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JAN NECKÁ¤: KLUKY Z KAPELY JSEM P¤EMLUVIL KE ZPùVU
Album Sluneãní vûk vy‰lo v roce 1981 –
a stále se velmi dobﬁe poslouchá. Je
dÛkazem muzikantské vyzrálosti ‰éfa BacilÛ
Jana Neckáﬁe, kolektivního ducha v‰ech
ãlenÛ skupiny (vãetnû Václava Neckáﬁe)
a umu nûkolika ãesk˘ch textaﬁÛ. V dobû,
která ãeskému rocku nepﬁála, vznikla
opravdu v˘jimeãná deska. Kapelníka
a skladatele Jana Neckáﬁe se ptáme:

Jak se na svou úlohu na desce
díval vá‰ bratr Václav Neckáﬁ?
Brácha samozﬁejmû nemohl chybût, a tak jsem mu u‰il nûkolik písní
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pﬁímo na tûlo. Napﬁíklad písnû Jsem,
Ví‰ jak na mne, Apokalypsa du‰e
nebo Tv˘m dlouh˘m vlasÛm, se kterou jsme v roce 1981 vyhráli Zlatou
bratislavskou lyru. Brácha nechtûl na
albu dominovat jako sólista. Chtûl b˘t
dal‰ím ãlenem kapely.
âím noví ãlenové pﬁispûli zvuku
kapely?
Po dvaceti osmi letech si snad je‰tû
vzpomenu: PéÈa Mahrik sv˘mi
"vyhrávkami" na elektrice, Lexa svou
novou palcovou technikou v pravé
ruce a Petr Petrásek sv˘m rockem. Ve
studiu nám byli nápomocni Pavel Vûtrovec a Honza Spálen˘ jako hudební
reÏiséﬁi a Franta ¤ebíãek s Honzou
Chalupsk˘m se starali o správn˘ zvuk
BacilÛ. V dobû, kdy se nám mohlo

o dne‰ních poãítaãov˘ch moÏnostech
jen zdát, jsme udûlali ve studiu
Mozarteum i pár experimentÛ
s nahrávací technikou. Ty v‰ak neprozradím. V˘robní tajemství...
Jako skladatel jste na jednotliv˘ch
skladbách spolupracoval s pﬁedními
ãesk˘mi textaﬁi …
Zdenûk Rytíﬁ napsal ãtyﬁi texty, Eda
Kreãmar tﬁi na mou a jeden na Petráskovu melodii a Michael Prostûjovsk˘
napsal dva. Spolupráce probûhla
skvûle. Texty se nám líbily a navíc je
pánové textaﬁi vytvoﬁili za neuvûﬁitelnû krátkou dobu. Mûli jsme pak ãas
na zkou‰ení vokálÛ. ChlapcÛm
z kapely se do zpûvu sice moc nechtûlo, ale nakonec jsem je pﬁemluvil. Po
natoãení desky jsme pak mûli i nûko-
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Dá se Sluneãní vûk chápat jako
"sólovka" BacilÛ?
Po prázdninách roku 1980 jsme
mûli toãit s Bacily pro Supraphon
první samostatnou kapelovou
desku. Prázdniny jme si vyhradili
na její pﬁípravu. Kapela se v‰ak
pﬁed prázdninami rozpadla. Zbyl
jsem sám, protoÏe Ota Petﬁina v té
dobû s námi jiÏ nûkolik let (aÏ do
roku 1988) nevystupoval. Jak vÏdy
ﬁíkal mÛj bratr: nesmûl, protoÏe
délka jeho vlasÛ nevyhovovala rozmûrÛm ãeskoslovensk˘ch jevi‰È.
Sluneãní vûk tak vznikal v dobû po
odchodu bubeníka Jardy Vondráka,
kytaristy Pepíka KÛstky a baskytaristy Jindry Voboﬁila. Do kapely pﬁi‰li noví muzikanti. Kytarista PéÈa
Mahrik, baskytarista Lexa âihaﬁ
a bubeník Petr Petrásek. Bûhem
prázdnin jsme se sehrávali a sezpívávali. Pﬁipravili jsme deset
nov˘ch pÛvodních ãesk˘ch písní.

