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âechomor nahrává CD s Ewou Farnou
a Radkem PastrÀákem!

V tûchto dnech v nahrávacím studiu na Barrandovû vzniká závûreãn˘ díl CD
trilogie Povûstí hradÛ a zámkÛ, doprovázen˘ písnûmi kapely âechomor.
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Po spolupráci na CD Povûsti moravsk˘ch hradÛ a zámkÛ s hercem Miroslavem Vladykou (jiÏ
ocenûné Platinovou deskou) a nahrávce Povûsti ãesk˘ch hradÛ a zámkÛ s hereãkou Barborou
Hrzánovou (vy‰lo v ãervnu) jsou Karlu Holasovi, Franti‰ku âernému a âechomoru inspirací
tajemná místa ve Slezsku. A zcela stylovû padla i volba na hosty chystaného alba. S tímto územím spojení zpûváci Ewa Farna a Radek PastrÀák pﬁijali pozvání âechomoru a stali se vypravûãi krajov˘ch povûstí. Ewa Farna navíc nazpívala s kapelou âechomor i dvû písnû.
Nahrávání mluveného slova bylo pro Ewu Farnou premiérou. Producentka nahrávky vydavatelství Supraphon Naìa Dvorská k tomu dodává: „Ewa je osobnost. TﬁebaÏe není vypravûãkou, jako je tomu u zku‰en˘ch hercÛ, dokáÏe b˘t i pﬁi ãetbû bezprostﬁední, roztomilá a citlivá. Má také pﬁirozen˘ humor, díky nûmuÏ zní text v jejím podání skuteãnû osobitû. Radek
PastrÀák vypravûãsk˘m umûním pﬁekvapil a nadchl.“

Nová alba hvûzdn˘ch stálic!
Supraphon v tûchto dnech pﬁipravuje
k vydání nová CD Hany Zagorové, Jiﬁího
Korna a ve spolupráci s labelem Epinien
i novinkové album Petry JanÛ.
Fanou‰ci Hany Zagorové se
mohou tû‰it na první CD, které bude
poskládáno v˘hradnû z písniãek, ke
kter˘m si zpûvaãka, v prÛbûhu své
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hvûzdné kariéry, napsala texty.
Album, které se jmenuje âern˘ páv,
také bude obsahovat dvû nové písniãky, které jsou z dílny Jiﬁího Bﬁezíka o baru Bodegita s uvolnûnou,
divadelnû ‰ansonovou atmosférou.
Druhá novinka je s hudbou hitmakera Jiﬁího ZmoÏka. Po letech tak zpûvaãka spolupracuje na velké klavírní
baladû, kterou nazvala Z nebe pláãe
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dé‰È. Album vyjde 30. ﬁíjna 2009
v exkluzivním digipacku.
Na konci ﬁíjna vyjde také speciální CD jubilujícímu (60) Jiﬁímu Kornovi. Album s v˘mluvn˘m názvem
Duety bude obsahovat podstatnou
ãást tûch nejzajímavûj‰ích duetÛ,
které Jiﬁí Korn bûhem své rozmanité
hudební dráhy nazpíval. Chybût
nemÛÏe jeho asi nejãastûj‰í pûvecká partnerka Helena Vondráãková. Kornova
pestrá kariéra od rocku
pﬁes pop aÏ k muzikálÛm
pﬁinesla i spoleãné písniãky s Vilémem âokem,
Lucií Bílou, Marií Rottrovou, Leonou Machálkovou, Hanou Zagorovou,
Petrou JanÛ, Karlem Gottem, ale také s taneãníkem
Vlastimilem Harapesem

