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PŘIPRAVUJE SE...
Karel Gott chystá
album lidových písní…
Nejvût‰í legenda na‰í populární
hudby pﬁipravuje jiÏ ãtyﬁi roky
(a v utajení pﬁed médii) album
vûnované sv˘m nejoblíbenûj‰ím
národním písniãkám. S Cimbálovou muzikou Ladislava Pavlu‰e
nahrál Karel Gott osmnáct lidov˘ch písní, které vyjdou na albu
s pﬁíznaãn˘m názvem: Lidovky
mého srdce. Termín vydání je
naplánován jiÏ na konec dubna!

Katapult 2010
rozehraje Radosti
života...
Olda ¤íha byl po nevratn˘ch
ztrátách Tolji, Dûdka a Ká‰i postaven pﬁed tûÏk˘ úkol: zabalit to
nebo hledat nové spoluhráãe.
V ukonãení muziky mu zabránil
pﬁíval mailÛ fandÛ, jednoznaãnû
ho vyz˘vajících k dal‰í cestû. Hledání nov˘ch kolegÛ se pak vlastnû nekonalo: spoluhráãi se objevili tím nejpﬁirozenûj‰ím zpÛsobem,
totiÏ z nejuÏ‰ího okruhu kapely.
Spojení s hudebnû o generaci ãi dvû mlad‰ími muzikanty pﬁidalo
k názvu letopoãet a spoustu energie na pódiu i ve studiu, kde právû
dokonãili nové CD. Vnitﬁnû ironick˘ název chystaného alba Radosti
Ïivota dává ‰anci na dvojí v˘klad. Jsou prostû radosti i „radosti“: smrt
kolem nás je varováním a impulzem zároveÀ. ¤íha, Budka a Timpl tedy
Katapult 2010 – se do toho ve studiu Sono dali opravdu od podlahy.
Novinkové CD bude pokﬁtûno 22. dubna v rámci koncertu v praÏském
klubu Futurum.

Petr Spálený natočil
novou písničku,
která bude součástí
3CD výběru…
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HELENA ŠTÁCHOVÁ:
BYL MI SVĚŘEN CENNÝ DAR
Supraphon přichází s kompletem, který jistě ocení nejen děti:
na čtyřech CD mapuje historii Divadla Spejbla a Hurvínka a jeho
nahrávací činnost. Komplet nazvaný To nejlepší se Spejblem
a Hurvínkem tak, vedle vzácných archivních perliček, nabízí
i posluchačsky nejoblíbenější tituly (Hurvínek se vzdělává, Past na
Hurvínka, Hurvínkův mořský vlk, Hurvínek mezi Přemyslovci). Z CD
uslyšíme zakladatele scény prof. Josefa Skupu i další dvě „alter ega“
Spejbla a Hurvínka – Miloše Kirschnera a Martina Kláska; uslyšíme tu
i některé interpretky Máničky a samozřejmě její dnešní „mluvčí“
a současnou ředitelku divadla Helenu Štáchovou.
Té jsme se nad novým supraphonským vydavatelským počinem zeptali:
Co v‰echno se vám honí hlavou,
kdyÏ posloucháte historické
nahrávky se S + H? Pﬁekvapuje ãi
dojímá Vás nûco?
Vnímám pﬁi jejich poslechu jak se
zmûnila doba, témata, styl humoru
a rytmus vyprávûní. Souãasnû mû
dojímá, jak neuvûﬁitelnû dlouho se ti
dva u‰atí ho‰i drÏí v srdcích mnoha
generací. ZároveÀ mû láká, kdyÏ si
pomyslím, jak cenn˘ dar mi byl svûﬁen do péãe.

Ke konci dubna bude vycházet
3CD Petra Spáleného, které bude
mapovat jeho repertoár z let 1967
aÏ 2010. Rozsáhl˘ v˘bûr nejúspû‰nûj‰ích písniãek doplní nov˘
song Mafie, dokonãen˘ v bﬁeznu.

Tam-Tam Orchestra
live v Akropolis…
Ve stﬁedu 14. dubna koncertuje
Tam-Tam Orchestra v praÏském
Paláci Akropolis a zde také
pokﬁtí své první DVD, které obsahuje záznam koncertního vystoupení k deseti letÛm své hudební
dráhy.