lik pﬁíleÏitostí hostovat v nahrávkách pro jiné interprety jako chlapeck˘ protipól k Jezinkám.
Album Sluneãní vûk vznikalo
v dobû, která podobné hudbû pﬁíli‰
nepﬁála; mûli jste nûjaké problémy,
zakazovala vám nûco cenzura?
Deska opravdu nemûla v médiích
na rÛÏích ustláno. Pﬁi její první prezentaci na rozhlasové stanici Hvûzda totiÏ v ranním vysílání uvedl
hudební redaktor Honza Svrãek
titulní píseÀ Sluneãní vûk, aniÏ by
tu‰il, Ïe ten den byly u benzínov˘ch
pump v âSSR zdraÏeny pohonné
hmoty. V textu písnû jsme mimo
jiné zpívali: „Auto je tvÛj hrad, do
jeho Ïil, to aby Ïil, teãe benzín. Co
se mohlo stát, Ïe zÛstalo stát? Do‰el
benzín!“ Honza Svrãek mi po odvysílání zatelefonoval, Ïe má kvÛli
písni pûkn˘ malér. Vedení âeskoslovenského rozhlasu si ho pozvalo
na kobereãek a tam ho notnû seﬁvalo. Soudruzi to pokládali za provokaci a desku v den, kdy pﬁi‰la na
pulty obchodÛ, stáhli a naãas
uzamkli do 'trezoru'. Díky tomu, Ïe
jsme pak v létû vyhráli Bratislavskou lyru, vzali desku na milost
a uvolnili z ní do vysílání dvû
skladby, které vy‰ly i na singlech –
vítûzné 'Vlasy' a Ví‰ jak na mne.
Mûla deska i pódiovou podobu?
Obû zmínûné písnû plus Sluneãní vûk, A dlouze kouká, Tak dost
a singlovou Zeì jsme hráli Ïivû na
vystoupeních a brácha byl rád, Ïe si
mÛÏe bûhem koncertu trochu odpoãinout.
top

FRANTI·EK RINGO âECH: V·ECHNO JSEM DùLAL RÁD
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V‰estrann˘ umûlec, malíﬁ, spisovatel, textaﬁ,
bubeník, herec a zpûvák Franti‰ek Ringo
âech právû u firmy Supraphon Music vydává
bilanãní dvojalbum. Jmenuje se Já jsem
básník, mistr pera a obsahuje více neÏ
ãtyﬁicet skladeb z „mistrovy“ kariéry – od
bigbítu pﬁes pop aÏ po písnû filmové, nûkteré
z nich si sám nazpíval.
Na to album bylo jistû z ãeho
vybírat!
Ano, vÏdyÈ jsem za svÛj Ïivot
natoãil pﬁes 1.300 skladeb! Sám
jsem to nevûdûl, ale pﬁátelé mi
to vyjeli na poãítaãi. Myslím si, Ïe v tom poãtu jsou
pﬁede mnou jenom Gott
a Vlach. Ty písniãky se mi
líbily tenkrát a líbí se mi
i dnes. Nostalgii ve mnû
nevyvolávají, zato Ïivé
vzpomínky ano. Je zvlá‰tní, Ïe si u kaÏdé skladby
pamatuji podrobnosti: kdy
a kde jsme ji toãili, kdo
u toho byl, jaká Ïenská
tam pﬁi‰la …

To je u na‰ich zpûvákÛ a autorÛ
písní zﬁejmû málo vídaná pamûÈ!
To není vûc pamûti. Je to zvlá‰tní
psychick˘ jev, kdy se vám vtiskne do
pamûti nûco, co pro vás má velk˘
v˘znam. VzpomeÀte na Cimrmany:
Cimrman uãil dûti, hodil mezi nû
granát a souãasnû zavolal: tﬁikrát tﬁi
je devût! A dûti si to v tom obrovském úleku, s tím citov˘m záÏitkem,
zapamatovaly. To je fixace citov˘m
záÏitkem. Cimrmani si z toho
dûlají legraci, ale ono to tak je.
Pro mû bylo kaÏdé nahrávání
silnû emotivní záleÏitostí.
Dá se o vás ﬁíct, Ïe
v‰echno, co jste dûlal,
dûlal jste rád?
Ano, nikdy jsem
nedûlal nûco, co jsem
nedûlal rád. Moje Ïena
mi vÏdycky vyãítala, Ïe
dûlám jen to, co mû baví
… ale v tom spoãívá cel˘
úspech mojí práce! âtyﬁi
roky jsem maloval, teì
malíﬁské období skonãilo
a mám smlouvu na dvû

