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JIŘÍ TICHOTA: I PŘES POCHYBY JSME TU DODNES
Foto: M. Kubica

Spirituál kvintet těší posluchače u nás doma i v cizině už padesát let! K „půlstovce“ mu u Supraphonu vyšel reprezentativní,
nádherně vypravený komplet čtyř CD nazvaný 1960–2010: Sto nejkrásnějších písní (+ 1). Pečlivě mapuje úctyhodnou dráhu kapely,
bez které si český hudební život nelze představit. Mluvíme o tom se zakladatelem a lídrem skupiny Jiřím Tichotou.

SU 6005-2

Pﬁi sestavování kompletu jste pro‰el v‰echny nahrávky, to vám muselo zabrat spoustu ãasu!
Ano, skuteãnû zabralo. Pﬁitom na‰e
nahrávky poslouchám jen v˘jimeãnû.
Krásné muziky je totiÏ na svûtû tolik,
Ïe se ãlovûk nemÛÏe vracet…
K na‰im padesátinám jsem si ale
v‰echno to, co jsme nahráli, pro‰el –
a ãasto jsem byl pﬁekvapen, vÏdyÈ na
nûkteré vûci jsem uÏ zapomnûl!
A nûkteré písniãky mû docela pobavily. Myslím, Ïe ten komplet vcelku
dobﬁe vystihuje nejen v˘voj Spirituál
kvintetu, ale v˘voj celého Ïánru. A to
je skuteãnû zajímavé sledovat.

nám dává onu „smûlost“ vydat po
padesáti letech ãtyﬁcédéãko se souãasn˘mi i minul˘mi písniãkami. A doufáme, Ïe si najdou své posluchaãe.
Vy sám jste vystudoval muzikologii; netáhlo vás to k takzvané váÏné
hudbû, ke klasice?
Skuteãnû jsem vystudoval muzikologii a tﬁiadvacet let jsem pak s velkou chutí uãil na hudební vûdû. Je
pravda, Ïe jsem dostával celou ﬁadu
nabídek z tohoto oboru. Jeden pﬁí-

ČECHOMOR
17. června 2010 pokřtil na svém koncertě na Barrandově své novinkové
album Písně z hradů a zámků (SU 5964-2).
Kmotrem CD se stal filmový producent a režisér Václav Marhoul.

klad: spoustu let jsem jako mandolinista spolupracoval s PraÏsk˘mi
madrigalisty. KdyÏ se profesor Venhoda rozhodl ukonãit aktivní ãinnost,
nabízel mi, abych po nûm Madrigalisty pﬁevzal. Moc by mû to tû‰ilo, vÏdyÈ
tohle byla ta hudba, pro kterou jsem
‰el na muzikologii! JenÏe v té dobû uÏ
Spirituál kvintet Ïivil pût rodin,
a kdyÏ poãítám i techniky, tak ‰est.
V anotaci nového v˘bûru je napsáno, Ïe jste písniãky obãerstvili do
optimální podoby; co to znamená?
Foto: M. Kubica

KdyÏ se ohlédnete, jste py‰n˘ na
to, co jste dokázali?
Py‰n˘ ne, vÏdyÈ celou dobu máte
pochybnosti o tom, co dûláte, jestli se
neopakujeme, jestli jsme poﬁád aktuální. OhlíÏíme se tak tedy spí‰e za
kolegy, vzpomínáme na situace, ve
kter˘ch písniãky vznikaly, situace, ve
kter˘ch jsme je zpívali, na promûny,
kter˘mi spoleãnost za tu dobu procházela… Spí‰ Ïasneme, Ïe dodnes máme
pln˘ koncertní program a vût‰inou
máme plno, ãasto vyprodáno. A navíc
nám rozumí i v cizinû, kam jsme po
Listopadu 1989 mohli zaãít vyjíÏdût.
S tím jsme nepoãítali. Tohle v‰echno

