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MOMENT PŘEKVAPENÍ S CLARINET FACTORY

Foto: M. Kubica

Hudební seskupení s názvem Clarinet Factory už si vydobylo ve svém žánru prestižní postavení – a to nejen
u nás. Jeho vystoupení jsou originální, plná překvapení, prostě neopakovatelné zážitky. Totéž platí o jeho albech.
Supraphon před časem vydal nové album, na kterém Clarinet Factory spojila síly s Alanem Vitoušem
a Lenkou Dusilovou. Výsledek stojí za to!

NEZAPOMENUTELNÝ
MICHAL TUČNÝ
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bûhy v ní cítíme, takové malé ãeské
sny...

V Bookletu alba pí‰e Dan Bárta,
Ïe se necháváte ovládnout sv˘mi
nástroji; opravdu vás nástroje ovládají?
No, my se spí‰e snaÏíme ovládnout
cel˘ Ïivot ty klarinety, aby dûlaly, co
si usmyslíme, nicménû ony nám
obãas zdivoãí a ovládají nás.

Jak a kde si hledáte spolupracovníky?
Lenku Dusilovou jsme oslovili
kdysi sami, ke spolupráci ale byla
cesta tak asi pûtiletá, Alan si naopak
na‰el nás. Epoque Quartet jsme znali
a domluvili se na jakémsi „pronájmu“ na vût‰í akce.

Dostanete se nûkdy pﬁi muzicírování do „transu“?
Mnoho na‰ich kompozic je úplnû
bez pauz, zaloÏen˘ch na dynamice,
gradaci, pÛsobí to nûkdy na organismus jako tﬁeba holotropní d˘chání.
Nejvíce si ale uÏíváme takov˘ ten
tich˘ trans, kdyÏ meditujeme
a improvizujeme v extrémnû tich˘ch
zvucích a vibracích.

S Alanem Vitou‰em spolupracujete, dá se ﬁíct, pravidelnû – a asi
i v budoucnu budete, je to tak?
Pravdûpodobnû ano, spolupráce se
ale promûní, dáme mu více prostoru
pro sólové v˘stupy.

Pod va‰imi kompozicemi je vÏdy
podepsáno více autorÛ; jak vznikají?
RÛznû, nûkteré mají svého pÛvodce, ale u vût‰iny jde o spoleãné sdílení nápadÛ. Pod skladby se podepisujeme vÏdy spoleãnû, povaÏujeme v‰e
za t˘movou práci.
Co symbolizuje název alba Out of
Home?
Tﬁeba to, Ïe na‰e hudba je „na cestû“,
není doma v Ïádném Ïánru a není
ani úplnû tradiãnû ãeská. Ale ãeské pﬁí-

Co do va‰í hudby vná‰í právû
Alan Vitou‰?
Hlavnû momenty pﬁekvapení, pouÏívá zcela jiné nástroje, neÏ by si
napoprvé ãlovûk pﬁedstavil, jiné rytmické struktury, jiné techniky hraní...
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A Lenka Dusilová?
Lenka byla mil˘m hostem, spolupráci s ní si ‰etﬁíme více pro Eternal
Seekers (moÏná spácháme druhou
desku). Na Out of Home jsme ji pﬁedstavili jen jako vokalistku v takové
spí‰e hravé poloze.
Kter˘ch spoluúãinkování, aÈ uÏ
s na‰imi nebo zahraniãními interprety, si nejvíce váÏíte a proã?
Nejvût‰í svátek byl pro nás Bobby
McFerrin, od nûj se stále uãíme nejen
improvizovat, ale i jak se chovat
k lidem, jak je zapojit... Lenka Dusilová
se nejvíce hodí k na‰í souãasné tvorbû,
je to úÏasná zpûvaãka i tvÛrkynû. Jana
Koubková nás nakopla na zaãátku,
donutila nás odloÏit noty, jí hodnû vdûãíme za to, kde teì jsme. Alan Vitou‰ je
nám, kromû hraní, i jak˘msi ãásteãn˘m
prÛvodcem po nov˘ch hudebních
i nehudebních svûtech, u nûj se scházíme, diskutujeme, posloucháme muziku... nûkdy více neÏ zkou‰íme.
A závûrem zpût k va‰emu novému albu: co nûjaké perliãky, nûjaká
ta lákadla?
Je jich dost. Vojta N˘dl zpívá na
desce (i na koncertech) písnû, Pepíno
Valá‰ek kromû kreací na basklarinet
vyrobil i mnoho rytmÛ na své vlastní
tûlo a na albu není vyrobeno nic ze
syntetick˘ch zvukÛ, v‰e jsou to „jen“
klarinety, perkuse, lidské hlasy
a zmínûn˘ body drumming.

Foto: A. Pajer

Na kus ﬁeãi jsme se se‰li s cel˘m
souborem.

