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HANA HEGEROVÁ
MLÝNSKÉ KOLO V SRDCI MÉM
Nové album vychází v pondělí 11. října 2010!

Témûﬁ ãtvrtstoletí od Potmû‰ilého
hosta (1987) tedy nabízí písnû s dÛvûrou otextované a trpûlivû v ‰uplíku
ãekající na tu správnou chvíli. Dvû
z nich – Tak uÏ bal a âas na prázdniny – se dokonce doãkaly jiné podoby,
kdyÏ Hegerová sama nahlédla to téma
znovu, z odstupu mnoha stovek,
moÏná tisícÛ zazpívání.
Získat práva k tuctu ãesk˘ch
a jedné slovenské verzi nebylo jednoduché, neboÈ dûdici se obãas hledali
tûÏko a cizojazyãné pﬁebásnûní je

Koncerty Hany Hegerové
10. 10. Divadlo Kalich Praha
14. 10. Divadlo Jablonec n/Nisou
20. 10. Divadlo Kalich Praha
31. 10. Janáčkovo divadlo Brno
07. 11. Divadlo Kalich Praha
23. 11. Divadlo Chomutov
29. 11. Divadlo Kalich Praha
06. 12. Nová scéna Bratislava
16. 12. Divadlo Kalich Praha
19. 12. Divadlo Kalich Praha
www.hanahegerova.cz

u francouzsk˘ch autorÛ a interpretÛ
sledováno obzvlá‰È peãlivû. Podaﬁilo
se: paní Hana tak nazpívala vytouÏeného Moustakiho, Gainsbourga, Barbaru, Mayereau, Legranda nebo Ferreho. Textaﬁi Jiﬁina Fikejzová, Pavel
Vrba, Jaromír Nohavica (ten si onu
Starou píseÀ s HH také zazpíval), Jiﬁí
Dûdeãek, Jan JiráÀ, ale také L’ubomír
Feldek, Pavel Cmíral nebo z odkazu
Pavel Kopta a Eva Janovcová nepochybnû velice pﬁispûli k celkové síle
vyznûní alba.
Klavírista, skladatel a hudební producent Petr Malásek pﬁizval do studia pﬁedev‰ím muzikanty s pódiovou
zku‰eností i lidsk˘m kontaktem se
zpûvaãkou. Kontrabasista Robert Balzar, bubeník Pavel Bady Zboﬁil nebo
saxofonista Franti‰ek Kop ve spojení
s dal‰ími nástroji, ale také s velk˘m
studiov˘m orchestrem, podpoﬁili jí

sugestivnû podané pﬁíbûhy lásek,
shledání, vzpomínek, koncÛ vztahÛ
i koncÛ opravdov˘ch. Zvukovû kﬁi‰Èálovû vytvoﬁili prostﬁedí paﬁíÏské
kavárny, provensálské vinárny
i praÏského jazzového klubu tûsnû po
zavíraãce. To v‰e znamenitû zaznamenal v Hudebním studiu Smeãky
a studiu LineArt zvukov˘ mistr
Michal Pekárek.
Nové album Hany Hegerové je zpûvaããinou poctou Ïánru, splacením
dluhu vÛãi sobû samé, oblíben˘m
autorÛm, pﬁátelÛm textaﬁÛm –
a vlastnû také vÛãi nám v‰em. Tolik
let se skvûl˘mi koncerty, ale dlouho
bez nov˘ch písniãek: to ãekání je
na‰tûstí právû u konce!
Album vydává Supraphon na
základû v˘hradní licence spoleãnosti
Live Production.
Foto © Standa Merhout, 2010

„Taky mi trvalo třiadvacet let, než
jsem se k tomu odhodlala. Jsou to
písničky, které jsem doma sušila
hrozně dlouho. Splácím své dluhy
těm, kdo to pro mě třeba před
dvaceti roky přeložili. Jsou to
vynikající textaři. Pro natočení alba
byl nejvyšší čas. Příští rok mi bude
osmdesát a myslím, že už novou
desku nenatočím.“

