IV. / ãerven 2009
NEWSLETTER
vydavatelství
SUPRAPHON a.s.
www.supraphon.cz

Velkolepá Zlatá albová kolekce Karla Gotta!
Mimoﬁádné v˘roãí si zaslouÏí mimoﬁádn˘
projekt: sedmdesátiny Karla Gotta jsou
ozdobeny touto jedineãnou kolekcí jeho
36 CD v exkluzivním boxu!

Foto: M. Kubica

Nic podobného se v historii na‰í
populární hudby dosud nestalo – to
platí o fenomenálním zpûvákovi
i o tomto luxusním kompletu. V jedineãné podobû se dostává k fanou‰kÛm Karla Gotta jeho 33 supraphonsk˘ch alb z let 1965 aÏ 1992 plus
dal‰í 3 bonusová CD, shrnující jeho
nahrávky z oblíbeného televizního
poﬁadu natáãeného ve Slaném a také
hity v angliãtinû a ital‰tinû.
Celkovû nûkolik stovek písní
dostalo nov˘ zvukov˘ remastering,
kaÏdé albové CD je umístûno
v samostatném a graficky originálním obalu, souãástí kartonové kra-

hvûzdná kariéra je neodmyslitelnû
spojena i s na‰imi osudy, jeho
mezinárodní úspûch je v na‰ich
pomûrech zcela v˘jimeãn˘, ãetn˘mi Slavíky a cenami T˘T˘ potvrzená trvalá popularita je svûtovû ojedinûlá. Tento elegantní box, kter˘
nese název Mé písnû obsahuje více
neÏ 25 hodin legendární muziky!

bice o rozmûru 32 x 28 cm je také velkoformátová ti‰tûná pﬁíloha, plná
zajímav˘ch údajÛ a fotografií.

Kulaté Gottovy narozeniny jsou
víc, neÏ jen pﬁipomínka jednoho
Ïivotního jubilea. Jeho padesátiletá
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Nerez je návykov˘

Skupina Nerez neexistuje jiÏ témûﬁ
patnáct let. Pﬁesto zaÏíváte letos
neobvykl˘ zájem o va‰i muziku.
Nedávno vy‰la kompilace Nerez...a
bastafidli, za kterou jste dostali nyní
Platinovou desku Supraphonu.
Z.V. Tohle dvojité CD spojené
s DVD se opravdu podaﬁilo, protoÏe
obsahuje témûﬁ v‰e, co kdy Nerez
natoãil jako audio i video, navíc jsme
koneãnû dokonãili kompletní zpûvník písniãek na‰í kapely, kter˘ na
DVD najdete taky. Zdálo se, Ïe název
Nerez...a bastafidli vystihuje podstatu vûci, totiÏ, Ïe uÏ nic nového nebude, Ïe je to na rozlouãenou. Pak mû
ale oslovil majitel jednoho kniÏního
vydavatelství a pﬁemluvil mnû,
abych napsal kníÏku o historii Nerez.
Nejsem spisovatel, ale nakonec jsem
se nechal pﬁemluvit a právû teì
vychází biografická publikace o skupinû, kterou jsem nazval Ne, Nerez
nerezne. DÛvod, proã jsem zaãal psát
je jasn˘ – Zuzana Navarová by letos
v ãervnu oslavila padesáté narozeniny. Myslím si, Ïe hlavnû ona si tuhle
kníÏku zaslouÏí, protoÏe to byla
mimoﬁádná zpûvaãka, skladatelka,
textaﬁka a producentka. Bez ní
bychom asi nevûdûli o RadÛze nebo
Vûﬁe Bílé...
V Praze probûhnou od 15. do 18.
ãervna ãtyﬁi koncerty Pocta Zuzanû
Navarové. Prozraìte mi nûco z toho,
co se chystá.

