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GIPSY.CZ JSOU ZPĚT!

PŘIPRAVUJE SE:
Foto: Martin Kubica

TATA BOJS
vydají v červnu Ležatou osmičku,
uvede ji singl Opakování.

PETER
NAGY
připravuje
koncertní křest
svého
aktuálního 2CD
More piesní
na 24. 5. do
pražského Hard
Rock Cafe.

Kapela Gipsy.cz přichází s dalším
albem nazvaným Desperado, opět
plným energie a vynikajících
hudebních i textových nápadů.
Podle frontmana Radka Bangy jde
o zatím nejlepší desku skupiny.
Vše je tu v dokonalé harmonii
a kvalitě: muzika, interpretace,
obal i booklet.
Mluvil jste o cestû po Austrálii; va‰e
kapela vystupuje v cizinû pomûrnû
ãasto…
Za posledních pût let jsme toho
nacestovali opravdu hodnû. V souãasné dobû máme na kontû tﬁiatﬁicet zemí
svûta vãetnû tﬁeba zmínûné Austrálie
nebo âíny… V poslední dobû si ﬁíkáme, Ïe bychom mûli vystupovat víc
doma, na leto‰ek tak plánujeme kobercov˘ (koncertní) nálet na âesko. I kdyÏ
máme teì v kvûtnu nûkolik koncertÛ
v Nûmecku a v ãervenci v Polsku.
Chodí na vás v cizinû jiné publikum neÏ v âesku?
âesko je hodnû malá zemû, publikum je tady úzké. Etno a vÛbec alternativní smûry tady nemají tak silné
zázemí, jako jinde ve svûtû. Úplnû
jiné je to tﬁeba ve Francii. Tam jsou
na scénû stovky stylÛ a v‰echny mají
své publikum, takÏe i hip hopová
scéna je tu obrovská a absolutnû
dokonalá. Stejné je to s world music.
Tady se lidí zamûﬁují na mainstream,
poprock, dnes uÏ i trochu na hip
hop; world music tu ale nejede. Jsme
malá zemû, navíc postkomunistická,
s mal˘m trhem. To není ani omluva
ani v˘ãitka, tak to prostû je. âesk˘
muzikant s tím musí poãítat.
Va‰e nové album Desperado vznikalo ve tﬁech etapách; mÛÏete je pﬁiblíÏit?

První etepa – to byl rok 2009,
nazval bych ho „postreprezentovsk˘“. Dnes mÛÏu ﬁíct, Ïe práce na
albu Reprezent pro mû znamenala
‰patnou Ïivotní zku‰enost. Ta deska
mûla sice v˘born˘ zvuk, nicménû pro
nás byla chladná, nedopadla tak, jak
jsme chtûli. Cítili jsme siln˘ tlak produkce a z nûj vypl˘vající chaos. Cel˘
rok potom jsem psal písniãky buì
depresivní, nebo ‰patné. Myslel jsem,
Ïe konãím, Ïe uÏ nemám co psát, co
ﬁíct… JenÏe pak pﬁi‰el dal‰í rok, 2010,
a ten pro mû byl hodnû zajímav˘. To
je druhá etapa. Po urãitém sebev˘voji
pﬁicházely nové impulsy a my‰lenky.
Cítil jsem, Ïe se vyvíjí konkrétní jasn˘
rukopis Gipsy.cz, pouÏívali jsme balkánské trubky a tak dále. Nejednou to
v‰echno zaãalo dávat smysl.
A v poslední etapû, tedy zhruba
v minul˘ch ‰esti mûsících, vznikal uÏ
zcela jasn˘ celek. Z demosnímkÛ
jsem odsekával to, co mi tam nesedlo,
co tam nepatﬁilo… A vzniklo album
Desperado. Podle mého názoru je to
ucelená deska, která nemá hluché
místo. Asi proto, Ïe jsem jí vûnoval
nejvíc práce ve svém Ïivotû. Pﬁedev‰ím producentsky.
Do jaké míry je titulní píseÀ Desperado inspirována slavn˘m filmem
s Antoniem Banderasem a Salmou
Hayek?
Jenom zãásti. Desperado je spí‰
spoleãenská záleÏitost, vlastnû jde
o dvojsmysl. PíseÀ je o tom, Ïe
desperát, jak my ﬁíkáme mexcikán,
tedy mexick˘ cikán, zabil ‰erifa
z Texasu. On ho ale moÏná nezabil.
MoÏná ho zabili jiní policajti a na
onoho mexcikána to jen narafiãili,
protoÏe se zdál b˘t jednoduchou
obûtí. Ta písniãka nám ﬁíká: bacha,
necítí‰ se trochu jako desperádo?
Obãas se stává, Ïe nûkdo pÛsobí jako
hajzl, ale zjistíme, Ïe je to mil˘ ãlovûk, kter˘ pro nás udûlal první