kníÏky, baví mû psát, mám literární
období. Malovat nejménû pÛl roku
nebudu, protoÏe bych se do malování nutil.
¤ekl jste si nûkdy u nûkteré písniãky s va‰ím textem, Ïe ji interpret
nenazpíval podle va‰ich pﬁedstav, Ïe
byste to tﬁeba udûlal líp?
Ne. U ãeho jsem mohl b˘t, u toho
jsem byl a jinak jsem velmi tolerantní, respektuji umûleckou svobodu
ostatních tvÛrcÛ. KdyÏ mûl nûkdo
odli‰né pojetí od toho mého nebo si
pﬁál zmûnit slova (jako tﬁeba Karel
Gott), tak jsem bez problémÛ vyhovûl.
Supraphonské dvojalbum se dá
chápat i jako vzpomínka na va‰e
spolupracovníky, nûkteﬁí z nich uÏ
nejsou mezi námi …
Ano, v‰ech, kteﬁí uÏ tu nejsou, je
mi líto. Nejvíc mi chybí Jiﬁí Schelinger – v nûm jsem zatratil nejen v˘borného kamaráda a zpûváka, ale i skladatele. Muziku dnes tedy nedûlám,
protoÏe nemám skladatele – a se
zahraniãními vûcmi je dneska problém. Dﬁív jsem si vybral hit a na ten
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jsem napsal perfektní sloganov˘ text;
to dneska nejde. Napﬁed ten hit musí
nûkdo napsat a já neznám nikoho,
kdo by to umûl.
Na bilanãním dvojalbu jsou pﬁipomenuty i va‰e filmové písnû!
Podílel jsem se na nûkolika filmech a na v‰echny vzpomínám rád,
kaÏd˘ byl nûjak zajímav˘. Nejlep‰í
jméno mi asi udûlali Básníci, ale
v‰echny jsem dûlal rád, i kdyÏ ne
úplne kaÏd˘ se povedl. Obrovská
legrace byla tﬁeba u filmu Víta Olmera o jednom ãeském pûvcovi, kter˘ se
proslavil v Gruzii. Olmer mû obsadil
do role Jana Nerudy – a tím to úplne
zniãil. V té dobû jsem byl císaﬁ ãeského hard-rocku, v‰ichni mû tak znali,
a najednou jsem tam sedûl jako Neruda! Mûla to b˘t váÏná scéna – a celé
kino propuklo ve smích.
top
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IVAN ÎENAT¯:
V LOND¯Nù P¤IJALI FOERSTRA SKVùLE!
Ivan Îenat˘ patﬁí k nejúspû‰nûj‰ím ãesk˘m houslistÛm, ve svûtû je moÏná úplnû nejúspû‰nûj‰í. Jeho zaslouÏen˘ vûhlas je samozﬁejmû vykoupen obrovskou pílí a tvrdou prací. Dnes Ïije
v Nûmecku, kde ãasto koncertuje a také vyuãuje, pﬁiãemÏ, jak s p˘chou ﬁíká, tﬁi, ãtyﬁi jeho studenti pﬁed sebou mÛÏou mít skvûlou kariéru. V pﬁípadû Ivana Îenatého lze bez nadsázky
mluvit o hvûzdû klasickohudebního nebe. A jak uÏ to u opravdov˘ch kapacit (v jakémkoliv oboru) b˘vá, je to ãlovûk nesmírnû skromn˘ a vdûãn˘ za v‰echno, co mu Ïivot pﬁinesl. Stejnû
upﬁímnû dûkuje i sponzorÛm, kteﬁí se podíleli na vydání jeho supraphonského alba s obûma houslov˘mi koncerty Josefa Bohuslava Foerstera (mimochodem – oba dva koncerty spolu
na jednom nosiãi vycházejí vÛbec poprvé). K událostem vydavatelské sezóny jistû patﬁí i to, Ïe BBC Symphony Orchestra vydává album právû u Supraphonu.
v posledních dvaceti letech zase …
Odpovûì na tyto otázky je velice
obtíÏná. Myslím si, Ïe je to víc témat
pro muzikology. Pro nás – muzikanty je dÛleÏité jeho hudbu hrát. Jít do
toho upﬁímnû. A jsem pﬁesvûdãen,
Ïe to bude mít efekt.
Jak ãlenové BBC Symphony
Orchestra Foersterovo dílo pﬁijali –
a mimochodem: myslíte si, Ïe kdyby
nebyl ‰éfem tohoto orchestru Jiﬁí
Bûlohlávek, dostalo by se na jeho
repertoár?
Mû osobnû by asi vÛbec nenapadlo
nabízet nahrávání Josefa Bohuslava
Foerstera do Lond˘na, kdyby tam Jiﬁí
Bûlohlávek nebyl. Jeho tamní pÛsobení byla urãitû velká pomoc.
A k tomu pﬁijetí: bylo velmi pﬁíjemné. âlenové orchestru chtûli dostat
notov˘ materiál mûsíc dopﬁedu, protoÏe v‰ichni hráãi si chtûli své party
nacviãit. A kdyÏ jsem pﬁijel na první
zkou‰ku, rovnou jsme natáãeli! To je
pro muzikanta pohádková situace, to
je krása. Myslím si, Ïe neexistuje nic
lep‰ího, neÏ takovéto profesionální
pﬁijetí.
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Na va‰em novém CD je jedna Ïivá
a jedna studiová nahrávka …
Nahrávka Druhého koncertu je studiová, nahrávka Prvního koncertu je
sestﬁihem z generálky a veﬁejného
koncertu. Musím ale ﬁíct, Ïe rychlost
té studiové nahrávky byla tak neobvyklá, Ïe se dá mluvit v podstatû
o stejném zpÛsobu práce. Zahráli
jsme jednu vûtu, pak jsme ji zahráli
podruhé a pan reÏisér s námi ‰el na
kafe. Dá se tedy mluvit o dvou adekvátních nahrávkách.
top

