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SUPRAPHON 2010 / 2011
Pro vydavatelství Supraphon byl rok 2010 velice úspěšný. Bodoval s novými alby Hany Hegerové a Lucie Bílé,
které v těchto dnech získaly i nominace na hudební ceny Anděl. Vedle nové produkce se Supraphon systematicky věnuje
vydávání nahrávek ze svého bohatého archivu. Strefuje se do rozdílného vkusu příznivců mnoha hudebních žánrů.
Výsledkem je trvalý zájem o jeho tituly, na který chce samozřejmě letos navázat.

V oblasti populární hudby vydavatelství pokraãovalo pﬁedev‰ím v mapování zvukovû vy‰lechtûného archivního repertoáru. „Namátkou: v˘bûry The
Matadors, Petra Kalandry s ASPM, Marko âermáka, Marty Kubi‰ové, Petra
Spáleného, ZelenáãÛ, Lubo‰e Pospí‰ila, Spirituál kvintetu ãi Karla Hály, alba
Vladimíra Mi‰íka s ETC... nebo DVD Michala Davida. ¤adu retrospektivních
boxÛ jsme doplnili o albové komplety Michala Tuãného, Petra Nováka
a Olympiku,“ vyjmenovává nûkteré úspû‰né tituly ‰éfproducent pop, rock
a slovesné edice Karel Deni‰. Supraphon ov‰em vydal i nûkolik úspû‰n˘ch
novinek, mezi nimi napﬁíklad hradní âechomor, lidovkového Karla Gotta,
omlazen˘ Katapult, francouzskou Hanu Hegerovou a vánoãní Lucii Bílou.
„Bylo jistû moÏno pﬁedpokládat skvûl˘ ohlas nov˘ch alb velk˘ch dam na‰í
muziky Hany Hegerové a Lucie Bílé, ale atakování ãi dosaÏení hranice padesáti tisíc prodan˘ch kusÛ za nûkolik podzimních mûsícÛ se stalo nesporn˘m
fenoménem celé na‰í loÀské hudební scény,“ konstatuje Deni‰.
V˘born˘ v˘nos ov‰em mûla i úroda v oblasti mluveného slova. Jan Werich,
Felix Holzmann, Jules Verne, Rumcajs s rodinou, Spejbl a Hurvínek, ale