poslední. Tﬁeba „zl˘“ táta… A naopak: nûkdo nám dává cukﬁíãek, maÏe
med kolem pusy a vyklube se z nûj
totální hajzl. Pﬁitom mÛÏe jít o nûkoho z rodiny, „nejlep‰ího kamaráda“
nebo pﬁítelkyni. A tohle je kaÏdodenní pﬁíbûh na‰ich ÏivotÛ! Nedávejme
na první pohled, nesuìme hned.
MÛÏe se nám to vymstít.
Jak ãasto se to stává vám?
Mám, myslím si, relativnû velk˘
smysl pro anal˘zu lidské psychiky,
ale samozﬁejmû se i já obãas spletu.
Jsou tﬁeba lidé, kteﬁí kvÛli sv˘m dﬁívûj‰ím zku‰enostem, tﬁeba byli zneuÏíváni, radûji skr˘vají svoji dobrotu,
vytvoﬁí si kolem sebe barikádu – a tu
my vidíme. Napﬁíklad moje snoubenka (mluvím o ní ãasto, jsem totiÏ ãerstvû a moc zamilovan˘) pÛsobí nedostupnû, chladnû, nepﬁístupnû, nafrnûnû… KdyÏ se k ní ale pﬁes tu barikádu
dostanete, zjistíte, Ïe to je ohromnû
citlivá, milující, vûrná, hodná holka.
A obrácenû: mûl jsem kamaráda, se
kter˘m jsem se znal spoustu let, na
v‰echno ﬁíkal: ano, má‰ pravdu, zavolám, nikdy bych tû neopustil. A najednou prásk, nejvût‰ím zpÛsobem mû
zradil. Tak moc, Ïe mu to nikdy neodpustím. Nûkdy vás to mÛÏe hodnû
pﬁekvapit, a právû o tom je Desperado.
KaÏd˘ z nás je desperádo. KoneckoncÛ pﬁetváﬁka a mytí zadku za zády
druhého jsou u nás v âesku, co si
budeme povídat, bûÏné.

IVAN MLÁDEK &
BANJO BAND
v květnu vydají
u Supraphonu
DVD na kterém
budou originální
verze slavných
písniček
v podobě
originálních
televizních klipů, včetně originálního
klarinetu a taneční show právě
zesnulého Ivo Pešáka.

JANA KRATOCHVÍLOVÁ
připravuje k vydání dvou diskový výběr,
který ji představí v nejúspěšnějších
nahrávkách
od roku 1977 až
do současnosti.
Z aktuálních
novinek zde bude
hned sedm
tracků.

LUBOMÍR BRABEC
kytarový virtuos zanedlouho vydá
výběrové album,
kde nechybí ani
nahrávka
slavného
Concierto
De Aranjuez.

HURVÍNEK bude na sedmi CD
a jednom DVD zažívat dobrodružné
výlety do
minulosti. Tento
výpravný komplet
se stane
nejzábavnější
učebnicí dějepisu.
SU 6061-2
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VÁCLAV NECKÁŘ: ŽIVOT!
Václav Neckář a Bacily – to je spojení, které na scéně naší populární hudby září už čtyřicet let! Většina písní, která z této symbiózy vznikla,
se dodnes hraje, lidé si je pobrukují, rádi slyší na koncertech i kupují na CD. Supraphon tak všem zájemcům vychází vstříc vydáním
exkluzivního trojCD „Život“ s velkými hity i písněmi, které zaslouží připomenutí.