V leto‰ním roce uplynulo jiÏ 15 let,
kdy ode‰el jeden z hlavních pﬁedstavitelÛ ãeské country hudby Michal
Tuãn˘. Supraphon pﬁipravuje na
konec srpna k vydání 10 CD komplet
shrnující zpûvákovu supraphonskou
éru s kapelou TuãÀáci, jeho poslední
nahrávky s názvem ·Èastné staré
slunce, a navíc kompilaci nejvût‰ích
hitÛ a singlov˘ch bonusÛ.
Michal Tuãn˘ (1947–1995) uÏ mûl
za sebou velice úspû‰ná angaÏmá
s Greenhorns a Fe‰áky, ale teprve spolupráce s muzikantem a textaﬁem
ZdeÀkem Rytíﬁem byla jeho opravdov˘m sólov˘m prosazením. Albové
kolekce Poslední kovboj, Stodola
Michala Tuãného, Jak chcete Ïít bez
koní, Jak to doopravdy bylo s Babinsk˘m, Star˘ho psa nov˘m kouskÛm
nenauãí‰ a Medicinman platí za na‰í
naprostou countryovou klasiku. Koncertní nahrávka z valdické vûznice
jasnû prokázala podstatnost této
muziky a textÛ i pro velmi speciální
posluchaãe. Na JiÏanském roku vykroãil Tuãn˘ nadûjnû smûrem k elektriãtûj‰í podobû aranÏí, poslední album
pﬁiná‰í také velmi silné písnû s vûdomím doãasnosti na‰í pozemské pouti
a závûreãná Snídanû v trávû shrnuje to
nejlep‰í. Zvukovû jde o kvalitou optimální pﬁevod pÛvodních pásÛ moderní studiovou technologií do podoby
nového masteringu. V˘pravnou krabiãku doplní booklet s fotografiemi
a osobními vzpomínkami na nejspí‰
uÏ navÏdy nejvût‰í hvûzdu country
muziky v ãeském podání.
Albov˘ 10CD box Michal Tuãn˘
1982–1994 bude poprvé pﬁedstaven
v rámci festivalu Stodola Michala
Tuãného v sobotu 21.8.2010 v Ho‰ticích u Volynû, která se letos uskuteãní jiÏ po tﬁinácté.
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KAPELA IMODIUM VYJADŘUJE DVOJAKOST ŽIVOTA

MÛÏete vysvûtlit název alba?
Název Polarity ve v˘sledku
vyjadﬁuje dvojakost v‰edního
Ïivota v‰ech lidí. KaÏd˘ z nás
v Ïivotû naráÏí na rÛzné dvojsmysly a protiklady. Neznamená
to, Ïe deska obsahuje zásadní
hloubku ponoﬁující se do nitra
na‰ich ÏivotÛ, je to jen téma, které
je zajímavé. Málokdo si v Ïivotû
vÛbec pﬁipou‰tí, Ïe existují protiklady, proã to tak je, jak jim ãelit.
Navíc je to vdûãné téma pro zpracování, album jsme tak nabídli ve
dvou verzích. Elektricky a akusticky. Písnû pro vá‰ den a písnû
pro va‰i noc.
Které verze písní, tedy elektrické ãi akustické, jsou vám bliÏ‰í?
Jako autor nemÛÏu jednoznaãnû
odpovûdût. V‰echno je z na‰eho
pera, ke kaÏdé písni máme nûjak˘
vztah. Pravdou je, Ïe poslední
dobou mnohem rad‰i poslouchám
ty akustické písnû, ale to jen proto,
Ïe tûch elektrick˘ch si uÏívám
hodnû na pódiu. AÏ probûhnou

Foto: T. Martinek

Kapela Imodium urazila za dobu
svého trvání pozoruhodnou cestu.
Už dávno není skupinou s lokálním
broumovským dosahem, známá je
po celé republice a růžky vystrkuje
i do ciziny. 12. srpna měla
bombastický koncert v Praze na
parníku Odra plujícím po Vltavě.
A vyšlo jí i nové dvojalbum
s názvem Polarity.
Povídáme si o něm s frontmanem
kapely Thomem:
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i nûjaké akustické koncerty, tﬁeba se
ten pomûr zase dorovná.
Na va‰em novém dvojalbu vystupují zajímaví hosté...
Ano vystupují, a v‰ichni jsou na‰imi dobr˘mi pﬁáteli. Martin Zeller
z Cocotte Minute je dlouholet˘
kamarád, Honza KﬁíÏek byl kdysi ná‰
idol z divoké party Walk Choc Ice,
dnes hraje v Blue Effect a taky je to
mÛj kolega z rádia. Michal HrÛza je
taktéÏ kamarád, pro kterého mám
velkou slabost, konkrétnû pro jeho
vyprávûní, pﬁístup k tvorbû a hudbû
vÛbec. V‰ichni jsou navíc v˘borní
muzikanti, kteﬁí dûlají a vnímají
hudbu srdcem – a to je zásadní.

