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PŘIPRAVUJE SE...
MARTA KUBIŠOVÁ
vydá 28. kvûtna 2010 u Supraphonu 3CD Vyznání – Zlatá kolekce. PÛjde o nejkompletnûj‰í prÛﬁez její hudební kariérou. V rámci
této kolekce budou ke sly‰ení i tﬁi
nové písnû, z nichÏ mÛÏe zaujmout cover verze hitu Eltona
Johna SORRY SEEMS TO BE THE
HARDEST WORD. âesk˘ text
k popovému evergreenu vûnoval
Martû Kubi‰ové mlad˘, nadûjn˘
textaﬁ Luká‰ Hrabal. PíseÀ s ãesk˘m názvem PROMI≈, vznikla pod
hudební reÏií Petra Maláska teprve na konci dubna.

SPIRITUÁL KVINTET

KAREL GOTT
NÁVRAT K SUPRAPHONU
S NOVÝM ALBEM…
Úkroky Karla Gotta do jiných žánrů, než představuje klasická pop-music,
nejsou časté, o to víc však posluchače zajímají. Oblíbený zpěvák teď
přichází (po osmnácti letech znovu na značce Supraphonu) s jedním
takovým „odskokem“ – konkrétně k moravské a slovenské lidové písni.
Natočil album s cimbálovou muzikou Ladislava Pavluše a dodává, že to je
deska, kterou nazpíval pro radost. S úsměvem pak dodává:
Pﬁíteli JoÏkovi âernému, veliãinû
v oblasti lidové písnû a jejímu legitimnímu interpretovi, jsem ov‰em
slíbil, Ïe v tom nebudu pokraãovat.
Aby se uklidnil. I kdyÏ musím ﬁíct,
Ïe mi tohle album pochválil. ¤ekl, Ïe
se mu líbí, Ïe ty písniãky zpívám
hezky, od srdce.
Zaﬁadíte nûkteré z tûchto lidov˘ch
písní do koncertního repertoáru?
To by museli muzikanti z cimbálovky jezdit se mnou, bez nich by to
ne‰lo. A na cel˘ koncert to zase není;
udûlal jsem si v˘let do lidové hudby,
a jsem za nûj velice rád. Na druhou
stranu jsem ale pﬁesvûdãen, Ïe ti mí
pﬁíznivci, kteﬁí ode mne sem tam
nûjakou tu zmûnu oãekávají, tohle
album ocení.
Na albu Lidovky mého srdce jsou
moravské a slovenské písnû; ãeské
mezi lidovky va‰eho srdce nepatﬁí?
Ale ano, patﬁí. Tuhle desku jsme
ov‰em nahrávali s klasickou cimbálovou muzikou, ke které patﬁí slovenská a moravská lidová píseÀ. Podle
muziky, která se mnou hraje, jsme
vybírali repertoár. A cílenû jsme toãili pﬁímo na místû, na jiÏní Moravû,
v Mistﬁínû.
Tohle album ale není va‰ím prvním v˘letem k na‰í lidové písni…
MoÏná je paradoxní, Ïe poprvé
jsem ãeské, slovenské a moravské

krajové lidové písnû toãil pﬁed tﬁiceti
lety pro tehdy západonûmeckou televizi ZDF. Natáãeli jsme v‰echny písniãky na autentick˘ch místech, v originálních znûních, krojích, byla
u toho neuvûﬁitelná dekorace, v‰ude
k tomu probíhaly folklorní trhy.
PoÏadavek tehdy byl, abych se stal
prÛvodcem ãeskou a moravskou
lidovou hudbou u nás.
Album Lidovky mého srdce pr˘
vznikalo dlouho a v utajení.
Málokdo o tom vûdûl. Nikdo na
nás nevyvíjel nátlak toho typu, Ïe uÏ
máme odevzdat materiál na desku,
toãili jsme v klidu. Scházeli jsme se
postupnû, kdyÏ jsem se vyskytoval
nûkde poblíÏ Mistﬁína, pﬁijel jsem
a natoãil dal‰í dvû, tﬁi písnû… aÏ
vzniklo ucelené album s jasnou dramaturgickou linkou. Jsou tam sviÏné
ãardá‰e i balady, a v‰echno jsou to
skuteãnû písnû mého srdce. Písnû,
které vyhovují mému zpÛsobu kantilénové interpretace.
Zatanãíte si nûkdy – tﬁeba na ãardá‰ nebo na jakoukoliv jinou lidovou hudbu?
Pravda je, Ïe doma si ji nepustím.
Pro mû tahle hudba – i tanec – patﬁí
k setkávání se s lidmi a hudebníky
v tom kraji. Pak b˘vám jedním
z posledních hostÛ, kteﬁí odcházejí
ze sklípku nebo ze setkání na jiném
místû. Pro mû jako tenora a belcanti-

