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STÁLE ŽIVÁ
VZPOMÍNKA
NA JIŘÍHO
SCHELINGERA

ŠKWOR
po třech letech vydává 18. března nové
studiové album. Jako bonus bude k CD
nazvanému v mnoha ohledech příznačně
DRSNEJ KRAJ připojeno DVD.

Je tomu už třicet let, co nás opustil zpěvák
a skladatel Jiří Schelinger. Zatímco mnozí by
za tu dobu upadli v zapomnění, Jiří Schelinger
tu pořád je. Jeho písničky jsou stále stejně
oblíbené, kolegové na něj vzpomínají s úctou.
Letos by mu bylo šedesát. Ne náhodou proto
právě vychází trojalbum se Schelingerovými
největšími hity a nejkvalitnějšími písněmi.
Po celý život si byl Jiří Schelinger blízký
se svým bratrem Milanem.

VOJTA DYK

Proã, podle vás, jsou písniãky Jiﬁího
Schelingera dodnes tak populární?
V dobû, kdy Jirka „dûlal kariéru“,
nemûl konkurenci. Pravda, byly tady
kapely jako Olympic nebo Katapult,
ale v nich pÛsobily jiné typy zpûvákÛ. Byl osobit˘ jak sv˘m hlasem, tak
sv˘m zjevem.

Ta popularita je moÏná dána i ‰íﬁí
jeho repertoáru, kaÏdému nabídl „to
jeho“.
To je pravda, Jirka si jako zpûvák
umûl poradit s kaÏd˘m Ïánrem. Zpíval country, hard rock, pop… Kdyby
mûl ‰kolen˘ hlas, moÏná by si na
vedlej‰ák troufnul i na operu.

Jak Jiﬁí pﬁistupoval ke své práci?
Dûlal v‰echno ohromnû poctivû.
A muziku miloval. Na‰í mamince
ﬁíkal, Ïe by ji dûlal i zadarmo. Lidi
poznají, kdyÏ ãlovûk pﬁistupuje
k práci tímhle zpÛsobem; Ïe to není
kalkul nûkoho, kdo si muziku vyvolí
jako relativnû snadné povolání. Ono
to snadné povolání není, zvlá‰È tenkrát, kdyÏ jste za ãtyﬁi stovky musel
zvládnout tﬁi sta koncertÛ roãnû. To
je peklo. Bufety, hotely a tak dál…

A taky mûl ‰tûstí na autory!
Urãitû. U jeho zaãátkÛ stáli takoví
lidé, jako Zdenûk Svûrák, Karel ·íp
a Jaroslav Uhlíﬁ. ·íp a Uhlíﬁ byli tenkrát zaãínající muzikanti, ale chtûli
svoji profesi dûlat na úrovni. Chtûli
psát dobré texty a dobrou muziku,
skládat písniãky. A povedlo se jim to,
protoÏe si za tím ‰li a umûli to. TakÏe
na autory mûl Jirka skuteãnû ‰tûstí.
A potom, kdyÏ uÏ má ãlovûk úspûch,
o autory nouze není. Ti uÏ vidí… Tak

Mûní se v prÛbûhu let nûjak va‰e
vzpomínky na bratra?
Po tﬁiceti letech, které letos uplynou
od Jiﬁího smrti, uÏ to mám v hlavû
srovnané, pﬁehodnocené. Cel˘ JirkÛv
Ïivot mám v rukou, protoÏe ho dobﬁe
znám. Do pûti let jsme spolu spali na
gauãi a do ãtrnácti nebo patnácti let
jsme byli poﬁád spolu. Jeho první
pÛlku Ïivota tak znám velmi dobﬁe.
I tu druhou jsem sledoval, v‰echno, co
se kolem nûj dûlo. A na konci jeho
Ïivota jsme se se‰li v kapele, odehrál
jsem s Jirkou posledních sto koncertÛ.
Do toho fotografie, na které se obãas
dívám. Jsem tedy s Jirkou neustále
v jakémsi duchovním styku. A Jiﬁí je
poﬁád se mnou.
Jak hodnotíte nové v˘bûrové trojcédéãko Jiﬁího Schelingera âas
51:71:81?
V˘bûr se mi líbí. První deska je
chronologická, srovnaná od Jirkov˘ch zaãátkÛ, druhá ho pﬁedstavuje
jako autora hudby, tﬁetí je, ﬁekl bych,
bonusová, jsou zde jeho verze pﬁevzat˘ch skladeb kapel jako Mungo
Jerry, Beatles, Deep Purple nebo
Black Sabbath, ãásteãné rekonstrukce se tu doãkal projekt Zemûtﬁesení.