Album Polarity obsahuje i filmov˘ dokument!
V‰echny na‰e dosavadní desky
nesou nûjak˘ datov˘ bonus. Je to uÏ
tradiãní vûc, kterou bereme jako
samozﬁejmost. Podvûdomû chceme
lidem, kteﬁí jsou ochotni si koupit
originál CD, pﬁinést nûco víc, neÏ
lidem, kteﬁí si album stáhnou na
internetu. Tentokrát jsme si k celému
natáãecímu procesu pozvali kamaráda Michala âepelku, coÏ je „mladej
kreativec“ a nad‰enec pro vûc. Jasnû
jsme mu ﬁekli, Ïe v divadle, ve kterém jsme desku toãili, s námi bude
Ïít, Ïe bude prostû ãlenem kapely.
A aÈ nám tu kameru strká neustále
pod nos… My jsme si na ni zvykli

a vznikl asi patnáctiminutov˘
dokument z natáãení s lehk˘m
komentáﬁem. Navíc prostory broumovského divadla jsou kromû
akustiky pﬁedev‰ím úÏasnû fotogenické.
…a také bonusy ke staÏení. Jaké?
Ke staÏení uÏ jsou na albu jen
malé pozornosti, jako tﬁeba tapety
na plochu poãítaãe. Fotografie,
které lemují cel˘ obal, jsou tak
úÏasné, Ïe by se to nûkter˘m lidem
mohlo opravdu líbit. Mimochodem
– pocházejí z dílny anglického fotografa s francouzskou krví v tûle,
jmenuje se Luigi Clemente.

DELIKATESY JANA WERICHA
CD s názvem Jan Werich – Delikatesy, Humorné historky z let padesátých a šedesátých vydává právě teď vydavatelství Supraphon. Zdálo by se, že
u Wericha, jakkoliv je naším národním klasikem, už není co objevit; opak je pravdou! Nejrůznější archivy stále skrývají netušené poklady. Některé z nich nyní
shromáždili producentka Naďa Dvorská s Ondřejem Suchým – a vzniklo tak jmenované album, v mnoha ohledech objevné, které jistě posluchače potěší.
V úvaze O srandû hájí pan Werich tento termín, v úvaze O Ïidli se pﬁes rÛzná
sedátka, samozﬁejmû vãetnû toho rybáﬁského, dostává do neuvûﬁiteln˘ch souvislostí a vyvozuje skvûlé sentence. A jsme-li u rybaﬁiny, úvaha O ‰tice chycené na
pstruha (coÏ by se dít nemûlo) nabízí Werichovy vtipnû podané názory na to, co
je a co není v Ïivotû moÏné.
Thord byl první zásadní pes ve Werichovû Ïivotû. Nepatﬁil sice jeho rodinû,
nicménû si s ním uÏil: pes – kamarád
napﬁíklad vozil malého Jana ve vozíku.
A je‰tû perliãka v perliãce. Kapitolu
Stvoﬁení svûta a ráj z Bradfordovy knihy
âerno‰sk˘ Pán BÛh a páni Izraeliti naãetl Werich ve V˘zkumném ústavu zvukové a reprodukãní techniky v Referenãní
laboratoﬁi pro záznamové materiály.
Kde v‰ude se pan Werich neobjevuje…?!“ uzavírá v˘ãet v˘jimeãností nového supraphonského CD producentka
Naìa Dvorská.
Tu desku prostû
musíte mít!
Foto © V. Svoboda