Z.V. Dlouho jsme váhali, jestli
máme jít nad rámec na‰ich bûÏn˘ch
koncertÛ. V repertoáru na‰í souãasné
skupiny NeﬁeÏ máme nûkolik písniãek od Nerez, které nás stále baví
a na které diváci velmi dobﬁe reagují.
Hudba Nerez je sv˘m zpÛsobem
návyková. Chodí na nás na‰i pÛvodní fanou‰ci, ale i jejich dûti! Ukázalo
se, Ïe i po letech jsou Ïádané poctivé
písnû, které jsou interpretované „do
posledního dechu“ – jak se jmenuje
i jedna ze zásadních skladeb Nerez.
KdyÏ jsme zaãali pﬁipravovat koncerty Pocta Zuzanû Navarové, ﬁekli jsme
si, Ïe by nebylo marné najít nûjakou

témûﬁ celého repertoáru skupiny
Toxique. Pozvali jsme ji na zkou‰ku
a od zaãátku jsme vûdûli, Ïe to je ta
pravá. Klára je totiÏ naprosto originální a jako jediná pochopila, Ïe
Zuzana nejde napodobit. Písniãky od
Navarové zpívá Vytisková po svém,
je to neotﬁelé, ale fakt dobré! Îádn˘
Nerez Revival.
Znamená to tedy, Ïe skupina
Nerez je opût tady?
Z.V. To v Ïádném pﬁípadû! UÏ kdyÏ
jsme se v roce 1994 rozcházeli, slíbili jsme si, Ïe jméno Nerez nebudeme
pouÏívat. âervnové koncerty budou
Foto: M. Kubica

Zakládající ãlenové legendárních Nerez Vít
Sázavsk˘ a Zdenûk Vﬁe‰Èál pﬁipravují
k nedoÏit˘m padesátinám své kolegynû
Zuzany Navarové (* 18. 6. 1959 † 7. 12.
2004) sérii ãtyﬁ koncertÛ, kter˘mi chtûjí uctít
památku této vynikající zpûvaãky. Nazvali je
Pocta Zuzanû Navarové. Pﬁi této pﬁíleÏitosti
jsme zpovídali ZdeÀka Vﬁe‰Èála.

zpûvaãku, která by dokázala nahradit
Zuzanu. Nûkolik jsme jich vyzkou‰eli, ale nakonec jsme zjistili, Ïe Zuzana je nenahraditelná a nenapodobitelná! Pomohla nám náhoda – kdyÏ
byly zveﬁejnûny nominace na ceny
Andûl za rok 2008, objevilo se mezi
nimi i jméno Klára Vytisková. CoÏ je
dcera na‰eho b˘valého kontrabasisty
od Nerez Vladimíra Vytisky, ale pﬁedev‰ím v˘borná zpûvaãka a autorka

mimoﬁádné a neopakovatelné.
Vystoupíme pod hlaviãkou „ãlenové
skupiny Nerez a hosté“. To je asi nejv˘stiÏnûj‰í, protoÏe ãleny této kapely
jsou Vítek Sázavsk˘, Pavel Plánka
a já, tj. muzikanti, kteﬁí v Nerez hráli,
a dále pak Klára Vytisková a basista
Filip Bene‰ovsk˘. Máme pﬁipraven˘ch asi 17 písní od Nerez a program
doplníme písniãkami NeﬁeÏ. Tenhle
program je‰tû zazní na nûkolika let-

ních festivalech a na podzim se ukáÏeme i ve vût‰ích ãesk˘ch mûstech.
A tím by to mûlo skonãit.
âím budou pﬁipravované ãtyﬁi
koncerty tak neopakovatelné, v˘jimeãné a nenapodobitelné?
Z.V. Na‰e pozvání pﬁijali Marie
Rottrová, Vlasta Redl, Bratﬁi Ebenové,
skupina Toxique a jazzov˘ zpûvák Jan
Smigmator. V‰ichni souhlasili s tím,
Ïe kromû svého bûÏného repertoáru
pﬁipraví i jednu písniãku od Nerez
nebo od Zuzany. Víte, jak se tû‰ím
tﬁeba na píseÀ od Zuzany v interpretaci Marka Ebena? Tím budou koncerty neopakovatelné. A to jsme je‰tû
neprozradili dal‰í jména osobností
ãeské populární hudby, které si
s námi pﬁijdou do ‰apitó zazpívat!
Dveﬁe jsou otevﬁené v‰em zpûvákÛm,
kteﬁí si spoleãnû s námi budou chtít
zavzpomínat na Zuzanu.
Poãkejte, dveﬁe do ‰apitó? Kde se
koncerty odehrají? Myslela jsem, Ïe
tento druh koncertÛ je vhodn˘ spí‰
pro kamenná divadla a jiné svatostánky kultury...
Z.V. Na‰e ‰apitó není cirkusové. Je
to bíl˘ stan, kter˘ postavíme v parku
pﬁed stadionem Viktorie ÎiÏkov.
Najdete v nûm normální pódium,
profesionální zvuk a svûtla, pohodlné Ïidle k sezení a v pﬁípadû hostující skupiny Toxique i moÏnost zatrsat
si pﬁi koncertu k stání. V‰echno bude
pﬁíjemné a pﬁirozené. UÏ se stra‰nû
tû‰ím!
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NEZAPOMENUTELN¯
KAREL ZICH
(10. ãervna 1949 Praha – 13. ãervence 2004 Korsika)