nebo s hereãkou Naìou Konvalinkovou.
Zpûvaãka Petra JanÛ se po dlouhé
ﬁadû let pÛsobení v muzikálech opût
vrátila k Ïivému koncertování
s kapelou. A koncertní „návrat“
ozdobí novinkov˘m albem. Po devíti letech pﬁipravila studiové album
sestavené pﬁeváÏnû z poprockov˘ch
balad. CD také bude obsahovat duet,
jenÏ nazpívala s Petrem Koláﬁem
a jehoÏ text pod názvem Jsou dál
jsou vûnoval textaﬁ Pavel Vrba v‰em
talentovan˘m umûlcÛm, kteﬁí i po
smrti dál svojí tvorbou oslovují
nové generace posluchaãÛ (napﬁ.
Freddie Mercury nebo Jim Morrison). Tato píseÀ nyní jako pilotní
singl byla nabídnuta rádiím. Nové
album Petry JanÛ dostalo pﬁiléhav˘
název Kouzlo a bude vydáno na
znaãce Epinien. Distribuci a promo
zaji‰Èuje Supraphon.
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Audioknihy vydavatelství Supraphon na vzestupu!
Vydavatelství Supraphon letos na
konci února uvedlo do Ïivota svoji
novou edici audioknih. V nápaditém
kartonovém obalu – pﬁipomínajícím
kníÏku – se k posluchaãÛm dostalo
jiÏ pût titulÛ. K nejprodávanûj‰ím
patﬁí Povídky ZdeÀka Svûráka, které
nahrál autor spolu s Danielou Koláﬁovou a Libu‰í ·afránkovou a také
audiokniha Povídá ‰mudle Èululum
Ivana Martina Jirouse naãtená AÀou
Geislerovou.

RÛÏek, Karel Höger nebo Dana Medﬁická. K posluchaãÛm se nahrávka ze
‰edesát˘ch let dostává poprvé na CD,
a to v akustické renovaci v dvoucédéãkovém albu. Dal‰í novinkovou
audioknihou je oblíben˘ román
Bohumila Hrabala Ostﬁe sledované
vlaky, kterou v reÏii Franti‰ka ·pergra naãetl Kry‰tof Hádek (viz. rozhovor níÏe).

SU 5943-2

SU 5944-2

Ke konci listopadu se pﬁíznivci
audioknih je‰tû mohou tû‰it na tﬁi
zajímavé audioknihy z produkce
Supraphonu. PÛjde o dvû nové
nahrávky a jeden archivní skvost.
V tûchto dnech v nahrávacím studiu Lama dokonãuje Jan Kaãer
nahrávku slavného románu Vladimíra Körnera Údolí vãel. Kniha bude
vydána v kompletu 5CD a Supraphon ji vydá u pﬁíleÏitosti v˘znamného Ïivotního jubilea (70) uznávaného
prozaika a scenáristy.

Dvû aktuální novinky patﬁí
âapkovi a Hrabalovi…

Do studia se chystá hereãka AÀa
Geislerová, která naãte knihu Divnovlásky jedné z nejúspû‰nûj‰ích souãasn˘ch ãesk˘ch spisovatelek Ireny
Obermannové. Jde o pokraãování pﬁíbûhÛ rozvedené Ïeny a jejích dvou
dcer z Deníku ‰ílené manÏelky. Obû
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V pátek 18. záﬁí 2009 Supraphon
uvedl na trh dvû nové audioknihy.
Z archivu to jsou Povídky a apokryfy Karla âapka. Literární klasika je
nahrána v interpretaci hereck˘ch
legend – jako byli napﬁíklad Václav
Voska, Radovan Lukavsk˘, Martin

Körner, Obermannová,
Jerome – v listopadu
Supraphon vydá je‰tû tﬁi
pozoruhodné audioknihy…