VÁCLAV NECKÁŘ
na konci března nabídne svým
příznivcům pod názvem ŽIVOT výběr
svých nejoblíbenějších písniček
na trojalbu ve Zlaté kolekci.

MARIE ROTTROVÁ
v očekávání kulatého životního jubilea
a v přípravě velkého podzimního
koncertního turné se připravuje také
trojalbum ZLATÁ KOLEKCE, které již na
konci března přinese výběr více než
šedesáti písní ze všech období
zpěvaččiny kariéry, od ostravských
začátků až po úplnou současnost.
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Milan Schelinger převzal za svého
bratra in memoriam Jubilejní
diamantovou desku Supraphonu

napﬁíklad Karel Svoboda pro nûj
napsal ﬁadu vûcí, tﬁeba do filmu.

spolu s Martinem Písaříkem a Lucií Pernetovou připravuje u Supraphonu k vydání
audio podobu oblíbené dětské knížky
APRÍLOVÁ ŠKOLA s hravou, vtipnou
a trochu praštěnou poezií Jiřího Žáčka.
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MLÝNSKÉ KOLO HANY HEGEROVÉ
V rámci limitované edice úspěšného novinkového alba Hany Hegerové Mlýnské kolo v srdci mém je DVD se dvěma filmy.
Jedním z nich je dokument o vzniku alba režiséra Tomáše Hodana.

Foto: Standa Merhout
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Jak jste se k sobû s Hanou Hegerovou dostali?
S paní Hegerovou se znám pﬁes
jejího vnuka Matou‰e, se kter˘m
jsem chodil od první tﬁídy na základní ‰kolu. Jednoho dne mi zavolala
s tím, Ïe jde druh˘ den po tﬁiadvaceti letech do studia natáãet desku a Ïe
by chtûla, abych to bylo zaznamenané. Sehnal jsem si tedy kameru
a druh˘ den ‰el do studia s ní.

Jaké bylo natáãení?
Za celou dobu, co jsem se s paní
Hegerovou vídal a natáãel ji, jsem
se nepotkal s blbcem. Ona je éterick˘ ãlovûk a stejné lidi sdruÏuje
kolem sebe. V‰ichni, kdo jsou
kolem ní, aÈ uÏ muzikanti, zvukaﬁi,
osvûtlovaãi ãi lidé dal‰ích profesí,
jsou ve sv˘ch oborech maximální
osobnosti a navíc skvûlí lidé.
S Hanou Hegerovou je tak vÏdycky

pﬁíjemné se potkat i díky v‰em tûm,
kteﬁí stojí okolo ní.
Jedním z nich je Petr Malásek, asi
vÛdãí osobnost vzniku alba…
Petr Malásek je tím pádem
v˘znamnou postavou i ve filmu. Snímek zaãíná scénou, kdy on a paní
Hegerová sedí v hospodû, Petr drÏí
v ruce lístek se seznamem skladeb
a spolu se dohadují, které písnû na
album zaﬁadit. Co se t˘ãe muziky,
Hana Hegerová s Petrem v‰echno
konzultuje a má v nûj plnou dÛvûru.
Byla vÛãi vám Hana Hegerová pﬁi
natáãení vstﬁícná?
Byla, vÏdyÈ to celé ãásteãnû vze‰lo
od ní. Mûl jsem tak usnadnûnou
práci, pﬁistupovala ke mnû s velk˘m
pochopením. To je u dokumentu
hodnû dÛleÏité. Dokonce mi pomáhala! Hegerová je pÛvodnû hereãka,
s kamerou to umí, ví, kam ji postavit
a jak se postavit pﬁed ni, obecnû jak
zacházet s filmem. Obãas se tak tﬁeba
koukla do kamery a nûco ﬁekla. To
film hodnû oÏivuje.