Foto: Martin Kubica

Nakonec jsme jméno kompilace
i titulní fotku zmûnili, v‰em se název
Îivot a ta fotografie, která se tam
nakonec dostala, zdála pﬁíhodnûj‰í
a v˘stiÏnûj‰í vzhledem k mojí Ïivotní
situací.

Jak se vám líbí nová tﬁídesková
Zlatá kolekce, která nese název
Îivot?
V.N.: Supraphon mû vydáním této
kompilace potû‰il. Vûﬁím, Ïe radost
budou mít pﬁedev‰ím moji pﬁíznivci.
Je opravdu reprezentativní. Obsahuje
témûﬁ ‰edesát písní, takhle rozsáhl˘
v˘bûr jsem je‰tû nemûl. PﬁeváÏná vût‰ina songÛ je pﬁitom ãesk˘ch. Skladby zahraniãních autorÛ na prvním
CD jsou pouze ãtyﬁi, na druhém taky
ãtyﬁi a na tﬁetím tﬁi. A jsou tu i nûkteré rarity.

na desce nazvané 13 HP. Jejími autory jsou Ota Petﬁina a Michael Prostûjovsk˘. Brácha ji pozdûji chtûl zaﬁadit na trojkomplet Pﬁíbûhy, písnû
a balady, mûla b˘t na tﬁetím albu
tohoto kompletu. Tak jsme píseÀ
zaranÏovali, v‰echno bylo pﬁipraveno, nahrála se. JenÏe Michael Prostûjovsk˘ emigroval na Západ, a tak
soudruh Supraphon rozhodl, Ïe ne,
Ïe tam ta píseÀ nebude. Musela pryã,
dokonce byl cel˘ snímek smazán!
Na‰tûstí jsem si nechal udûlat kopii,
kterou jsem zaloÏil do svého archivu.
Po ãase jsem na ni úplnû zapomnûl.
A po létech jsem ji objevil! Na kompletu Îivot tedy vychází skuteãnû ta
pÛvodní, Supraphonem smazaná
a u mû léta pﬁechovávaná nahrávka.

Tﬁeba?
V.N.: Tﬁeba píseÀ Podivn˘ pﬁíbûh,
k níÏ se váÏe skuteãnû velmi podivn˘
pﬁíbûh.
J.N.: PÛvodnû ji zpíval Petr Ulrych

To, Ïe jste sem zaﬁadili vût‰inu
písní ãesk˘ch, byl jistû úãel!
J.N.: Ano, byl. Tenhle komplet pﬁichází v roce ãtyﬁicátin BacilÛ a uÏ
pﬁebal kolekce obsahuje kapelové

K rozhovoru jsme se se‰li s Václavem i jeho bratrem, vûrn˘m mnohalet˘m souputníkem a kapelníkem
BacilÛ, Janem.

fotky. Komplet taky nabízí spoustu
hudebních snímkÛ nahran˘ch s Bacily. Na‰e kapela mûla snahu dûlat
hlavnû ãeské, pÛvodní autorské vûci.
A samozﬁejmû jsme se s Otou Petﬁinou neuzavírali v kapele sami do
sebe, pﬁíleÏitost mûl kdokoliv z ãesk˘ch autorÛ. Na albu Planetárium se
jich podílelo dokonce sedmnáct! I na
tomhle novém v˘bûru je takov˘ch
písní hodnû. A je to dobﬁe. KdyÏ pﬁijedete do Ameriky, Nûmecka nebo
Francie, taky nehrají v rádiích ãesky.
¤ekli jsme si, Ïe sv˘m zpÛsobem
hodíme rukavici ãesk˘m rádiím, pﬁedev‰ím âeskému rozhlasu.
Nová kompilace má moc hezky
vypraven˘ booklet a obal.
V.N.: Nad fotkami jsme se se‰li
v Supraphonu v‰ichni, my i lidé
z vydavatelství, vybírali jsme je
opravdu peãlivû. Je‰tû t˘den pﬁed
vydáním se album jmenovalo KﬁiÏovatky a na titulu byla jiná fotografie.