Foto: M. Kubica

Mezi pûti prvními
audioknihami dominuje
Svûrák a Geislerová…
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knihy vzbudily velk˘ ãtenáﬁsk˘ zájem
a doãkaly se televizního zpracování.
Hrdinka televizní verze Divnovlásek,
AÀa Geislerová, je proto ideální interpretkou ãtené verze.
Z archivu Supraphonu se poprvé
na CD dostane vynikající nahrávka
knihy Jerome Klapky Jerome My‰lenky lenivého ãlovûka v elegantním podání legendárního Svatopluka
Bene‰e.
Autor, proslul˘ pﬁedev‰ím povídkov˘mi pﬁíbûhy Tﬁi muÏi ve ãlunu,
zasahuje ãtenáﬁe i posluchaãe sv˘m
such˘m vtipem, tak typick˘m pro
„anglick˘“ humor, jehoÏ je J. K. Jerome klasick˘m pﬁedstavitelem.
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PRVNÍ AUDIOKNIHA KRY·TOFA HÁDKA
Pro milovníky audioknih a dûl Bohumila
Hrabala pﬁipravil Supraphon lahÛdku:
Ostﬁe sledované vlaky v jedineãném podání
Kry‰tofa Hádka. V reÏii Franti‰ka ·pergra
tak znovu oÏívá kniha, která patﬁí
k základÛm ãeské literatury. Kry‰tof
Hádek knihu samozﬁejmû znal a znal
i stejnojmenn˘ oscarov˘ film Jiﬁího
Menzela vznikl˘ na její motivy.

Jak tûÏké bylo interpretovat –
jako jedin˘ vypravûã – v‰echny
postavy pﬁíbûhu?
Takhle rozsáhlou práci jsem dûlal
poprvé. S panem reÏisérem jsme se
domluvili, Ïe pro jednotlivé postavy
nebudeme mûnit hlasy, ale Ïe je
budeme rozli‰ovat pocitovû. Barvu
a hloubku hlasu ãi dikci tedy pﬁi
ãtení vyloÏenû nepromûÀuji, ale rozdíl tam patrn˘ je.
Konkrétnû?
Napﬁíklad Milo‰e Hrmu jsme

s panem reÏisérem pojali spí‰ naivnû, jemnû, zatímco Viktorii Freie
jsme chtûli podat jako smyslnou
a osudovou Ïenu, ve které je ale
zároveÀ i nûco smutného. VÏdyÈ je
válka…
TakÏe film Jiﬁího Menzela se vám
pﬁi práci na CD nevybavoval?
Ale ano, vybavoval, a to neustále.
Témûﬁ pﬁi kaÏdém ﬁádku jsem ten
snímek v duchu vidûl a vidûl jsem
i jeho herce. MenzelÛv film je skuteãnû dobr˘ a já ho mám hodnû rád.

Jak se vám líbí kniha a jak se
vám líbí film?
Jsou to dvû rozdílné záleÏitosti, ale
obû úÏasné. Knihu Ostﬁe sledované
vlaky jsem si znovu pﬁeãetl pﬁed
naãítáním na CD a k tomu jsem si
pustil MenzelÛv film. Musím ﬁíct, Ïe
je to ohromnû chytﬁe udûlan˘ snímek. V knize je spousta flasbackÛ,
návratÛ v ãase; ve filmu tyhle návraty Menzel pominul, snímek obsahuje
ãistû jenom pﬁíbûh nádraÏní staniãky
– a to je dobﬁe.
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Ale nejen to – vy znáte i místa
s Bohumilem Hrabalem spjatá…
Ano, a mám k nim osobní vztah.
Znám Polabí, Kostomlaty, Kersko.
Pro‰el jsem tu témûﬁ kaÏd˘ kout.
KdyÏ ze strany Supraphonu pﬁi‰la
nabídka na naãtení Ostﬁe sledovan˘ch vlakÛ, hned jsem k˘vl. A moc
jsem se na tu práci tû‰il.