Režisér dokumentu Mlýnské kolo Hany Hegerové Tomáš Hodan

Hana Hegerová, jak známo, nemá
ráda studio; projevovalo se to nûjak
pﬁi natáãení filmu?
Ne, ona je profesionálka, i kdyÏ
vûta, Ïe studio nesná‰í, dokonce

nenávidí, ve filmu zazní. Hana Hegerová má ráda koncerty, je ráda
s lidmi, pﬁijímá od nich energii… Ale
ve studiu, kde sly‰í kaÏd˘ svÛj tón,
není ráda. Vlastnû nevím, jestli
album Ml˘nské kolo v srdci mém
dodnes sly‰ela.
Vy tu desku znáte dokonale – máte
ji rád?
Ano. Zní to jako kli‰é, ale skuteãnû
si myslím, Ïe Hana Hegerová je u nás
ve své branÏi nejvût‰í osobnost.
Jak dokument vznikal?
Byl jsem ve studiu první dny. Nûkteré situace jsme natáãeli zpûtnû.
Dotáãeli jsme ale jenom vûci, které se
skuteãnû staly, nikdo nemusel nic
pﬁedstírat. V˘voj natáãení desky je
tak zachycen autenticky.
Vítáte spoleãné vydání CD a DVD
se dvûma filmy, va‰ím a Jakuba
Koháka?
KdyÏ takovou moÏnost souãasná
média nabízejí, je to hezké spojení.
Navíc v dobû, kdy prodej desek stagnuje, je to zpestﬁení, bonus pro toho,
kdo si komplet koupí. A osobnû jsem
ve spoleãnosti Jakuba Koháka rád,
jeho práce znám a napﬁíklad Jakubovy klipy se mi moc líbí.
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ZDENĚK SVĚRÁK:
CIRKUS, TO JE MOJE DĚTSTVÍ
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A v textu jednoho pﬁíbûhu je taky
dÛleÏit˘ cirkus…
Cirkus mám skuteãnû rád. PÛsobí
na mû zvlá‰tním kouzlem, pﬁená‰í
mû do dûtství, kdy jsem se tû‰il, aÏ
pﬁijede na námûstí do Kopidlna…
Jako kluci jsme ho pak pomáhali stavût. A kdyÏ dnes pﬁijede nûjak˘ mal˘
cirkusík do âechtic, vyráÏíme tam
s vnouãaty.

V pomûrnû krátké dobû je to vá‰
druh˘ text vydan˘ u Supraphonu na
CD; myslíte uÏ pﬁi psaní na to, Ïe by
mohla vzniknout i jeho audiopodoba?
Pﬁi psaní Povídek jsem si to, myslím nepﬁipustil. Ov‰em poté, co jsem
je namluvil, a dopadlo to, myslím,
docela dobﬁe, tak ano. U Buﬁtíka
a ·pejliãky jsem si ﬁíkal, Ïe by to asi
taky ‰lo namluvit. Ale mÛj nápad to
nebyl, oslovil mû Supraphon.
Buﬁtík a ·pejliãka proÏívají tﬁi pﬁíbûhy; pﬁitom dva vznikly dﬁíve a ten
poslední v souãasnosti. Jak velk˘
mûly ãasov˘ odstup?
Velk˘, ãtyﬁicet let. První dva pﬁíbûhy jsem napsal v roce 1970 pro své
dûti, které je‰tû byly ve vûku, kdy je
to bavilo; a teì, po takové dobû, jsem
zkusil trefit jejich literární styl a pﬁidat pﬁíbûh tﬁetí. Vlastnû jsem pﬁidal
dva pﬁíbûhy, ale nerozdûlil jsem je,
právû proto, aby byly tﬁi. Trojku
pokládám za ‰Èastné ãíslo. Tﬁetí pﬁíbûh je tedy dlouh˘, ale ve skuteãnosti je sloÏen z pﬁíbûhÛ dvou. Jeden se
t˘ká pokusu Buﬁtíka a ·pejliãky

uplatnit se u policie, druh˘ je zamûﬁen na lékárnu U bílé my‰ky, kde
jsou Buﬁtík a ·pejliãka zamûstnáni
dodnes.

Docela ano. Kdyby mi vydrÏelo
zdraví v pﬁijatelné podobû, tak by to
nebyl ‰patn˘ vûk! Moje babiãka se
takového vûku doÏila.

A téma je to aktuální: pﬁemûna
uÏiteãn˘ch prostor v podniky velice
neuÏiteãné. Asi jste se inspiroval
souãasností, tím, co se kolem nás
dennû dûje…
Jistû! Tam kde byly lékárny, je teì
nûco docela jiného, a nejhor‰í je,
kdyÏ na takovém místû vznikne
herna. Tak jsem ji tam pﬁi pﬁemûnû
lékárny dal … vlastnû se to nepodaﬁilo, vrátila se tam lékárna.