HANA HEGEROVÁ
Mlýnské kolo v srdci mém
1. Jsem snob (Je suis snob)
Benjamin Lazare Walter / Boris Vian
český text: Jiří Dědeček
2. Rozdíl (Différence)
Isabelle Mayereau
český text: Eva Janovcová
3. Já vím (Homme)
Didier Barbelivien
český text: Jiřina Fikejzová, Pavel Vrba
4. Tak už bal (Faut pas pleurer comme ca)
Daniel Georges Bevilacqua /
Daniel Guichard, Jean Pierre Lemaire
český text: Jiřina Fikejzová
5. Motorkářka (L’homme a la moto)
Mike Stoller, Jerry Leiber /
francouzský text: Jean André Brun
český text: Jan Jiráň
6. Déšť tváře smáčí (Nantes)
Monique Serf (Barbara)
český text: Pavel Kopta
7. Lebka (Quand j’aurai du vent dans mon
crane)
Serge Gainsbourg / Boris Vian
český text: Pavel Vrba
8. Čímž chci říct (La valse des lilas)
Michel Legrand, Eddie Barclay /
Eddy Marnay
český text: Pavel Cmíral
9. Čas na prázdniny (Michèle)
Michel Jacques Cywie / Didier
Barbelivien
český text: Jiřina Fikejzová
10. Stará píseň (La Dame Brune)
Georges Moustaki / Georges Moustaki,
Monique Serf (Barbara)
český text: Jaromír Nohavica
11. Vzpomínka na Paříž (Il n’y a plus d’apres)
Guy Isidore Beart
český text: X. Šotolová
12. Mlýnské kolo v srdci mém (The Windmills
Of Your Mind)
Michel Legrand / Alan Bergman,
Marilyn Bergman
český text: Pavel Vrba
13. Ten zlodej čas (Avec le temps)
Léo Ferre
slovenský text: L’ubomír Feldek
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AKTUALITY
BÍLÉ VÁNOCE
LUCIE BÍLÉ
Na zaãátek listopadu
pﬁipravuje své první
samostatné
vánoãní
album LUCIE BÍLÁ. Spoleãnû s klavíristou, kapelníkem a hudebním producentem Petrem Maláskem
vybrali sestavu songÛ,
patﬁících mezi celosvûtovû nejúspû‰nûj‰í, pﬁidali
podobnû proslulé ãeské
a objevili nûkolik pﬁekvapení. Vynikající instrumentalisty ve studiu doplnil PraÏsk˘ symfonick˘ orchestr, âesk˘ chlapeck˘ sbor Boni Pueri a také
v duetech Marta Kubi‰ová a Karel Gott. Na vydání alba naváÏe i speciální
koncertní turné.

VÁNOČNÍ RADOST ZUZANY LAPČÍKOVÉ
JiÏ na konci mûsíce ﬁíjna vyjde album s písnûmi adventu a Vánoc z dílny
moravské zpûvaãky a cimbalistky Zuzany Lapãíkové. V adventních písních vybran˘ch pro nahrávku
z barokních kancionálÛ se
podivuhodnû setkává „umûlá
tvorba“ s kouzelnou poetikou
lidov˘ch, ústnû tradovan˘ch
písní. Album dostalo název:
Marija Panna pﬁeãistá. Málokdo ví o moravsk˘ch koledách tolik, co Zuzana Lapãíková; je‰tû ménû je tûch, kteﬁí
je umí pﬁevyprávût s takov˘m
pochopením a citem.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA
MIROSLAVA HORNÍČKA
Knihu Dobﬁe utajené housle napsal
Miroslav Horníãek v roce 1967 a naãetl
o ãtyﬁi roky pozdûji. U svého publika
tehdy sklidil ohromn˘ úspûch. Téma
stﬁetu my‰lení muÏe a Ïeny v drobn˘ch
denních událostech a jejich humorné
ﬁe‰ení je nadãasov˘m tématem. To
dokazuje i skuteãnost, Ïe letos v ﬁíjnu
(po 39 letech) se Horníãkova pozoruhodná nahrávka dostává poprvé na CD.