MoÏná mû k tomu ãtení trochu inspiroval. A pozorn˘ posluchaã pﬁi
poslechu CD moÏná nûjaké podobnosti mezi interpretací audioknihy
a dikcí jednotliv˘ch filmov˘ch hercÛ
najde. Nesoustﬁedil jsem se na to,
abych se od filmu oprostil ani na to,
abych hrál podobnû, jako tﬁeba Neckáﬁ, Brodsk˘, Somr ãi Urbánková …
ale nûco z filmu se do nahrávky
moÏná prokopírovalo.
Líbí se vám i dal‰í knihy Bohumila Hrabala?
Ano, vÏdyÈ je to Pan spisovatel!
Nedávno jsem si napﬁíklad pﬁeãetl
knihu NûÏn˘ barbar. V listopadu
totiÏ pﬁijde do kin film Tﬁi sezóny
v pekle, kde hraji; jeho pﬁíbûh do
znaãné míry vychází z osudÛ mladého Egona Bondyho. V NûÏném barbarovi Bondy vystupuje. Hrabalova
kniha mi tak hodnû pomohla
k pochopení atmosféry doby; vedle
dûl Egona Bondyho, samozﬁejmû.
Jak vidíte budoucnost audioknih?
Vidím ji optimisticky. Mluvené
slovo posluchaãe neustále zajímá,
poslouchají je jak na CD, tak tﬁeba
i díky âeskému rozhlasu. Sám pro
rozhlas pracuji a vycházím pﬁitom
z osobní tradice a zku‰enosti: jako
dítû jsem pro‰el Dismanov˘m dûtsk˘m rozhlasov˘m souborem. To je
skvûlá instituce, kdybych mûl dûti,
urãitû bych je tam pﬁihlásil!

VII. / ﬁíjen 2009

MIKI RYVOLA: S BRÁCHOU JSME BYLI JEDNA KREV
Foto: M. Kubica

Album, na které pﬁíznivci ãeské trampské
písnû ãekali. Je tu: dvojcédéãko
s pûtapadesáti písniãkami bratrÛ Mikiho
a Wabiho RyvolÛ nazvané Hobousárny.
Takzvané hobousárny ãi, chcete-li,
ryvolovky dnes ke zmínûnému Ïánru patﬁí
stejnû pevnû, jako PraÏsk˘ hrad k Praze.
Bráchové si pﬁesto na popularitu nikdy
nepotrpûli. „Ona nás spí‰ sama dobûhla
a pﬁedbûhla,“ ﬁíká Miki, se kter˘m jsme se
nad CD se‰li ke krátkému rozhovoru (Wabi
se na nás jistû díval z trampského nebe).
Kolik jste napsali s bráchou písniãek?
¤ekl bych 365, brácha asi 260, já
ten zbytek; na kaÏd˘ den v roce tak
máme jednu písniãku.
Bylo obtíÏné vybírat z takového
mnoÏství?
Ano, pﬁi v˘bûru jsem proÏíval velké
dilema: dát dÛraz na historii, kdy jsme
byli ãistí Hoboes, ale kvalita na‰í hry
i zpûvu a koneckoncÛ i snímání nebyly ‰piãkové, nebo na doby pozdûj‰í?
Nakonec jsem dospûl ke kompromisu.
Singly z 60. let jsem namíchal
s nahrávkami z novûj‰í doby. Koneãnou podobu jsem sestavil ze 13 singlÛ,
LP a CD.
Myslel jste pﬁi v˘bûru na to, co by
asi vybral brácha?
Myslel a hodnû. My jsme s bráchou
byli jedna krev. Spousta tûch písni-

ãek je mojí srdeãní záleÏitostí i díky
bráchovi a jeho podílu na nich. My
jsme v posledním období hráli s bráchou buì jenom ve dvojici nebo
kaÏd˘ s jin˘mi seskupeními, bratr
hodnû s kapelou Pacifik, já s Nezmary, i proto byl ten v˘bûr na 2CD sloÏit˘. Ale radil jsem se i se sv˘mi pﬁáteli, dodnes mám hodnû kamarádÛ
z 60. let. Ti mi pomohli.

byl na‰imi písnûmi ovlivnûn a pﬁezdívku Wabi si dal podle bráchy.
A obecnû: do trampské muziky 60. let
jsme pﬁinesli ãerstv˘ vítr, pro nûkteré
bigotní trampy aÏ pﬁíli‰ ãerstv˘. Dnes
je slovo hobousárny terminus technicus. A dospûli jsme k metû v‰ech
muzikantÛ a autorÛ: na‰e písniãky
doslova zlidovûly, mnozí je zpívají
a ani nevûdí, Ïe jsou od nás.