Ty písniãky byly natáãeny v rÛzn˘ch dobách, v rÛzn˘ch studiích
a technikou, která dneska uÏ kulhá.
TakÏe Petr Kocfelda je jednu po
druhé vzal a ve studiu znovu zmasteroval. Má zku‰enosti i perfektní
vybavení (mimochodem – právû on
toãil na‰i první desku Písniãky
z roku raz dva). Jednotlivé písnû tak
trochu vylep‰il, ale hlavnû „srovnal“
tak, aby Ïádná dynamicky nevyãnívala, aby v‰echny mûly podobnou
barvu, aby celá krabiãka byla pﬁi
poslechu jednolitá.
Zmínil jste va‰e první LP, to
paradoxnû neobsahovalo Ïádné
spirituály!
·anci natoãit na‰e první LP jsme
dostali po dvanácti letech ãinnosti.
Vybrali jsme pro nû písniãky z rudolfinské Prahy, ãerpali jsme z jejich
loutnov˘ch záznamÛ. Tahle hudba
nebyla známá ani mezi odborníky,
‰lo o tabulatury jednoho tehdej‰ího
studenta, které po dlouhá léta nikdo
nevylu‰til. Nechtûli jsme natoãit
album s pﬁevzat˘mi hity typu Zelené
plánû nebo Ghetto, i kdyÏ jsou krásné
a mají i krásné ãeské texty.
Hrozilo nûkdy rozpu‰tûní kapely?
KaÏdého z nás za ta léta mnohokrát
napadlo, jestli uÏ toho není moc, ale
vÏdycky jsme nakonec odehráli dal‰í
koncert a mûli jsme pocit, Ïe lidi mají
radost, kdyÏ jim hrajeme a kdyÏ si
s námi mohou zazpívat. To nás
vÏdycky nakonec pﬁimûlo k tomu, Ïe
i pﬁes urãitá zvaÏování ãi pochyby
jsme tu dodnes.
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Marta Kubišová přichází
s dárkem pro všechny své
příznivce: exkluzivně zabaleným
kompletem tří CD s šedesáti
písněmi. Pod názvem: Vyznání /
Zlatá kolekce obsahuje jak písně
ze zpěvaččiny „první“, násilně
přervané kariéry, tak i z kariéry
„druhé“, která začala na balkonu
Melantrichu v listopadu 1989.
Jsou tu také tři novinky. A mimo
jiné i strhujícím způsobem
zazpívaná titulní píseň z druhé
řady televizního seriálu Zdivočelá
země a melodie ze snímku V žáru
královské lásky.
Asi nebylo lehké vybrat ‰edesát
písní, které trojalbum zaznamenává…
Stále platí, Ïe do sestavování
desek s m˘mi star‰ími nahrávkami
nemluvím, nechávám to na tûch,

Foto: M. Kubica

VYZNÁNÍ MARTY KUBIŠOVÉ

kteﬁí mají pﬁístup k archivÛm m˘ch
písniãek. Ale pﬁedev‰ím: v tom, co
jsem kdy natoãila, mám – a to i díky
té dvacetileté nucené pauze – velk˘
zmatek. Sama bych nûjakou smysluplnou kompilaci takov˘m detektivním zpÛsobem, jak je to nûkdy zapotﬁebí udûlat, poskládat nedokázala.

udûlala píseÀ, která je osobit˘m
podûkování mému vûrnému publiku. Vlastnû mûla zaznít, uÏ kdyÏ
jsem zaãínala druhou kariéru. JenÏe
to jsem ji je‰tû nemûla… TakÏe je to
vlastnû takové opoÏdûné podûkování po dvaceti letech. Dal‰í novinkou
je duet s Milanem Heinem, v divadle ho zpíváme asi sedm let. PÛvodnû vznikl do poﬁadu Ráno, kdyÏ
vstávám, napsali ho Petr Malásek
a Marta Skarlandtová. A tﬁetí novou
nahrávkou je píseÀ Eltona Johna
a ãesk˘ text je dílem Luká‰e Hrabala. Dostala název PromiÀ. Je to písniãka, kterou jsem chtûla vÏdycky
zpívat, jen mi chybûl dobr˘ ãesk˘
text. Teì je na svûtû a já vûﬁím, Ïe se
bude m˘m posluchaãÛm líbit.