„Zaãala jsem na nûm spolupracovat s panem Ondﬁejem Such˘m, on mi
poskytl vzácné nahrávky ze svého soukromého archivu, tak i tipy na rozhlasové záznamy. PÛvod vzniku nûkter˘ch je pﬁitom zahalen tajemstvím. Album
obsahuje sedm perel, ãtyﬁi z pÛvodních rozhlasov˘ch GramotingltanglÛ, tﬁi ze
soukromého archivu Ondﬁeje Suchého. Z – tehdy je‰tû âeskoslovenského – rozhlasu pocházejí úvahy (scénky, útvary, jak chcete) O srandû, O Ïidli, O prvním
psu Thordovi a osobité podání básnû
F. L. âelakovského Blázni byli, kordy
mûli; ze sv˘ch archivÛ dodal Ondﬁej
Such˘ pojednání O ‰tice chycené na
pstruha, zvuková stopa filmu Moje Ïena
Penelopa a úvodní kapitola z knihy
Rourka Bradforda Stvoﬁení svûta a ráj.
Co titul, to perla – dalo by se o nich mluvit dlouho. Tak jenom struãnû:
Moje Ïena Penelopa je propagaãní
film (reklama na cestovní vkladní kníÏky) vytvoﬁen˘ v roce 1955, autorem
obrázkÛ k nûmu je Milo‰ Nesvadba.
„Zajímavé je, Ïe uÏ ani pan Nesvadba si
nepamatuje, Ïe by nûco takového dûlal.
Navíc tenhle film není uveden v Ïádném soupisu Werichova díla. Byl objeven naprostou náhodou, jak ﬁíká Ondﬁej
Such˘, na jedné staré pÛdû,“ vysvûtluje
Naìa Dvorská.
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Jestli je u nás někdo opravdu
pevně spojen s dechovkou, je to
Josef Zíma. Jako zpěvák začínal
trochu jinde, u dechovky se ovšem
našel a okouzlil několik generací
milovníků tohoto žánru.
U Supraphonu mu nyní vychází CD
s jeho „zlatými dechovkovými hity“.
Jak jste se vlastnû dostal
k dechovce?
To bylo v 60. letech minulého století, do té doby jsem dûlal muziku
taneãní, pop, swing, jazz. Pﬁi‰la ale
nabídka ze Supraphonu, a nazpíval
jsem nûjakou dechovku, dokonce
s Evou Pilarovou. O mém pﬁechodu
k dechovce asi definitivnû rozhodly
poﬁady ZdeÀka Podskalského, napﬁíklad oblíbené Babiããiny krabiãky.
A spolupráce se Supraphonem taky
pokraãovala dál.
Tomu pﬁechodu jste se nijak
nebránil?
Ne, nic jsem proti nûmu nemûl. Po
rodiãích jsem Jihoãech a k jihoãeské
– a obecnû lidové hudbû vãetnû
dechovky – jsem mûl vÏdycky blízko.
Vlastnû jsem v ní odmaliãka vyrÛstal. Nûkteré z písniãek, které dodnes
zpívám, znám uÏ od svého dûtství.
Skladby pánÛ Poncara ãi Vejvody se
pochopitelnû v jihoãesk˘ch vesniãkách hrály a zpívaly.
Nicménû: nest˘skalo se vám po
bigbítu, po jazzu, po taneãní
hudbû?
Nest˘skalo, protoÏe jsem tyto
Ïánry nikdy poﬁádnû neopustil. Jsou
odjakÏiva m˘m velk˘m koníãkem,
nikdy pro mû nebyly jen zamûstnáním. Dodnes jsem velk˘ posluchaã
a sbûratel napﬁíklad swingové
hudby, nahrávek velk˘ch orchestrÛ,
big bandÛ, mám doma rozsáhl˘
archiv. A totéÏ platí i o hudbû váÏné.
Svoje zku‰enosti z taneãní hudby
jsem vyuÏil napﬁíklad v muzikálech
a také ve sv˘ch programech pro
rádia, v nich se k této hudbû vracím.
No a na estrádách a rÛzn˘ch vystoupeních, aÈ uÏ s kapelou nebo na
halfplayback, zaﬁazuji vÏdycky
i nûjaké písniãky z 60. let, tﬁeba Dva
modré balónky, Blues pro tebe
a dal‰í.
V muzikálech i televizních poﬁadech vám jistû pomohly i zku‰enosti herecké…
Jasnû, vÏdyÈ jsem pﬁedev‰ím herec,
herectví jsem vystudoval. Ov‰em

SU 5989-2

zpívání se mnou ‰lo prakticky soubûÏnû s herectvím. Zpíval jsem
odmaliãka. Asi prvním, kdo za mnou
pﬁi‰el s nabídkou na zpívání, byl
skladatel Alexej Fried. To jsem je‰tû
studoval.
Jak tûÏké bylo vybrat písniãky na
va‰e nové bilanãní dechovkové
album?
Bylo to hodnû tûÏké, ale spolupráci
se souãasn˘m Supraphonem, konkrétnû s paní Janou Helgovou, si
nemÛÏu vynachválit. Ona mi pﬁinesla seznam m˘ch dechovkov˘ch
nahrávek, bylo jich pﬁes stovku,
a postupnû jsme jejich poãet „stahovali“. Nejdﬁív na padesát, potom
jsme udûlali definitivní v˘bûr. Jak
ﬁíkám – vybírat je bylo hodnû obtíÏné, v poslední fázi jsem si je v‰echny
musel poslechnout, od nûkter˘ch
písniãek bylo totiÏ víc nahrávek,
s rÛzn˘mi orchestry a z rÛzn˘ch let.
SnaÏili jsme se, aby vznikl pro posluchaãe zajímav˘ v˘bûr. Snad se bude
líbit.
KdyÏ se ohlédnete, na které kapely a osobnosti z oblasti dechovky
vzpomínáte nejradûji?
Je jich víc, spousta lidí byli ãi jsou
souãasnû skladateli a kapelníky. Nejãastûji a nejvíc vzpomínám na pány
Polcara, Vacka a Vejvodu, se kter˘mi
jsem se dobﬁe znal. âasto jsem s nimi
vystupoval a tﬁeba pan Vacek, kdyÏ
jsem toãil desku s jeho skladbami, se
mnou byl ve studiu; nakonec mi
hezky podûkoval. Se v‰emi jmenovan˘mi jsme se stali dobr˘mi pﬁáteli.
Tûch muzikantÛ byla celá ﬁada, urãitû bych na nûkoho zapomnûl – za
v‰echny tedy jmenuji tyto tﬁi pány.
Pod kolika dechovkov˘mi písnûmi jste podepsán jako autor?
Pod jednou – jako autor textu. Ta
písniãka se jmenuje Zvednûme se,
dûdkové, autorem hudby je pan
Zábransk˘, a na novém kompilaãním
CD je také obsaÏena. U hudby taneãní mám coby autor mnohem víc písní
– za v‰echny uvedu tﬁeba písniãku
Gina, která se stala v poslední dobû
znovu populární díky filmovému
muzikálu Rebelové.