Wabi Danûk prohlásil, Ïe va‰e
písniãky jsou pro nûj jako beatlesárny; co vy na to?
Tû‰í mû to, i kdyÏ to jistû ﬁekl v nadsázce. Je ale pravda, Ïe Wabi Danûk

Co vadilo bigotním trampsk˘m
písniãkáﬁÛm ve va‰em pojetí
trampské písnû?
Pﬁedev‰ím texty, ale i muzika.
K tûm textÛm: do zaãátku 60. let byla

Velk˘ hudební profil
Waldemara Matu‰ky na 3CD!
Ve smutném období po zpûvákovû odchodu se
objevilo hned nûkolik kompilací. 3CD Sbohem
lásko... je v‰ak zamûﬁením a rozsahem nejkompletnûj‰í. Nechybí tu v‰echny nejvût‰í hity, ale
tématické rozdûlení do tﬁí celkÛ umoÏnilo pﬁidat
i písnû, na které se dﬁíve nedostalo. Kompilátor
Jiﬁí Svoboda – ve spolupráci s paní Matu‰kovou –
vybral více neÏ ‰edesát skladeb z let 1960 aÏ 1990,
tedy z Waldemarova nejdÛleÏitûj‰ího tvÛrãího
období.
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âeské nebe na CD
Patnáctá a podle vyjádﬁení autorÛ Ladislava Smoljaka a ZdeÀka Svûráka poslední hra Divadla Járy
Cimrmana âeské nebe (premiéra byla 28. ﬁíjna 2008) vychází 16. 10. 2009 jako obvykle s roãním
odstupem na CD. Je sloÏena tradiãnû ze semináﬁe a vlastní hry a potû‰í ctitele tohoto divadla oãekávan˘m cimrmanovsk˘m humorem, kter˘ tentokrát vychází z aktuálního tématu – sestavování
nebeské komise ze slavn˘ch âechÛ, jejímÏ úkolem je rozhodovat o osudech uchazeãÛ o místo
v nebi. Titul naplÀuje dlouholetou zku‰enost tvÛrcÛ, kteﬁí s moudrou ironií prezentují dûjiny âeska
a ãeské kultury. CimrmanÛv dramatick˘ k‰aft (závûÈ) uzavírá více neÏ ãtyﬁicetileté dûjiny jedné
mystifikace, která se stala Ïijící legendou. Slavnostní setkání se ãleny
Divadla Járy Cimrmana se pﬁipravuje u pﬁíleÏitosti kﬁtu CD 22. ﬁíjna 2009
od 16:00 hodin v Hotelu Theatrino v Boﬁivojovû ulici v Praze na ÎiÏkovû.

První CD je pﬁehlídkou písniãek popov˘ch, od
tûch semaforsk˘ch pﬁes skvûlou druhou polovinu
‰edesát˘ch let (se zásadními texty Ivo Fischera)
a italskou fázi zaãátku sedmé dekády aÏ po ohlédnutí KdyÏ jdou na muÏského léta z roku 1983.
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Druhé CD je vûnováno úspû‰né spolupráci se
skupinou KTO, tedy písním inspirovan˘m stylem
country.