i Bolek Polívka s vala‰sk˘mi pohádkami, E. A. Poe podle Jiﬁího Langmajera,
Rychlé ‰ípy a Velk˘ Vont, laskav˘ ãtenáﬁ Michal Viewegh, recitující Karel Kryl,
písniãkáﬁsk˘ Veãírek rozpadl˘ch dvojic, Trojská válka/Odysseovy cesty ãi
definitivní box Járy Cimrmana – to jsou pouze nûkterá jména a tituly, které si
získaly srdce mnoh˘ch posluchaãÛ.
„I nadále budeme v prokázanû úspû‰né péãi o ná‰ archiv v rÛzn˘ch ediãních ﬁadách co nejpeãlivûji pokraãovat,“ slibuje Karel Deni‰ pro rok 2011
a dodává: „Pokusíme se nepﬁehlédnout Ïádné dÛleÏité Ïivotní ãi kapelové
v˘roãí, ve v˘hledu jsou i nové nahrávky znám˘ch jmen ãi jména na Supraphonu zcela nová.“ V konkrétním doslechu je tak tﬁeba pokraãování Gottova
v˘bûru písní o lásce, narozeninové 3CD Moravanky a bilanãní 3CD Jiﬁího
Schelingera, objeví se i dal‰í dokumentární Werich, jazzman Cimrman, 4CDbox s BudÏesem a Onûginem v podání Báry Hrzánové ãi Pan Buﬁtík a pan
·pejliãka pana Svûráka. Chystá se i velkolepá oslava velkého jubilea s Marií
Rottrovou.
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V oblasti váÏné hudby se loÀsk˘ rok nesl pﬁedev‰ím ve znamení dvou
jmen: Sir Charles Mackerras a Pavel Haas Quartet.
„V ﬁíjnu jsme do Lond˘na letûli pﬁevzít prestiÏní Gramophone Award za
poslední nahrávku Sira Charlese Mackerrase s âeskou filharmonií, Dvoﬁákovy Symfonické básnû. Té nahrávky se za 12 mûsícÛ prodalo pﬁes 4.000 kusÛ –
to je dnes v na‰em oboru velk˘ svátek! V Essenu jsme pro zmûnu pﬁevzali nejvy‰‰í nûmecké ocenûní ECHO Klassik za Mackerrasovu pﬁedchozí nahrávku –
MartinÛ Tﬁi fragmenty z opery Juliette. Je smutné, Ïe uÏ se tûchto dvou ocenûní Sir Charles nedoÏil, mûl by z nich radost,“ dodává k tomu ‰éfproducent klasické hudby vydavatelství Supraphon Matou‰ Vlãinsk˘. Supraphon pﬁitom
mapuje obrovskou práci vûhlasného dirigenta pro ãeskou hudbu systematicky. Na podzim vy‰ly dva boxy s kompletními nahrávkami Dvoﬁáka, Smetany,
Janáãka a MartinÛ (kromû nahrávek oper), které po sobû Sir Charles Mackerras v Supraphonu zanechal.
Pavel Haas Quartet je dnes uÏ ve své branÏi hvûzdou mezinárodního formátu. „Sv˘m Prokofjevem si získali i „nedobytnou“ Francii; s nahrávkou obou
kvartetÛ vyhráli Diapason d’Or de l’Année a CD se velmi dobﬁe prodává. Teì
uÏ se schází první skvûlé recenze na jejich nádhernou nahrávku Dvoﬁákova
op. 106 a „Amerického“ kvartetu,“ doplÀuje Matou‰ Vlãinsk˘.
Vydavatelskou událostí byla také Má vlast s PKF a Jakubem HrÛ‰ou (nahrávka z PraÏského jara); ediãní ﬁada Hudba Prahy 18. století se rozrostla o dva
tituly s dosud neznám˘mi „vivaldiovsk˘mi“ koncerty Antonína Reichenauera a Franti‰ka Jiránka. Vedle souborÛ Collegium 1704 a Collegium Marianum

na obou hraje mimo jiné úÏasn˘ italsk˘ fagotista Sergio Azzolini. „Je neuvûﬁitelné, co se sv˘m nástrojem dokáÏe!“ skládá Vlãinsk˘ skvûlému instrumentalistovi poklonu.
Supraphon ve své produkci má i nahrávky, které se brání zaﬁazování do
ustálen˘ch hudebních ÏánrÛ. „Mám velikou radost ze dvou nadÏánrov˘ch
projektÛ – CD Clarinet Factory s Alanem Vitou‰em Out of Home a adventnûvánoãní ’dárek’ Zuzany Lapãíkové, CD Marija Panna pﬁeãistá. (Tato nahrávka
byla nyní dokonce nominována na cenu Andûl v kategorii world music). Pﬁiznávám, Ïe jsou pro mne obû nahrávky srdeãní záleÏitostí – a k mé radosti
vzbudily v médiích velk˘ ohlas a nad‰ení,“ raduje se Matou‰ Vlãinsk˘.
Z plánÛ na rok 2011 pak prozrazuje: „Právû jsme vydali dosud nezveﬁejnûnou nahrávku Sukovy symfonie Asrael; je to Ïiv˘ snímek s âeskou filharmonií a Charlesem Mackerrasem z roku 2007. Pan dirigent o jeho vydání hodnû
stál. Se skvûl˘m mlad˘m Ïensk˘m souborem Tiburtina Ensemble pﬁipravujeme nahrávku stﬁedovûk˘ch zpûvÛ ze svatojiﬁského klá‰tera na Hradû. Na podzim se snad doãkáme dvou barokních nahrávek – Bachov˘ch kantát s Martinou Jankovou a Collegiem 1704 a kromû toho pﬁipravujeme „zelenkovské“
pﬁekvapení se souborem Collegium Marianum. Koncerty Antonína Reichenauera se doãkají druhého dílu se souborem Musica Florea. Dal‰í nové
nahrávky máme rozjednané s klarinetistkou Lídou Peterkovou a Bennewitov˘m kvartetem, s violistkou Jitkou Hosprovou, s Ivanem Îenat˘m – a pﬁipravujeme pátého klavírního Smetanu s Jitkou âechovou.“

