Kde se vÛbec vzala spolupráce
Lídy Peterkové a Bennewitzova
kvarteta?
L. P.: Poprvé jsme spolu hráli pﬁed
nûkolika lety na koncertû v Nûmecku
na Rhaingau – festivalu, byl to tenkrát velk˘ úspûch. Pak jsme spolu
vystupovali víckrát v Praze, vÏdycky
s Mozartov˘m klarinetov˘m kvintetem. Poté Bennewitzovo kvarteto
vyhrálo ﬁadu soutûÏí, a já si ﬁekla:
s tûmito muzikanty bych chtûla hrát
ãastûji!
·. J.: Pﬁesnû tak to bylo. My samozﬁejmû nehrajeme jenom spolu, jak
Lída tak my máme i jiné partnery.
âím víc toho do sebe v‰ichni nasajeme, tím bude ná‰ spoleãn˘ v˘kon
lep‰í.
Co vás v nejbliÏ‰í dobû ãeká?
L. P.: Vánoãní koncerty, Rybova
âeská m‰e vánoãní. Nebudou to ale
klasická koncertní nebo kostelní provedení Rybovky, pÛjde o provedení
operní, velice Ïivé, hrát se bude na
staré nástroje. Ráda hraji na klasicistní klarinet, to mû opravdu baví. Stejnû jako prostﬁídávání ÏánrÛ.
·. J.: Na‰e kvarteto pﬁed sebou má
nûkolik zásadních koncertÛ, v lednu
se vracíme do Wigmore Hall, v bﬁeznu hrajeme v Bruselu, pak ve Frankfurtu. Na zaãátku roku budeme
nahrávat dvojalbum pro nûmeckou
firmu. Bude obsahovat v‰ech osmnáct kouskÛ z Dvoﬁákova cyklu Cyp-

ﬁi‰e, tedy nejen ty, které vznikly pro
smyãcové kvarteto. Autorem hudební úpravy tûch zb˘vajících je nûmeck˘ skladatel Hans Peter Dott.
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Supraphon přichází s další novinkou
komorní hudby v prvotřídním
provedení. Nové album obsahuje
kvintety pro klarinet a smyčce
Antonína Rejchy a Wolfganga Amadea
Mozarta a taky Clarinettino, concertino
pro klarinet a smyčce od současného
českého komponisty Ondřeje Kukala.

Ludmila Peterková a Štěpán Ježek
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