Foto: Michal Weigel

Závûreãné CD pﬁiná‰í Waldovy námoﬁnické,
lidové a trampské songy, obãas divoké a hﬁí‰né,
jindy kﬁehké a sentimentální, vÏdy ale autentické.
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klasická trampská píseÀ hodnû
romantická, v textu kovbojové a indiánky. A sentimentální byly i harmonie. Vycházelo to vlastnû z pﬁedváleãné operety. My jsme pﬁi‰li s nûãím
nov˘m. UÏ tím, Ïe jsem nepocházeli
z klasické trampské osady, byli jsme
parta ‰tudákÛ z keramické ‰koly
v Bechyni. Bydleli jsme spolu ãtyﬁi
roky v internátu a vlastnû spolu bydlíme i dnes – na hranicích s Rakouskem
máme ranã a tam Ïijeme v komunû
s na‰imi dûtmi. Hudebnû jsme vycházeli ze swingu a z Osvobozeného
divadla. Znali jsme se s Josefem Kainarem a zpívali jsme klasické anglické
swingovky s jeho texty. A sami jsme
psali básnû – byli jsme mladí. Z tohoto podhoubí se zrodily na‰e písnû.
První asi bylo bráchovo Hejno vran.
Ale ouha: v „odborn˘ch kruzích“ se
rozpoutaly diskuse, jak má a nemá
vypadat trampská píseÀ. ¤íkali nám,
Ïe dûláme trampsk˘ bigbít. Ov‰em
dnes se nám stává, kdyÏ se touláme
po lesích, Ïe tak jdeme a z dálky sly‰íme od ohÀÛ na‰e písniãky zpívané uÏ
tﬁetí generací trampíkÛ…
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RADIM HLADÍK: NA·E MUZIKA PO¤ÁD ÎIJE!
Foto: M. Kubica

Vydavatelská událost v oblasti rockové
hudby je tu: v krabici jako komplet devíti
CD vychází osm ﬁadov˘ch alb skupiny
Blue Effect (kaÏdé album na jednom CD)
a singly, bonusy, rarity (na devátém CD).
V‰e ohraniãeno léty 1969 – 1989
a spojeno osobou lídra kapely Radima
Hladíka. Tento mûsíc vy‰el shodou
okolností komplet v‰ech alb na CD i jiné
v˘znamné rockové skupinû, Beatles;
Radima Hladíka se tedy ptáme:

Do jaké míry jste si hlídal grafickou stránku kompletu?
Ze Supraphonu mi vÏdycky
poslali návrhy, já jsem je „schválil“, coÏ znamená, Ïe jsem ﬁekl: je to
pûkn˘! Do sleevnotu jsem trochu
promluvil, ale taky se mi líbil. On
ho Ivo Marek napsal skvûle. Mimochodem – Marek nám kdysi dûlal
bedÀáka, ale ne moc dobﬁe. Absolvovali jsme spoustu koncertÛ, kde
jsme si aparaturu tahali sami, tak
jsme ho brzy vyhodili! Je rozhodnû
lep‰í spisovatel neÏ bedÀák!
KdyÏ se vám ãerstvû vydaná
krabice s va‰imi alby dostala
poprvé do rukou, co jste si pomyslel?
Podivil jsem se, jak je ta krabice
tlustá! A ﬁekl jsem si: zaplaÈ pánbÛh, na‰e muzika stále Ïije. Není
zasunutá, naopak: je Ïivá, má své
posluchaãe, poﬁád funguje.

Co vy a Beatles?
Já jsem Beatles nenávidûl! Jsem
spí‰e z „tvrd‰í“ generace, bral jsem
tﬁeba na Rolling Stones. Beatles
jsem objevil aÏ v roce 1971, zamiloval jsem si je a miluju je dodnes. Co
se Beatles t˘ãe, jsem tedy takov˘,
ﬁekl bych, zpoÏdûn˘.
R. Hladík a I. Marek při prezentaci pro novináře

Jsou sly‰itelné vlivy Beatles i ve
va‰í muzice?
Urãitû, hudba Beatles se dostala
do nás v‰ech, oni ovlivnili dobu,
pﬁedev‰ím muziku, asi nejvíc ze
v‰ech kapel; za mého Ïivota urãitû.
V‰ichni ji v sobû máme dodnes.

dûti, které si ãlovûk vypiplá, vypustí
do svûta a pak uÏ jejich dal‰í Ïivot
neovlivní. Kompletace alb v krásném
balení Supraphonu mû opravdu
potû‰ilo.

