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Aã je sem tam pﬁirovnávána
k velk˘m zjevÛm svûtového
zpûvu a aã je obãas nûkterá
z na‰ich zpûvaãek pﬁirovnávána k ní, byla Eva Olmerová
zcela specifická, ojedinûlá
a nenapodobitelná. Bez nadsázky se o ní dá ﬁíci, Ïe byla
zpûvaãkou svûtov˘ch kvalit.
Osud v‰ak urãil, Ïe prakticky
nevytáhla paty z ãeskoslovenského pûveckého rybníãku.
Pravda, nabídky mûla, ale
ãásteãnû vinou tehdej‰ího
vládnoucího reÏimu, ãásteãnû
vinou svého specifického
Ïivota nebyly naplnûny. Pﬁitom by úspûch zcela jistû
mûla. Mûla hlas, jak˘ se rodí
jednou za sto let a jazzové
cítûní, které jí mohl kdekdo
závidût. Sama pﬁitom nesla
dost nelibû svoje zaﬁazení do
‰katulky jazzov˘ch zpûvaãek.
Oprávnûnû se pokládala za
umûlkyni univerzální –
a mnohokrát to potvrdila, aÈ
uÏ zpívala country, soul, gospel ãi pop. Z kaÏdé její písnû
ale sálalo jakési nedefinovatelné teplo, kdyÏ zpívala, ãlovûk cítil její rozdávající se
srdce.
Pravda, mnoho historek koluje
o jejím divokém zpÛsobu Ïivota; uÏ
ménû se rozebírají jeho moÏné pﬁíãiny a poãátky. Eva Olmerová se zﬁejmû stala obûtí omezenosti vládcÛ
âeskoslovenska a vlastního nesmyslného pronásledování. Nûkteﬁí
takovou zátûÏ unesou, Eva Olmerová, pohﬁíchu, ne. TûÏko jí to vyãítat.
V této souvislosti mû napadá paralela jejího Ïivota, talentu, umu
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EVA OLMEROVÁ BYLA JENOM JEDNA

a koneckoncÛ i smrti s dal‰í velkou
umûlkyní – Ester Krumbachovou. Je
tu skuteãnû nápadná podobnost!
K odkazu první dámy ãeskoslovenského jazzu se neustále vracíme.
Naposledy to potvrdil velk˘ koncert
z cyklu Jazz na Hradû (21. ledna
2009), kde se ke své „uãitelce“ pﬁihlásilo nûkolik na‰ich pﬁedních jazzov˘ch zpûvaãek. Neustále si mÛÏeme pﬁipomínat pûvecké poãiny Evy

Josef Suk 80!

Olmerové pro film (napﬁíklad ve
snímcích Vûry Chytilové), v nûkolika
snímcích si sama zahrála. Jsou tu
samozﬁejmû i nahrávky – rÛzné,
dokazující ‰íﬁi zábûru velké zpûvaãky, schopnost tvoﬁit s nejrÛznûj‰ími
kapelami a hudebními seskupeními
ãi se samotn˘m klavírem, schopnost
zazpívat sólo, duet ãi tercet, schopnost „vyseknout“ jak˘koliv hudební
Ïánr.
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Pavel Haas Quartet
slaví dal‰í triumf!

55 let spolupráce s vydavatelstvím Supraphon!
Houslista Josef Suk letos oslaví hned dvû
v˘znamná jubilea. V tûchto dnech uplynulo
55 let od první nahrávky, kterou legendární
houslov˘ virtuos pro Supraphon nahrál. A své
osmdesátiny oslaví 8. srpna.