IVO KAHÁNEK: CHOPINA
BYCH SROVNÁVAL S JEHO
VZORY – BACHEM
A MOZARTEM
Ivo kahánek patří k našim předním
klavíristům. Svůj um, ať už sólového nebo
komorního hráče, dokazuje na domácích
i zahraničních pódiích a taky na
SU 4030-2
gramofonových nahrávkách. U Supraphonu
mu právě vychází nové album, které zapadá do oslav 200. výročí
narození Frédérica Chopina. Obsahuje skladatelovu Sonátu č. 3 h moll
a Scherza. Opět je to pastva pro uši.
Mimochodem – co ﬁíkáte akcím k leto‰nímu chopinovskému jubileu?
Pﬁiznám se, Ïe drtivou vût‰inu z nich znám pouze zprostﬁedkovanû, protoÏe jsem byl v uplynul˘ch mûsících naprosto pohlcen pﬁípravou na
nahrávání CD. Moc se mi líbil napﬁíklad ChopinÛv den na stanici Vltava
a samozﬁejmû televizní pﬁenosy z oslav v˘roãí z Polska.
Jak vidíte ChopinÛv v˘znam v kontextu svûtové hudby 19. století?
V˘znam Chopinova odkazu b˘vá v odborn˘ch hudebních kruzích obãas
lehce sniÏován s poukazem na jeho jednostrannou orientaci na klavír. Podle
mého názoru v‰ak pﬁinesl do hudby obecnû tolik nového, Ïe vlastnû ovlivnil – byÈ takﬁka v˘hradnû prostﬁednictvím klavírních skladeb – i nûkteré
skladatele jin˘ch ÏánrÛ, napﬁíklad Clauda Debussyho. ZpÛsob, jak˘m dal ve
své tvorbû prÛchod i tûm nejsubtilnûj‰ím emocím, je ojedinûl˘.
Chopin má dvû zásadní po sobû jdoucí klavírní sonáty, ã. 3 h moll
a ã. 2 b moll. V ãem se li‰í a v ãem je jedineãná „trojka“?
Sonáta h moll je podle mého názoru jedineãná zejména ve dvou ohledech. Jednak svou syntetiãností – posluchaã znal˘ celé Chopinovy tvorby
v ní nalezne ozvuky rané tvorby (etud, koncertÛ) stejnû jako vrcholn˘ch
nokturn, valãíkÛ ãi balad – a je to koneckoncÛ nejrozsáhlej‰í autorovo dílo
pro sólov˘ klavír. A za druhé svou bezv˘hradnou hudebností. Slavn˘ chopinovsk˘ badatel a spisovatel Jaroslav Iwaskiewicz v˘stiÏnû napsal, Ïe
zatímco sonáta b moll je v˘jimeãná svou v˘bojností, s níÏ pﬁekraãuje hranice hudby, sonáta h moll vyniká právû faktem, Ïe za hranice hudby nejde,
n˘brÏ je bezv˘hradnû naplÀuje.
Va‰e nové album obsahuje i Chopinova Scherza; je radost je hrát?
Radost i starost… Scherza jsou Chopinova vrcholná díla plná fantazie
a vzletu, ãasto velmi virtuóznû pojatá. ZároveÀ v‰ak není vÛbec jednoduché správnû uchopit skladby, jejichÏ název tak málo koresponduje s v˘razovou náplní. Hrát je
v cyklu navíc staví pﬁed
interpreta
nutnost
naznaãit vnitﬁní souvislosti mezi nimi a zároveÀ vystihnout pﬁesnû
jejich kontrastnost.