Je‰tû v jednom ohledu byl rok 2010 pro Supraphon klíãov˘ a úspû‰n˘:
odstartovala exkluzivní spolupráce se spoleãností Warner Music Group.
„Pod kﬁídly Supraphonu se daﬁí,“ komentuje tuto skuteãnost Michal Máka,
kter˘ o tituly z Warner Music v Supraphonu peãuje. „Hned první titul, kter˘m
spolupráce odstartovala – DVD Madonny The Sticky & Sweet Tour – zaznamenal velk˘ úspûch. Královnu popu sv˘mi „zlat˘mi“ alby následovali Phil Collins, Seal a Eric Clapton, pokraãuje. Eriku Claptonovi se navíc podaﬁil husarsk˘ kousek: v dobû dramaticky klesajících prodejÛ se jeho poslední ﬁadovka
vÛbec poprvé v âesku dostala k pomyslné metû „zlatá deska“. Daﬁilo se také
rockov˘m nahrávkám skupiny Korn, albu Serje Tankiana a hlavnû dlouho
oãekávané novince Linkin Park.
„Mil˘m pﬁekvapením byl neãekan˘ ohlas sice kritikou vysoce oceÀovaného, ale posluchaãsky nároãného alba Le Noise Neila Younga a vzrÛstající
prodej debutu Hlavolam Davida Deyla více neÏ rok po vydání. Zklamáním

je zatím ne pﬁíli‰ úspû‰n˘ boj s prosazením nov˘ch jmen a to i tûch, které
patﬁí celosvûtovû k velk˘m fenoménÛm a tradiãní povzdech nad tím, Ïe âe‰i
jako jedni z mála stále zatím „neobjevili“ Michael Bublého,“ vrací se Máka
k roku 2010.
Co se roku 2011 t˘ãe, chystají „Warneﬁi“ nûkolik opravdov˘ch „pecek“.
V plánu je ﬁada atraktivních novinek zvuãn˘ch jmen, ale i ambiciózních
nováãkÛ. „První ãtvrtina roku bude ve znamení netrpûlivû oãekávaného
nového alba R.E.M. Collapse Into Now, dále koncertního projektu od Green
Day na CD, DVD a Blu-ray, debutov˘ch alb nominacemi na Grammy i Brit
Awards ovûnãen˘ch Bruno Marse a Rumer a nov˘ch nahrávek rockov˘ch
Cavalera Conspiracy a Within Temptation. V prÛbûhu roku 2011 nebudou
chybût nová CD od umûlcÛ, jako jsou Hugh Laurie alias seriálov˘
Dr. House, Chris Rea, Rush, Nickelback a snad i Red Hot Chili Peppers,“
dodává Michal Máka.
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JAN SLABÁK: MORAVANKA MÁ SPOUSTU EPIGONŮ!
Je tomu čtyřicet let, co legendární Moravanka nahrála první rozhlasové snímky. Její zakladatel a kapelník Jan Slabák slaví letos sedmdesátku. Dost
důvodů k vydání výpravného jubilejního kompletu tří CD, který se ohlíží za neuvěřitelně rozsáhlou tvorbou. Moravanka natočila kolem padesáti alb,
vystoupila ve stovkách televizních a rozhlasových pořadů a stále rozdává radost na tisícovkách koncertů.
mají trochu hloubûji do kapsy; je to
zaãarovan˘ kruh. Navíc souãasná
média s tímto hudebním Ïánrem moc
neumûjí zacházet.