Na novém kompletu jsou i tﬁi
novinky…
Nejnovûj‰í nahrávkou je píseÀ Vyznání, pﬁinesl ji Karel ·tolba a Marta
Skarlandtová ji otextovala; chtûla
jsem písniãku, kterou bych zpívala
je‰tû po pﬁídavku, jako podûkování
lidem. Marta Skarlandtová z toho
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VOLNĚ A DIVOCE S CIGÁNSKYMI DIABLAMI!
Velice populární a několika Platinovými a Zlatými deskami oceněná slovenská kapela Cigánski diabli
v těchto dnech vydala nové album pod výstižným názvem Adagio & Furioso.
kého snu – album inspirované klasickou hudbou! Jde vlastnû o na‰i poctu
takov˘m velikánÛm, jak˘mi byli
Dvoﬁák, Haydn, Liszt, Brahms, Albinoni a dal‰í. Zajímavostí je, Ïe v‰echny skladby jsou pﬁearanÏované v originálním stylu Cigánskych diablov,
nechybí ná‰ tradiãní temperament

a Ïivelnost. Po na‰ich úspû‰n˘ch
projektech se symfonick˘mi orchestry a interprety klasické hudby jde
o dal‰í dotyk s klasickou hudbou,
které jsme sami velk˘mi pﬁíznivci.“
Obrovskou zku‰eností bylo nahrávání alba Adagio & Furioso i pro SilFoto © J. Klimo

O vzniku alba, inspirovaného hity
klasické hudby prozradil více umûleck˘ vedoucí Cigánskych diablov
Ernest ·arközi: „Klasická hudba se
prolíná celou na‰í kariérou, v‰ichni
ãlenové orchestru mají klasické
hudební vzdûlání. Proto jsme si ﬁekli,
Ïe dozrál ãas na splnûní na‰eho vel-

viu ·arköziovú, která se neprezentuje jen jako violoncellistka, ale uÏ
i tradiãnû jako zpûvaãka: „K obûma
zpívan˘m skladbám na pﬁipravovaném CD jsem pﬁistupovala s mimoﬁádnou úctou a respektem, navzdory tomu, Ïe jsem se zatím prezentovala jen jako interpretka cikánsk˘ch
písniãek. AÈ uÏ ‰lo o skladby Dvoﬁáka nebo Albinoniho, snaÏila jsem se
do nich vloÏit osobitost, kterou je
romská hudba unikátní a charakteristická.“
Cigánski diabli se pﬁedstaví ãeskému publiku 26. ãervna, kdy vystoupí
jako hlavní hudební hosté v rámci
programu âeské televize pﬁi vyhlá‰ení ankety oceÀující nejlep‰ího ãeského hokejistu roku: Zlatá hokejka
2010. Mezi svá nejprestiÏnûj‰í koncertní vystoupení si kapela pﬁipsala
22. ãerven, kdy vystoupí na festivalu
v Bad Kissingenu – Kissinger Sommer 2010, jde o jeden z nejlépe obsazen˘ch svûtov˘ch festivalÛ klasické
hudby (v programu festivalu vystoupí
napﬁ. Cecilia Bartoli, BBC Symphony
Orchestra nebo i âeská filharmonie).
Pﬁed ãeské publikum se Cigánski diabli vrátí 10. listopadu v rámci 14. roãníku hudebního festivalu Nekonvenãní ÏiÏkovsk˘ podzim.
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Foto © T. Martínek

MILOŠ VACÍK: TAM – TAM
to je synonymum pro
předávání pozitivních zpráv!

IMODIUM NA LETNÍCH FESTIVALECH
03. 7.
03. 7.
10. 7.
23. 7.
24. 7.
24. 7.
24. 7.
30. 7.
07. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.

Rock for People Hradec Králové
Velký Dřevíč
Music fest Přeštěnice (u Milevska)
Letní parket Pohoří (u Dobrušky)
Festival Holubník (u Brna)
Festival Katovice (u Strakonic)
Božkov fest Kojetín (u Kroměříže)
Studnice fest 2010 Studnice fest Hlinsko
Festival Bigboš 2010 Křinice u Broumova
Letní parket Výrava
Letní parket Deštná v Orlických horách
Music Shock 2010 Vyškov u Brna

19. 8. – 22. 8. Openair Music festival Trutnov
20. 8. Festival Semfest Semanín
u České Třebové
28. 8. Soumar rock Mezibrány fest Prachatice

www.imodiumband.cz
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GREENHORNS: DRUHÝ NÁVRAT ZLATÉ ÉRY!