Jak se vám líbí pojetí Mániãky
u Va‰ich pﬁedchÛdkyÀ – co na nich
oceÀujete?
OceÀuji, Ïe byly, bez nich bych
nebyla ani já – respektive moje
Mániãka. Jejich styl herectví i pohled
na Mániããin charakter se rozchází
s tím m˘m. Je to logické, tyto dámy
Ïily v jiné dobû. I dne‰ní holãiãky se
v˘znamnû li‰í od tûch, co onikaly
chlapcÛm a jejich jedinou snahou
bylo donést hostÛm na stÛl vonící
bábovku.
Je stále, tedy i dnes, cítit v pﬁedstaveních a nahrávkách duch Josefa Skupy?
Jistû. Vnímáme tradici jako pamûÈ
doby. Uznáváme ji, ale pokraãujeme

s nov˘mi, moderními prostﬁedky
a respektujeme dne‰ní svût. Duchovní otec Spejbla a Hurvínka, profesor
Skupa, byl úÏasn˘, spontánní improvizátor s velk˘m smyslem pro lidov˘
humor. Dal základ vûãnému generaãnímu konfliktu otce a syna, ze kterého stále vycházíme.
Vy i va‰e dcera jistû dbáte na
zachování „hurvínkovské“ linie
pana Milo‰e Kirschnera...
Nejen my dvû, ale také Martin Klásek, tﬁetí interpret Spejbla a Hurvínka. Adoptivní otec Kirschner (jak sám
sebe rád naz˘val), byl velká osobnost.
Vzdûlanec, ãlovûk svûtového formátu. Z lidov˘ch postav utvoﬁil filozofy
ulice, nechal je, aby v nich rezonovala doba se v‰emi jejími ctnostmi
i nectnostmi. Nastavoval nám, lidem,
prostﬁednictvím loutek zrcadlo, abychom se se smíchem dozvûdûli, Ïe
máme kﬁivou hubu. VyuÏil svého
jazykového vybavení a zapoãal tradici hrát vÏdy v jazyce té zemû, kde
hostujeme (dosud ve dvaceti jazycích). Otevﬁel tak divadlu cel˘ svût
a proslavil ho ve tﬁiceti zemích ãtyﬁ
kontinentÛ. Zdvihl, jak se ﬁíká – laÈku
velmi vysoko a na nás je, abychom
skákali se zdánlivou lehkostí.
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LADISLAV ŠTAIDL: VZPOMÍNÁNÍ...
Jak vznikal v˘bûr písní na vzpomínkové album?
Pomáhal jsem Janu Adamovi, kter˘
byl nejenom dramaturgem, ale i iniciátorem tohoto poãinu. Vybrat písnû
bylo snadné, tûÏké bylo vyhodit ty,
které se tam neve‰ly. Do posledního
kola se jich dostalo ‰edesát...
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Těm, kteří se rádi vracejí, je určeno
výběrové dvojcédéčko s největšími
hity Ladislava Štaidla. Všestranný
muzikant se v padesátce písní
představuje jako kytarista,
kapelník, skladatel i zpěvák, i když
ten zpěv častěji přenechával jiným.
Nejvíc jeho opusů má v repertoáru
Karel Gott, Štaidl ovšem myslel i na
další: Waldemara Matušku, Martu
Kubišovou, Jitku Zelenkovou,
Yvonne Přenosilovou, Ivetu
Bartošovou… mohli bychom
pokračovat dlouho.
Ladislava Štaidla se ptáme:

Trocha historie: studoval jste
u str˘ce Rafaela Kubelíka – jak˘ byl?
Franti‰ek Kubelík byl pozoruhodná hudební osobnost, kterou nouze
padesát˘ch let donutila uãit hrát na
klavír fracky jako já, které nezajímala
klasika, ale rádio Luxembourg. Mûl
jsem ho rád, i kdyÏ mi dával pohlavky a kﬁiãel na mû: cis, blbe, cis!

V bookletu dvojcédéãka se pí‰e,
Ïe posluchaãi mÛÏou pﬁi jeho poslechu pocítit pﬁíjemnou a ne‰kodnou
nostalgii; pociÈoval jste ji i vy, kdyÏ
jste nahrávky vybíral?
¤ekne-li vám nûkdo z mé generace,
Ïe nostalgii nikdy nepociÈuje, pak lÏe
anebo nezaÏil nic krásného. KdyÏ
jsem nahrávky vybíral, tak jsem tesknou touhu párkrát intenzivnû pocítil,
protoÏe hudba a vÛnû mi silné záÏitky evokují.