VLADIMÍR MIŠÍK & Etc = DÉJA VU PODRUHÉ
V pÛlce ﬁíjna vydá Supraphon druh˘ díl úspû‰né loÀské 4CD kolekce Vladimíra Mi‰íka. Po první ãtveﬁici jeho alb, docela urãitû oznaãiteln˘ch za
legendární, pﬁichází ﬁada na pokraãování v podobû kvartetu nahrávek
z konce osmdesát˘ch a první poloviny devadesát˘ch let. Komplet mapující
tvorbu Vladimíra Mi‰íka & Etc… z let 1989 – 1996 bude obsahovat alba: 20
deka du‰e (1990), Jen
se smûj (1993),
Live…Unplugged
(1994), Mûsto z peﬁin
(1996) a také nûkolik
bonusÛ. Stejnû jako
minule jsou tato ãtyﬁi
alba zvukovû remasterována a umístûna
v na první díl navazujícím speciálním kartonovém balení, které
je v nezamûnitelné
úpravû z grafické
dílny Karla Halouna.

LENKA FILIPOVÁ – CONCERTINO 2010

MICHAL DAVID
NA DVD NAPLNĚNÉM
HITY Z 80. LET
Na konci ﬁíjna se fanou‰ci melodick˘ch hitÛ Michala Davida
doãkají nûãeho, co dosud nebylo
k mání: pÛvodních verzí jeho
hitÛ, doplnûn˘ch televizními
snímky, chcete-li „klipy“. Témûﬁ
tﬁi desítky písniãek s originální
podobou z osmdesát˘ch let minulého století.

Foto: M. Kubica

Po dvaceti letech se Lenka Filipová vrátila ke svému, Platinovou deskou
ocenûnému, kytarovému albu Concertino. Nûkteré ze skladeb dostaly
novou podobu, jiné jsou
zcela nové a i pﬁíznivci
Lenãina podmanivého
hlasu si pﬁijdou na své.
Album Concertino 2010
pﬁedstavuje Lenku Filipovou jako klasickou
kytaristku, kterou zajímá
hudba mnohem víc neÏ
h r a n i c e m e z i Ï á n r y.
Lenka Filipová po vydání
alba Concertino (15. 10.)
pﬁipravuje podzimní koncertní turné, v rámci kterého vystoupí 23. listopadu a 24. listopadu v Bratislavû a 29. listopadu
v Praze v Hudebním divadle Karlín.

Album Cigánskych diablov pokřtil
Michael Kocáb!
Po návratu Cigánskych diablov z âíny, kde s velk˘m úspûchem vystoupili na EXPO 2010 v Shanghai, se uskuteãnil v Bratislavû kﬁest jejich alba Adagio & Furioso. Album pokﬁtil velk˘ obdivovatel nespoutan˘ch Cigánskych
diablov Michael Kocáb.
Na jejich jedineãn˘ hudební temperament se mohou tû‰it i ãe‰tí posluchaãi. Poprvé Cigánski diabli vystoupí v Praze 10. listopadu 2010 se Zlínskou
filharmonií. Stanou se jednou z hlavních hvûzd ãtrnáctého roãníku festivalu Netradiãní ÏiÏkovsk˘ podzim. Podruhé Cigánski diabli vystoupí v Praze
10. prosince 2010 v programu Gypsy Spirit, kter˘ se uskuteãní v prostorách
PraÏské kﬁiÏovatky (kostel sv. Anny) a bude zaznamenán âeskou televizí.
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Díky vydavatelství Supraphon je na
trhu další unikát: reedice dvojalba
Václava Neckáře Planetárium ve
zvukové i filmové podobě. Jde
o komplet (CD+DVD), který potěší jak
příznivce zmíněného zpěváka
a muzikantů, kteří se „motali“ kolem
něj, tak i všechny, kteří se zajímají
o historii a milníky československého
rocku. Václav Neckář v Planetáriu
dokazuje, že „umí“ prakticky jakékoliv
hudební žánry a že je navíc vybaven
i pohybově; autory jednotlivých
kompozic projektu jsou pak skutečné
špičky té doby. Planetárium je jedním
z důkazů, že i v časech politicky
tragických u nás vznikaly hudební
a pódiové skvosty, které daleko
předběhly svou dobu.
O Planetáriu mluvíme pﬁímo s Václavem Nekáﬁem.
Co pro vás znamenalo Planetárium? Jak zapadalo do kontextu va‰í
dosavadní tvorby?
Planetárium pro mû bylo tûÏk˘m
oﬁí‰kem, jelikoÏ je to rozsáhl˘ projekt.
Vzniklo vlastnû díky ZdeÀkovi Rytíﬁovi. Zdenda se ve Stromovce zatoulal
do prostor praÏského planetária,
v jehoÏ kopuli se mûnilo postavení
hvûzd z pohledu severní a jiÏní polokoule. Zdenûk sedûl ve tmû v poslední ﬁadû a hledal kdo cel˘ ten sloÏit˘
mechanizmus planetária ﬁídí. Najednou zahlédl za ﬁídícím panelem
mrÀavou, brejlatou dívku, která ve
sv˘ch mal˘ch ruãkách ovládá cel˘
vesmír. V roce 1974 jsme natoãili
desku „Tomu kdo nás má rád“ a dal‰í
deskou v roce 1977 bylo právû „Planetárium“, kter˘m jsme vlastnû pokraãovali v monotematick˘ch projektech.
Pr˘ jste mûli dvakrát tolik kompozic, neÏ se ve‰lo na 2LP...
Zdenûk a Michael Prostûjovsk˘
coby producenti alba oslovili spoustu pﬁátel, autorÛ, a najednou jsme