Foto: M. Kubica

Pﬁátele ãeské country hudby jistû potû‰í pokraãování velmi úspû‰né kompilace nejvût‰ích hitÛ legendárních Greenhorns na 3CD pod názvem Zlatá éra
1975 – 1991 a podtitulem:
Od ZelenáãÛ zpátky ke GreenhornÛm.
Pﬁedchozí 3CD shrnulo
historii kapely v nahrávkách
do roku 1974, teì v podobném formátu se supraphonská a pantonská kapitola
uzavírá. Kompilátor Mirek
âern˘ mûl opravdu z ãeho
vybírat, protoÏe ve sledované ‰estnáctiletce vy‰lo sedm
alb a nûkolik singlÛ. Maximum z toho se ve‰lo do
sestavy 75 skladeb na tﬁech
stopáÏí tradiãnû dobﬁe vykrmen˘ch cédéãkách. PÛvodní
orientace na bluegrass se
promûnila v moderní country, anglick˘ název v duchu
tehdej‰ích tendencí ãesky
zezelenal. Kapela pro‰la
personálními zmûnami, ale
melodická muzika s v˘born˘mi instrumentalisty a texty (J. Vyãítal ãi K.
Ulbert) pro zajímavé hlasy (J.Vyãítal, M. Hoffmann, T. Linka, J. ·imek,
P. Král, V. Tuãn˘ ãi A. Maudr) zÛstala. Hledaly se ty správné silnice, ﬁeky,
tratû, stezky a ﬁidiãi, ale také australské písniãky s vÛní eukalyptu. Vyprávûly se pﬁíhody zpod li‰ãí skály, míchala se zálesácká bowle, ignoroval Mr. âas
a vzpomínalo, jak to opravdu bylo v tom 45. Nov˘ 3CD v˘bûr opût potvrzuje, Ïe Greenhorns byla vÏdy kapela s citem pro nadãasov˘ repertoár, kter˘
jim pﬁinesl trvalou popularitu.