Supraphon v tûchto dnech vydal komplet dvou CD
tohoto skvûlého zpûváka, kytaristy a skladatele. Koﬁeny
ve slavné hudební rodinû jej ve stﬁedo‰kolské dobû pﬁivedly ke studiu kompozice na Státní konzervatoﬁi
v Praze. Poté absolvoval na filozofické fakultû University
Karlovy sociologii a estetiku, coÏ následnû zavr‰il doktorátem, ale jeho cesta smûrovala pﬁedev‰ím k aktivnímu
muzicírování. UÏ jako patnáctilet˘ hrál ve skupinû Framus, pozdûji slavné pod názvem roz‰íﬁen˘m o ãíslovku
Five. Jeho dal‰í kroky vedly do Spirituál kvintetu a zaãátkem sedmdesát˘ch let se vydal na sólovou dráhu. Nádherná barva sametového hlasu a zajímavé tremolo zajistily jeho nezamûnitelnost mezi ostatními interprety –
a Karel tak mûl cestu k úspûchu otevﬁenou.
Zaãal nahrávat – vût‰inou vlastní skladby – s TOâRem
Josefa Vobruby v praÏském Studiu A, natáãel v‰ak i s dal‰ími tehdej‰ími orchestry. Objevoval se v televizi, hodnû
koncertoval. ·irok˘ interpretaãní zábûr, od rock'n'rollu
pﬁes folk a pop aÏ ke spirituálÛm a gospelÛm, vyuÏíval
opravdu naplno. UÏ v polovinû sedmdesát˘ch let se tak
propracoval na ãtvrté místo v anketû Zlat˘ slavík. Jeho
úspûchy na tehdej‰ích hudebních festivalech typu Bratislavské lyry a spousta pódiov˘ch vystoupení ho v roce
1976 pﬁivedly k my‰lence zaloÏit vlastní skupinu Flop.
Na tomto dvojalbu máte moÏnost detailnû si projít
Zichovu znamenitou kariéru. Jsou na nûm samozﬁejmû
jeho nejvût‰í hity, kter˘mi Ïila celá jeho generace, ale
také skladby milované fandy na koncertech, ukázky
z jeho posledního ﬁadového alba z roku 1999 i nahrávky,
které doposud nevy‰ly na Ïádném CD. Talent a specifické v˘razové prostﬁedky Karla Zicha budou na na‰í
hudební scénû dlouho chybût. Jsou nenahraditelné, stejnû jako on sám, aã známé poﬁekadlo mÛÏe tvrdit opak.

Foto: M. Kubica
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SUPER ROBOT OTY PET¤INY
Díky Supraphonu oÏívají na kompaktních
discích zásadní hudební díla dob minul˘ch.
Jedním z takov˘ch poãinÛ je dvojcédéãkové
vydání rockov˘ch projektÛ Oty Petﬁiny
Super robot (1978) a PeãeÈ (1983).
Jde o alba, která dláÏdila cestu ãeskoslovenskému rocku.
Oty Petﬁiny se ptáme:
Jak tûÏké bylo prosadit v neradostné normalizaãní dobû vydání takového alba, jako byl Super-robot?
VÛbec to nebylo tûÏké. Já jsem to
vÛbec neprosazoval, pﬁi‰el za mnou
producent alba s nápadem, abych
natoãil desku. Jestli pr˘ mám nûjaké
vûci … ﬁekl mi to asi pÛl roku dopﬁedu. Podíval jsem se do se‰itu kde
mám pracovní názvy a spoustu vûcí.
A to i takové, které bych asi nemohl
tenkrát nabídnout, vlastnû v podstatû
ani dnes. Vybral jsem sedm kompozic, ty se daly otextovat, první desku
textoval Zdenûk Rytíﬁ. Dostal jsem
zadané termíny kdy se bude toãit
a toãilo se.
Vzpomínáte na nahrávání, v jaké
vznikalo album atmosféﬁe?
Atmosféra super, protoÏe jsem znal
v‰echny zvukaﬁe, kteﬁí tenkrát pod
Supraphonem toãili, kromû jednoho,
coÏ byl Honza Chalupsk˘, s kter˘m
jsem nikdy netoãil. Pﬁi‰li jsme do
studia a podstatné bylo nastavení