mûli hromadu písní s podobn˘m
tématem, takÏe bylo po ruce asi ãtyﬁicet skladeb a s tûÏk˘m srdcem jsme
polovinu vyﬁazovali. Více by se na
2LP tenkrát skuteãnû neve‰lo.
Byly s Planetáriem potíÏe u cenzorÛ?
Samozﬁejmû. Hlavnû s texty.
Napﬁíklad v textu ZdeÀka Rytíﬁe
„Sluneãní vítr“ jsou ver‰e: „Kdo ví,
co lidstvu schází, dvíﬁka a v nich
klíã. A chodba jíÏ se vchází, k dávn˘m svûtÛm pryã“. V pÛvodním
textu bylo „…k jin˘m svûtÛm
pryã…“, a ostraÏit˘ cenzor podotkl,
Ïe je to návod k emigraci…
Jak pﬁijalo Planetárium publikum?
Obchodní manaÏer Supraphonu
Jiﬁí Vinaﬁick˘ mi sdûlil, Ïe takov˘hle
projekt se neprodá. Vzal si ale
nahrávku domÛ a na‰tûstí ji nechal
poslechnout svému synovi. Ten pr˘
ﬁekl: „…to je ono…!“. Planetárium
pak bylo v nûkter˘ch obchodech
„podpultovkou“. Supraphon ho
musel dolisovávat. Nakonec se ho
prodalo 125.000 kouskÛ, a to bylo
dvojelpíãko! TakÏe si myslím, Ïe se
publiku líbilo.
Na Planetáriu spolupracovala
ﬁada autorÛ – jak tûÏké bylo udrÏet
soudrÏnost projektu?
Na Planetáriu skuteãnû spolupracovala ﬁada autorÛ, bylo jich, tu‰ím,
sedmnáct. První desku aranÏoval Ota
Petﬁina a druhou mÛj brácha Honza.
V té dobû mûli celkem hodnû spoleãn˘ pohled na muziku. Tím pádem
celé album drÏí pohromadû a má svÛj
„zvuk“. Ten ohlídali Franti‰ek ¤ebíãek s Jiﬁím Brabcem.
Po vydání alba vznikl pódiov˘
projekt; jak vznikal? Konkrétnû:
kdo se podílel na scénû, choreografii, jak moc byla celá vûc konzultována s vámi?
Ano, pódiová podoba Planetária
vznikla po vydání alba v roce 1979,
premiéra se uskuteãnila 3. záﬁí