Co chystáte ke 40. v˘roãí BacilÛ?
V.N.: Nejdﬁív chci ﬁíct, Ïe bych se
rád douãil pár nov˘ch písniãek. Tak
ãtyﬁi, pût – i kdyÏ brácha po mnû
chce pût aÏ sedm nov˘ch songÛ! Je to
ale tûÏké, uãím se poﬁád tak, Ïe si
texty rozstﬁihávám a zase skládám
dohromady.
J.N.: A co se t˘ãe oslav – budeme
poﬁádat normální koncerty. Velké
koncerty, tﬁeba v obrovsk˘ch halách
ãi na stadionech, jsou prodûleãné,
stojí obrovské peníze a ãlovûk musí
vynaloÏit spoustu práce. Budeme
tedy koncertovat tak, jako koncertujeme poﬁád, a v prÛbûhu jednotliv˘ch vystoupení budeme o v˘roãí
mluvit. Má to mimo jiné i tu v˘hodu,
Ïe tak vlastnû budeme slavit cel˘ rok!

Václav Neckář & Bacily
KONCERTY
07. 06. České Budějovice
11. 06. Čáslav
18. 06. Nymburk
25. 06. Jiřín u Jihlavy
09. 07. Teplice
15. 07. Buchlovice
30. 07. Moravské Budějovice
31. 07. Benátská noc na Malé Skále
20. 08. Rumburk
27. 08. Dubí u Teplic
více na: www.vaclavneckar.cz
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Dva roky práce, mimořádná místa natáčení, speciálně vybraný repertoár a 5.1 Dolby
Digital zvuk jsou zárukou vysokého diváckého a posluchačského komfortu při poznávání
skvělé hudby skupiny Blue Effect v unplugged podobě. V pátek 13. května 2011 Supraphon
vydá 2DVD Acoustic/Time, které bude obsahovat koncertní DVD nazvané Acoustica
druhé DVD pojmenované Time dokumentem ze zákulisí koncertů.
Na DVD Acoustic Radim Hladík, Honza Křížek, Wojttech a Vašek Zima sestavili program
z největších effectových, jiných českých a vybraných světových témat. Nechybí Sun is so
bright, Je třeba obout boty a pak dlouho jít, Má hra, Rajky nebo Třiatřicet, ale ani Kuře
v hodinkách nebo depechovský Personal Jesus či Hendrixovo Little wing. Netradiční
pojetí tohoto koncertního DVD spočívá rovněž v přechodech mezi jednotlivými prostředími
(Plzeňskou synagogou, barokní kaplí ve Smiřicích a Balbínovou poetickou hospůdkou).
DVD Time přináší další či variantní koncertní nahrávky obohacené o mohutné medley, kde
se mohou setkat Bedřich Smetana, Cream, Led Zeppelin, Yes i Bob Marley. Avšak stěžejní
náplní druhého disku je dokument o vzniku celého díla o jeho natáčení a v neposlední
řadě o lidech. Kameraman Martin Štrba, zvukař Radim Hladík mladší, střihačka Olina
Kaufmanová a spousta dalších pomohli kapele přenést akustické kouzlo zajímavé muziky
do v elegantním digipaku umístěné a téměř tříhodinové mimořádné události.