Na znaãku Supraphonu se vracíte
po 14 letech – jak ten návrat proÏíváte?
ProÏívám to jako ‰tastné nové setkání, tu pauzu nijak nedramatizuji,
takové vûci se prostû stávají. Mezitím
jsem natáãel pro jiné firmy, aÈ uÏ
u nás nebo v cizinû. Situace v Supraphonu se ale v˘raznû zmûnila
a tû‰ím se na dal‰í spolupráci, která
se r˘suje. Vûﬁím, Ïe to bude fungovat
dobﬁe, i kdyÏ se dnes musí o kaÏd˘
titul bojovat se sponzory a uÏ to není
tak, jako dﬁív, kdy se plánovalo na
dlouhá a dlouhá léta dopﬁedu.
Je, podle vás, hrán Josef Bohuslav
Foerster tak, jak si zaslouÏí?

Samozﬁejmû ne. Je otázka, jak to
bude vypadat v budoucnosti;
podobnû jsme mohli pﬁed lety mluvit o MartinÛ a Janáãkovi, a v pﬁípadû tûchto autorÛ „se to povedlo“.
Dneska uÏ nikdo nepochybuje
o tûchto skladatelích ani v celosvûtovém kontextu. S Foersterem je to
zatím jiné, tohoto autora prostû
neznají. KdyÏ jsem odjel do Lond˘na, nemûl jsem ani tak strach ze
samotného provedení Foersterova
díla, jako spí‰ z toho, Ïe mû ãekalo
hodinové interview na BBC, kde
jsem v angliãtinû musel odpovídat
na zapeklité otázky: proã to vzniklo,
proã na Foerstera zapomnûli za
1. republiky a proã po válce a proã
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Hana Maciuchová se stala
kmotrou novému CD
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Pavel Vrba o Jaromíru Vomáãkovi, autorovi písniãky BûÏ domÛ, Ivane…

Byl z rodu „bohémÛ“, v tom voÀavém slova
smyslu, kteﬁí Ïelbohu vymírají a bez nichÏ
bude ve vyná‰eném „svûtû trhu“ kapka rosy
míÀ prÛhledná a zlaté kapradí jenom
zelené... Jeho bohémství se projevovalo
i v oblékání. Ne ve v˘stﬁedním stﬁihu nebo
módních barvách, ale v tom, Ïe mu bylo
úplne jedno co nosí, a vÛbec ‰acení povaÏoval
za nudnou zdrÏovaãku. Mûl vÏdycky jenom
jeden oblek, ten nosil dva tﬁi mûsíce, pak ho
odloÏil a koupil si nov˘. I datum svatby
s Yvettou Simonovou volil nejspí‰ podle stáﬁí
obleku. KdyÏ si ﬁekli své „Ano“, mûl pr˘ ‰aty
tenkrát zrovna necel˘ t˘den...