Vá‰ orchestr byl dlouhá léta na
vrcholu a doprovázel spoustu hvûzd,
pﬁitom hvûzdami byli i samotní jeho
ãlenové…
Lidi do kapely jsem vybíral podle
nûkolika kritérií, z nichÏ jedno bylo
to, Ïe museli b˘t o tﬁídu lep‰í neÏ já.
Nebál jsem se toho, protoÏe dobr˘
orchestr dûlají muzikanti – ne
kapelník. No a právû proto jsem si
mohl dovolit jeho ãleny prezentovat
na sólov˘ch deskách, aÈ uÏ to byl
Felix Slováãek, Rudla Rokl anebo
Va‰ek T˘fa.

Existuje období va‰í hudební
dráhy, které jste mûl (z jakéhokoliv
dÛvodu) nejradûji?
JistûÏe existuje. Byla to éra, kdy
jsem hrál s Crazy Boys Mikyho
Volka, která byla sice chudá, ale patﬁí
k té nejkrásnûj‰í. Na‰e hlavy totiÏ
nezatûÏovaly existenãní ani jiné problémy, ale jenom ãtyﬁi akordy, za
jejichÏ pomoci se dalo zahrát Tutti
Frutti anebo Long Tall Sally.

Vá‰ bratr byl úspû‰n˘m textaﬁem;
v poslední dobû je o nûj znaãn˘
zájem – vychází jeho biografie
a v Brnû se pﬁipravuje divadelní
pﬁedstavení, v nûmÏ bude jedním
z hlavních hrdinÛ; tû‰í vás to?
Jakby netû‰ilo, vÏdyÈ to dokazuje,
Ïe brácha psal bájeãné texty a jeho
krátk˘ Ïivot stojí za pozornost!
Brnûnské Národní divadlo o nûm
a krasobruslaﬁce Hance Ma‰kové,

dvou talentovan˘ch lidech, kteﬁí se
milovali a kter˘m ukonãily Ïivot dvû
rÛzné autonehody, chystá hru s Jirkov˘mi písniãkami.
Kolik písní jste s bratrem napsali?
Ne moc, bohuÏel, a kdyÏ mám ﬁíct
proã, tak to asi svedu na snahu pﬁetrumfnout jeden druhého vlastním
úspûchem.

zaãalo vyãerpávat. Díky této práci
jsem se seznámil s vynikajícími
lidmi od filmu, aÈ uÏ to byli zvukaﬁi,
stﬁihaãi a reÏiséﬁi Jire‰, Jakubisko,
Adamec, Dudek anebo tﬁeba nevrl˘
Karel Stekl˘, kter˘ mi ﬁekl, aÈ hudbu
k jeho filmu napí‰u, jakou chci
a v místech kde chci, protoÏe ho stejnû nezachrání.

Obdivuhodná je va‰e práce pro
film a televizi, co pro vás znamenala?
Ze v‰eho nejvíc posun od komponování tﬁíminutov˘ch písniãek k vût‰ím hudebním plochám, ale hlavnû
ãastûj‰í práci doma u piana
a v nahrávacím studiu. Cestování po
svûtû a celodenní ãekání na veãerní
koncert, kter˘ byl pokaÏdé stejn˘, mû
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BOLEK POLÍVKA ČTE SKÁCELA

Inspirován svými přáteli
převyprávěl v 80. letech minulého
století velký český básník Jan
Skácel lidové pohádky Beneše
Metoda Kuldy. Ty teď vycházejí
v řadě supraphonských audioknih
pod názvem Pohádky z Valašského
království. A jde-li o Valašské
království, kdo jiný by je tedy měl
interpretovat než Bolek Polívka?