v Mûstském divadle v Kladnû. O choreografii se postarali Zdenûk Proke‰
a Jan Hartman. Dramaturgii a reÏii
mûli na starosti Darek Vostﬁel a Zdenûk Rytíﬁ. V˘tvarníkem kost˘mÛ byl
Josef Jelínek, scénu pak navrhl
a víceménû i realizoval brácha
Honza. DÛleÏitá byla i technika.
O zvuk se postaral Josef Hladík
a o svûtla a pyrotechnické efekty
Josef „âíãa“ âiãmanec, Lubo‰ Hlinovsk˘, Jan Zvûﬁina a Dan Lavers.
V programu jsme spolupracovali
i s ãleny Vysoko‰kolského umûleckého souboru UK. Se v‰emi jsme samozﬁejmû úzce spolupracovali a jednotlivé záleÏitosti konzultovali.
Kde a kdy vznikl filmov˘ záznam,
kter˘ nyní vychází spolu s audionahrávkou na supraphonském kompletu?
Studiov˘ projekt, kter˘ je na zmínûném DVD, vznikl v roce 1983
v âeskoslovenské televizi, nejedná se
tedy o záznam koncertu. Jeho reÏisérem byl Jan Bonaventura.
Zasahoval jste do nûj?
Nezasahoval. Na scénáﬁi pracoval
Jan Bonaventura spoleãnû s Ivanem
·tûdr˘m, v‰echno mûli v rukách právû
oni. Co se t˘ãe obrazu, je to jejich dílo.
Nûkteré skladby se z ãasov˘ch dÛvodÛ
musely krátit. Z pÛvodního jevi‰tního
projektu je tu krátká ukázka Apokalypsy s ãleny baletu Vysoko‰kolského
umûleckého souboru UK.

V jakém stavu byl nalezen˘ záznam?
S my‰lenkou vydat komplet CD
a DVD pﬁi‰el Supraphon, na vûci se
podílela i âeská televize. Mohlo se
ale stát, Ïe DVD nakonec vÛbec nebude – kopie obrazového záznamu byla
totiÏ dost po‰kozená. Jiﬁí Mo‰ner
v ADK studiu ale udûlal maximum
a Planetárium je teì lep‰í neÏ tenkrát. K obrazu je samozﬁejmû nasazen
zvuk stereo. V roce 1983 se Planetárium vysílalo mono.
Budou podobnû vydány i va‰e
dal‰í projekty?
Doufám. Napﬁíklad k projektu
„Atlantida ’99“ byl také natoãen˘ televizní komponovan˘ poﬁad. Vûﬁím, Ïe
vyjde v podobném kompletu.
Doãkáme se i va‰eho dal‰ího studiového alba?
Pokusíme se…

SU 5991-2

Nezapomenutelný Karel Hála
Pﬁed dvûma lety zemﬁel Karel Hála, kter˘ byl stálicí tuzemské scény celé
pÛlstoletí. Svérázn˘, za v‰ech okolností elegantní swingaﬁ, schopn˘ zpívat
jazz, vy‰‰í „populár“ i operetu. Holohlavû atraktivní exteriér, ale pﬁedev‰ím nezamûniteln˘ hlas, v˘teãné frázování a velká univerzálnost. Je
nepochybné, Ïe bez hitÛ proslulosti Chci zapomenout, Dej mi pár okovÛ,
Zámoﬁí, Pokání, SíÈ houpací, Dívko toulavá, Má pouÈ, Lodí bílou , Hádej
Matyldo, UÏ mû leccos neláká, Smejvám lásku nebo MÛj otãená‰ by to
nebylo ono. Supraphon nyní vydal dvojalbum pod názvem: Dej mi pár
okovÛ ...a dal‰ích 44 hitÛ. Jsou zde pohromadû skladby od legendární
Vzpomínky mi zÛstanou pﬁes tradiãní Beal Street Blues, mexické La
bamba, muzikálové AlexandrÛv Ragtime band nebo Ol’man River, památeãní ãeské Pod starou lucernou, Tulák ãi Hm, hm, ale také ·eﬁíky aÏ bílé
ãi dechovkové Pojì sem s tím sudem aÏ po parádní VraÈ se do Sorrenta.