Za jednu nezapomenutelnou,
napsanou v roce 1968, kterou si
zpíval cel˘ národ, dostal nejkurióznûj‰í nejvût‰í „balík“, jak˘ mu byl
kdy vyplacen. PíseÀ se jmenovala
BûÏ domÛ Ivane... a honoráﬁ, kter˘
následoval, byl v „tvrdejch“: zákaz
ve‰keré ãinnosti...
Vomáãka tím velmi trpûl, byl exhibicionista, jako je ostatnû skoro
kaÏd˘ kum‰t˘ﬁ, a psát pod cizím jménem, jako to dûlali druzí - zakázaní,
jeho Ïivotnímu stylu moc nesedûlo.
I kdyÏ se to snaÏil nedávat najevo,
trápil se a nechtûnû svou nervozitu
pﬁená‰el na okolí. Zdálo se, Ïe svÛj
bezedn˘ pytel srandy zapomnûl
nûkde na Bartolomûjské... Nebyl to
uÏ ten star˘ Jarda Vomáãka. Jeho
srdce, které zvládlo dva infarkty,
koralo, aÏ ho dostal záchvat tﬁetí,
poslední. PﬁeÏil svého „Ivana“
o deset let.
„Vãera mi bylo pûtapadesát, vÏdyÈ
pûtapadesát, to není Ïádn˘ vûk...„
dalo by se ponûkud kostrbatû variovat na jeho známou píseÀ z Fausta.
·koda ho. Byl to krásnej blázen...
(z knihy Pavla Vrby Yvetta Simonová a její osudoví muÏi)
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Dobﬁe mínûná rada
aneb
BûÏ domÛ Ivane
JAROMÍR VOMÁâKA
BûÏ domÛ Ivane
ãeká tû Nata‰a
bûÏ domÛ Ivane
tady tû holky nemilujou
BûÏ domÛ Ivane
ãeká tû Nata‰a
bûÏ domÛ Ivane
a víc se nevracej

âlovûk musí Ïasnout, kolik toho
Jaromír Vomáãka udûlal a dá se ﬁíct,
Ïe co píseÀ, to vût‰inou ‰lágr...

V pátek 8. srpna 2008 uvede Supraphon Music na trh CD s kompilací
písniãek o roce 1968. Vomáãkova
ãastu‰ka o k˘Ïenû rychlém návratu
Ivana k Nata‰e stojí v záhlaví sestavy.
Hudební publicista Jiﬁí âern˘ jako
sestavovatel v˘bûru nahlédl tu dobu
se zku‰eností rádiového pamûtníka
a péãí o v‰echny podoby hudebního
vyjádﬁení názoru, pocitu i smutku.
Vedle skladeb zaﬁaditeln˘ch do nejlep‰ího stﬁedního proudu (Rekviem
Evy Pilarové, Modlitba Marty Kubi‰ové nebo Krysaﬁ Waldemara Matu‰ky) tu najdete také skladby rockové
(Balada o smutnom Jánovi od PrúdÛ,
Synkopy 61 a jejich Válka je vÛl nebo
Den ‰testí Petra Nováka). Nepﬁedstavitelná by byla absence muÏÛ s kytarou: Karel Kryl a Bratﬁíãek, Jaroslav
Hutka a Pravdûpodobné vzdálenosti,
Ticho Bohdana Mikolá‰ka ãi Vladimír Merta s UÏ dlouho se mi zdá jsou
nûkter˘mi z nich. Tahle kompilace
není nahodil˘m pﬁíbalem ke vãerej‰ím novinám. Bez zam˘‰len˘ch
vstupních ambicí automatické dÛleÏitosti je to kompetentní v˘bûr
hudebních vzpomínek na dobu
v na‰ich Ïivotech tûÏko opomenutelnou, mnohdy se smutn˘mi dopady
na muziku i lidi.