ze ‰koly. Dokonce se to celé podaﬁilo
tak, Ïe v kapele byli i nûkteﬁí moji
krajani, chlapi od Kyjova. Navíc mÛj
první uãitel – Josef Fr˘bor – nûkteré
z nich uãil. Na‰í muzice jsme ﬁíkali
„swing po slovácku“.
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Povídání s Janem Slabákem zaãínáme na pﬁelomu let 1971 a 1972, kdy
kapela doslova vtrhla na ãeskoslovenskou hudební scénu.
V ãem byla tenkrát Moravanka
progresivní?
DÛleÏité bylo, Ïe jsem se strefil do
stylizace lidové písnû, jaká se tenkrát
nevyskytovala. A za druhé jsem do
na‰í muziky vnesl i tak trochu prvky
swingu. âerpal jsem i z cimbálovky,
ale toho swingu bylo v na‰í hudbû
je‰tû víc. Tímhle v‰ím byl cel˘ ná‰
projev úplnû jin˘, neÏ projev jin˘ch
kapel. A zabralo to.
Ten swing jste si pﬁinesl z Orchestru Gustava Broma?
Ano, tenkrát jsem byl v‰estrann˘
sólista a hrál jsem i s Gustavem Bromem. Dokonce, kdyÏ jsem s Moravankou zaãínal, jsme mûli stejného
manaÏera! Brom mû tenkrát hodnû
pﬁetahoval, ale já jsem se nedal. Hrál
jsem ve Státní filharmonii Brno,
dûlal jsem váÏnou muziku. Tak jsme
se pak s Gustavem Bromem alespoÀ
dûlili o stejného manaÏera.
Kde jste posbíral první partu
Moravanky?
Tvoﬁili ji mí vrstevníci, nûkteﬁí byli
nepatrnû star‰í, v‰ichni jsme se znali

Kapela se profesionalizovala
v roce 1978; bylo to tûÏké ãi bolestné
rozhodování?
Pro mû skuteãnû bolestné bylo.
KdyÏ jsem dával v˘povûì ze Státní
filharmonie Brno, zrovna jsme hráli
Beethovenovu Devátou symfonii.
Mûl jsem tehdy takov˘ zvlá‰tní pocit,
Ïe uÏ ji hraji naposled. Odchodu
z Filharmonie jsem se bránil dosti
dlouho, ale poÏadavky na Moravanku byly obrovské, do toho navíc pﬁi‰el ná‰ první zájezd do Ameriky, uÏ
to ne‰lo jinak udrÏet.
Panovala v té dobû mezi dechovkami velká konkurence?
Za na‰í éry ne. Moravanka rychle
vylítla a byla hodnû v popﬁedí,
a teprve po nás vznikaly dal‰í
dechovky. Ve své dobû jsme byli jediní a pro ty ostatní „vzorek“. Vzorem
byla i forma, kterou jsem vymyslel –
pozdûji zaãali rÛzní aranÏéﬁi psát
jako já. Moravanka tedy Ïádnou velkou konkurenci necítila, zejména
kdyÏ ‰lo o koncertní ãinnost. Dnes je
to hor‰í. Jenom tady na Moravû je
spousta na‰ich epigonÛ, v zásadû
v kaÏdé dûdinû, a jsou v˘borní! Dá se
ﬁíct, Ïe to jsou poloprofesionální soubory mnohdy sestavené i z m˘ch
ÏákÛ a konzervatoristÛ, na zdej‰í tancovaãky jsou aÏ moc vynikající. Ale
jdou pod cenu, coÏ dûlá konkurenci
takov˘m kapelám, jako jsme my, tedy
souborÛm sloÏen˘m z profíkÛ a chtûjícím nûjaké peníze.

Od roku 1985 mûla Moravanka
zákaz cestovat do zahraniãí; proã?
Na pﬁelomu let 1984/1985 jsme se
za velice nepûkn˘ch okolností rozpadli. Vznikly tak dva nepﬁátelské
tábory a tehdej‰í reÏim nebyl schopen situaci vyﬁe‰it. Od té chvíle mû
pût let tvrdû otravovali! Koncertovat
jsme mohli, i v televizi (kdyÏ jsem
dal dohromady novou kapelu) jsme
smûli vystupovat, ale nesmûli jsme
do ciziny a nesmûli jsme natáãet.
Jak se daﬁí dne‰ní Moravance?
Hrajeme poﬁád, Ïádostí o koncerty
máme dost, i kdyÏ, pravda, na Ïivobytí to není. âlenové kapely mají svá
zamûstnání a mnû je sedmdesát,
takÏe uÏ to beru spí‰ sportovnû; ale
jedeme poﬁád dál. Zájem ze strany
publika je, i kdyÏ, pﬁiznávám, pﬁevaÏují ti star‰í posluchaãi. Ti, bohuÏel,