Foto: Martin Kubica

BLUE EFFECT ACOUSTIC/TIME
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MARTINA FORMANOVÁ:
ČEŠTINA MĚ PROVÁZÍ CELÝM ŽIVOTEM
Martina Formanová zdaleka není pouze bývalá přítelkyně Karla Gotta a současná manželka Miloše Formana. Absolventka scenáristiky
na FAMU vydala v Česku tři knihy, všechny s obrovským úspěchem. Ta první, Skladatelka voňavého prádla, vychází nyní v interpretaci
Tatiany Vilhelmové v rámci supraphonské edice Audioknihy na souboru tří CD.
Rozhovor s Martinou Formanovou
zaãínáme ov‰em trochu obecnûji.
Pﬁed ãasem jste prohlásila, Ïe
máte ráda ãe‰tinu; pﬁi‰la jste si
k tomu sama nebo vám tuto lásku
v‰tûpovali doma?
MÛj tatínek je vá‰niv˘ ãtenáﬁ, kníÏky byly u nás vÏdycky velká vûc. I já
jsem tedy hodnû ãetla – a tím to asi
zaãalo. Mezi tﬁináct˘m a ‰estnáct˘m
rokem jsem pﬁeãetla v‰echno, co mi
pﬁi‰lo pod ruku, od Dostojevského
po americké autory, i knihy, kter˘m
jsem tenkrát je‰tû nemohla rozumût,
tﬁeba o problémech manÏelství, identity a krize stﬁedního vûku. KdyÏ
jsem chodila na gymnázium, posunula se tahle láska ke psaní. V Brnû
jsem psala pﬁíspûveãky do novin
a pﬁihlásila jsem se na Ïurnalistiku.
Nedostala jsem se tam, dokonce dvakrát, ale dostala jsem se na scenáristiku na FAMU. âe‰tina mû tedy provází cel˘m Ïivotem.
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rÛzné skladby, které by – podle nich
– vhodnû doplÀovaly ãten˘ text. Vût‰inou jsem s nimi souhlasila, do
hudební dramaturgie jsem pﬁíli‰
nezasahovala.
Na obalu CD je obraz Karla Gotta;
to byl vá‰ nápad?
Ano, to jsem vymyslela já. Dvû
moje následující knihy, které vydalo
nakladatelství Eroika, mûly na titulu
vÏdy nûjak˘ obraz. Posléze se zmínûné nakladatelství rozhodlo znovu
vydat Skladatelku voÀavého prádla
a tak jsme pﬁem˘‰leli, co na titul.
Napadlo mû, Ïe obraz od Karla Gotta
by krásnû propojil text s vizuální
podobou knihy. Obraz pak pﬁe‰el
i na CD.

âtou va‰e dûti ãesky?
BohuÏel neãtou. Rozumûjí ale
v‰emu, kdyÏ byli kluci malí, pou‰tûla jsem jim CD s ãesk˘mi pohádkami,
Krteãka, Ferdu mravence… Tohle
v‰echno znají.

Vycházejí va‰e knihy i v Americe?
Zatím ne, o tuhle vûc jsem se doposud nestarala. Teì jsem ale zaãala,
ráda bych mûla knihu v angliãtinû –
i kdyby byla jenom pro mû samotnou. JelikoÏ ale nejsem nijak pﬁehnanû ambiciózní, nebudu mít potíÏe
s tím, kdyÏ to nevyjde.
K va‰emu novému audiopoãinu:
Skladatelka voÀavého prádla na
tﬁech CD – to je celkem rozsáhl˘ projekt!
Urãitû, pﬁitom i na tûch tﬁech deskách je ta kniha zkrácená. Na zkracování jsem se nepodílela, to bylo
v‰echno v rukou Supraphonu. Jednoho dne mi ﬁekli, Ïe by rádi tuhle
kníÏku vydali na CD a já jsem byla
samozﬁejmû nad‰ená. Pak mi oznámili, Ïe se musí zkrátit, coÏ jsem
akceptovala a plnû nechala na paní
Dvorské, která tento projekt pﬁipra-

vovala. Kdybych zkracovala sama,
bylo by to mnohem obtíÏnûj‰í, vím,
Ïe by mi rvalo srdce cokoliv odstraÀovat. Nechala jsem to tedy na Supraphonu, myslím si, Ïe lidé z firmy
knihu zkrátili citlivû.
Nemûla jste ambici si knihu naãíst
sama?
Jestli bych to chtûla? Nevím. Myslím si, Ïe je lep‰í, kdyÏ ten text naãetl nûkdo jin˘. I kdyÏ – ten hlas, kter˘
sly‰ím v hlavû, je úplnû jin˘, neÏ
hlas, kter˘ se oz˘vá z CD. Rozhodnû
to ale není na ‰kodu, CD obsahuje
Táninu interpretaci, její pojetí knihy.
Nûkdy ale docházelo k úsmûvn˘m
situacím: zaposlouchala jsem se do
nahrávky natolik, Ïe jsem text vztahovala k Tánû, nikoliv k sobû. Jak
znûl její hlas, ﬁíkala jsem si: tak vida,
ona taky mûla nûco s Karlem Gottem!
Vzápûtí jsem si ale samozﬁejmû uvûdomila, Ïe jde o mÛj text.
Byla jste s TáÀou Vilhelmovou
bûhem práce na nahrávce v kontaktu?
Ne, nahrávku jsem dostala aÏ kdyÏ
byla zcela hotová, pak jsme se zaãali
trochu domlouvat na její hudební

koncepci. TáÀu jsem poprvé vidûla
aÏ na slavnostním kﬁtu kompletu.
Hudební doprovod CD obsahuje
spoustu hudebních úryvkÛ, vût‰inou
star‰ích nahrávek z archivu Supraphonu; jak vznikal?
ReÏisér Franti‰ek ·pergr s paní
Naìou Dvorskou mi navrhovali