A jsou tu na‰tûstí i televizní
a filmové záznamy Evy Olmerové. Není jich moc, ale
buìme rádi za to, co zbylo.
Vût‰inu z nich nabízí nové
DVD spoleãnosti Supraphon
Music Eva Olmerová – Blues
samotáﬁky. Najdeme tu více
neÏ dvacet písní a také unikátní dokument pﬁiná‰ející
vzácné záznamy, momentky
a sekvence ze Ïivota zpûvaãky. MÛÏeme si tak pﬁipomenout její názory, pohnutky
k tomu, co dûlala i její velké
umûní.
Na‰e populární hudba
nemûla (snad vyjma Marty
Kubi‰ové) takovou zpûvaãku,
jakou byla Eva Olmerová.
Zasvûcení to vûdí. Jako dÛkaz
jeden citát, kter˘ mi mluví
z du‰e. Pavel Smetáãek na
zmínûném hradním koncertu
ﬁekl: „Eva Olmerová mi
v pamûti zÛstane jako dáma
a velká zpûvaãka. Ostatní
vzpomínky nechám na
jin˘ch.“ Jsou to slova gentlemana o královnû.
top
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V archivu vydavatelství Supraphon Music je
celkem 410 nahrávek s Josefem Sukem, coÏ je
úÏasn˘ch 6259 minut hudby!

Foto: D. Kraus

Nové album s hudbou A. Dvoﬁáka a J. Suka
pﬁedstaví Supraphon Music médiím v úter˘
24. 2. v Hotelu Amarilis (·tepánská 18, Praha
1 – od 16:00 hodin). Zde také bude Josefu
Sukovi pﬁedána Jubilejní platinová deska za
v˘znamn˘ vklad do umûlecké kvality znaãky
Supraphon.

Foto: Marco Borggreve, 2009

První nahrávka Josefa Suka pro Supraphon je
Intermezzo pitoresque od skladatele Jaroslava
Kociana a ta nejnovûj‰í, která právû vychází na
CD, byla nahrána pﬁed Vánoci loÀského roku.

Na 43. roãníku mezinárodního hudebního veletrhu v Cannes MIDEM (v kategorii komorní
hudby) získal Pavel Haas Quartet ocenûní Classical Award 2009. O udûlení ocenûní
rozhodlo 16 odborn˘ch porotcÛ z pﬁedních hudebních periodik z celého svûta. Za své druhé
album bylo uÏ na podzim kvarteto nominováno na prestiÏní cenu anglického hudebního
magazínu Gramophone.
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Zadáno pro film
Aãkoliv je bûÏné, Ïe s témûﬁ kaÏdou premiérou nového filmu vychází
souãasnû i soundtrack, tak u v˘bûrÛ
s filmovou (nebo televizní) hudbou
ãesk˘ch autorÛ, to není tak obvyklé.
Supraphon pﬁichází v tûchto dnech
s novou kompilací nahrávek Filmového symfonického orchestru
(FYSIO) – CD „Zadáno pro film“.
Nezastupitelná souãást filmu –
hudba si jiÏ v roce 1943 vynutila zaloÏení samostatného filmového tûlesa.
U zrodu orchestru stáli dirigenti
Dr. Václav Smetáãek, Jindﬁich Bubeníãek a dal‰í. Po roce 1945 se z pÛvodního PraÏského filmového orchestru
stává orchestr na symfonickém základû a od této doby se datuje i název Filmov˘ symfonick˘ orchestr. CD „Zadáno pro film“ uvádí opravdu ‰irokou
nabídku ãeské filmové hudby.
SvûÏí, melodickou kompozici Václava Trojana – úryvek z dnes jiÏ klasické pohádky o Princi Bajajovi.
Mnozí pamûtníci si vzpomenou na
lyrickou pasáÏ ze Strakonického
dudáka skladatele Jana Seidla. Hudba

AUDIOKNIHY V SUPRAPHONU
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k Stﬁíbrnému vûtru Jiﬁího Srnky je
velmi známá, dodnes silnû pÛsobí
svou citovostí a ãeskou lyriãností.
Klasikem ãeské filmové a televizní
hudby je bezesporu Zdenûk Li‰ka,
kter˘ je na tomto v˘bûru zastoupen˘
hudbou z televizních seriálÛ MuÏ na
radnici, 30 pﬁípadÛ majora Zemana
a filmu Z Argentiny do Mexika.
·irok˘ autorsk˘ zábûr Lubo‰e Fi‰era
naznaãuje i tento v˘bûr: od témûﬁ lidové „KdyÏ má‰ v chalupû orchestrion“
po hluboce emocionální úvodní
hudbu k televiznímu zpracování
Babiãky reÏiséra Antonína Moskalyka.
Hudební filmová a televizní mozaika by nebyla úplná bez Jana Klusáka
(Nemocnice na kraji mûsta), dvojice
Jiﬁí BaÏant a Jiﬁí Malásek (Pan Tau,
Dobrá voda, OdváÏná sleãna), Petra
Skoumala (Rozpu‰tûn˘ a vypu‰tûn˘).