Pﬁitom moc nechybûlo a mohl jste
se vydat úplnû jin˘m smûrem: pr˘ si
vás vyhlédl Herbert von Karajan do
Berlínsk˘ch filharmonikÛ!
Jak Karajan pendloval mezi Vídní,
Salzburkem a Berlínem, nûkdy pﬁespával v Brnû v Intercontinentalu. To
mi ﬁíkal vynikající operní pûvec Zdenûk Kroupa, kter˘ zase pendloval
mezi Brnem a Berlínem. Zﬁejmû
v Brnû sly‰el Karajan moji nahrávku;
tenkrát probíhala renesance barokní
hudby, i té trumpetové, a já jsem ji
hodnû hrál. Tﬁikrát mi pak z Berlína
psali, abych pﬁijel na konkurs do Filharmonie. To ale tenkrát ne‰lo,
Západní Berlín byl uzavﬁená zóna
uprostﬁed v˘chodního Nûmecka,
nebyly s ním Ïádné kontakty, nebylo
moÏné tam úãinkovat. Oni mû ale
poﬁád lákali, potﬁetí bych tam uÏ
i pﬁijet mohl, nûjak jsem si to vyjednal, ale pﬁi‰el do toho zájezd Státní
filharmonie Brno do Bulharska. Napsal jsem tedy do Berlína, Ïe pﬁijedu
o den pozdûji, ale to uÏ zase Berlínská filharmonie odjela na nûjaké
turné. TakÏe se to tenkrát takhle
minulo.

Foto © Jef Kratochvíl

Foto © Jef Kratochvíl

Vracíte se poﬁád ke klasice a ke
swingu?
Jistû. V roce 1995 jsem nastoupil
jako uãitel na Janáãkovu akademii
múzick˘ch umûní a zvou mû i zpátky
do orchestru, dnes se jmenuje Filharmonie Brno. KdyÏ je zapotﬁebí roz‰íﬁené nástrojové obsazení, moc rád si
tam zahraji. A vracím se i k jazzu.
KoneckoncÛ od zaãátkÛ Moravanky
jsem mûl tendence natáãet mnohostrannû, víceÏánrovû, jít i do jazzu.
Na‰i posluchaãi si nás ale nasmûrovali tak, Ïe jsme skonãili u toho stylizovaného folklóru, jiné Ïánry se zdaleka nesetkaly s takov˘m úspûchem.
KdyÏ jsme se odch˘lili od stylizované lidovky nûkam jinam, lidé ﬁíkali:
Slabák uÏ nemá co hrát!
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KOMPLETNÍ VIOLONCELLOVÉ DÍLO
ANTONÍNA DVOŘÁKA V PRVOTŘÍDNÍM PROVEDENÍ

Foto © Ivan Malý

Mladý, ovšem už i ve světě renomovaný violoncellista Tomáš Jamník nahrál na supraphonské CD kompletní dílo Antonína Dvořáka
pro violoncello. To, vedle dvou koncertů – jednoho proslulého a jednoho téměř neznámého – obsahuje ještě několik drobnějších kompozic.
Skvělým partnerem byl Jamníkovi při náhrávání Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Netopilem.
Nahrávka vznikla v koprodukci Supraphonu s Českým rozhlasem.
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O práci na albu mluvíme s jeho
protagonistou Tomá‰em Jamníkem.

hrát stokrát a pokaÏdé mne znovu
osloví a na závûr i dojme.