SU 6020-2

Foto: O. Dlabola

Foto: M. Kubica

VÁCLAV NECKÁŘ:
PLANETÁRIUM BYLO TĚŽKÝM OŘÍŠKEM!
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PAVEL HAAS QUARTET
VE SKVĚLÉ SYMBIÓZE S HUDBOU
ANTONÍNA DVOŘÁKA
Pavel Haas Quartet přichází s další
výtečnou nahrávkou: na jednom CD
vycházejí dva smyčcové kvartety
velikána české hudby Antonína
Dvořáka. Jde o Smyčcový kvartet
č. 12 F dur „Americký“ a Smyčcový
kvartet č. 13 G dur, napsaný už po
skladatelově návratu do vlasti. Nad
novým – a opět prvotřídním –
supraphonským albem jsme se
sešli s violistou kvarteta Pavlem
Niklem.
Nahrané Dvoﬁákovy kvartety
jsou pr˘ va‰í srdeãní záleÏitostí;
proã?
Srdeãní záleÏitostí jsou pro nás
nejen kvartety, které se objevily na
na‰í nahrávce, ale dílo Antonína
Dvoﬁáka jako takové. Neumím si
pﬁedstavit, Ïe by jeho hudba alespoÀ
z malé ãásti nepoznamenala pozitivnû kohokoliv, kdo ji sly‰í. Z Dvoﬁákova Ïivotního pﬁíbûhu je zcela patrné,
Ïe byl upﬁímn˘m, skromn˘m a bohabojn˘m ãlovûkem s velk˘m srdcem.
Proto hudba, kterou vytvoﬁil, je stejnû upﬁímná, skromná a srdeãná. DvoﬁákÛv talent spoãíval mimo jiné
v tom, Ïe v‰echny tyto vlastnosti
dokázal vepsat mezi linky notové
osnovy tak, aby kaÏd˘, kdo ji sly‰í
(nebo v na‰em pﬁípadû hraje) pochopil její poslání.
Jaké jsou zásadní rozdíly v kompozici 12. a 13. Smyãcového kvartetu?
Oba kvartety propojuje pocit ‰tûstí,

pohledu. Spí‰e bych ohodnotil,
kter˘ z kvartetÛ je vdûãnûj‰í posluchaãsky. „Americk˘“ je urãitû mnohem známûj‰í a tû‰í se velké oblibû
u publika; setkáváme se ale i s tím,
Ïe vût‰ina zahraniãního publika
sly‰í na koncertech kvartet opus 106
poprvé a lidé nám pak chodí nad‰enû ﬁíkat, Ïe je to úÏasná skladba.
Urãitû si oba kvartety najdou svÛj
okruh posluchaãÛ.
Doznívá je‰tû i kvartetu op. 106
Amerika?
Tak, jako Dvoﬁák poznamenal
sv˘m pÛsobením Ameriku, poznamenala urãitû i Amerika jeho. Tﬁeba
uÏ jen jeho odlouãením od domova.
V kaÏdé skladbû z tohoto období i po
návratu tak v jistém smyslu Amerika
doznívá.

kter˘ Dvoﬁák proÏíval v ãase jejich
komponování. Smyãcov˘ kvartet
„Americk˘“ vznikl v dobû, kdy trávil
prázdniny jako ﬁeditel newyorské
konzervatoﬁe v osadû Spillville
a opus 106 psal uÏ po návratu domÛ
do rodn˘ch âech. V obou pﬁípadech
pracoval ve spoleãnosti sv˘ch blízk˘ch a v pﬁírodû, kterou vÏdy miloval. Kompoziãnû je „Americk˘“ kvartet inspirován Haydnem, je více pﬁímoãar˘ a, ﬁeknûme, jednodu‰‰í.
Oproti tomu op.106 je témûﬁ symfo-

nické dílo pro smyãcov˘ kvartet. Propracovanost kaÏdé kompoziãní sloÏky je dovedena témûﬁ k dokonalosti.
Kter˘ z kvartetÛ je hráãsky vdûãnûj‰í a kter˘ interpretaãnû obtíÏnûj‰í?
Z hráãského hlediska kaÏd˘
z kvartetÛ vyÏaduje zv˘‰enou pozornost na jiné aspekty. Intonace a souhra jsou ale samozﬁejmû nutností
vÏdy. Neﬁekl bych, Ïe jeden je tûÏ‰í
a druh˘ lehãí. VÏdy záleÏí na úhlu