Nejdﬁíve se ho ptáme na jeho
vztah k Janu Skácelovi:
Jana Skácela jsem shodou okolností znal. Vídali jsme se od doby, kdy
jsme nûkdy ve druhém roãníku
JAMU v Brnû zaãali dûlat Divadlo Na
provázku. Skácel mûl na‰e divadlo
rád, i kdyÏ to tenkrát je‰tû fungovalo
spí‰ na amatérské bázi. âas od ãasu
jsem pak s Janem Skácelem popíjel,
vût‰inou to konãívalo u nás v kuchyni na Jánské 12. Tento muÏ s havranem nad oãima, jak pí‰e v jedné své

básni, tak u nás mûl Ïidli. Znali jsme
se tedy od ãerveného vína.
Znal jste ty pohádky, které jste teì
naãetl, uÏ v pojetí Metoda Kuldy?
Ne, seznámil jsem se s nimi aÏ teì.
Ani s Janem Skácelem jsme o nich
nikdy nemluvili.
Jak probíhalo natáãení?
Natáãelo se v Ol‰anech, kousek od
na‰í farmy, kde má skladatel David
Rotter malé nahrávací studio. Asi tak
3 x 4 metry. A tam sedûli dramaturgynû paní Dvorská a pan reÏisér Gillar a já jsem mûl pocit, jako bych jim
ty pohádky vyprávûl v nûjakém
intimním okamÏiku v pokoji. Bylo to
velice pﬁirozené, Ïádné chladné studio, kde jenom odnûkud z neznáma
sly‰íte reÏisérÛv hlas. Myslím, Ïe ta
blízkost je z nahrávky cítit.
Jak˘m zpÛsobem, pokud vÛbec,
jste byl reÏírován?
ReÏírován jsem byl úsmûvem a lehk˘mi reakcemi, které vÛãi mnû ti pﬁítomní lidé projevovali. U pﬁístrojÛ
byl David, takÏe v‰echno bylo velice
spontánní, jak jsem ﬁíkal: pﬁirozené.
Nechci ﬁíct, Ïe se taková vûc dûlá
vyslovenû sama, ale ‰lo to spontánnû
a s úsmûvem.

V poslední dobû audioknihy
„letí“, souhlasíte?
Ano. Lidé jsou stále uspûchanûj‰í,
takÏe kdyÏ tﬁeba jedou v autû, rádi si
nûco poslechnou. Nûco, co si sami
vyberou.
Patﬁíte k takov˘m lidem i vy?
Jistû, ãasto, kdyÏ nûkam jedu,
poslouchám desky nebo napﬁíklad
âesk˘ rozhlas 3 – Vltavu ãi âesk˘ rozhlas 2 – Prahu. Nechci nikomu lichotit, ale je to tak: programy tûchto stanic
mû ãasto potû‰í, mnohdy tam vysílají
pro mû objevné vûci, na kter˘ch
ulpím. Jsem je‰tû z generace, která
obdivovala Radovana Lukavského,
Noc s Hamletem, Jana Tﬁísku nebo
Rudolfa Hru‰ínského recitujícího Máj.
To jsou pro mû naprosté skvosty,
naprostá klasika. Démantické záleÏitosti s rovnováhou. Nakonec – vÏdyÈ
jsem – je‰tû ve Vizovicích – vyrÛstal
na nedûlních pohádkách. A na‰i
poslouchali
opery. Pro mû
má rozhlas
obrovské
kouzlo!
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Poptávka po populární hudbû
80. let neutuchá, ãím to?
Kdo ví...? Asi se pﬁedává v genech...
Ba ne! KaÏdá dekáda v pop music má
svá specifika a své pﬁíznivce. Léta 80.
ovládlo disco a jeho rytmické a melodické písniãky, na které se v˘bornû
tancuje, snadno se zapamatovávají
a mají specifick˘ sound pln˘ nov˘ch
zajímav˘ch zvukÛ. Poãítaãe se zaãaly
pouÏívat i na jevi‰ti a umoÏnily tak
zajistit, aby i s mal˘m poãtem hrajících
muzikantÛ znûly písniãky úplnû stejnû
jako na desce. To bylo velké novum.
Svûtov˘ fenomén, a dá se ﬁíct i vzor pro
na‰e budoucí písniãky, byla ABBA.
ORM – to byla znaãka hudby, která
byla na svoji dobu hodnû vepﬁedu...
To je pravda. Skupina ORM tehdy
právû zaãínala a byla první, kdo
umûl vyuÏít nové muzikantské
i technické vymoÏenosti a trendy.
Komponovali vlastní skladby
a nahrávali si v‰echny nástroje za
pomoci syntetizérÛ v kombinaci
s Ïiv˘m hraním. Petr hrál klávesy
a Pavel kytary. Zaãalo se nahrávat
z dne‰ního pohledu v „polních podmínkách“, ale v˘sledek byl vysoce
profesionální. Nic se neo‰idilo.
Oba byli uÏ tehdy zku‰ení muzikanti, kteﬁí hráli v rÛzn˘ch ‰piãkov˘ch kapelách, mûli velik˘ pﬁehled
o svûtové hudbû, nejen populární ale
i klasické a to v‰e pak zhodnotili pﬁi
tvorbû a aranÏování vlastních písniãek a orchestrálek. Na‰e setkání
s Petrem a Pavlem povaÏujeme za
osudové a ‰tastné.
TakÏe nemáte dÛvod své nejbliÏ‰í
spolupracovníky mûnit!
Skuteãnû nemáme. Jsme na ORMy
zvyklé a oni na nás. Sice dnes uÏ spo-
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KAMELIE: V POP GALERII