Nestává se často, že by v jednom kompletu vyšlo DVD i CD se stejným
koncertem; Miloš Vacík a jeho hudební formace produkující chytlavé
rytmy si to však rozhodně zaslouží. Tam-Tam Orchestra a Tam-Tam
Batucada vloni oslavily desáté výročí vzniku, za tu dobu ušly velkou
cestu, během které nadělovaly radost posluchačům doma i v zahraničí.
Nehledě k radosti samotných interpretů.
Milo‰e Vacíka se ptáme:
mûly uÏ od zaãátku vyjít
CD a DVD v jedné krabici?
Ne, na koncertû k 10.
v˘roãí na‰ich souborÛ se
toãil obrazov˘ materiál
k chystanému DVD. Dostali jsme ale nabídku na
vydání CD a DVD v jednom kompletu, a rádi jsme
souhlasili. Na DVD je
kompletní v˘roãní koncert
s tím, Ïe tﬁi skladby, které
hrají pouze bubeníci, jsou
v bonusech; na CD jsme
koncert museli trochu
zkrátit.
Patﬁíte k interpretÛm, kteﬁí si do znaãné míry hlídají i obaly alb, booklety, doprovodn˘ materiál…
To jsem si u sv˘ch projektÛ hlídal vÏdycky, aÈ uÏ ‰lo o ·um svistu, Sluneãní orchestr ãi Tam-Tam Orchestra. KaÏd˘ ten projekt mûl jak hudební,
tak i vizuální vizi, vÏdy jsem mûl pﬁedstavu, jak by to v‰echno komplexnû
mûlo na diváky pÛsobit. Co se obalÛ alb t˘ãe, chci, aby v dobû, kdy si lidi
desky dost vypalují, byly jak˘misi bonusy. KaÏd˘ obal a booklet má urãitou atmosféru, chci, aby souznûla s hudbou. Podle toho volím i texty,
vysvûtlivky, obrázky a fotografie.
Jste i u stﬁihu sv˘ch nahrávek?
Urãitû, ve‰kerou muziku jsem si celou míchal, byl jsem u masteringu
i u stﬁihu. ReÏisér Jan Chramosta udûlal hrub˘ stﬁih, detailní práce jsem
pak dûlal s ním, protoÏe vím, kde co zní, kde jsou jaké nástrojové „vyhrávky“, sóla… Chci, aby hudební sloÏka byla podpoﬁena obrazem, aby to bylo
skloubené.
Je pro vás desáté v˘roãí pﬁelomem s tím, Ïe teì pÛjdete zase trochu
jinou cestou nebo jedete dál v podobném duchu?
To je hezk˘ dotaz. Skoro tﬁi roky jsem toãil album Sambista, pak byl
kﬁest, tam se natoãilo DVD, dal‰í rok jsem Ïil pﬁípravou tohoto DVD. Dá se
tedy ﬁíct, Ïe posledních deset, jedenáct let je tak shrnuto, uzavﬁeno. Teì
vyvstává otázka, jestli se mi v mysli uvolní nûjaké místo pro to, co chci
dûlat dál. Zatím studuji jak brazilskou muziku, tak hudbu západní Afriky
a Kuby, a vÛbec nevím, co ono místo v mojí mysli zaplní, jak bude vypadat dal‰í projekt, zkrátka jak˘m smûrem se vydám.
Kolik souborÛ, které vedete, má v názvu Tam-Tam?
Dva. Nejdﬁív vznikl Tam-Tam Orchestra, byla to vize bubenické skupiny,
ale vidûl jsem, Ïe je potﬁeba ji doplnit nûjak˘mi harmonick˘mi nástroji,
i dechov˘mi. Nechal jsem tedy název Tam-Tam Orchestra skupinû, která
má harmonické nástroje. Tam-Tam Batucada je naproti tomu skupina ãistû
bubenická. A potom mám ‰kolu samby, ta se jmenuje Samba Tam-Tam
Batucada ·kola Praha. To je ale ‰kola, koncertní soubory se spojením TamTam jsou dva. Tohle spojení jsem do názvu dával v dobû, kdy tam-tam bylo
je‰tû synonymum pro pﬁedávání zpráv pomocí
bubnÛ. Tam-Tam Orchestra tak jsou bubeníci
a dal‰í hudebníci, kteﬁí pﬁedávají zprávy, pokud
moÏno pozitivní.
Jak pracuje va‰e ‰kola samby?
V mém podání je to vlastnû v˘uka rytmÛ otevﬁená veﬁejnosti. Mnoho z nich také úãinkuje na
novém DVD. Vût‰inou jsou to lidé z ulice, kteﬁí
mají svoje zamûstnání a chodí se mnou pravidelnû cviãit. Hlavní zpráva tedy zní: kdo chce,
mÛÏe pﬁijít, seznámit se s afro-brazilsk˘mi
nástroji a nûco se na nû nauãit!

Z KALENDÁŘE KONCERTŮ GREENHORNS:
01. 7. Třeboň
23. 7. Rakovník
14. 8. Mělník – Country Lhotka
29. 8. Karlovy Vary

www.greenhorns.cz

SU 7110-9
SU 5987-2

Foto: M. Kubica
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MICHAL VIEWEGH: FANDÍ AUDIOKNIHÁM!
V pořadí třetí kniha úspěšného spisovatele Michala Viewegha Nápady laskavého čtenáře se dočkala audiopodoby.
Na CD ji načetl Jiří Lábus – jednu povídku si ovšem „vystřihl“ i sám Viewegh. Spisovatel je přitom rád, že se zvukové nahrávky
dočkaly i Nápady laskavého čtenáře.

Kde se ten boom, podle vás, bere?
Nestíháme ãíst, jezdíme autem,
chodíme cviãit a Ïeny Ïehlí… Navíc
existují malé praktické pﬁístroje do
kapsy, mÛÏe se s nimi i bûhat!
Tohle v‰echno poslech audioknih
usnadÀuje.
Na ﬁadu teì tedy pﬁi‰la literární
parodie, Ïánr, kter˘ se v ãeské literatuﬁe pﬁíli‰ ãasto nevyskytuje.
To je pravda, nevzpomínám si, Ïe
by se jí nûkdo v na‰í literatuﬁe
v posledních letech vûnoval. Na‰e
nová audiokniha je vlastnû v˘bûrem
ze dvou kníÏek, NápadÛ laskavého
ãtenáﬁe a Nov˘ch nápadÛ laskavého
ãtenáﬁe. Co se ãeské literatury t˘ãe,
podobné parodie psal kdysi Václav
Lacina; ze souãasn˘ch autorÛ ale
nemÛÏu jmenovat nikoho.
Inspiroval vás Václav Lacina?
Urãitû, ale tﬁeba i Woody Allen,
Stephen Leacock a Gilbert Keith
Chesterton; to nejsou ryzí parodie,
ale mám ho rád. Ostatnû humoristickou literaturu miluji odjakÏiva.
TûÏko ale mÛÏu ﬁíct jednoho nebo
dva autory, kteﬁí by na mû mûli v této
oblasti konkrétní vliv.