‰ích baskytaristÛ. Jeníãek Neckáﬁ,
s kter˘m jsme se znali, hrál na klávesy. Velké smyãce se objednaly.
Jak jste sestavovali bonusy alba?
Oni ani jiné bonusy b˘t nemÛÏou!
Jedna skladba chybí protoÏe se ztratila. Ne‰la dohledat v Ïádném archivu.
TakÏe je tam první singl a polovina
druhého kter˘ v téhle verzi nikdy
nevy‰el.
Sly‰el jsem album Super – robot
pﬁirovnávat k tvorbû Genesis; berete
to?
No, beru – neberu. V té dobû mû
neovlivnila jedna kapela, takÏe se to
nedá pﬁirovnat k jediné skupinû,
moÏná nûkde nûjaké místo, ale celé
album ne, to je nesmysl. KdyÏ vezmu
âas neodeslan˘ch dopisÛ tak to
s Genesis nemá nic spoleãného.

nejvût‰í problém, totiÏ zvuk desky,
jsme odbourali hned na zaãátku.

V ãem je album PeãeÈ jiné, neÏ
Super robot?
Jiné je v tom, Ïe jsou tam jiné vûci
a jin˘ obal. (smích) Pak textovû, jin˘
textaﬁ Pavel Vrba místo ZdeÀka Rytíﬁe. Jiní studiov˘ muzikanti a to snad
je v‰echno .. jo, a taky byla jiná doba.
(smích)

Jak vznikla sestava muzikantÛ?
Na bicí Tolja Kohout, kterého jsem
tro‰ku znal, párkrát jsme se vidûli. Na
basu Láìa PadrÛnûk, coÏ bylo totéÏ,
ale Láìa byl tenkrát jeden z nejlep-

Slavíte ‰edesátku, berete to jako
nûjak˘ pﬁedûl, dÛvod k zamy‰lení,
bilanci?
Nic neslavim a pokud musim, tak
velmi nerad, protoÏe musim… (smích)
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zvuku, a to hlavnû bicích. To byl totiÏ
vûãn˘ problém: jak to vylep‰it, jak by
mûly hrát. Najednou to bylo a nikdo
nevûdûl proã. Hrálo to na tehdej‰í
dobu skvûle, spousta kapel dokonce
nechápala jak je to moÏné, ale nikdo
nevûdûl proã. Nastavili jsme to tak,
jak jsme chtûli a fungovalo to. TakÏe
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Petra JanÛ: MÛj recept na dlouhodob˘ úspûch? Pokora, manÏel a hity!
Foto: M. Kubica

Petra JanÛ se na pódiích a jevi‰tích
pohybuje uÏ pûknou ﬁádku let a z kaÏdého
období jejího zpívání pochází spousta
dodnes oblíben˘ch hitÛ. Po v˘bûrovém 2CD
nejvût‰ích hitÛ vydala nyní u Supraphonu
album s návraty k filmu a muzikálu.
Nese název Vzpomínky – a tak se ptáme:
Vzpomínáte ãasto a ráda?
PamûÈ je milosrdná a ãlovûk si
pamatuje jenom pﬁíjemné vûci. To je
samozﬁejmû dobﬁe. Já spí‰ nevzpomínám, snaÏím se Ïít dnes. A dívat se
dopﬁedu.
Nicménû: na co v‰echno vzpomínáte na albu Vzpomínky?
Je tam od kaÏdého nûco: písniãky
muzikálové, Webber, Gershwin,
Ledeck˘, David, Svoboda, Evans,
Landa ... Písniãky filmové, mezi nimi
i dvû bájeãné písnû Michaela Kocába,
které je‰tû na CD nikdy nevy‰ly; mezi
dal‰ími autory tam najdeme tﬁeba
Barbru Streisand, Paula Williamse,
Michaela Gora, Deana Pitchforda ãi
Marvina Hamlische. A pak tam je
i jeden unikát. V dobû, kdy jsem
nastoupila do Semaforu, tedy zkraje
sedmdesát˘ch let, napsali Boban
Ondráãek se Zdenkem Borovcem
bájeãn˘ muzikál Titanic. Nedostal se
sice na jevi‰tû, ale vznikla nahrávka,
která vy‰la na desce. Já tam zpívám
vystûhovalkyni Annu z podpalubí,
na CD Vzpomínky je z tohoto muzikálu nádherná písniãka M˘ch tisíc
bratﬁí. Celkovû si myslím, Ïe na mém
novém CD si kaÏd˘ najde to svoje.