Oslava pûti dekád velmi úspû‰né
existence Spirituál kvintetu bude
ozdobena v˘pravn˘m 4CD kompletem… Supraphonské a pantonské archivy byly doplnûny
o ﬁadu licenãních v˘pÛjãek tak,
aby profil kapely a muziky byl co
nejúplnûj‰í. S pﬁispûním firem
Pupava, Sony, Universal a EMI se
tak podaﬁilo dosáhnout maximální pestrosti, vãetnû ukázek z aktuálního alba. Jiﬁí Tichota pak spoleãnû se zvukaﬁem Petrem Kocfeldou obãerstvili zvuk nahrávek do optimální podoby. Krabiãka se 4 CD
bude obsahovat booklet se zajímav˘m dokumentaãním materiálem.
Komplet: Spirituál kvintet – Sto nejkrásnûj‰ích písní (+1) 1960 – 2010
vyjde u Supraphonu uÏ 28. kvûtna.

NOVÉ AUDIOKNIHY S KRYLEM A VIEWEGHEM
Na konci kvûtna roz‰íﬁí edici Audioknihy prÛﬁez básnickou tvorbou Karla
Kryla v jeho autorské interpretaci a slavní spisovatelé v parodii Michala
Viewegha ve skvûlém podání Jiﬁího Lábuse a autora. V úter˘ 1. ãervna se
uskuteãní slavnostní kﬁest audioknih v krásném prostﬁedí Klementina.

stu je to skvûlá pﬁíleÏitost; jako tﬁeba
neapolské canzonetty, velké ‰panûlské písnû ãi ruské romance. Nûco
podobného nacházím u nás na jiÏní
Moravû. Ostatnû – pojí se to i s mentalitou tamních lidí a taky s tím, Ïe
tam jsou dobrá vína. V místech, kde
se pije pivo, jsem Ïádnou podobnou
píseÀ nesly‰el. I kdyÏ jsem se tam
narodil.
Jaké víno si rád dáte?
To záleÏí na poﬁadí. Ale vÏdy,
pokud se ochutnává, se tû‰ím na
rulandské ‰edé. To mám opravdu rád.
Je nûco, co vás trápí?
Moc toho není; ale vÏdycky mi je
líto, kdyÏ nestihnu podûkovat nûko-

mu, kdo si to zaslouÏí. A taky ve mnû
dlouho zÛstává, kdyÏ mû nûkdo zradí
nebo mi jinak ublíÏí. To si pamatuji
dlouho, i kdyÏ vím, Ïe to není pﬁíli‰
praktické.
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Katapult, navazující na legendární
sestavu, a přitom zcela nový,
pokračuje. Olda Říha se obklopil
mladými muzikanty – bubeníkem
Ondřejem Timplem a basistou
Andym Budkou, a vznikla nová
deska. Ač vyjadřuje naštvanost
svých autorů na poměry, na politiku
a na svět, dostala název Radosti
života. A podle Oldy se velice
povedla:

chtûli ﬁíct? AÈ si to kaÏd˘ posluchaã
vysvûtlí sám. Ov‰em na koncertech to
ﬁíkáme natvrdo: jsme Katapult, ale
v˘roãí slavit nebudeme; jsme Katapult roku 2010, nabízíme vám na‰i
hudbu a novou desku – a vyberte si!
Já nechci Ïít z minulosti.