Kdybyste mûl nûkoho z literárních
autorÛ parodovat dnes, koho byste
si vybral?
Pár autorÛ uÏ v seznamu mám,
tﬁeba Chucka Palahniuka, ale ten
seznam bych rád roz‰íﬁil i o politiky.
Na leckteré z nich by ‰la parodie
napsat velmi dobﬁe.

Jirka Lábus. My jsme totiÏ asi patnáct
let vzdálení kamarádi. Ve studiu
jsme se pﬁi práci nepotkávali, ale
kdyÏ padlo jeho jméno, potû‰ilo mû
to. Já se s jeho hereck˘mi schopnostmi nemÛÏu pomûﬁovat. KdyÏ mû

TakÏe bude 3. díl NápadÛ laskavého ãtenáﬁe?
Neslibuji to, neﬁíkám to závaznû,
musel bych sesbírat víc jmen. Ale
nevyluãuji, Ïe se do toho do tﬁetice
v‰eho dobrého pustím.
A kdybyste mûl parodovat nûkterou ze sv˘ch knih?
Já k tûm knihám nemám parodick˘
nebo sarkastick˘ vztah. Druh˘ díl
NápadÛ laskavého ãtenáﬁe jsem
vlastnû napsal jako reakci na otázky
ãtenáﬁÛ, kdy napí‰u parodii sebe
sama. Nebo se ptali: myslíte si, Ïe
pí‰ete tak skvûle, Ïe nemÛÏete b˘t
zparodován? Odpovídal jsem, Ïe
samozﬁejmû nepí‰u tak skvûle a zparodován b˘t mohu, ale kdybych vidûl
své nedostatky, své man˘ry, tak bych
je ve svém díle nemûl. Pﬁedpokladem
parodie je objevit nûjakou tu man˘ru
a pak ji zparodovat.
S v˘konem Jiﬁího Lábuse na nové
audioknize jste asi spokojen…
Ano, jsem rád, Ïe ji natoãil právû

vyzvali, abych jednu z tûch parodií
sám pﬁeãetl, varoval jsem, Ïe tam
budou sly‰et sykavky a Ïe mÛj hlas je
ne‰kolen˘. S tímto pﬁedznamenáním
jsem do toho ‰el.

Foto: M. Kubica

Skuteãnû mû to tû‰í, audioknihám
fandím. Myslím si, Ïe v poslední
dobû zaÏívají, dá se ﬁíct, mal˘ boom.
Sám je tﬁeba v autû rád poslouchám.
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JIŘÍ LÁBUS BYL ZA TUTO NABÍDKU RÁD
a ﬁíká: Ta pÛvodní kniha je nesmírnû vtipná, proto jsem s naãtením nûkter˘ch povídek rád souhlasil. KoneckoncÛ – v‰echny ty parodované autory
znám, jejich díla mám naãtená. A kteﬁí Ïe autoﬁi se mi nejvíc líbí ve Vieweghovû podání? Urãitû Kundera a Hrabal, dnes uÏ bezesporu svûtoví spisovatelé. A navíc: co se knih Michala Viewegha t˘ãe, asi nejradûji mám
právû Nápady laskavého ãtenáﬁe!