SnaÏím se, ale je málo ãasu; jeden
krásn˘ záÏitek ale mám. KdyÏ se podíváte kolem sebe, moc dobré nálady
a dobr˘ch pocitÛ není; jsem proto
moc ráda za to, Ïe vznikl film Mamma
Mia. Za prvé je tam ¤ecko, které zboÏÀuji. Za druhé jsou tam Meryl Streep
a Pierce Brosnan, moji miláãkové.
A za tﬁetí je tam skvûlá muzika kapely
ABBA. Dohromady je to úÏasná konstelace, která mi fakt udûlala radost.
Hrajete i zpíváte; koho z podobnû
v‰estrann˘ch umûlkyÀ – kolegyÀ
máte ráda?
Obdivuji Barbru Streisand. To je
Ïenská, která naprosto v‰echno mûní
ve zlato. Ona je na v‰e opravdu aÏ
nemravnû talentovaná, to bych snad
zakázala! (smích) Ale obdivuji ji!

Na CD je pomûr muzikálu ku
filmu 10:6. Je to cílen˘ pomûr nebo
to tak prostû vy‰lo?
Producent Jan Adam, vãeliãka
pilná, mi vybral ‰ir‰í v˘bûr moÏn˘ch
písní na toto CD. Po vzájemné dohodû jsme vybrali finálních ‰estnáct –
aby album bylo pestré a aby obsahovalo od v‰ech ÏánrÛ nûco.
Jak si vysvûtlujete stálou oblibu
muzikálÛ a muzikálov˘ch melodií
u na‰eho publika?
U nás máme jednu specialitu:
v muzikálech hrají známé tváﬁe. To
venku není, tam v muzikálech úãinkují spí‰e neznámí lidé a publikum tam
chodí vyloÏenû na pﬁíbûh a na hudbu.
U nás pﬁijdou lidé na zajímav˘ pﬁíbûh,
dobrou muziku i známé tváﬁe, mají to

tam prostû v‰echno dohromady.
A rádi se k tomu v‰emu vracejí.
Va‰e muzikálové pÛsobení je
známé; co vy a film?
Filmové role jsem mûla, bohuÏel,
jenom dvû. Mrzí mû, Ïe jich bylo tak
málo, nicménû oba filmy pro mû byly
dÛleÏité. Ve snímku Koncert jsou
autentické zábûry z mého koncertu,
rocková muzika, narvan˘ amfiteátr,
lidi vyvalili bránu ... A film MÛj hﬁí‰n˘ muÏ – tam jsou, jak uÏ jsem o tom
mluvila, nádherné písniãky Michaela Kocába. S ním jsem do té doby
nikdy nespolupracovala, tam se mi
to povedlo a dodnes si toho váÏím.

V ãem tkví recept k dlouhodobému úspûchu, jak˘ zaÏíváte?
U mû osobnû ve tﬁech záleÏitostech: je to pokora, je to Michal Zelenka a jsou to hity, které chtûjí lidi
poslouchat.