Na tu desku jsem opravdu hrd˘. Je
dobrá mimo jiné i díky mému basákovi a mému bubeníkovi. Jejich
talent je tak obrovsk˘, aÏ mû to dûsí.
Ve v‰í úctû k pÛvodnímu Katapultu:
dnes se spousta lidí bojí ﬁíct, Ïe na‰e
dne‰ní muzika je lep‰í, neÏ byla
hudba Katapultu „Classic“. A já na to
ﬁíkám: jen se nebojte! VÏdyÈ jiná
cesta není. NemÛÏe „to“ b˘t hor‰í
nebo stejné, musí to b˘t lep‰í! ProtoÏe je to upﬁímné. A to je rock’n’roll.

Na novém albu jsou dva videobonusy, z jednoho z nich by se mohlo
zdát, Ïe va‰i posluchaãi jsou spí‰e
stﬁedního a star‰ího vûku; je to tak?
Díky divadlu, kde se natáãelo,
a jeho sezení, se zv˘raznil efekt na‰eho tﬁígeneraãního publika. Na nás
chodí totiÏ tﬁí, moÏná aÏ ãtyﬁgeneraãní diváctvo. Hned to vysvûtlím. Kdo
na nás chodí: dûti, manÏelka, manÏel. ManÏel má milenku, milenka má
manÏela. Mají spolu dûti. A teì ta
první manÏelka: ta má milence, milenec má manÏelku, mají dûti… TakÏe
to je moÏná osmigeneraãní obecenstvo (smích). A nás zajímaly emoce
toho divadla. PíseÀ se rodí nejdﬁíve
z niãeho, postupnû se nûco pﬁibaluje,
píseÀ se rozvíjí, pﬁesunuje se na
pódium, tam jsou ti diváci, sedí,
poslouchají a konãí to ovacemi
vestoje. TakÏe shrnuto: uÏ je to hodnû
generací, které tvoﬁí na‰e publikum.

Rok 2010 za jménem kapely má
asi zdÛraznit ty rozdíly…
Pﬁesnû tak. Ten letopoãet jsme pﬁidali proto, abychom odli‰ili Katapult
„Classic“ od Katapultu dne‰ního. Je
pravda, Ïe Katapult by slavil pûtatﬁicet let od vzniku, ale to pﬁece nejde.
Jak já mÛÏu nûco slavit? Oslavovat se
nebude. Máme nov˘ Katapult, jsme
v roce nula, a znovu se ucházíme
o pﬁízeÀ lidí. S novou deskou, nov˘mi muzikanty, novou krví, novou
energií… Pﬁitom jakási návaznost
mÛÏe existovat, jenom nemusí b˘t
ladovsky pﬁímá. MÛÏete vyprávût pﬁíbûh a pod jeho povrchem je dal‰í pﬁíbûh. A vy si to mÛÏete vysvûtlit, jak
chcete: patﬁí nebo nepatﬁí to ke starému Katapultu? Jak to mysleli? Co

A posluchaãi vás berou.
Berou, a z kaÏdé nové písnû mají
radost. A víte, jak je to tûÏké v situaci, kdy kaÏd˘ ze star˘ch flákÛ Katapultu je vlastnû hymnou?! V tomhle
jsme jiní, neÏ tﬁeba Slade a podobní
tﬁeba Rolling Stones.