Kde se vzala nabídka na nahrání
alba s kompletním violoncellov˘m
dílem Antonína Dvoﬁáka?
Pﬁi‰la ze strany Supraphonu a jsem
za ni moc vdûãn˘. Myslím, Ïe je
dobr˘ nápad, ne-li povinnost, aby
ãe‰tí muzikanti nahrávali ãeské
skladby. Netvrdím, Ïe by ãesk˘ muzikant mûl zákonitû hrát Dvoﬁáka, MartinÛ nebo Kabeláãe lépe neÏ ostatní,
ale pﬁesto je dobré udrÏovat ãeskou
tradici, kterou je moÏné definovat,
sledovat a hodnotit. S touto my‰lenkou jsem také k realizaci kompletního Dvoﬁákova díla pﬁistupoval.

Co na nûm obdivujete nejvíc?
Právû jeho kompoziãní kvality.
Dvoﬁák na díle hodnû pracoval a je
doloÏeno napﬁíklad nûkolik verzí cellového partu – nûkteré pasáÏe mají
i tﬁi, ãtyﬁi varianty! Na tom je vidût,
Ïe mu na koncertu velmi záleÏelo.
Zajímavá je i Dvoﬁákova korespondence, kde popisuje spolupráci s cellistou Sternem, kter˘ provádûl premiéru. Dvoﬁák mûl o díle pevnou
pﬁedstavu a nechtûl nechat proklouznout jedin˘ detail. Je to vlastnû docela mil˘ kontrast k uvolnûnému MartinÛ, kter˘ ãasto violoncellistÛm –
sólistÛm psal, aÈ si pﬁípadnû zmûní,
co chtûjí. Právû Dvoﬁákova silná
pﬁedstava cel˘ koncert provází a je
základní sloÏkou jeho kvality.

Pﬁedpokládám, Ïe koncert h moll
máte jako violoncellista dobﬁe zaÏit˘…
Tûsnû pﬁed nahrávkou jsem mûl
moÏnost si koncert zahrát s nûkolika
dirigenty a orchestry a velmi mi to
pomohlo pﬁi utváﬁení náhledu na
dílo. Koncert mám opravdu velmi
zaÏit˘. Jeho první provedení pro mû
byl doslova záÏitek: h moll koncert
jsem hrál v Rudolfinu na finále soutûÏe PraÏského jara a myslím, Ïe toto
provedení z hlavy nikdy nevymaÏu.
Pan profesor Chuchro, jehoÏ nahrávka koncertu h moll je mimochodem
poﬁád ve svûtû známá a cenûná, mi
stále opakoval, Ïe tento koncert mne
bude provázet cel˘m Ïivotem a Ïe to
pro mne bude vÏdy pocit „jako kdybych pﬁi‰el domÛ“. V tom mûl absolutní pravdu. Tento koncert mohu

Je to dílo v zahraniãí hodnû Ïádané?
Neznám pﬁesné statistiky, ale troufnu si tvrdit, Ïe z cellov˘ch koncertÛ je
DvoﬁákÛv h moll koncert nejhranûj‰í.
Asi i va‰e nové album má v˘vozní
ambice…
Ano a je to logické. Bylo by hloupé
nevyuÏít toho potenciálu, kter˘ ãeská
hudba a ãesk˘ repertoár má!
První violoncellov˘ koncert Antonína Dvoﬁáka je naproti tomu prakticky neznám˘. Právem ãi neprávem?
Osud Dvoﬁákova prvního koncertu
byl zpeãetûn jiÏ krátce po jeho dopsá-