Sledujete souãasnou kinematografii?
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Dal‰í tajemství hradÛ s âechomorem Laìka Kozderková: Pﬁedãasnû

Foto: M. Kubica

Velkorys˘ projekt kapely âechomor a Supraphonu právû pokraãuje na druhém CD, které tentokrát obsahuje povûsti hradÛ a zámkÛ v âechách. (Celkem
na tﬁech CD vycházejí postupnû povûsti hradÛ a zámkÛ na Moravû – ty byly
jiÏ vydány na podzim roku 2008, v âechách, které vycházejí nyní a ve Slezsku
– vyjdou na podzim 2009). Legendy, opﬁedené kolem tajemn˘ch staveb hradÛ,
tyãících se zpravidla vysoko v lesích, vyprávûjí o pokladech, zázracích, umrlcích a nadpﬁirozen˘ch bytostech. Lidové
písnû tvoﬁí mezihry, v nichÏ navazují na
nedopovûzená tajemství. Jsou upravené Karlem Holasem a Franti‰kem âern˘m z âechomoru tak, aby korespondovaly s podivuhodn˘mi a dramatick˘mi událostmi povûstí. Na
právû vycházejícím titulu vypráví sedm
legend z âech Barbora Hrzánová. Písniãky
i povûsti se váÏou k hradÛm Hazmburk, Helfenburk, Ka‰perk, Ko‰umberk, Lichnice,
Smeãno a Strakonice. Názvy skladeb i povûstí spolu souznûjí a doplÀují se i v humoru,
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nadhledu a poetiãnosti. Novinkové album
vy‰lo 12. ãervna 2009.
Aktuální pﬁehled koncertÛ:
03. 07. – Buchlovice
04. 07. – Malacky (SK)
11. 07. – Toãník
17. 07. – Turzovka (SK)
18. 07. – Tábor
21. 07. – Loket nad Ohﬁí
22. 07. – Praha, Îluté Láznû
23. 07. – Îìár nad Sázavou
24. 07. – Malá Skála
25. 07. – ·vihov u Klatov
26. 07. – Rajecké Teplice (SK)
31. 07. – Konice
01. 08. – Bezdûz
02. 08. – Hluboká nad Vltavou
08. 08. – RoÏmberk
22. 08. – KromûﬁíÏ
28. 08. – Vizovice
více na: www.cechomor.cz

zhasnutá hvûzda
Pﬁední ãeská muzikálová hereãka a zpûvaãka by se 26. ãervna doÏila 60 let, kdyby
nepodlehla zákeﬁné chorobû 17. listopadu 1986 v pouh˘ch 37 letech.
Laìka Kozderková vystudovala na brnûnské konzervatoﬁi, pÛsobila
v divadle Rokoko, poté v Hudebním divadle v Karlínû. Z jejích rolí na této
scénû zÛstaly nezapomenutelné zejména ãerno‰ka Queenie z muzikálu
Loì komediantÛ, Dolly Leviová v Hello Dolly! a její role poslední – Judita
âuprová ve Zvonokosech autorÛ Jindﬁicha Brabce a Petra Markova. Ve
filmu a v televizi byla obsazována zejména do komediálních rolí ãi do rolí
starostliv˘ch matek. Jednou z v˘jimek byla role zhrzené milenky v Olmerovû filmu Jako jed, kde i na malém prostoru ukázala ‰íﬁi dramatického
talentu ve váÏné roli.
Supraphon pﬁed dvûma lety vydal CD Pop galerie Laìka Kozderková.
Tato kompilace pﬁipomíná mnohé z toho nejlep‰ího, co staãila pÛvodnû
brnûnská vokalistka natoãit. Vedle proslul˘ch témat typu Kabaret, Pigalle,
Plují lodi do Triany ãi
Jsem dívka v rytmu zrozená nabízí také ãtveﬁici
písní z dílny JeÏka, Voskovce a Wericha (Klobouk
ve kﬁoví, Don Juan, Îivot
je jen náhoda a KdyÏ jsem
kytici vázala), ale nechybí
tu ani lehãí hospÛdkovská
múza ãi nostalgické
ohlédnutí za lidovou písniãkou.
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Martina Janková: Haydnovy písnû mi uãarovaly