Pﬁitom Katapult mohl skonãit…
Dûdek zemﬁel a trvalo to pÛl roku,
neÏ jsme s Andym vyjeli na malé
turné, kter˘m jsme chtûli vzdát hold
Dûdkovi. Diváci to vzali a volali na
mû i na basáka: „Katapult!“ Tak jsem
si ﬁekl: dobﬁe, dáme dohromady skupinu. Hledali jsme bubeníka, aÏ jsme
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OLDA ŘÍHA: JINÁ CESTA NENÍ!
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ho na‰li. Vlastnû náhodou. Kamarád
mi ﬁekl: mám bubeníka – po‰lu ti ho.
Pro‰el tﬁíkolov˘m konkursem, aÏ
jsem mu v hospodû ﬁekl, Ïe to místo
má. Ani Andy ani Ondra netu‰ili, Ïe
budou hrát s ¤íhou v Katapultu, Ïe
to vÛbec je moÏné, ale stalo se,
moÏná z toho byli nejdﬁív trochu
vydû‰ení. A tak se vracím k zaãátku:
byla to náhoda, jak to ostatnû v Ïivotû ãasto chodí.
KdyÏ uÏ jsme u filmu – chystá se
dokument o novém Katapultu…
Je to tak, reÏíruje ho Jan Gogola
mlad‰í. Z pûti set hodin materiálu
bude muset sestﬁíhat hodinu a pÛl. Je
to vlastnû pﬁíbûh vzepﬁení se osudu.
Zaãíná tím, Ïe zemﬁel Ká‰a, Dûdek uÏ
není, chceme hrát, musíme hrát, uÏ
totiÏ stojíme na jevi‰ti. Stalo se to ve
Stochovû. Byli jsme tûsnû pﬁed koncertem za Dûdka, ten den umﬁel Ká‰a,
v‰ichni si mysleli, Ïe nebudeme hrát,

a my jsme hráli. Tohle zaznamenala
kamera – a tady zaãíná ten pﬁíbûh. Od
té doby nás kamera toãila v‰ude,
vzniklo asi pût set hodin materiálu.
Stﬁih nechávám plnû na reÏisérovi.
A je‰tû k nové desce: dohadovali
jste se na aranÏích, na pojetí nebo
tﬁeba na tom, kdo bude kterou píseÀ
zpívat?
U Katapultu se nic nedohaduje. Já
ﬁeknu, jak co bude a tak se i stane!
Pﬁinesl jsem písniãky, demosnímky,
mûl jsem v hlavû stopáÏ, tempo,
vrcholy, dojetí, atmosféru, vlastnû
celou desku. Má to b˘t deska lidsk˘ch pﬁíbûhÛ. KdyÏ si z ní posluchaã vezme jednu, dvû písnû, nebude
nic vûdût – musí se sly‰et celá.
Nûkdy jsem kluky nutil hrát to, co
chci já. Ale nûkdy pro nû nastala
muzikantská pﬁíleÏitost – ﬁekl jsem
tﬁeba: tady mi zahraj nûco, co jsem
je‰tû nesly‰el. A oni to zahráli.

Obsáhlý, reprezentativní, výborný –
tak by se dal charakterizovat nový
výběr hitů Petra Spáleného.
Zachycuje písně vzniklé od roku
1967 do letoška. Milovníci
a obdivovatelé zpěváka
s charakteristickým hlasem
a projevem si skutečně přijdou
na své.
Petra Spáleného se ptáme:
Tento v˘bûr hitÛ není ve va‰í diskografii první; v ãem se od tûch
pﬁedcházejících li‰í?
V˘bûry u Supraphonu vy‰ly bûhem
let tﬁi. První v roce 1998, druh˘
v roce 2004 a v roce 2008 jak˘si
dodatek s názvem Bylo fajn. Na kaÏdém jsou, kromû znám˘ch písniãek,
i dal‰í tituly z rÛzn˘ch dob, pocházejících z ﬁady singlÛ. Ty se z velké
ãásti na v‰ech v˘bûrech mûní.
Písnû pro aktuální v˘bûr jste vybíral sám?
Ano, sestavu na leto‰ní Dítû ‰tûstûny jsem vybral sám.
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PETR SPÁLENÝ – DÍTĚ ŠTĚSTĚNY
ãas, ale to asi nelze. I kdyÏ se v devadesát˘ch letech podaﬁilo vydat tﬁi:
Zvon ‰ílencÛv, Podoby a Dítû ‰tûstûny – je‰tû s pﬁidan˘mi bonusy ze
singlÛ. Jsou ale dávno nedostupné.
Jak proÏíváte chvíle, kdy se probíráte sv˘mi star‰ími nahrávkami?
Vût‰inou si pﬁipomenu dobu, ve
které vznikly, atmosféru dávn˘ch
studií Supraphonu, Mozarteum, Dejvice, muzikanty, kteﬁí tam hráli,
ãekání aÏ vyjde elpíãko a tak dál.