Od svého vzniku vydával Supraphon na zvukov˘ch nosiãích záznamy ãetby
z knih. Tento Ïánr tvoﬁil pravidelnû témûﬁ polovinu titulÛ v kategorii
mluveného slova (dal‰ími útvary byly napﬁ. divadelní a rozhlasové hry,
pásma, humorné v˘stupy, skeãe a pohádky z veãerníãkÛ). Îe jde o ãetbu
z knih, nebylo dosud na obalech LP a CD zvlá‰tû vytãeno. Poãátkem roku
2009 se Supraphon rozhodl usnadnit posluchaãi orientaci v mnoÏství zvukov˘ch nahrávek a vytvoﬁil
edici, jejíÏ tituly budou vycházet ve speciálních papírov˘ch obalech s logem AUDIOKNIHA,
doprovázejícím kaÏdé takové vydání. Prvními, novû realizovan˘mi tituly edice jsou pohádky Ivana
Martina Jirouse, ãtené AÀou Geislerovou (Povídá ‰mudle Èululum) a Povídky ZdeÀka Svûráka, ãtené
autorem, Danou Koláﬁovou a Libu‰í ·afránkovou. Pro jarní vydání se také pﬁipravují Pohádky
z Vala‰ského království Jana Skácela, ãtené Bolkem Polívkou. Z bohatého archivu Supraphonu byly
do edice zaﬁazeny nahrávky pﬁíbûhÛ z Boccacciova Dekameronu, ãtené Milo‰em Kopeck˘m, MuÏi
v ofsajdu Karla Poláãka v interpretaci Vlastimila Brodského a v autorovû podání Jak se dûlá chalupa
Franti‰ka Nepila.
nd
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TICHÁ DOHODA
UNDERPOP
RECYCLED 2009
Základní kámen ãeského kytarového popu

Blanka Šrůmová
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Album skupiny Tichá dohoda UNDERPOP
bylo v roce 1992 pﬁelomem v porevoluãní
historii ãeské rockové a populární hudby.
PoloÏilo totiÏ základ modernímu
kytarovému písniãkovému mainstreamu,
jak˘ dnes bûÏnû známe v podání Anety
Langerové, Anny K., Chinaski, Michala
HrÛzy, Vypsané Fixy, ale také slovensk˘ch
zpûvaãek Jany Kirschner, Zuzany
Smatanové ãi skupiny Peha.

Tichá dohoda

CD se stalo kultovní
deskou porevoluãní generace stﬁedo- a vysoko‰kolákÛ, kteﬁí tvoﬁili prvotní
gró fanou‰kÛ skupiny.
Skladby Má du‰e se vzná‰í, Kotva a KﬁíÏ, Marioneta ãi Peklo a ráj úspû‰ne
pronikly do ãeského éteru
a drÏely u nás krok s tehdej‰í svûtovou popovou
‰pickou.
Písniãky z Underpopu
si dodnes zachovaly svoji
sílu i lehkost a ztratily
pﬁíznak dobové dráÏdivosti. âas totiÏ ukázal, Ïe
se prosadily právû tím, co
je naprosto normální –
chytlavou melodií, siln˘m nápadem a inteligentním textem. Fakt, Ïe
obstojí i dnes je toho jasn˘m dÛkazem.
Album UNDERPOP
Recycled 2009 bylo
remasterováno z originálních pásÛ a DAT kazety.

Kromû 11 základních albov˘ch skladeb byla reedice doplnûna o 4 bonusy: dva editované singlové remixy,
jednu dosud nevydanou skladbu
a live píseÀ Gloria. Byl také zásadnû
pﬁepracován a doplnûn obal, zachycující kapelu v dobû vzniku alba.