Foto: M. Fikejz
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NÁVRAT NA VEČÍREK ROZPADLÝCH DVOJIC
Novû vydané 2CD Supraphonu Veãírek rozpadl˘ch dvojic je autentick˘m
záznamem koncertÛ, které legendární ãtveﬁice písniãkáﬁÛ poﬁádala v roce
1989 v klubu Na Chmelnici. Dvû pÛvodnû mnoho let spoleãnû pÛsobící nonkonformní dvojice Jan Burian a Jiﬁí Dûdeãek na jedné stranû, Jan VodÀansk˘
a Petr Skoumal na stranû druhé, se po sv˘ch rozpadech vrátila ke kolektivnímu vystupování v atmosféﬁe hroutícího se ãtyﬁicetiletého totalitního systému.
Stateãnû a vizionáﬁsky stﬁídali v tomto komponovaném poﬁadu recitaci, dialogy a písnû, jimiÏ v prÛhledn˘ch, ironick˘ch a skvûl˘ch jinotajích sdûlovali
nahlas to, co v‰ichni vûdûli, ale báli se ﬁíci. Nûkteré z písní z tohoto alba vy‰ly
pozdûji nahrány ve studiu ãi na dal‰ích koncertech. Vzájemná reakce publika
a interpretÛ je v‰ak právû na tomto záznamu neopakovatelná a vzru‰ující.
Zakázaná pravda se pﬁi tûchto vystoupeních veﬁejnû
provalila, prÛzraãnû ohromila a posílila v‰eobecnou
náladu ve spoleãnosti tehdej‰ího publika.
2 CD záznamu slavn˘ch veãírkÛ doplÀují bonusy
z téhoÏ poﬁadu, které se na pÛvodní LP neve‰ly.
Máme tak pﬁíleÏitost vrátit se o dvacet let nazpût do
pﬁedrevoluãního kvasu a nechat se pﬁekvapovat slovním i pûveck˘m humorem a dramatick˘m napûtím
umûleck˘ch dvojic, které si nadále rozumí pﬁesto, Ïe
uÏ bûÏnû spolu nevystupují.
SU 5815-2

JAK SE V LÉTĚ PŘIPRAVUJE KLASICKÝ PODZIM?
Co připravuje redakce vážné hudby vydavatelství Supraphon pro podzimní období? Na to jsme se již nyní zeptali šéfproducenta Matouše Vlčinského.
Redakce váÏné hudby vydavatelství Supraphon bûhem posledních
mûsícÛ hned nûkolikrát pﬁekroãila
hranice klasiky smûrem k jin˘m ÏánrÛm. „Dialogy“ souboru Schola Gregoriana Pragensis a violoncellisty
Jiﬁího Bárty nechávají vedle sebe
zaznít gregoriánsk˘ chorál i hudbu
soudobou, skladby „kodifikované“
vedle improvizovan˘ch ploch. Slovenská cimbálová kapela Cigánski
diabli si na albu „Adagio & Furioso“
zase po svém pﬁebrala skladby klasikÛ (Haydn, Brahms, Dvoﬁák, Sarasate…) inspirované cikánskou tématikou. Îánrové zaﬁazení nového alba
experimentálního klarinetového
kvarteta Clarinet Factory s Alanem
Vitou‰em „Out of Home“ je pak vûc
témûﬁ nemoÏná...
Po takovém cross-overovém období se v následujících mûsících Supraphon vrací ke klasice nejklasiãtûj‰í
– a souãasnû vûnuje velk˘ prostor
sv˘m exkluzivním mlad˘m umûlcÛm.
Ze zahajovacích koncertÛ MHF
PraÏské jaro vze‰el unikátní snímek
Smetanova cyklu symfonick˘ch
básní Má vlast, kter˘ se na CD objeví
na sklonku srpna. PraÏská komorní
filharmonie se pod velmi vûdoucím
vedením Jakuba HrÛ‰i na praÏskojarních koncertech chopila tohoto
symbolu ãeské hudby vÛbec poprvé;
soudû dle nad‰en˘ch ohlasÛ na koncerty to udûlala s pﬁísloveãnou poctivostí a nad‰ením a posluchaãi
v Rudolfinu tak pravdûpodobnû byli
u zrodu jedné z v˘jimeãn˘ch a inspirovan˘ch nahrávek Mé vlasti.
Dvoﬁákova síÀ Rudolfina je symbolicky i místem zrodu dal‰í oãekáváníhodné nahrávky. Mlad˘ ãeskoslovensk˘ Pavel Haas Quartet,
ovûnãen˘ ﬁadou mezinárodních ocenûní (Gramophone Award, BBC
Music Magazine Award atd.) se na
svém ãtvrtém albu u Supraphonu
rozhodl vzdát hold Antonínu Dvoﬁákovi. V záﬁí tr. tak na CD vyjdou
jeho nejslavnûj‰í dva z vrcholn˘ch
kvartetních opusÛ – ã. 12 F dur
„Americk˘“ (op. 96) a ã. 13 G dur
(op. 106).