Jsou nûjaké písnû, které vám na
tomto kompletu chybí?
Urãitû tam nûkteré chybí. Je tûÏké
vybírat, kdyÏ pﬁed sebou máte pár set
nahrávek a zvaÏujete, které z nich
oÏivit. Navíc tam vÏdy musí b˘t pﬁedev‰ím ty nejznámûj‰í písnû. Samozﬁejmû by asi bylo nejlep‰í vydávat
kompletní ﬁadová alba tak, jak ‰el

Nejvíc nahrávek na kompletu
vzniklo pod dirigentskou taktovkou
va‰eho bratra Jana – to jistû není
náhoda…
Chtûl jsem tu dobu z poãátku
sedmdesát˘ch let pﬁipomenout: bráchovy skladby a aranÏe pro Apollobeat i pro velké kapely, sólisty,
v˘borné textaﬁe Pavla Vrbu, Vláìu
Po‰tulku, Eduarda Pergnera (Janíãka), ZdeÀka Rytíﬁe a hlavnû kluky
z Apollobeatu, s nimiÏ jsme spoustu
let nahrávali a koncertovali.
MÛÏete ﬁíct pár slov k bonusové,
novû nahrané písni Mafie?

PíseÀ Mafie patﬁí skupinû Saze, to
znamená Jiﬁímu Burianovi a Janu
Nádvorníkovi, kteﬁí ji pﬁed lety
napsali a nahráli. Pﬁed mnoha lety
s námi vystupovali jako pﬁedkapela
na koncertním turné a vÏdycky jsem
je rád poslouchal. Tahle na‰e nahrávka je moje vzpomínka na tu dobu
a na Jirku Buriana. Na‰i nahrávku
s Apollo Bandem jsme pojednali
spí‰e jako jam-session, chtûl jsem
také pﬁedstavit skvûlé muzikanty –
kytaristy Standu Jelínka a Fredy Bittnera. To v‰e v tradici duetÛ se ZdeÀkem Rytíﬁem (zpívali jsme spolu
tﬁeba Dítû ‰tûstûny, Já ho jen od vidûní znám, Mr. snacku, Absolutní Ïena
a dal‰í). Navíc se zdá, Ïe se píseÀ
Mafie docela dobﬁe hodí na dobu,
kterou Ïijeme…
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LUBOŠ POSPÍŠIL

Clarinet Factory & Alan Vitou‰

foto: Tama âerná, 2010

KVALITU PÍSNĚ PROVĚŘÍ AŽ ČAS
Luboš Pospíšil prošel několika kapelami, založil dnes už legendární
skupinu 5P, kterou vede dodnes. Nazpíval množství písní, skládá,
koncertuje, nahrává, organizuje… V Malostranské besedě bylo pokřtěno
bilanční supraphonské dvojalbum Tenhle vítr jsem měl rád (To nejlepší
1977–2010) s písněmi, které prověřil čas a jednou novinkou. Album vychází
k Pospíšilovým šedesátinám.

Jak si mÛÏeme pﬁedstavit tlak ze
strany kapely?
Generaãnû jsou ãlenové kapely
mnohem mlad‰í, neÏ já, mají hodnû
energie. Na koncertech se snaÏím jim
vyrovnat.
Elánu ale máte poﬁád na rozdávání, jistû v mnoh˘ch ohledech tlaãíte
i vy kapelu…
B˘t autorem, stavût repertoár
a pÛsobit organizaãnû – to jsou vûci
trochu jiného typu. U v˘konu na
pódiu nebo ve studiu ale vûk urãitou
roli hraje.
K va‰im osudov˘m textaﬁÛm patﬁí
Pavel ·rut a Ladislav Kantor; je vám
nûkdo z nich bliÏ‰í?
Oni jsou rÛzní. Ladislav Kantor je
spí‰ textaﬁ, byl to ‰éf C&K Vocalu a sám
zpíval – takÏe jeho propojení s muzikou jako autora textÛ bylo logické.
U Pavla ·ruta to je jiné: on je básník.
PÛvodnû nepﬁem˘‰lel o tom, Ïe bude
propojen s hudbou a uÏ vÛbec ne, Ïe
tolik. Pavel ·rut je mi pojetím poezie
bliÏ‰í, tﬁeba proto, Ïe má blíÏ k vûcem,
které jsem míval rád uÏ v mládí.
Podobná otázka o hudebních skladatelích…
Potkal jsem se s vynikajícími skladateli, s na‰í absolutní ‰piãkou, aÈ uÏ ‰lo
napﬁíklad o Otu Petﬁinu, Petra Skoumala ãi Bohou‰e Zatloukala. V tomto
ohledu jsem naprosto spokojen˘.