MICHAL TUâN¯
NA REPREZENTATIVNÍM DVD
STODOLA MICHALA TUâNÉHO 2008
Sobota 16. 8. Ho‰tice
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Fidlej a hraj. Obsahuje jedenadvacet
audiovizuálních záznamÛ Tuãného
zpûvu s rÛzn˘mi skupinami, klipy
a filmeãky (od Feleeny z El Pasa pﬁes
Tam u nebesk˘ch bran aÏ po smûs
lidovek Ty hvûzdiãko malá), a také
témûﬁ hodinov˘ dokumentární snímek Davida Urbana Poslední kovboj.
Ti, kteﬁí Michala Tuãného znají, jistû
si ho rádi pﬁipomenou „v akci“. Ti,
kteﬁí ho neznají (ale takov˘ch zﬁejmû
moc není), se seznámí s v˘sostn˘m
zpûvákem, countrymanem a dobr˘m
ãlovûkem, jak˘ch na‰e populární
hudba rozhodnû nemá pﬁebytek.
O Michalovi Tuãném se ﬁíkalo, Ïe zpíval srdcem; dodejme, Ïe srdcem i Ïil.
top
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Jestli nám nûkdo v ãeské muzice
chybí, je to jistû Michal Tuãn˘.
Ode‰el pﬁedãasnû, pﬁesto za sebou
nechal obrovské mnoÏství práce.
Nahrávky s nejrÛznûj‰ími kapelami
(zdaleka nejen s Greenhorns, TuãÀáky ãi Fe‰áky, ale také tﬁeba s jihoãesk˘m Weekendem) a dueta
s pﬁedními kolegy z branÏe patﬁí
stále k nejpopulárnûj‰ím – a slu‰í
se dodat: také k nejkvalitnûj‰ím,
které v ãeské (pﬁedev‰ím) country
muzice vnikly. O to víc mrzí
pomy‰lení, co v‰echno mohl je‰tû
Michal Tuãn˘ dokázat a kam by se
jeho hudební cesty mohly ubírat.
S pravdûpodobností hraniãící s jistotou by toho bylo hodnû; Michal
Tuãn˘ vÏdycky hledal nové cesty,
vÏdycky se snaÏil pﬁinést do své
hudby nûco nového. A témûﬁ
pokaÏdé se strefil. Kvality jeho produkce z nûj udûlaly legendu je‰tû
v dobû, kdy Ïil. Míval pﬁezdívky
pﬁevzaté z jeho písní (poslední kovboj, medvídek, bájeãnej chlap), lidé
ho mûli rádi. A mají dodnes – stále
se napﬁíklad na jeho poãest scházejí na kaÏdoroãním setkání Stodola
Michala Tuãného. Je to jakási „ekumenická m‰e za Michala“, hold mu
sem pﬁicházejí vzdát vyznavaãi
a aktéﬁi nejrÛznûj‰ích hudebních
ÏánrÛ a stylÛ. Tuãného to, pokud se
dívá odnûkud shÛry, jistû tû‰í; i on
hledal a propojoval, aÈ uÏ ‰lo o lidi
ãi o hudbu. ZaplaÈ pánbÛh za to!
Hodnû z toho, co v‰echno Michal
Tuãn˘ stihl, nabízí v˘bûrové DVD
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V I Z I T K A

IVO

KAHÁNEK

Vítûz mezinárodní soutûÏe PraÏské jaro, laureát mezinárodních soutûÏí Concertino Praga (1994), Chopinovy soutûÏe v Mariánsk˘ch Lázních (1997), Vendôme Prize Competition - Central Europe (2003) a drÏitel zvlá‰tní ceny v soutûÏi Maria Canals v Barcelonû (2001). Je absolventem Janáãkovy konzervatoﬁe v Ostravû (Marta Toaderová) a Hudební fakulty AMU v Praze (prof. Ivan
Klánsk˘). Má za sebou rovnûÏ stáÏ na Guildhall Schoolof Music and Drama
v Lond˘nû. Zúãastnil se mistrovsk˘ch kurzÛ u Karl-Heinze Kämmerlinga,
Christiana Zachariase, Eugena Indjiçe, Alicie de Larocha a Imogen Cooper.