Sir Charles Mackerras – dirigent, který světu přinesl českou hudbu.
„Byl to skvûl˘ muzikant. Jen málo dirigentÛ obsáhne
stylovû takovou ‰íﬁi repertoáru jako on. Ze v‰eho nejvíce
mu ale vdûãím za to, Ïe ãeskou hudbu pﬁinesl na Západ.“
Tûmito slovy se operní hvûzda Renée Fleming poklonila
Siru Charlesi Mackerrasovi, jehoÏ dlouhá a neuvûﬁitelnû
plodná dirigentská kariéra i Ïivotní cesta skonãila ve
vûku 84 let v ãervenci t.r. Skuteãnû, ãeská hudba nemûla
v posledních nûkolika desetiletích ve svûtû vût‰ího advokáta a propagátora; a chce se dodat – také milovníka
a znalce. „Ze srdce miluji Dvoﬁákovu hudbu. Vedle
Mozarta je to podle mne prostû nejlep‰í skladatel. Napsal
skvûlé symfonie, symfonické básnû, napsal opery, komorní díla, písnû, napsal velká duchovní díla, prostû v‰echno...“ Hudební svût spojuje Mackerrasovo jméno s ãeskou
hudbou – a s Janáãkem pﬁedev‰ím. Janáãka si osudovû
zamiloval od prvních dní sv˘ch studií u Václava Talicha
v Praze, Janáãka poté objevil celému svûtu. „Nemusím
nikomu ﬁíkat, Ïe Händel ãi Mozart jsou skvûlí skladatelé.
Ale bylo tu potﬁeba nûkoho, kdo bude ﬁíkat, Ïe taky Janáãek je skvûl˘ skladatel, a to jsem dûlal. Jestli jsem v Ïivotû nûãeho
dosáhl, tak to je propagace Janáãka.“ Supraphon mûl tu ãest aÏ do
konce spolupracovat s tímto velk˘m dirigentem a zvlá‰tû s âeskou
filharmonií zaznamenat jeho pojetí ‰iroké ‰kály dûl ãtveﬁice nejvût‰ích ãesk˘ch skladatelÛ. Seznam ocenûní tûchto nahrávek by byl
dlouh˘... Vûnujme radûji ãas a pozornost poslechu jeho muzikantského odkazu na tûchto nahrávkách, které s úctou a láskou k Siru
Charlesovi Supraphon pﬁedkládá v‰em, kdo si ho chtûjí pﬁipomínat.

Zahrají si ve zmínûn˘ch kvartetech v‰ichni nebo je nûkter˘ nástroj
víc v popﬁedí a jin˘ víc v pozadí?
Na Dvoﬁákovû hudbû je úÏasné
mimo jiné to, Ïe skvûl˘m zpÛsobem
pracuje s hlasy. I kdyÏ je v dan˘
moment urãit˘ hlas brán jako doprovodn˘, neznamená to, Ïe ztrácí svoji
dÛleÏitost a krásu. Mnohdy je o dost
zábavnûj‰í hrát protihlas neÏ hlavní
tematickou linku. Ale samozﬁejmû ve
vût‰inû pﬁípadÛ je nejnároãnûj‰í part
prvních houslí.
Proã jsou na CD kvartety zaﬁazeny "antichronologicky"?
Chtûli jsme pﬁenést tûÏi‰tû nahrávky více na kvartet op. 106 a tak trochu tím upozornit v‰echny na‰e
posluchaãe na fakt, Ïe aã se tento
kvartet hrává málo a je ménû znám˘,
nesniÏuje to v Ïádném pﬁípadû jeho
kvality. Naopak si myslíme, Ïe je
opomíjen zcela neprávem. Doufám,
Ïe to z na‰í nahrávky bude zﬁejmé.

Foto: M. Kubica

Jak probíhalo nahrávání?
Nahrávání s lidmi, se kter˘mi jsme
spolupracovali na v‰ech na‰ich supraphonsk˘ch nahrávkách, je vÏdy
pﬁíjemné. Navzájem uÏ se dobﬁe
známe a víme, co od sebe mÛÏeme
oãekávat. VÏdy spoléháme jeden na
druhého a víme, Ïe kaÏd˘ má osobní
zájem na tom, aby byl v˘sledek co
nejlep‰í. Na nahrávkách je to pak
poznat. Navíc ve studiu vÏdy vládne
skvûlá a pohodová atmosféra, coÏ je
velmi dÛleÏité.
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