V textu se dají vysledovat rÛzné
odkazy na vá‰ Ïivot ãi práci, tﬁeba
oblíben˘ motiv létání nebo postava
pana Bruknera. Proã je v pﬁíbûhu
právû pan Brukner, proã ne tﬁeba
pan Ka‰par, Hrabûta nebo âepelka?
ProtoÏe Petr Brukner hraje v na‰í
hﬁe Dobytí Severního pólu lékárníka,
jmenuje se tam ·ofr, a kdyÏ jsem si
pﬁedstavil lékárníka, kter˘ pﬁi‰el
o lékárnu, Petr mi v té situaci hezky
ladil. Urãitû by mohl takovou postavu celkem dobﬁe hrát.

Jak tûÏké bylo navázat na ãtyﬁicet
let star˘ styl psaní?
TûÏké to nebylo, staãilo pﬁeãíst si
ty první dva pﬁíbûhy; koneckoncÛ
ten jazyk, kter˘m jsou psané, mám
rád dodnes. Je tro‰ku starodávn˘ ãi
staromilsk˘, dûti se v nûm mohou
setkat se slovy, která jsou jim neznámá – nesly‰í je totiÏ kaÏd˘ den. Jsou
to slova neo‰oupaná, protoÏe se tak
ãasto nepouÏívají. Styl Buﬁtíka
a ·pejliãky je tedy takov˘, ﬁekl bych,
kniÏní, coÏ, myslím si, pﬁispívá
komice.

Muziku na CD s pány Buﬁtíkem
a ·pejliãkou sloÏil Jaroslav Uhlíﬁ.
Ano, Jardu Uhlíﬁe jsem o to poÏádal, ostatnû – koho jiného? VÏdyÈ on
je vlastnû moje tvÛrãí dvojãe. Jaroslav Uhlíﬁ je melodik a jeho melodie
nahrávku oÏivuje. On tu zkomponoval v nástrojích jeden hlub‰í a jeden
vysok˘ hlas, jakoby pana Buﬁtíka
a pana ·pejliãku, ty hlasy si vzájemnû odpovídají. Myslím si, Ïe to Jarda
vzal za správn˘ konec.

Mûl jste jako inspiraci nûjakou
existující dvojici, napadají mû tﬁeba
pánové Lasica a Satinsk˘?
Tuhle dvojici jsem mûl taky rád,
ale uÏ jako kluk jsem miloval Lauera
a Hardyho, taky byl jeden z nich
siln˘ a druh˘ tenk˘. Ne Ïe bych na nû
pﬁi psaní pﬁímo myslel, ale moÏná
jsem se jimi inspiroval.
V jedné povídce se mluví o vûku
devadesáti let; chtûl byste se doÏít
devadesátky?
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Supraphon přichází s novinkou pro
milovníky pohádek, originálních
příběhů a Zdeňka Svěráka: jako
audioknihu vydává nahrávku
půvabné knížky Pan Buřtík a pan
Špejlička ve skvělé autorské
interpretaci. Tohle CD skutečně
pohladí – jak vytříbeným jazykem,
tak i podáním pana Svěráka,
kterého se ptáme:

âtete rád vlastní texty?
âtu je velice rád, zejména, kdyÏ
jsou u toho ve studiu lidé, se kter˘mi
uÏ se nebojím. Naìa Dvorská, se kterou jsme dûlali spoleãnû uÏ nahrávku
Povídek, taková je, takÏe do tohoto
nového projektu jsem vstoupil nebojácnû. Vûdûl jsem, Ïe ona jako reÏisérka ví, v ãem jsem dobr˘ a do ãeho se
pou‰tût nemám. Na takovou ãetbu
jsou zapotﬁebí naprost˘ klid a uvolnûní a je nutné vûdût, jak˘ má ãlovûk
hlas, co s ním mÛÏe dûlat a co s ním
dûlat nemÛÏe. Já toho se sv˘m hlasem moc dûlat nemÛÏu, takÏe je to
takové, jaké to je ...

Hudbu k audioknize Zdeňka Svěráka složil Jaroslav Uhlíř
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HRANÍ V KVARTETU JE NEKONEČNÁ PRÁCE
Na trh se díky vydavatelství Supraphon znovu dostávají vrcholné kompozice Antonína Dvořáka pro smyčcové kvarteto
a to, ve skvělé nahrávce. Konkrétně: Americký kvartet, Slovanský kvartet, kvartety op. 105 a 106 a Cypřiše hraje Panochovo kvarteto.
Lahůdka pro milovníky kvartetní muziky, Antonína Dvořáka i Panochova kvarteta.
O nahrávce a ãinnosti smyãcov˘ch
kvartetÛ obecnû mluvíme s violistou
Panochova kvarteta Miroslavem Sehnoutkou.

prosadila. A zpátky k té konkurenci:
jak jsem ﬁíkal, je dnes velká. Na druhé
stranû – kvarteta rychle vznikají
a mnohé zase rychle zanikají.