Nahrávky nejslavnûj‰ích dûl ãeské
klasiky do tﬁetice doplní kompletní
Dvoﬁákovo dílo pro violoncello
a orchestr v pojetí dvou mlad˘ch
talentÛ, s jejichÏ jmény se jiÏ dnes
Pavel Haas Quartet

ské filharmonii, se kromû Koncertu h
moll – vÛbec nejnahrávanûj‰ího violoncellového koncertu – ujal i Dvoﬁákova prvního Koncertu A dur, jehoÏ
dosud jedinou nahrávku s orchestTomáš Jamník

Ivo Kahánek

Jakub Hrůša

Zuzana Lapčíková

‰íﬁí sláva ãesk˘ch muzikantÛ po
svûtû. Violoncellista Tomá‰ Jamník,
kter˘ letos vyhrál konkurs do prestiÏní Karajanovy akademie pﬁi Berlín-

rem realizoval Milo‰ Sádlo (âF,
V. Neumann) pﬁed více neÏ 30 lety.
Na nahrávce vznikající v ãervnu
v koprodukci vydavatelství Suprap-

hon a âeského rozhlasu Tomá‰e Jamníka doprovází SOâR pod taktovkou
Tomá‰e Netopila, právem ãasto jmenovaného mezi nejtalentovanûj‰ími
ãesk˘mi dirigenty dne‰ka.
Klavírista Ivo Kahánek – dal‰í ze
supraphonsk˘ch exkluzivistÛ
a v˘razn˘ch talentÛ – na svém nadcházejícím albu ﬁekne své slovo
k leto‰nímu chopinovskému v˘roãí.
S kompletem Chopinov˘ch ãtyﬁ
Scherz a Sonátou ã. 3 h moll si vyt˘ãil nelehk˘ úkol a vstupuje do nároãné konkurence s ﬁadou zvuãn˘ch
jmen svûtov˘ch klavíristÛ. Pﬁi vûdomí kvalit Ivo Kahánka, které zahrnují bystrého ducha i nakaÏlivou muzikalitu, nelze neÏ se na novû vznikající nahrávku tû‰it. CD vyjde jiÏ na
sklonku srpna.
Samotn˘ podzim jiÏ bude ve znamení barokní hudby – a svûtov˘ch
premiér: na ﬁíjen vydavatelství Supraphon ohlásilo dal‰í dva tituly
v loÀském roce s velk˘m ohlasem
zapoãaté ﬁady „Hudba Prahy 18. století“. Collegium 1704 s umûleck˘m
v e d o u c í m Vá c l a v e m L u k s e m
a hvûzdn˘mi zahraniãními sólisty
pﬁipravuje nahrávku koncertÛ
v posledních letech objevovaného
skladatele Antonína Reichenauera,
jenÏ b˘vá oznaãován za „ãeského
Vivaldiho“. Dal‰í z vynikajících ãesk˘ch souborÛ na poli historicky pouãené interpretace staré hudby, Collegium Marianum pod vedením flétnistky Jany Semerádové, vûnuje
svou dal‰í nahrávku v rámci této
ediãní ﬁady koncertÛm a sinfoniím
Franti‰ka Jiránka, které budou bezesporu velk˘m objevem pro milovníky hudby baroka a galantního stylu.
Na obou nahrávkách figuruje mj.
jméno fenomenálního hráãe na
barokní fagot, Sergia Azzoliniho.
Pﬁedvánoãní pﬁekvapení pro své
posluchaãe pﬁipravuje cimbalistka
a zpûvaãka Zuzana Lapãíková, která
se s hráãi svého kvinteta bude na
novém albu kﬁehce dot˘kat moravsk˘ch lidov˘ch písní adventu
a Vánoc. Více prozradí aÏ album
samotné, jeÏ má vyjít v záﬁí tohoto
roku.
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