S nápadem vydat v‰echna alba
Blue Effectu v kompletu jste pﬁi‰el
vy?
Ne, na to pﬁi‰li v Supraphonu. Já
ty na‰e nahrávky a alba beru jako

Blue Effect i vy sám „jedete“:
vloni jste vydali Ïivé CD a DVD,
odehráli jste na 180 koncertÛ, teì
pﬁichází 9CD kapely. Máte pocit, Ïe
jste chytil druh˘ dech?

Za to mnoÏství koncertÛ mÛÏe
moje Ïena, ona je ráda, kdyÏ nûkdy
nejsem doma. (smích) Ale váÏnû:
zaplaÈ pánbÛh, Ïe je práce, Ïe tomu
tempu je‰tû staãím a Ïe je o na‰i
muziku zájem. Dûje se to asi pﬁedev‰ím díky mlad‰í generaci v kapele:
je to Ïivé, je to zdravé. Já dodávám
vklad dﬁívûj‰ích generací, moji souãasní kolegové jsou motorem.
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Tﬁi fragmenty z opery Bohuslava MartinÛ Juliette
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CD Tﬁi fragmenty z opery Juliette
Bohuslava MartinÛ získaly cenu
britského odborného ãasopisu Gramophone. Toto prestiÏní ocenûní
udûluje nejv˘znamnûj‰í svûtov˘
ãasopis pro váÏnou hudbu jednou
roãnû v celkem patnácti kategoriích. Supraphonská nahrávka, která
vznikla v roce 2008 jako Ïiv˘ snímek z prosincového koncertu
v praÏském Rudolfinu, zvítûzila
v kategorii recitálu. Ocenûní tedy
patﬁí pﬁedev‰ím mezzosopranistce
Magdalenû KoÏené, která se zhostila titulní role dívky-pﬁeludu jménem Juliette. V roli Michela byl
KoÏené vynikajícím partnerem australsk˘ tenorista Steve Davislim. Tﬁi
fragmenty nastudoval s âeskou filharmonií uznávan˘ specialista na
ãeskou hudbu, mj. Australan Ïijící
ve Velké Británii, Sir Charles Mackerras.
Nahrávku fragmentÛ, které v sobû
koncentrují dûjovû nejdÛleÏitûj‰í
a souãasnû hudebnû nejkrásnûj‰í tﬁi
pasáÏe z celé opery, doplÀuje
Suita z opery Juliette v aranÏmá
ZbyÀka Vostﬁáka. Dodejme, Ïe v pﬁípadû fragmentÛ jde o nahrávku ve
svûtové premiéﬁe, protoÏe aÏ do
roku 2008 byla známa pouze kompletní opera, která se uvádûla vût‰inou na ãeské libreto. Tﬁi fragmenty
z opery Juliette – ve francouzském

jazyce – jejich autor pÛvodnû
zam˘‰lel jako pﬁístupnûj‰í, zhu‰tûnou verzi celé opery Juliette pro
rozhlasové vysílání.

Ceny ãasopisu Gramophone jsou
tradiãnû udíleny na zaãátku ﬁíjna
v lond˘nském hotelu Dorchester, pﬁiãemÏ letos je to navíc v roce, kdy si

cel˘ hudební svût pﬁipomíná
50. v˘roãí úmrtí Bohuslava MartinÛ.
Jeho hudbû se tak dostalo zaslouÏené
pozornosti.
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