Jak vznikala dramaturgie bilanãního dvojalba?
Pﬁipravil jsem jeho model, ten jsme
pak zkonfrontovali s dramaturgií
Supraphonu a zjistili jsme, Ïe se
hodnû shodujeme. V samotném
v˘bûru problém nebyl. Hodnû z tûch
písniãek totiÏ hraji stále na koncertech s kapelou. A k tûm dal‰ím:
u nûkter˘ch star˘ch nahrávek jsem
byl aÏ pﬁekvapen, Ïe se povedly víc,
neÏ jsem si pÛvodnû myslel. To pro
mû bylo pﬁíjemné zji‰tûní. Konkrétnû: vÏdycky jsem vûdûl, Ïe velká rocková balada Oty Petﬁiny Lásko, lásko
je v˘jimeãná, ale teì jsem zjistil, Ïe je
je‰tû lep‰í, s odváÏn˘m aranÏmá,
skuteãnû monumentální. To je jeden
pﬁíklad.
Jak bude pokraãovat va‰e turné
k ‰edesátce a k vydání bilanãního
dvojcédéãka?
Budeme vystupovat na koncertech
a zúãastníme se nûkter˘ch festivalÛ.
A velkou záleÏitostí pro nás je, Ïe 26.
ãervna zahrajeme spoleãnû s kapelou
Yardbirds v amfiteátru na Lokti.
Cítíte jako zpûvák ve svém ranku
konkurenci?
Vlastnû ne. U nás je celá ﬁada vynikajících zpûvákÛ; jsou v˘borní hlasovû, ale vût‰inou mívají problém
s repertoárem. Hodnû z nich sílu
repertoáru podceÀuje a ne kaÏd˘
z nich je schopn˘ b˘t sám autorem.
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Clarinet Factory
Out of Home...
V neděli 23. května 2010 vystoupí experimentální
kvarteto Clarinet Factory na charitativním festivalu
SU 4023-2
Out of Home v Divadle Archa, kde pokřtí
stejnojmenné album! U příležitosti chystaného vydání novinkového alba
a vystoupení na festivalu Out of Home jsme se zeptali hráče
a dramaturga Clarinet Factory Jindřicha Pavliše:
Jak zaãala spolupráce Clarinet Factory s festivalem Out of Home?
Spolupráce Clarinet Factory s projektem Out of Home se datuje jiÏ od prvního roãníku, tehdy jsme byli osloveni, abychom udûlali nûjaké pﬁekvapení,
a tak jsme si vybrali z úãinkujících Lenku Dusilovou a ve zcela netradiãním
aranÏmá provedli na‰e i její písnû. Myslím si, Ïe spojení kultury s voln˘m
ãasem je ideální pro rozvoj kohokoliv a je ideální motivací pro ty, kteﬁí
nemají své rodinné zázemí (a jsou Out of Home).
Jaké bude nové album Clarinet Factory, které vyjde oficiálnû 28. kvûtna
u Supraphonu?
Na‰e pﬁipravovaná deska bude zcela mimo zavedené Ïánry, je doopravdy
Out of Home, není zaﬁaditelná do Ïádn˘ch ‰uplíkÛ a kategorií. Ale komunikuje srozumitelnû s lidmi, jen se snaÏíme ukázat, Ïe hudba se obejde bez
hranic. Out of Home jako název desky rovnûÏ symbolizuje i dne‰ní stav na‰í
krajiny, lidí a mûst, kdy jiÏ mizí hranice mezi pﬁírodou a civilizací, mezi tradicí a hledáním nového, mezi ryze ãesk˘m a importovan˘m... Na desce
budou písnû, instrumentálky, vlivy taneãní hudby, jazzu, ethno i klasiky, v‰e
ale zamícháno v na‰em malém ãeském kotlíku, kde uÏ se (nejen z Evropy)
zabydlelo leccos. Vedle Clarinet Factory posluchaã usly‰í také Alana Vitou‰e, Lenku Dusilovou a Epoque Quartet.