Va‰e nové dvoﬁákovské CD je reedicí úspû‰né nahrávky z 80. let.
Ano, jde o znovuvydání dûl, která
tehdy vy‰la v rámci edice kompletního komorního díla Antonína Dvoﬁáka.
Jednotlivû jsou ta nejznámûj‰í a nejoblíbenûj‰í díla na trhu uÏ dávno rozebrána. Je dobﬁe, Ïe Supraphon vy‰el
tûmto potﬁebám vstﬁíc, a pût Dvoﬁákov˘ch vrcholn˘ch smyãcov˘ch kvartetÛ a Cypﬁi‰e vydává v reedici.

Je u nás ãinné nûjaké smyãcové
kvarteto, které hraje déle neÏ Panochovci?
Profesionální kvarteto asi ne. My
uÏ dnes hrajeme moÏná déle, neÏ
hráli legendární Smetanovci v jejich
klasické sestavû. Co se dlouhovûkosti
t˘ãe, asi jsme skuteãnû rekordmani.

Jsou po vás tahle kvarteta a Cypﬁi‰e v cizinû ãasto vyÏadovány?
Jsou. Cypﬁi‰e velmi ãasto pﬁidáváme, vlastnû po kaÏdém na‰em koncertu. A smyãcové kvartety stﬁídáme
v repertoáru a koncertujeme s nimi –
ono hrát dlouhou dobu jeden kvartet
vlastnû nejde. V urãit˘ch repertoárov˘ch obmûnách tedy v cizinû hrajeme v‰echny zmínûné kvartety.
Cypﬁi‰e jsou cyklem se zajímav˘m
osudem – pÛvodnû ‰lo o písÀov˘
cyklus!
Je v nich hodnû romantiky, v podstatû jsou to opravdu písniãky. Od
„klasick˘ch“ kvartetních kompozic se
li‰í krat‰í formou, ale jsou skuteãnû
mistrovsky zpracované. Mnohokrát
jsem je sly‰el i v pÛvodní písÀové
verzi. Je té kvartetní verzi podobná –
a není jí podobná. KaÏdopádnû je velice zajímavé obû verze porovnávat.
Jistû znáte dokonale i pÛvodní
texty; nemáte nûkdy pﬁi hraní Cypﬁi‰Û chuÈ si zazpívat?
(smích) Ani ne, to by nedopadlo
dobﬁe.
Dá se ﬁíci, kter˘ z kvartetÛ z nového CD je vám nejbliÏ‰í?
To se ãasem mûní. Mám rád pﬁed-
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Panochovci před časem získali Jubilejní platinovou desku Supraphonu

poslední smyãcov˘ kvartet ãíslo 13 G
dur, ale mistrovské jsou, jak uÏ jsem
ﬁíkal, v‰echny. Krásn˘ je i kvartet
ã. 11C dur, ale ten se pomûrnû málo
hraje. Myslím si, Ïe je to ‰koda.
Za ty roky je v‰echny musíte uÏ
mít dokonale zaÏité – koneckoncÛ,
za jejich nahrávky jste dostali
i nûkteré prestiÏní svûtové ceny!
Poﬁád se dá nûco vylep‰ovat. Jakmile si myslíte, Ïe nûco zahrajete
„jen tak, se zavázan˘ma oãima“, je to
konec. Hraní v kvartetu je nekoneãná
práce. Neustále se dá nûco upﬁesÀovat, jak ﬁíkal Ivan Medek: vyostﬁovat
rytmus i intonaci.
Je u nás mezi smyãcov˘mi kvartety velká konkurence?
Konkurence je a vÏdycky byla
obrovská, od 70. let minulého století
neustále narÛstala. Byla ale velká uÏ
za první republiky a pﬁed jejím vznikem. Slavné âeské kvarteto zaloÏilo
urãit˘ „ãesk˘“ styl kvartetní interpretace (i kdyÏ bylo spojeno s cel˘m svûtem), pro, ﬁeknûme, ãeskou interpretaãní ‰kolu má nesporn˘ v˘znam. Pozdûji, v 70. letech, nastal urãit˘ kvartetní boom. Stát tehdy komorní hudbu
a muzikanty vÛbec hodnû podporoval.
TakÏe i vás…
Ano, dostávali jsme rÛzná stipendia, nemûli jsme takové existenãní
problémy, jaké mají mladí studenti
dnes. Oni ale zase mají jiné v˘hody,
napﬁíklad mohou cestovat do zahraniãí – a to kdykoliv a kamkoliv; prostû si
vezmou kufr a odletí. Nám v tomhle
ohledu kladl reÏim vût‰í pﬁekáÏky. Jak
ale ﬁíkám, mûli jsme vût‰í podporu
doma. Tehdy taky vznikla ﬁada smyãcov˘ch kvartetÛ – na HAMU nás uãil
pan profesor Kohout, a kromû nás,
z tûch známûj‰ích souborÛ, napﬁíklad
i PraÏákovo kvarteto, Kvarteto MartinÛ, Wihanovo kvarteto… nerad bych
na nûkoho zapomnûl. ¤ada z tehdy
vznikl˘ch souborÛ se pomûrnû dobﬁe
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JITKA HOSPROVÁ
chystá u Supraphonu album sestavené
s české tvorby 20. století pro sólovou
violu. Nahrála skladby Pavla Bořkovce,
Jana Klusáka, Ladislava Vycpálka
a Jaroslava Smolky. Jitka své
novinkové album vydá u Supraphonu
ve spolupráci s Českým rozhlasem.