lupracujeme trochu jin˘m zpÛsobem
neÏ na zaãátku, ale na koneãném
v˘sledku to nic nemûní. Poﬁád máme
jistotu, Ïe kdyÏ poÏádáme Petra o písniãku – bude nám dokonale sedût.
Bude vymy‰lená speciálnû pro nás
a bude brilantnû zaranÏovaná i zahraná. A moÏná z ní bude zase hit...!
V anotaci supraphonského v˘bûru se pí‰e, Ïe obsahuje va‰e pozitivní písnû,: zpívaly jste i nûjaké negativní?
Spí‰ jen melancholické... Ale na
v˘bûru Pop galerie jsou pﬁeváÏnû písniãky s pozitivní náladou... to jsme
chtûly. ZvaÏovaly jsme peãlivû i jejich
poﬁadí, aby za sebou pﬁíjemnû navazovaly, nepﬁebíjely se navzájem a pﬁitom
dokázaly i pﬁekvapit. Prostû, aby na‰emu pﬁíznivci bylo pﬁi poslechu fajn
od zaãátku aÏ do konce.
Jinak samozﬁejmû za ta léta spolupráce s ORMy máme na kontû celou
ﬁadu písniãek se zajímav˘mi aranÏmá a se spoustou v˘born˘ch hudebních nápadÛ – díky nev‰ednímu
talentu Petra s Pavlem a jejich
postupného hudebního zrání...
(namátkou uvedu Démon, Podzim

zaãíná, Video – disco, ale i Fantom,
Ráda tanãím, âau Pepíno a dal‰í.)
Vlastnû kaÏdá písniãka se znaãkou
ORM má v aranÏi nûco v˘jimeãného.
V˘znamnou souãástí úspûchu
na‰ich písniãek jsou texty Edy Kreãmara. Líbí se nám, Ïe mají dûj, pointu a vÏdycky skvûl˘ slogan!
Koncem 90. let okomentoval dûní
kolem nás v písniãkách: „Sbalit kufry,
spálit mosty, nebo: V ãem to je, Ïe lidi
jsou k sobû rádi neskuteãnû hrubí
a je‰tû se tím chlubí... (No, na to se
ptáme i dneska...)“. Tyhle písniãky ale
zatím na Ïádném albu nevy‰ly.
Na pﬁelomu století pokraãovala
na‰e spolupráce s Petrem a Pavlem
ORM spí‰ formou tématick˘ch zakázek na v˘robu písniãky pro konkrétní televizní vystoupení. V té dobû uÏ
mûli kluci za sebou úspû‰n˘ seriál
„Sanitka“ a spoustu dal‰í filmové
muziky. TakÏe psát hudbu k obrazu
nebylo pro nû nic neobvyklého. Jednodu‰e jsme jim vysvûtlily svou
pﬁesnou pﬁedstavu a mávnutím kouzelného proutku vznikla písniãka:
Napﬁíklad „Mr. Mambo“, nebo „Hej,
pane ‰enku“.
Pﬁi v˘bûru jste pr˘ nejdﬁív vybírala kaÏdá sama,: do jaké míry jste
se shodly a do jaké míry ve v˘bûru
roze‰ly?
Na vût‰inû jsme se shodly jednohlasnû. O dvou jsme polemizovaly...
nakonec to nejvût‰í dilema za nás
vyﬁe‰ila technika nebo spí‰ ãasov˘
limit CD. Jednodu‰e a krátce – písniãka se tam neve‰la!
Pozorujete u sebe, za dobu pûvecké kariéry, nûjaké zmûny hlasu?
MoÏná trochu v barvû, ale jinak
moc ne, tﬁeba rozsah máme stále stejn˘. Ale urãitû jsme vyzrálej‰í –