VŠECHNY ŠPLECHTY
FELIXE HOLZMANNA
S ročním předstihem předjímá Supraphon nedožité
devadesátiny komika Felixe Holzmanna. Právě vyšel
komplet pěti CD, který obsahuje všechny audio
nahrávky tohoto neopakovatelného komika.
Supraphon pﬁichází s dárkem pro v‰echny milovníky
humoru Felixe Holzmanna: v reprezentativní sadû pûti
CD vydává jeho dnes uÏ legendární scénky a anekdoty.
V nûkolika archivech je na‰la a sestavila producentka
Naìa Dvorská. „âtyﬁi alba kompletu vycházela postupnû
v uplynul˘ch letech, páté, bonusové, obsahuje
nahrávky vydávané vÛbec poprvé. Navíc je tu i rozhovor, kter˘ Holzmann poskytl Ondﬁeji Suchému na
sklonku svého Ïivota,“ upozorÀuje na rarity tohoto
vydání. „Díky kompletu máme i moÏnost zajímavého
srovnání. Je tu scénka Divácká soutûÏ z Holzmannov˘ch zaãátkÛ s Janem Boroviãkou, a pak tatáÏ scénka
dovedená k naprosté dokonalosti. MÛÏeme tak hezky
sledovat posun Holzmannova humoru,“ doplÀuje
Dvorská. Krabiãka s pûti cédeãky je dÛstojn˘m pﬁipomenutím umûní oblíbeného komika.

Foto: M. Kubica

Je pro vás ‰edesátka v˘znamn˘
vûk – a tﬁeba dÛvod k bilanci?
Zatím jsem o tom nepﬁem˘‰lel. Asi
je to tím, Ïe jsem poﬁád ãinn˘ nebo
alespoÀ na mû je ze strany kapely
vyvíjen tak siln˘ tlak, Ïe musím hodnû
pracovat. Na uvaÏování o v˘znamu
vûku nemám tedy zatím ãas.

Dvojcédéãko Tenhle vítr jsem mûl
rád obsahuje i novinku Rockov˘
vlak.
Tu jsme pÛvodnû udûlali s kapelou
5P pro rockové turné rádia Beat. Pak
jsme si ﬁekli, Ïe by mohla pﬁedznamenat na‰i novou desku. Tím jsme
vlastnû zaãali zkou‰et nov˘ repertoár
na album. Rockov˘ vlak jsme poprvé
hráli v Malostranské besedû –
a postupnû chceme na koncerty zaﬁazovat i dal‰í nové písnû, aby lidi sly‰eli a znali, co konkrétnû bude nová
deska obsahovat.

Foto: M. Kubica

Smí se ﬁíkat, kolik vám je?
Urãitû se to ﬁíkat smí, ale vlastnû je
náhoda, Ïe k vydání CD dochází
právû teì. PÛvodnû to takhle pﬁísnû
koncipované nebylo.
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BABORÁK ENSEMBLE
HVĚZDOU PRAŽSKÉHO JARA

Foto: D. Port
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Hornista Radek Baborák s unikátním projektem vlastního souboru svých
generačních vrstevníků vystoupí 26. května 2010 v Rudolfinu na
Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Před časem Baborák
Ensemble vydal u Supraphonu debutové album, na které letos v únoru
navázalo i vydání CD Radka Baboráka s Pražským komorním orchestrem.
Radka Baboráka jsme oslovili s prosbou o krátký rozhovor.

âím je vám klasicistní hudba, konkrétnû muzika z pera ãesk˘ch komponistÛ, blízká?
Klasika patﬁí do repertoáru kaÏdého
hornisty. Na koncertech hrajeme díla
Mozartova, Haydnova a dal‰ích mistrÛ klasiky, tûch koncertÛ je, odhaduji,
nûkolik stovek. Tato hudba je mi blízká svojí prÛzraãností, i kdyÏ je fakt, Ïe
se ãasto urãité motivy opakují, zvlá‰tû
tﬁetí vûty ve stylu la chasse.