SU 4055-2

Je na Slovanském kvartetu poznat,
Ïe je „slovansk˘“ a na Americkém,
Ïe je „americk˘“? A u tûch posledních, Ïe jsou zase „slovanské“?
Je to poznat; hlavnû u kvartetu F dur
– Amerického to je sly‰et, názvuky
amerického, indiánského i ãerno‰ského vlivu jsou v nûm zﬁetelné. Zajímavé je, kam aÏ potom Dvoﬁák dochází
v tûch sv˘ch posledních kvartetech, to
jsou díla témûﬁ symfonická, a pﬁitom
v˘sostnû intimní. Rozhodnû patﬁí
k vrcholn˘m dílÛm svûtové kvartetní
literatury. Jistû by bylo zajímavé sledovat, kam by se Dvoﬁák vyvíjel dál,
kdyby jeho Ïivot neskonãil.

PŘIPRAVUJE SE:

VÁCLAV HUDEČEK
vydává na konci března 2CD nazvané
Největší romantické houslové koncerty.
Vedle Brahmsova houslového koncertu,
který vychází na CD poprvé, budou
zde díla Mendelssohna, Čajkovského
a Sibelia. Nahrávka vznikla ve
spolupráci Václava Hudečka se
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy
FOK a se Symfonickým orchestrem
Českého rozhlasu.
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Antonín Dvoﬁák napsal patnáct
smyãcov˘ch kvartetÛ; je to na osobnost jeho formátu pﬁimûﬁenû, hodnû
nebo málo?
Je to tak akorát. U prvního kvartetu
(op. 2) udûlal Dvoﬁák po ãase urãité
úpravy, to dílo si pak Ïilo – i s jeho
vûdomím – sv˘m Ïivotem. U sv˘ch
smyãcov˘ch kvartetÛ ãíslo 2, 3, a 4 si
myslel, Ïe jsou nenávratnû zniãené,
sám je totiÏ spálil. Zapomnûl ale na to,
Ïe na konzervatoﬁi zÛstaly jejich party,
z nich se daly zase dohromady. Jsou
sv˘m zpÛsobem zajímavé, ukazují, jak
Dvoﬁák hledal svoji hudební ﬁeã.
Najdeme v nich napﬁíklad náznaky
Debussyho... není to vrcholn˘ Dvoﬁák,
ale v podstatû si na nich „vypsal ruku“.
Mrzí mû, Ïe se ãastûji nehrají kvartety
z opusu 12 a 16, to uÏ jsou pomûrnû
vyzrálá díla. Je ale pravda, Ïe ty jeho
vrcholné kvartety, tedy ty, které zaznamenává i na‰e CD, jsou doopravdy
mistrovská díla. Vlastnû se nedivím, Ïe
právû po nich je nejvût‰í poptávka.

RUSSIAN MASTERS
Další titul ediční řady Russian masters
představuje ansámbl tří gigantů mezi
ruskými hudebníky: Kogan, Baršaj,
Rostropovič. Jde o záznam jejich
vystoupení na Pražském jaru 1960.