Sledoval Milo‰ Forman vznik
audiopodoby Skladatelky voÀavého
prádla?
Poslouchali jsme spolu aÏ koneãnou verzi nahrávky, spí‰ jsme to brali
jako hotovou vûc neÏ nûco, do ãeho
by se nûjak˘m zpÛsobem je‰tû zasahovalo. I Milo‰ovi pﬁi‰lo nezvyklé
sly‰et mÛj text v interpretaci nûkoho
jiného, hlas, tón vyprávûní, dikce –
to v‰echno je jiné. To ale samozﬁejmû
nutnû neznamená, Ïe by ne‰lo o lep‰í
variantu.
Kniha mûla v âesku velk˘ úspûch,
oãekáváte podobn˘ zájem o CD?
Budu nahrávce pﬁát, aby si na‰la
své posluchaãe. Doufám, Ïe má svÛj
humor a pÛvab, Ïe zaujme. KaÏdopádnû jsem ráda, Ïe CD vzniklo.

Foto: Martin Kubica

Kdy jste zaãala psát beletrii?
KdyÏ jsem se pﬁipravovala na
FAMU, to jsem musela pﬁedloÏit
nûjaké povídky. Tak jsem je napsala.
A dal‰í pak bûhem studia. Ale to, Ïe
bych napsala knihu, jsem si tenkrát
je‰tû vÛbec neumûla pﬁedstavit.
Zdálo se mi, Ïe dílo tak velkého rozsahu bych nedala dohromady, pﬁedev‰ím jsem nemûla potﬁebn˘ „sicflaj‰“. Pak se ale zcela zmûnil mÛj
Ïivot, najednou jsem byla doma
s dûtmi a navíc na venkovû, kde jsem
– obzvlá‰tû v zimû – pro sebe mûla
spoustu ãasu. Psaní mi tedy pﬁipadalo jako jeho normální v˘plÀ. Moc mû
bavilo a stále mû baví ponoﬁovat se
do svûta, kter˘ si sama vymyslím.

Na křtu audioknihy Martina Formanová s Milošem Formanem a Karlem Gottem

IV. / květen 2011

INVAZE PRAŽSKÉHO BAROKA DO SVĚTA
Nahrávky koncertů nově objevovaných skladatelů českého baroka slaví ve světě úspěchy. Koncerty Františka Jiránka
a Antonína Reichenauera vydané u vydavatelství Supraphon v rámci řady Hudba Prahy 18. století bodují v prestižních hudebních časopisech:
International Record Review „Outstanding“ pro Collegium Marianum, Diapason d’Or pro Collegium 1704.
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Zdálo by se, Ïe ãeská hudba barokní epochy je ve svûtû zastoupena jedinou v˘raznou skladatelskou osobností – Janem Dismasem Zelenkou, jehoÏ
tvorba proÏívá v posledních dvaceti
letech svou renesanci. Souãasná
ãeská muzikologie v‰ak objevuje
dal‰í jména hudebníkÛ a skladatelÛ,
kteﬁí za sebou zanechali dílo hodné
pozoru. Prostﬁednictvím ediãní ﬁady
Hudba Prahy 18. století, jeÏ od roku
2009 vychází ve vydavatelství Supraphon, se milovníci staré hudby
doma i ve svûtû mohou seznámit
s tvorbou v˘razn˘ch skladatelsk˘ch
osobností své doby, jejichÏ jména