Foto © J. Krupka

JOSEF ZÍMA: S DECHOVKOU
JSEM VYRŮSTAL

Kdo je podle vás souãasn˘ chopinovsk˘
interpret ã. 1?
Podle mého názoru
Krystian Zimerman.

Méďové, Vydrýsek a další oblíbená zvířátka jsou spolu na CD!
ReÏisér, publicista a ochránce pﬁírody Václav Chaloupek je znám˘m autorem oblíben˘ch dûtsk˘ch veãerníãkÛ o zvíﬁátkách.
Jeho Méìové, Vydr˘sek nebo Tuláãek opûtovnû pﬁitáhnou k obrazovkám nejen dûti, ale i jejich rodiãe. Nûkteré písniãky z tûchto poﬁadÛ jiÏ zlidovûly a z hrdinÛ Chaloupkov˘ch zvíﬁecích seriálÛ jsou televizní hvûzdy. Supraphon na konci srpna vydává
komplet 2 CD, kde budou shromáÏdûny v‰echny nejslavnûj‰í písniãky, které veãerníãky o zvíﬁátkách doprovázely (napﬁ. Méìové a Zdálo se ti, zdálo). Navíc na albu budou vyprávûné pﬁíbûhy ze zvíﬁecí ﬁí‰e, naãtené Václavem Chaloupkem a Ondﬁejem Vetch˘m. Druhé CD z kompletu bude v˘jimeãné sv˘m multimediálním bonusem s televizními klipy k jednotliv˘m veãerníãkÛm
o zvíﬁátkách a texty oblíben˘ch písní Jaroslava Samsona Lenka.

SU 6118-2
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smûru, ale nikdy nepropadnout pasivitû a slepému spolehnutí se na to, Ïe
ﬁe‰ení a proÏití hudebního úkolu na
sebe vezme kolega, nebo je dokonce
vÛbec jedno se jím my‰lenkovû
a citovû zab˘vat. BohuÏel, tento
druh˘ pﬁístup lze najít ve spoustû
tﬁeba i v˘znamn˘ch orchestrálních
institucí. V PKF se proti nûmu snaÏíme ze v‰ech sil bojovat – a pﬁi pﬁíleÏitostech, jako byla tato, se toto spoleãné usilování stává alfou a omegou.
SU 4032-2

TakÏe tedy jak˘ byl pﬁínos
orchestru a jeho ãlenÛ?
V‰ichni hráãi orchestru bez rozdílu
vnesli do na‰eho poãinu úÏasné zaujetí, znalost kaÏdé noty a fráze sv˘ch
partÛ, respekt jeden k druhému, mladistvou energii a zaujatost zkou‰kov˘m procesem, kter˘ rozhodnû nebyl
krátk˘, av‰ak také ne nepﬁimûﬁenû
dlouh˘. Pﬁíprava Mé vlasti byla pro
nás v‰echny jedním z nejradostnûj‰ích
úsekÛ na‰í dosavadní spoleãné práce.
Budeme na ni v‰ichni vzpomínat.

JAKUB HRŮŠA: PATOS?
JEDINĚ TEN ZDRAVÝ!

Foto: H. Chlala

Supraphon přichází s další kompletní nahrávkou
Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast.
Zdaleka ovšem nejde jen o „další kousek v řadě“,
nýbrž o umělecky i dokumentárně významný
počin. Konkrétně: zahájení Pražského jara 2010
s Pražskou komorní filharmonií a dirigentem
Jakubem Hrůšou. ¨