Unikátnû byla k reedici zﬁízena
informaãní prezentace na Myspace
www.myspace.com/underpopcz,
která obsahuje jak nûkteré skladby
z alba, jejich Ïivé verze, tak videa,
vztahující se k albu a letÛm 1992–93.
kd
...a dnes 2Wings
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JUBILEUM BOHUSLAVA MARTINÒ
Bohuslav MartinÛ (1890–1959) nebyl ve své zemi „prorokem“ a zvlá‰tû na sklonku jeho Ïivota a po skladatelovû smrti, kdy jej reÏim oznaãil za neÏádoucího, daﬁilo se provozování
jeho dûl prosazovat jen velmi sporadicky a s velk˘m nasazením. O to vût‰í úkol leÏí na dne‰ních vydavatelstvích a hudebnících, aby se MartinÛ nadãasovému dílu alespoÀ dnes dostalo
pozornosti a kontextu, kter˘ si zaslouÏí. Tento a pﬁí‰tí rok se k tomu velmi nabízejí vzhledem k oslavám 50. v˘roãí úmrtí (2009) a 120. v˘roãí narození skladatele. Supraphon Music se
v‰ak snaÏí uvádût skladby MartinÛ do Ïivota dlouhodobû a soustavnû.

Foto: Z. Chrapek

M. Kožená a Ch. Mackerras v Rudolfinu

v kvûtnu t. r. I na dal‰ích nov˘ch
nahrávkách bude mít MartinÛ nezastupitelné místo. Na pﬁipravovaném
titulu Jiﬁího Bárty a PKF vedené
Jakubem HrÛ‰ou se MartinÛ první
violoncellov˘ koncert setká mj.
s Capricciem skladatelova Ïáka Jana
Nováka. Také hornista Radek Baborák se sv˘m ansámblem zaﬁadil na
svÛj pﬁipravovan˘ titul v zajímavé
dramaturgické kombinaci dvû MartinÛ skladby (Serenádu ã. 1 pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu
a kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a mal˘ bubínek).
V katalogu nejvût‰ího ãeského
vydavatelství nemÛÏe chybût Otvírá-

ní studánek, Hora tﬁí svûtel, oba
houslové koncerty ãi Rapsodie-koncert pro violu (Josef Suk, âF, V. Neumann). Také tyto a nûkolik dal‰ích
nahrávek ze supraphonského archivu se jiÏ objevily nebo ãekají na své
vydání v prÛbûhu tûchto dvou let.
Aby si pak milovníci MartinÛ mohli
vybrat z jeho nepﬁeberného díla, pﬁipravujeme pro nû pﬁehledn˘ katalog
v‰ech supraphonsk˘ch nahrávek,
které jsou v aktuálním katalogu nebo
budou vydány v prÛbûhu tohoto
roku. Tam si jistû kaÏd˘ milovník
tohoto v˘jimeãného skladatele pﬁijde
na své.
Mv

Otázka pro Adélu Pollertovou
pﬁedstavitelku titulní role baletu Zlatovláska, které právû vychází na DVD Supraphonu.
Poslední rolí, ve které vás diváci mohli vidût, je Zlatovláska ve stejnojmenném baletu pro dûti. Patﬁí k va‰im oblíben˘m?
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Zlatovláska byla vÏdycky mÛj sen, ale myslela jsem si, Ïe ji nikdy tanãit
nebudu, protoÏe Zlatovlásku jako klasick˘ balet nikdo nenapsal. A o to vût‰í
radost jsem mûla, kdyÏ tady to pﬁedstavení vzniklo a já byla obsazena do
hlavní role. Zlatovláska byla asi m˘m osudem. KdyÏ mi bylo asi pût let, tak
moje maminka pracovala na
Uãili‰ti spojÛ, kde pracoval
i pan Vladimír Franz, skladatel
hudby pro Zlatovlásku. Obãas
mû hlídal a já jsem mu tûmi jeho
drah˘mi temperami namalovala
Zlatovlásku. Byl to pﬁí‰ern˘
obraz, ale jemu se tak líbil, Ïe ho
vystavil na své vernisáÏi ve
Vald‰tûjnské zahradû. Tehdy
jsem také zaãínala s gymnastikou a potﬁebovala jsem hudbu
na jednu sestavu. Maminka Vladimíra poprosila, jestli by mi ji
nenapsal. On se akorát usmál
a ﬁekl: „Nebudu mrhat sv˘m
talentem na nûjakou minutu
deset. Rad‰i té va‰í Adélce jednou napí‰u balet. A zrovna tﬁeba
Zlatovlásku, kdyÏ mi ji tak
pûknû namalovala.“