Kde jste k tomuto repertoáru pﬁi‰la?
âást tûch písní jsem poznala pﬁi
koncertech v salzburgském Mozarteu, na které mû pozval sir Roger
Norrington. Byla jsem jimi naprosto
okouzlená a podnícena tímto setkáním jsem hledala dál v archivech
a nakonec jsem pro‰la asi 450 písní,
ze kter˘ch jsme sestavili tento program. Jde o prÛﬁez Haydnovou písÀovou tvorbou – od jeho prvotin
pﬁes skotské a vel‰ské písnû aÏ po
anglické canzonety z jeho nejzralej‰ího období.
Má Haydnova písÀová tvorba
nûjaká specifika ve srovnání s písnûmi jin˘ch skladatelÛ té doby?
Jde dál, je‰tû za Mozarta, pﬁedznamenává Beethovena. Je pﬁitom ale
velice svébytná. Nedá se zaﬁadit do
Ïádného proudu. A je skuteãnû pod-

nûtn˘m inspiraãním zdrojem pro
v‰echny komponisty, kteﬁí pﬁi‰li po
Haydnovi v dobû romantismu.
TakÏe na nû nedáte dopustit ...
V tom mnoÏství kvalita samozﬁejmû trochu kolísá, vût‰ina z nich je ale
opravdu skvûlá. A on sám si tﬁeba
Skotské a walleské písnû pochvaloval. Skot‰tí nakladatelé mu do práce
nemluvili, Haydn prohlásil, Ïe je na
svoji práci hrd˘, v‰echno se zkrátka
se‰lo v dobré konstelaci. A musím
ﬁíct, Ïe v tûchto písních skuteãnû
cítím duch Skotska a Wallesu; jsou
tam sly‰et folklórní koﬁeny, celkovû
jsou to zvlá‰tní melancholické písnû
se zajímav˘mi texty.
Pﬁedstavte, prosím, interprety, se
kter˘mi jste album natoãila.
Vedle Gerarda Wysse jsou to Gautthier Burgunder a Gunta Abele, mí
mladí kolegové z Basilejské akademie a taktéÏ Wyssovi Ïáci. Jsou to
zaãínající, velice talentovaní instrumentalisté.
S klavíristou Gerardem Wyssem
se znáte uÏ patnáct let!
Ano, celé na‰e rodiny se pﬁátelí.
Ná‰ pÛvodnû krásn˘ hudební vztah
pﬁerostl do nádherného mezilidského vztahu. Na v˘bûru písní na album
jsme se podíleli naprosto rovnocennû, ﬁekla bych fifty – fifty.

Foto: M. Kubica

Dnes uÏ bez nadsázky mezinárodnû
proslulá ãeská sopranistka Martina
Janková se k ãesk˘m posluchaãÛm dostává
i díky albu s písnûmi Josepha Haydna.
Je to CD skuteãnû zajímavé, pro mnohé
pﬁekvapivé, kaÏdopádnû plné hloubek
a netu‰en˘ch krás. Obsahuje Nûmecké
písnû, Anglické canzonety a skotské
a vel‰ské lidové písnû.

Obecnû: ãím jsou pro vás, jako
zpûvaãku, písnû?
Jsou pro mû nesmírnû dÛleÏité. âlovûk má tﬁi vrstvy – tûlesnou, du‰evní
a duchovní. Tyto vrstvy pokr˘vají
v‰echny tﬁi Ïánry, kter˘mi se zab˘vám. Fyzicky (herecky i pûvecky) se
mÛÏu realizovat na operní scénû; do
du‰evní ãásti zaﬁazuji právû písnû, to
je intimní záleÏitost, setkání s úÏasn˘mi texty a Ïivotní filosofií; a do té
oblasti ducha zaﬁazuji duchovní, oratorní skladby, pa‰ijové, kantátové
a podobné. Îivot bez kterékoliv
z tûchto vrstev si neumím pﬁedstavit.
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Kateﬁina Englichová a Vilém Veverka: Hudba plná emocí
dnÛ, je‰tû na‰e generace byla tﬁeba
vychovávána dost konzervativnû. Je
to tak trochu zakonzervované. Ale
bariéry jsou od toho, aby se pﬁekonávaly – a mnozí je pﬁekonávají.

Dramaturgii va‰eho nového alba
jste vym˘‰leli sami?
Ano, prvním impulsem byla touha
natoãit skvûlé Trio concertante Jana
Hanu‰e. Je to skladba pro harfu,
hoboj a klavír, klavírního partu se
ujal Ivo Kahánek. Ta kompozice je
nesmírnû tûÏká a nesmírnû krásná.