JIŘÍ BÁRTA A SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
DIALOGY

Puntovi se obdivoval napﬁíklad
Mozart; kolik a kteﬁí skladatelé
obdivovali a obdivují va‰i hru tak,
Ïe vám vûnovali své kompozice?
První skladbu mi vûnoval mÛj
spoluÏák na konzervatoﬁi Fero ·terbák – Tﬁi sonety pro sólovou hornu.
Tato skladba mi pomohla ve vítûzství na soutûÏi ARD v Mnichovû,
protoÏe nikdo tak tûÏkou skladbu
nehrál. Pan skladatel Málek mi
vûnoval Chodsk˘ koncert, kter˘
ãeká na premiéru. Skladatel Milo‰
Bok napsal pro mne a mÛj soubor
Kﬁinickou suitu. A pﬁi skládání velice nároãn˘ch orchestrálních partÛ
myslí na mne.
Kterou z nahran˘ch kompozic
máte nejradûji, dá-li se to ﬁíci,
a proã?
Nejradûji mám koncert Franti‰ka
Xavera Pokorného, pﬁedev‰ím pro tu
jeho instrumentaci: Pokorn˘ pouÏil
netradiãnû dvû trumpety a tympány.

Foto: M. Kubica

Renomovan˘ soubor Schola Gregoriana Pragensis a pﬁední ãesk˘
violoncellista Jiﬁí Bárta se jiÏ ﬁadu
let setkávají v dialogu na koncertních pódiích. Mají spoleãnou zku‰enost s hudbou starou i soudobou,
s improvizací i potﬁebu hledání. Ze
spoleãného setkávání vznikla
nahrávka, jeÏ je mnohovrstevn˘m
dialogem: mezi sonorním zvukem
violoncella a muÏsk˘mi hlasy, dialogem chorálu a stﬁedovûké polyfonie s tvorbou posledních desetiletí,
hudby zapsané a improvizované.
My‰lenka „zrcadlení minulého
v souãasném“ je linkou spojující
skladby soudob˘ch autorÛ. Suita
pro sólové violoncello Petera Grahama prozrazuje inspiraci Bachov˘mi
sólov˘mi suitami. Soudob˘ hudební
jazyk s gregoriánskou tradicí ve své
meditativnû ladûné skladbû Miserere originálnû propojil polsk˘ skladatel Pawe∏ Szymaƒski. Struktura proslulé skladby Fratres Arvo Pärta je
jakousi reminiscencí stﬁedovûké
polyfonie. Hudba místy hraniãící
s tichem sk˘tá posluchaãi prostor
pro vnitﬁní zti‰ení a vnímání jemn˘ch nuancí, jeÏ nám v hluãném
svûtû ãasto zÛstávají skryty. Album
vychází 28. 5. 2010.

Uvûdomujete si, pﬁípadnû cítíte
o to vût‰í odpovûdnost, Ïe pokraãujete ve skvûlé ‰kole ãesk˘ch hornistÛ?
Odpovûdnost si uvûdomuji a budu
se snaÏit, aby to nebyla jen tradice,
ale aby lesní roh mûl v âechách
i budoucnost.
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Jaká byla spolupráce s PraÏsk˘m
komorním orchestrem? ¤ídil jste ho
vy od pultu sólisty?
Spolupráce to byla dobrá. Orchestr
jsem skuteãnû ﬁídil a zkou‰el s ním –
pﬁeci jenom mám ty koncerty, které
jsme nahrávali, zaÏité, hrál jsem je
a znám je tudíÏ lépe, neÏ dirigent.
Na co se mohou tû‰it posluchaãi
koncertu PraÏského jara do Rudolfina, kde vystoupíte 26. kvûtna se
sv˘m Baborák Ensemble?
Usly‰í nás ve skladbách Georga
Philippa Telemanna, Josepha Haydna a W. A. Mozarta.
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