Foto: Radovan Šubín

JiÏ v uplynulém roce se tak do
svûta rozbûhlo nûkolik nov˘ch
nahrávek i znovu vydan˘ch a modernû pﬁebalen˘ch titulÛ z archivu.
Karel Ko‰árek natoãil MartinÛ
okouzlující klavírní miniatury pod
názvem Jeux (Hry) a nûkteré z nich
zaznívají na tomto CD vÛbec poprvé.
Protagonistou unikátní nové nahrávky komorních skladeb pro violu je
Alexander Besa ve spoleãnosti dal‰ích vynikajících ãesk˘ch muzikantÛ
(Bohuslav Matou‰ek, Ludmila Peterková, Jiﬁí Bárta, Jana Bou‰ková ad.).
Jméno houslisty Bohuslava Matou‰ka (a s ním klavíristy Petra Adamce)
je pak spojeno také s reedicí kompletních skladeb pro housle a klavír
– nahrávky, která byla v roce 2001
ocenûna prestiÏní Cannes Classical
Award. Ve svûtû komorní hudby je
tﬁeba zmínit je‰tû dvojici mlad˘ch
interpretÛ; violoncellista Tomá‰ Jamník se tvorbû MartinÛ vûnuje s láskou
a zaujetím, coÏ vyústilo v neopakovatelnou atmosféru nahrávky druhé
a tﬁetí violoncellové sonáty na Jamníkovû debutu a druhém CD u Supraphonu. Jeho partner u klavíru, Ivo
Kahánek, se stejn˘m zaujetím natoãil
MartinÛ klavírní Sonátu v kontextu
Janáãka a Kabeláãe. KahánkÛv i Jam-

níkÛv debut teì po zásluze slaví
úspûchy v recenzních rubrikách
mezinárodních hudebních ãasopisÛ
(oba mj. získaly nejvy‰‰í hodnocení
10/10 v Classics Today).
Kompletní nová nahrávka MartinÛ
symfonií se SOâRem a dirigentem
Vladimírem Válkem získala oznaãení
Excepcional ve ‰panûlském ãasopise
Scherzo a jin˘m pohledem doplnila
v katalogu Supraphonu star‰í NeumannÛv komplet s âeskou filharmonií. V oblasti orchestrální a vokálnûinstrumentální tvorby pak v minulém roce Supraphon oÏivil nûkolik
nahrávek z archivu: Bûlohlávkovo
nastudování písÀov˘ch cyklÛ Nipponari a Kouzelné noci (s Dagmar Peckovou a ªubicou Rybárskou) vy‰lo
spoleãnû s kantátou âeská rapsódie
(Ivan Kusnjer). PrÛzraãná nahrávka
MartinÛ Sinfonietty La Jolla, Toccaty
e due canzoni a Concerta grossa
s PraÏsk˘m komorním orchestrem
pod vedením Ondﬁeje Kukala doplÀuje katalog o tûchto nûkolik dûl pro
mal˘ a komorní orchestr.
V tomto roce pak vydáním CD
vyvrcholí mimoﬁádná událost;
11.–12. prosince 2008 bylo posluchaãi naplnûné Rudolfinum svûdkem
svûtové premiéry Tﬁí fragmentÛ
z opery Juliette Bohuslava MartinÛ.
V˘znamu události odpovídalo
i skvostné obsazení – Magdalena
KoÏená v roli Julietty, australsk˘
tenor Steve Davislim v roli Michela
a âeská filharmonie pod taktovkou
Sira Charlese Mackerrase. Záznam
z tohoto jedineãného koncertu doplnûn˘ o Orchestrální suitu ze stejnojmenné opery vydá Supraphon
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