Které z existujících nahrávek Mé
vlasti si v sobû nesete nejhloubûji
a proã?
Poté, co jsem pro‰el mimoﬁádnû
dÛkladnou osobní anal˘zou mnoha
existujících nahrávek Mé vlasti
zejména bûhem sv˘ch studií na AMU,
toto detailní zkoumání desek jsem si
jiÏ pﬁed otevﬁením PraÏského jara
letos odpustil. Nechtûl jsem se vázat
na jakékoli jiné pojetí, n˘brÏ zÛstat
sám sebou – pﬁi vûdomí, Ïe mám hluboko v sobû uloÏeno tak jako tak spoustu dojmÛ z dﬁívûj‰ího posluchaãského nad‰enectví a vÛbec z vnitﬁního
vztahu k tomuto klenotu ãeské hudby.
Z nahrávek, které si v˘raznû pamatuji, jsou to nicménû ty, které mû v mém
dirigentském studiu tehdy nejvíce
ovlivnily (neﬁekl bych moÏná pﬁímo
„nejhloubûji“): legendární Kubelíkova
Ïivá nahrávka z roku 1990 s âeskou
filharmonií, vzornû vypracovan˘ snímek Jiﬁího Bûlohlávka z téhoÏ roku,
poﬁízen˘ rovnûÏ s âF tûsnû pﬁed oním
koncertem Kubelíkov˘m, Ïiv˘ koncert
âF s Liborem Pe‰kem z Rudolfina
z 90. let (mimochodem zachycující na
rozdíl od v˘‰e zmínûn˘ch tuto pro
nás v roce 2010 pﬁedev‰ím smûrodatnou akustiku), technicky mimoﬁádnû
vycizelované a ãisté, nicménû stylovû
pro mû osobnû ponûkud kontroverzní
pojetí Karla Anãerla, vá‰nivé a emocionální ãtení Václava Talicha z pováleãné doby, a ze zahraniãních interpretací ta s VídeÀsk˘mi filharmoniky
a Jamesem Levinem a Bavorsk˘mi
rozhlasov˘mi symfoniky znovu
s Rafaelem Kubelíkem. Jistû jsem v‰ak
mnohé dal‰í zapomnûl uvést. Pro
inspiraci kaÏdou z tûchto interpretací
mám rozdílné dÛvody, ne vÏdy jsou to
ov‰em dÛvody jen pozitivní! Nejvíce
se ãlovûk uãí kritick˘m poslechem.
Nemohu dokonce zastﬁít ani ten fakt,
Ïe má obliba jednotliv˘ch pojetí se li‰í
tﬁeba i podle momentálního rozpoloÏení. UÏ jen napﬁíklad rozdíl mezi

snímkem Ïiv˘m a studiov˘m zÛstane
asi navÏdy neﬁe‰iteln˘m preferenãním sporem mezi tím ãi oním. Chceteli hlavnû zachytit inspiraci Ïivého
momentu, pﬁilnete jistû k „CD live“,
budete-li hledat minuciézní detaily
a touÏit po vycizelovanosti kaÏdého
tónu a promy‰lenosti v‰ech krajních
aspektÛ pojetí, sáhnete spí‰ po snímku ze studia. Osobnû mám radûji
nahrávky Ïivé, pokud mají ov‰em pﬁijatelnou technickou úroveÀ, jak
hudebnû, tak reÏisérsky.
Vá‰ koncert byl pro PKF premiérou Mé vlasti, ani vy jste pﬁedtím
cel˘ cyklus nedirigoval ãasto, je to
tak?
Co jsem dirigoval ãasto, byly jednotlivé básnû cyklu, zejména Vltava
a ·árka. Vltava b˘vá Ïádána zejména
v zahraniãí od mladého ãeského dirigenta ãasto (konkuruje jí úspû‰nû pﬁedehra k Prodané nevûstû), o ·árku
jsem musel více usilovat, ale neomylnû vÏdycky zapÛsobila a hráãi a poté
i posluchaãi si ji bez v˘jimky oblíbili.
Luhy pÛsobí také bezprostﬁednû, byÈ
ne v‰ude a na kaÏdého. U zbyl˘ch tﬁí
básní jsou v‰ak obtíÏe v pochopení
ãastûj‰í. Zejména ty dvû husitské
musíte citlivû pﬁedstavit, vysvûtlit.
Dûlám to rád, nedovedu v‰ak ﬁíct, zda
se mi vÏdycky zcela podaﬁí, aby
v˘znam tûchto skladeb pro nás âechy
(a jejich obecn˘ hudební smysl)
v‰ichni hudebníci zahraniãních
orchestrÛ plnû pochopili. Nicménû
pﬁed uvedením cyklu na PraÏském
jaru jsem jiÏ jednu zku‰enost s ním
jako celkem udûlal. Nebylo to na Ïádném extra v˘znamném pódiu, ale
bylo to krásné. To, Ïe jsme do pﬁedchozími koncerty nezatíÏeného
nastudování tohoto klenotu spadli
s muzikanty PKF spoleãnû (byÈ
mnozí dílo jistû pﬁedtím hráli), povaÏuji za dar a privilegium. Dodávalo to
na‰í práci opravdu cennou jiskru.