moÏná zpíváme trochu jinak – snad
i líp. Tak ãi tak, s odstupem ãasu oceÀujeme u nahrávek z 80.let jejich
pÛvab a lehkost s jakou se zpívalo.
Mají také nezamûnitelnou atmosféru.
Jak by ne. Pracovalo se s jinou nahrávací technikou, jin˘mi nástroji.
Tehdy bylo in, zamíchat hlasy do
kapely spí‰ jako nástroje a v‰echno
je‰tû trochu naostﬁit. Dnes je to zase
naopak. Hlas se pﬁi míchaãce staví
hodnû dopﬁedu a preferuje se zachytit
kaÏd˘ ‰elest i dech. Je to pro zpûváka
v˘hodnûj‰í. Nahrávky tak pÛsobí víc
intimnû, jako by zpíval jen do va‰eho
ou‰ka... Je to takov˘ trend. Ale trendy
se ãasto mûní a tak se nedá s urãitostí
ﬁíct, co je, a nebo není, lep‰í.
Chystáte turné s vtipn˘m názvem
Lásky dvou plavovlásek.
Ten název se logicky nabízel,
odpovídá na‰ím Ïivotním pﬁíbûhÛm
i písniãkám, o které se chceme
s diváky podûlit.
Co posluchaãÛm bûhem programu nabídnete?
Hlavnû zábavu! Písniãky i povídání. Od nejznámûj‰ích po nejnovûj‰í.
Nabídneme i dva bonbónky jako
avízo na pﬁipravovanou desku.
A taky jednu ãerstvû natoãenou lidovou písniãku. Pﬁijìte a uvidíte!
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POSLEDNÍ ROMANTIK MARKO ČERMÁK
KdyÏ se ohlédnete, na kterou
z kapel, kter˘mi jste pro‰el, vzpomínáte nejradûji?
KaÏdá kapela mûla svÛj díl
v m˘ch pﬁedstavách, jak dûlat na‰i
muziku. Ve v‰em hrál velkou roli
lidsk˘ faktor a to nebylo, bohuÏel,
vÏdycky O. K. S Pabûrky hrajeme
pûtadvacet let a rozhodnû bych uÏ
nemûnil. Je to nejlep‰í muzikantská
parta, se kterou jsem kdy hrál.
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Velká osobnost naší country hudby
a trampské písně (ale také
výtvarného umění) Marko Čermák
vydává u Supraphonu k těžko
uvěřitelné sedmdesátce
dvojcédéčko písní, na kterých má
autorský či interpretační podíl
(a občas oba). Co píseň, to perla.
Kromě toho je do 7. července
v Muzeu Karlova mostu otevřena
výstava jeho obrazů a kreseb,
na které bude 12. dubna pokřtěna
Čermákova nová kniha.
Mimochodem – jmenuje se stejně
jako supraphonské dvojcédéčko...

Proã na tak málo nahrávkách
zpíváte?
Mám pochybnosti o svojí intonaci a taky jsem trémista. Vím, Ïe jsou
i hor‰í zpûváci a zpívají pﬁed lidmi
úplnû bez zábran... MoÏná to nûkdy
je‰tû zkusím.

…tedy Poslední romantik. Cítíte se b˘t posledním romantikem?
Nevím, nakolik se b˘val˘ kolega Michal Tuãn˘ cítil b˘t posledním kovbojem, ale já si pﬁipadám sv˘m zpÛsobem Ïivota b˘t jedním z posledních bláznÛ, které tahle hektická doba na‰tûstí nesemlela. Je to díky tomu, Ïe jsme si
s okruhem m˘ch pﬁátel dokázali vytvoﬁit „ghetto“, svÛj svût.

Vystudoval jste v˘tvarnou v˘chovu; v oblasti hudební jste samouk?
Mojí pﬁedurãenou profesí byla v˘tvarná práce, ale hudba mne lákala víc, tﬁebaÏe jako vût‰ina muzikantÛ, kteﬁí hráli trampské písnû a americké lidovky,
jsem pÛvodem samouk. MoÏná je to v tomhle Ïánru ku prospûchu. Tahle
muzika vÏdycky vycházela víc ze srdce neÏ z vy‰kolen˘ch rukou.