ní – rukopis obsahující kompletní
klavírní a cellov˘ part byl odvezen do
zahraniãí. Dvoﬁák ho snad i povaÏoval za ztracen˘, nikdy provedení díla
nesly‰el a nemohl se tedy pﬁípadnû
vrátit k nûjak˘m úpravám. S tím jsou
spjaté i ve‰keré problémy, které brání
ãastûj‰ímu koncertnímu provozování
– dílo je nesmírnû rozsáhlé (blíÏí se
k jedné hodinû hraní) a také nedosahuje kvalit, na které jsme u Dvoﬁáka
zvyklí. Není to v‰ak Ïádné pﬁekvapení, Dvoﬁákovi bylo teprve 24 let, kdyÏ
koncert psal. ZároveÀ je to v‰ak jeden
z dÛvodÛ, proã violoncellisty první
koncert pﬁitahuje – je zajímavé hledat
paralely mezi ran˘m a vrcholn˘m
dílem jednoho skladatele.
Orchestrální part instrumentoval
Jarmil Burghauser; od Dvoﬁáka neexistoval?
Od Dvoﬁáka je dochován pouze
klavírní a cellov˘ part. A je dobré
zmínit, Ïe orchestrace Jarmila Burghausera je velmi zdaﬁilá – autor
v pﬁedmluvû ti‰tûného vydání zmiÀuje, Ïe se snaÏil napodobit DvoﬁákÛv styl z ran˘ch let, tedy období
první a druhé symfonie. Tuto snahu
velmi oceÀuji a moc nerozumím,
proã nûkteﬁí cellisté sahají po star‰í
orchestraci Güntera Raphaela, která
jde opaãn˘m smûrem – snaÏí se Dvoﬁáka napravit a vylep‰it, a to vãetnû
samotné formy koncertu.
Jak˘ je 1. violoncellov˘ koncert
hudebnû?
Nádhern˘. KdyÏ jsem zvaÏoval, zda
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koncert hrát ãi nehrát, pﬁesvûdãily
mne právû krásné motivy. Nûkdo je
oznaãuje jako zamilované. Koncert
h˘ﬁí neuvûﬁiteln˘mi nápady a Dvoﬁák
doslova chrlí jednu krásnou melodii
za druhou. Tato upﬁímná radost ze
skládání bohuÏel zapﬁíãinila i to, Ïe
melodií je nakonec pﬁíli‰ a – jak bylo
zmínûno – koncert v pÛvodní formû
nab˘vá neb˘val˘ch rozmûrÛ. Proto
jsem pﬁesvûdãen, Ïe pro koncertní
uvádûní díla je nezbytné provést
zkrácení. Vypracoval jsem vlastní
verzi, která se inspiruje velmi vhodn˘mi návrhy Jarmila Burghausera, ale
v nûkter˘ch místech napravuje jeho –
z mého pohledu – chyby. Samotn˘
cellov˘ part jsem zrekonstruoval
v mnohem ãist‰í verzi, neÏ jak jej
pÛvodnû zpracoval Milo‰ Sádlo.
Myslím, Ïe je dÛleÏité snaÏit se o co
nejpﬁesnûj‰í vyhovûní Dvoﬁákov˘m
zámûrÛm a mûnit pouze to, co je
vyslovenû nezbytné.
MÛÏete struãnû charakterizovat
dal‰í na albu uvedené kompozice?
Rondo a Klid jsou kompozice
pÛvodnû psané pro obsazení violoncello a klavír a Dvoﬁák je souãasnû
upravil i pro provedení s orchestrem.
Myslím, Ïe tento fakt obû díla velmi
definuje – jsou spí‰e komorní (i vzhledem k jejich rozsahu) a tedy i men‰í
závaÏnosti, neÏ oba cellové koncerty.
Jaká byla spolupráce s rozhlasov˘mi symfoniky a dirigentem Tomá‰em Netopilem?
S Tomá‰em Netopilem jsem se potkal poprvé právû díky této nahrávce
a mohu ﬁíci, Ïe jsme si padli do oka.
Spoleãnû jsme se na nahrávání pﬁipravovali a Tomá‰ mi pomáhal i s úpravou prvního koncertu A dur, coÏ jsem
velmi ocenil, nejen vzhledem k jeho
souãasné pracovní vytíÏenosti. Stejnou radost mám i ze Symfonického
orchestru âeského rozhlasu – nahrávání spadalo uÏ do prázdninového
ãasu a bylo celkovû velmi nároãné.
Opravdu jsem se bál, jak to v‰ichni
pﬁijmou – a pﬁijali to skvûle! Navzájem
jsme se podporovali a jen díky tomu se
takto nároãné nahrávání mohlo uskuteãnit. Moc za to orchestru dûkuji.