Je to dáno tﬁeba i systémem hudebního vzdûlávání u nás?
Urãitû! Na‰e ‰kolství je ostatnû
zatíÏeno svou minulostí do dne‰ních

Mûní se vztah ãeského publika
k hudbû 20. století?
Málo a pomalu, i to je dost zakonzervované. Ale je to dáno i mnohdy podbízivou dramaturgií koncertÛ. Paradoxnû se tak na – ﬁeknûme – avantgardu zamûﬁují spí‰e nûkteré festivaly.
Jinak by to ale chtûlo trochu více se
odvázat. Já sama nepamatuji, Ïe by se
tﬁeba mÛj koncert se soudobou muzikou setkal s negativní odezvou; naopak
– lidé jsou pﬁekvapeni nov˘mi polohami harfy.
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Pﬁi zkou‰kách jsme vypili urãitû alespoÀ tﬁicet litrÛ zeleného ãaje.
Obchodníci s ãajem mûli radost!
Kdo z vás dvou je na zkou‰kách
vÛdãí osobností?
Co se hledání repertoáru t˘ká, asi
Vilém. Pﬁi zkou‰kách samotn˘ch ale
docházíme k dobrému koncensu,
vzájemnû si vyvaÏujeme své pohledy
na vûc. Ty se pak protnou v bodû,
kdy mÛÏeme na‰e pojetí s klidem
prezentovat jak v Evropû, tak u nás.

Foto: Robert Vano

Album je jistû my‰leno i jako propagace ãeské hudby 20. století.
Jednoznaãnû. Chceme tuhle hudbu
pﬁiblíÏit lidem, chceme ukázat, Ïe je
zajímavá i pro posluchaãe bez speciálního hudebního vzdûlání. A Ïe
unese srovnání s hudbou tohoto
období, která vznikala v Evropû.
Li‰í se v nûãem ãeská hudba vzniklá v tomto období od té evropské?
Urãitû, uÏ jenom tím, Ïe nûkteﬁí ze
skladatelÛ za Ïeleznou oponou byli
odtrÏeni od evropského dûní, nemûli
moÏnost se st˘kat se sv˘mi kolegy ze
Západu. Nemluvím samozﬁejmû
o panu Petru Ebenovi, ten mûl srovnání. Muzika nûkter˘ch jin˘ch na‰ich
komponistÛ je ale v ãasto hodnû konzervativní, coÏ je dáno právû tou
Ïeleznou oponou. A ten konzervatismus je v mnoh˘ch dodnes.

Jak bohatá je hudební literatura
pro hoboj a harfu?
Co se t˘ãe harfy, stûÏejní materiál
pochází z 20. století, ãasto v kombinaci s hobojem nebo flétnou. Vezmûte si tﬁeba Schnittkeho nebo Lutoslawského: jejich kompozice pro
hoboj s harfou patﬁí k tomu nejzajímavûj‰ímu, co pro oba nástroje bylo
kdy napsáno.

Foto: Robert Vano

Supraphon pﬁichází s dal‰í lahÛdkou
z oblasti hudby 20. století, navíc ãistû
ãeskou. Vydává nahrávky dûl Jana
Hanu‰e, Petra Ebena a Pavla Haase
v prvotﬁídním provedení v˘znamn˘ch
ãesk˘ch interpretÛ – harfenistky Kateﬁiny
Englichové, hobojisty Viléma Veverky
a pianisty Iva Kahánka. Ke krátkému
povídání jsme se se‰li s prvními dvûma
jmenovan˘mi.

Va‰e nové CD má i velmi zajímav˘
obal ...
To je dílo fotografa Roberta Vana.
On to mûl v‰echno pﬁesnû promy‰lené, má to pﬁíbûh. Z onoho bookletu je
trochu cítit inspirace Helmutem
Newtonem a hodnû i muzikou, která
z alba zní. A samozﬁejmû má ten obal
b˘t provokující, má zaujmout a vyvolat emoce. ProtoÏe ta hudba vyvolává
emoce.

PR&Promotion kontakt: klasická hudba + mluvené slovo: vladan.drvota@supraphon.cz; tel.: 221 966 604 • pop music (tisková média) zdenek.broucek@supraphon.cz; tel.: 221 966 602 • pop music (TV+ rádia) zdenka.herdova@supraphon.cz; tel.: 221 966 604