Jak vznikala dramaturgie bilanãního dvojcédéãka?
Já nejsem pokud moÏno v Praze. Teì vám odpovídám v maringotce
z filmÛ pro pamûtníky. Posílám touto cestou podûkování Supraphonu, Ïe
nezapomnûl na svoje staré oveãky. Cel˘ projekt dával dohromady Mirek
âern˘, kterému patﬁí mÛj velk˘ dík. Já jsem k jeho v˘bûru nemûl Ïádné pﬁipomínky. Je to pﬁece znalec a odborník v Ïánru.

Jakou muziku posloucháte ve sv˘ch voln˘ch chvílích?
Já nevím, co to znamená volné chvíle. Buì kreslím nebo trampuju, pádluju po horní Berounce, lyÏuju, hraju, dûlám dﬁevo na srubu… Pﬁi tomhle vytíÏení mám uÏ nejradûji klid nebo ‰umûní lesa, pﬁípadnû peﬁejky. Kdybych si
musel dát pauzu, poslechl bych si pÛvodní staré trampské písnû, americké
lidovky a bluegrass. Samozﬁejmû!
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PAVEL HAAS QUARTET:
ZODPOVĚDNOST A MOTIVACE

V‰echna ta ocenûní vás asi Ïenou
dál a dál…
Ano, je to radost z ocenûní na‰í
práce, ale i urãit˘ závazek do
budoucnosti, zodpovûdnost i motivace. A co se t˘ãe propagace, jsou takové prestiÏní ceny pro soubor klasické
hudby k nezaplacení. To se t˘ká
i dobr˘ch kritik na‰ich koncertÛ
a nahrávek, rozhovorÛ a informativních ãlánkÛ.
Va‰e prÛniky do prestiÏních tiskovin typu Gramophone ãi Times jistû
nepﬁi‰ly náhodou…
Toho si opravdu váÏíme. To, Ïe
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Pavel Haas Quartet přichází
s novou supraphonskou deskou
obsahující dva smyčcové kvartety
a sonátu pro dvoje housle Sergeje
Prokofjeva. Provedení je to
samozřejmě prvotřídní – vždyť
soubor za dobu své existence
posbíral množství soutěžních
vítězství a prestižních cen;
jmenujme například soutěž
Pražského jara, Gramophone
Award 2007, BBC Newcomer of the
Year, cenu Vittorio E. Rimbotti,
MIDEM Classical Award 2009…
Kvarteto ovšem nespí na
vavřínech.

v nûm cítí vlivy Ludwiga van Beethovena, nûkdo ne. Druh˘ kvartet jde do
folkloru, obsahuje lidové nápûvy
z Kavkazu. Aã vznikl za války, vojenské motivy jsou z nûj sly‰et jenom
v náznaku v první ãásti. Jinak je to
„pohodová“ hudba.
Album doplÀuje Prokofjevova
sonáta pro dvoje housle.
Skvûle zapadá do „prokofjevovské“ dramaturgie cédeãka, které tak
vlastnû kompletuje Prokofjevovu
komorní tvorbu ãistû pro smyãce.
Pﬁitom je kompoziãnû i technicky na
stejné úrovni, jako zmínûné dva
kvartety – a co se obtíÏnosti t˘ãe, je
moÏná je‰tû tûÏ‰í.

jsme se „ocitli“ v ãasopisu Gramophone, je práce Supraphonu. A je to
opravdu prestiÏní záleÏitost. Ov‰em
nûco jsme samozﬁejmû dokázat
museli.
U Supraphonu právû vydáváte
nové album s díly Sergeje Prokofjeva.
Je to velice zajímavá hudba, ruská
kvartetní literatura je vÛbec velice
pﬁitaÏlivá. Hodnû hrajeme mimo Prokofjeva tﬁeba i ·ostakoviãe. Kvartety
Sergeje Prokofjeva jsme tedy pﬁed
nahráváním mûli z koncertÛ dobﬁe
zaÏité. V klasické hudbû to ostatnû
ani jinak nejde.