dosud znala jen hrstka specialistÛ.
Koncerty Antonína Reichenauera (c.
1694-1730) a Franti‰ka Jiránka (16981778), dvou kolegÛ z praÏské kapely
hrabûte Václava Morzina (mj. mecená‰e Antonia Vivaldiho), jeÏ vy‰ly na
supraphonsk˘ch CD koncem minulého roku, vzbuzují nad‰ení recenzentÛ svûtov˘ch hudebních ãasopisÛ.
Reichenauerovy koncerty (Collegium
1704 / Václav Luks) v ãervnovém
ãísle prestiÏního francouzského
ãasopisu Diapason získaly ocenûní
nejvy‰‰í, zlatou ladiãku (Diapason
d’Or). Skladby Franti‰ka Jiránka
(Collegium Marianum / Jana Semerá-

dová) tamtéÏ obdrÏely vysoké hodnocení 5 ladiãek a anglick˘ ãasopis
International Record Review, kter˘
prÛbûÏnû a podrobnû sleduje celou
ﬁadu, pﬁiﬁkl tomuto CD nejvy‰‰í
známku v˘jimeãné nahrávky „IRR
Outstanding“. Recenze shodnû
vyzdvihují objevnou dramaturgii,
vynikající interpretaãní i technickou
úroveÀ a v˘jimeãnou kvalitu hudby
samotné. Spoleãn˘m jmenovatelem
obou posledních nahrávek je mj.
fenomenální italsk˘ fagotista Sergio
Azzolini.
Souãasnû se zmínûn˘mi trofejemi
vychází v kvûtnu v této supraphon-

ské ﬁadû neménû ambiciózní nahrávka dal‰ích Reichenauerov˘ch koncertÛ v podání souboru Musica Florea. Pﬁíznivci Jana Dismase Zelenky
si pﬁijdou na své v ﬁíjnu t.r.; právû
v tûchto dnech soubor Collegium
Marianum realizuje nahrávku dosud
nevydan˘ch sepolker – duchovních
kompozic, jeÏ byly psány pro jezuity
v praÏském Klementinu pro velikonoãní bohosluÏby o Svatém t˘dnu.
V‰echny zmínûné nahrávky vznikají
v péãi nejlep‰ích ãesk˘ch „barokních“ souborÛ s mezinárodním renomé a s úãastí vynikajících zahraniãních sólistÛ.

RUSSIAN MASTERS
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Umûní v ‰ir‰ím smyslu a váÏná
hudba zvlá‰tû tvoﬁila jakousi
„v˘kladní skﬁíÀ“ sovûtského impéria
prakticky od poãátku jeho existence.
Navzdory v‰em represím a nevypoãitatelnosti hrÛzného reÏimu dala tato
zemû Ïivot a inspiraci ﬁadû umûlcÛ,
kteﬁí ve své dobû udávali smûr a dnes
je ﬁadíme ke klasikÛm. Vedle sloÏit˘ch Ïivotních osudÛ skladatelsk˘ch
osobností (·ostakoviã, Prokofjev,
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Stravinskij ad.) se do historie hluboko vryla jména nûkolika fenomenálních hudebníkÛ: Svjatoslav Richter,
Mstislav Rostropoviã, David Oistrach
ad. V Ïivotû nûkter˘ch z nich Praha
sehrála v˘znamnou roli prvního
„svûtového pódia“ ãi pomyslného
mÛstku na cestû k mezinárodnímu
uznání. Mnozí se do Prahy opakovanû vraceli a na rozhlasov˘ch snímcích z PraÏského jara nebo nahráv-
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kách poﬁízen˘ch pro Supraphon
zanechali bohaté otisky svého génia
– obvykle mnohem dﬁíve, neÏ mûla
tuto pﬁíleÏitost vyhlá‰ená vydavatelství západního svûta.
Supraphon ve své ediãní ﬁadû Russian Masters dává v citlivû remasterovaném zvuku znovu oÏít vzácn˘m
historick˘m nahrávkám, z nichÏ
mnohé pﬁipomínají neopakovatelné
okamÏiky pﬁímo na pódiu praÏského
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Rudolfina. Z hlediska dokonalosti
zvuku se musíme spokojit s technick˘mi moÏnostmi let padesát˘ch
a ‰edesát˘ch, tyto nahrávky v‰ak pﬁiná‰ejí jiné zásadní a dnes ãasto
postrádané kvality – siln˘ emocionální náboj a neodolatelné kouzlo
okamÏiku. Je to vzácná pﬁíleÏitost
k bezprostﬁednímu setkání s legendami 20. století.