klavírista

Ivo Kahánek je pravideln˘m hostem koncertních pódií u nás i v zahraniãí,
vãetnû prestiÏních festivalÛ (PraÏské jaro, Beethovenfest Bonn, Encuentro
de Santander, Ticino Musica). Spolupracuje s pﬁedními orchestry, napﬁ.
âeská filharmonie, Orchestr WDR Köln, Orchestr Hlavního mûsta Prahy FOK,
Symfonick˘ orchestr âeského rozhlasu, Filharmonie Brno, Janáãkova filharmonie Ostrava. Mezi v˘znamné koncertní pﬁíleÏitosti Ivo Kahánka patﬁí loÀsk˘ lond˘nsk˘ debut s BBC Symphony Orchestra (B. MartinÛ - Inkantace) pod
vedením Jiﬁího Bûlohlávka v Royal Albert Hall v rámci festivalu BBC Proms.
V roce 2007 podepsal exkluzivní smlouvu se spoleãností Supraphon Music
a vydal spoleãné album s violoncellistou Tomá‰em Jamníkem. Na dramaturgii prvního CD, které obsahuje skladby Bohuslava MartinÛ, Leo‰e Janáãka
a Miloslava Kabeláãe navázalo album, jenÏ vy‰lo letos na konci kvûtna.
Tomá‰ Jamník a Ivo Kahánek tentokrát nahráli skladby Bohuslava MmartinÛ, Petra Ebena a Lubo‰e Sluky.
Na konci srpna vyjde Ivo Kahánkovi první samostatné album na znaãce Supraphon. CD bude obsahovat i neprávem opomíjená Kabeláãova preludia dobou
svého vzniku korespondující se Sonátou MartinÛ. CD ozdobí svûtová premiéra nahrávky Tﬁi fugy Leo‰e Janáãka.
www.ivokahanek.cz

Napsali o Jubilejní edici prvního alba Marsyas
První album Marsyasu nepochybnû patﬁí k opravdov˘m klenotÛm
v historii ãeského folku a rocku,
k nejlep‰ím deskám své doby,
k nahrávkám, jejichÏ v˘znam po tﬁiceti letech nijak nezeslábl. Pﬁidan˘
disk je cenn˘ z mnoha dÛvodÛ: ve
zvukovû velmi dobré podobû dokumentuje, jak písniãky znûly ve
sv˘ch pÛvodních verzí jen s kytara-

mi, navíc pﬁiná‰í autentické verze
textÛ, jak znûly pﬁed vynucen˘mi
úpravami.
mGuide
Eponymní album Marsyas bylo
úspe‰né uÏ v normalizaãním âeskoslovensku, ãasopis Melodie mu
dokonce pﬁiﬁknul titul Tip roku 1978.
Co je v‰ak dÛleÏitûj‰í: deset písniãek,

vzhledem k létÛm, v nichÏ vznikly,
ponûkud paradoxnû vonících svobodou, se neoposlouchalo dodnes...
Konfrontace bohatého studiového
zvuku Zmrzlináﬁe a dal‰ích slavn˘ch
písní s jejich autentick˘m znûním
v provedení tﬁí hlasÛ, dvou kytar
a jedné foukací harmoniky je stejnû
zajímavá jako moÏnost pﬁeãíst si
v bookletu slova, která se nakonec do

v˘sledn˘ch verzí jednotliv˘ch písní
nedostala.
T˘deník Rozhlas
…mÛÏeme si znovu uvûdomit,
nakolik v˘jimeãnû toto trio tﬁí rozdíln˘ch specifick˘ch individualit dokázalo v "posvûcen˘ch" chvílích své
schopnosti a talenty nejen sãítat, ale
snad pﬁímo násobit... sly‰íme, jak
úzce propojen˘, trojjedin˘ organismus tehdej‰í Marsyas byli. Marsyas
jsou i po 30 letech ‰pickoví!
MF Dnes

Foto: M. Jirsa

Ide o chuÈovku nielen pre pamätníkov vypredan˘ch koncertov niekdaj‰ieho Marsyasu v Malostranskej
besede, ale aj neobyãajne cenn˘
prvok do mozaiky histórie ãeského
folku. Takto obohatenej (!) reedícii sa
ÈaÏko odoláva…
T˘ÏdeÀ
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