Jak jsou Prokofjevovy kvartety
oblíbené ve svûtû?
Jejich velká devíza je, Ïe se ve svûtû
moc nehrají. ¤ekli jsme si, Ïe je to
‰koda, Ïe chceme ukázat, co v‰echno
v nich je. SnaÏíme se je tedy, kdyÏ to
jde, zaﬁazovat do programu. Vût‰inou
mají pozitivní odezvu. Je to spontánní hudba plná energie, Ïádná hluboká filosofická v˘povûì. Je posluchaãsky pochopitelná. A pﬁitom ve v‰ech
partech virtuózní. Je zábava ji hrát.

Na va‰e nové supraphonské CD
pﬁi‰ly uÏ objednávky z dvaceti zemí
svûta, mimo jiné i z âíny!
âíÀani chtûjí v‰echno, jdou
s dobou! (smích) Tﬁeba si tam nûkdy
zahrajeme, asi je to jen otázka ãasu.
V Singapuru, v Kuala Lumpur nebo
v Hong-Kongu jsou skvûlé sály, kde
se hraje klasická hudba; asi budou
i v âínû. Rádi bychom tu oblast
poznali.

Pﬁedstavme je trochu po hudební
stránce!
Hodnû se od sebe li‰í. První kvartet
je v zásadû neoklasicistní, nûkdo
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Dvě perly romantické komorní
hudby – Mendelsohnovo Klavírní
trio č. 1 d moll a Schubertovo
Klavírní trio č. 2 Es dur – nahrálo
světoznámé Smetanovo trio
(Jitka Čechová – klavír, Jana
Vonášková-Nováková – housle,
Jan Páleniček – violoncello).
Díky firmě Supraphon můžeme
obdivovat vytříbenou interpretaci,
originální a přitom ukázněné pojetí
poměrně známých kompozic.
Smetanovo trio už mnohokrát
dokázalo, že si celosvětový
úspěch rozhodně zaslouží.
Potvrzuje to i ve svých nových
nahrávkách.
Mluvili jsme s Jitkou Čechovou.
Co propojuje kompozice
na novém CD?
V obou pﬁípadech se jedná o svûÏí kompozice raného romantismu, které
patﬁí mezi vrcholy svûtové triové literatury. KdyÏ poprvé sly‰el Mendelssohnovo Trio d moll Robert Schumann, napsal, Ïe se jedná o mistrovské trio
souãasnosti, takové, jak˘mi byla svého ãasu Beethovenova tria B dur a D dur
a Schubertovo Trio Es dur, Ïe jde o velmi krásnou skladbu, která je‰tû po
létech potû‰í vnuky a pravnuky. Obû díla, tedy tria Felixe Mendelssohna-
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POZITIVNÍ ENERGIE SMETANOVA TRIA
Bartholdyho a Franze Schuberta,
propojují nádhernû zpûvné kantilény témat prozrazující, Ïe oba mistﬁi
mûli úzk˘ vztah k písÀové tvorbû.
Dal‰ím propojujícím prvkem je brilantní jemná technika, která by
mûla pÛsobit nenásiln˘m dojmem
jednoduchosti.
KdyÏ jsme u písní: Schubert ve
svém Triu Es dur pouÏil motivy
‰védsk˘ch lidovek…
Vliv severského folklóru se v jeho
skladbû projevuje nejvíce ve volné
vûtû, která je pﬁímo inspirována
‰védskou lidovou písní a pÛsobí
nûkdy ve své tesknû tragické náladû
aÏ mrazivû, ale zároveÀ vroucnû
intimnû, podobnû jako vyprávûní
Hanse Christiana Andersena.
Mluvili jsme o podobnostech;
v ãem se naopak pojetí hudby pro
klavírní trio u Mendelsohna
a Schuberta li‰í?
SU 4008-2
Schumann nazval Mendelssohna
„Mozartem 19. století“, hudebníkem, kter˘ „prohlédl rozpory doby
a smíﬁil je“. Mendelssohnovo Trio d moll je prozáﬁeno sluncem, pohodou
a pozitivní energií, dodnes pÛsobící na publikum slastnû povzbudiv˘m
dojmem a interpretÛm dovoluje uvolnûn˘ rozlet podání. Schubertovo Trio
Es dur oproti tomu pÛsobí daleko závaÏnûji, je to vytesan˘ monument velkého rozsahu i obsahu, jeho interpretace vyÏaduje obrovskou kázeÀ a trpûlivost ze strany hudebníkÛ.
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