Dá se charakterizovat „mladé
pojetí“ PraÏské komorní filharmonie a Va‰e?
To bude jistû náleÏet v‰em posluchaãÛm na‰eho CD, aby vûc posoudili a pﬁípadnû popsali. Nûkteré ohlasy
jsme zaznamenali pochopitelnû uÏ po
provedení samém. Jsem ‰Èasten, Ïe
byly veskrze pozitivní. Osobnû
nemám moc rád slovní charakterizování pojetí, zejména pak ne vlastního
a vlastními slovy… DÛslednû vzato
v‰ak pﬁednû neexistuje „mladé“
a „staré“ pojetí, n˘brÏ jen „silné“
a „slabé“, „ãerstvé“ a „unylé“, „Ïivé“
a „stereotypní“ ãi „rutinní“, vycházející z pouhého zvyku. Je jistû tûÏké
odli‰it, co je je‰tû stráÏení dobr˘ch
tradic a typického, reprezentativního
zvuku v této skladbû (jako samozﬁejmû i v jakékoli jiné), a co je jiÏ nedostatek tvÛrãího pﬁístupu, invence
a interpretaãní ãerstvosti. Domnívám
se, Ïe to druhé nám s PKF nehrozilo.
Bylo to jedno velké, laãné poznávání
skladby, kterou jsme mûli v‰ichni jako
âe‰i i jako hudebníci s univerzální
zku‰eností „v uchu“ a na kterou jsme
se poctivû a uvûdomûle pﬁipravovali,
ale kterou jsme si teprve bûhem vzru‰ující pﬁípravy koncertÛ mohli fyzicky „osahat“. Vûﬁím, Ïe toto vzru‰ení
a zaujetí je na v˘sledku sly‰et.
Konkrétnû: o co vám ‰lo?
Na‰ím spoleãn˘m cílem bylo
dostát kvalitativní rovinû pojmu
„komorní“, kter˘ je zakotven v názvu
na‰eho orchestru. Toto slovo, jak
stále znovu a znovu opakuji, pro mû
neznamená primárnû aspekt velikosti, ale pﬁístupu k hudbû. Tento pﬁístup je vlastní kaÏdému dobrému
komornímu hudebníkovi. V‰ichni
zúãastnûní se v jeho rámci musejí citlivû poslouchat, respektovat, pracovat v úctû k v˘znamu kaÏdého jediného muzikanta, diskutovat úhly
pohledu, tﬁeba se i pﬁít o smysl
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A na co jste dbal vy osobnû?
Pﬁedev‰ím na úctu k tûm rozmûrÛm
Smetanovy partitury, které b˘vají v celkovém interpretaãním „afektu“ pﬁi
provádûní tohoto díla ãasto opomíjeny:
na vnitﬁní strukturu, jemnost detailÛ,
vybalancování ãasto ponûkud neprakticky orchestrované partitury (zejména
problém respektu silnûj‰ích instrumentÛ vÛãi jemnûj‰ím, kter˘ není
nikdy snadn˘), tempovou logiku, a téÏ
na rezignaci na plan˘ efekt, zejména na
„prázdn˘ patos“. Patos „zdrav˘“, ten
jsem naopak pûstovat chtûl.
Mou vlast jste pﬁipravil pro dva
sály, li‰ila se nûjak pﬁíprava pro
jeden a druh˘ sál, z kterého sálu
pochází nahrávka a proã jste volil
právû tu?
Volba sálu pro mû byla od poãátku
jasná! Dá se ﬁíct, Ïe to celé bylo právû
naopak: To, Ïe jsme hráli druh˘ a tﬁetí
koncert v Rudolfinu (první byl ve
Smetanovû síni Obecního domu), bylo
v˘sledkem mého velkého pﬁání, aby
byla nahrávka poﬁízena tam. Jsem
zcela pﬁesvûdãen, Ïe Dvoﬁákova síÀ je
pro orchestr typu PKF lep‰í. V‰echny
atributy, o kter˘ch jsem se zmínil
v pﬁedchozí odpovûdi, jsou v tomto
sále snadnûji dosaÏitelné – nemluvû
o tom, Ïe i posluchaã má na v‰ech místech sálu v Rudolfinu vyrovnanûj‰í
a bezprostﬁednûj‰í dojem. (DÛvody
pro Obecní dÛm pﬁi samotném zahájení 12. 5. byly spí‰e spoleãenské a tradiãní.) Myslím, Ïe stejn˘ dojem mûli
nakonec i na‰i posluchaãi. Pﬁíprava ve
zkou‰kách nebrala na odli‰nost pﬁíli‰n˘ ohled (kromû rozvrhnutí velikosti
ansámblu). Zmínil jsem nûkolikrát
rizika té zmûny bûhem tﬁí koncertních
dní, ale kladli jsme dÛraz pﬁedev‰ím
na ãistû hudební aspekty. Hudebníci
PKF Rudolfinum dÛvûrnû znají (o
poznání lépe neÏ „Smetanku“), takÏe
jsem vûdûl, Ïe budeme-li mít pﬁi pﬁechodu z jednoho do druhého sálu
akustickou zkou‰ku, pﬁizpÛsobíme se
mu hravû. Spí‰e ‰lo o zvládnutí sálu
prvního. A spoleãenské vypjatosti prvního veãera, pﬁená‰eného Ïivû do rozhlasu a televize. Díky velkorysosti
vedení PraÏského jara mûli ale hudební nad‰enci v publiku i my sami na
pódiu moÏnost velmi unikátního srovnání, které se bûÏnû nenabízí.

