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ZUZANA MICHNOVÁ & OSKAR PETR:
MARSYAS BEZ OPRAV – JAKO BEATLES!
V roce 1978 vydala kapela Marsyas (Zuzana Michnová, Oskar Petr, Petr Kalandra) stejnojmenné album, které dnes patﬁí k základním kamenÛm
ãeskoslovenského folk-rocku. Díky firmû Supraphon Music vychází toto album na 2CD v jubilejní edici spolu s akustick˘mi demo verzemi v‰ech písní
oné slavné desky. Dvou protagonistÛ tehdej‰ích Marsyas, Zuzany Michnové a Oskara Petra, se ptáme:
Foﬁt, Hynek Îalãík) se zvukem témûﬁ
akustick˘m, tak, jak vznikaly ty zmínûné „demo“ nahrávky.
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Opravdu jste o tûch nalezen˘ch
nahrávkách celé roky nevûdûla?
Z. M.: Vûdûla jsem, Ïe nûkde uloÏeny jsou, ale spletla jsem se, co se t˘ãe
místa uloÏení. Mûla jsem krabici, do
které jsem ty pásy dávala, aby se
nezaprá‰ily a nezniãily. Myslela jsem
si ale, Ïe jsem je odvezla na chalupu,
tak jsem to tam prohledala, pﬁevrátila v‰echny staré Ïidle, ale nena‰la
jsem je. Tak jsem se alespoÀ rozhodla, Ïe ty Ïidle spálím. Pásky jsem
nakonec na‰la v Praze.
Oficiální album jste natáãeli
v Mozarteu, ty demosnímky údajnû
u Oskara Petra doma v jídelním
koutû; je to tak?
O. P.: Ano, ta „dema“ vznikla
bûhem jednoho odpoledne, nûkteré
písniãky na první pokusy, protoÏe
jsme si je pÛvodnû natáãeli jenom
pro sebe, pro studijní úãely. Ov‰em
i to oficiální album v Mozarteu vznikalo pomûrnû rychle: na osmistop˘
magnetofon bûhem dvanácti dnÛ.
Nahrání, smíchání i mastering! ·lo to
tedy opravdu rychle, bez moÏností
computerov˘ch oprav, ostatnû stejnû,
jako to dûlali Beatles, ti hráli taky bez
oprav?!
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ProÏíváte nostalgii, kdyÏ ty
nahrávky vidíte novû vydané
a vedle sebe?
Z. M.: Nostalgie to pro mû není,
ale samozﬁejmû to vítám. Aã svoje
nahrávky nikdy neposlouchám,
pﬁednedávnem jsem to udûlala
(bylo mi ﬁeãeno, Ïe pﬁed setkáním
s novináﬁi by to bylo dobré) –
a mûla jsem z toho velkou radost.
V‰echno je tak, jak má b˘t; kdyÏ si
to nûkdo po tûch tﬁiceti letech pustí
s takovou radostí jako já, bude to
dobﬁe.
O. P.: Je vynikající, Ïe to pÛvodní
album vychází spoleãnû s na‰imi
tehdej‰ími akustick˘mi „demo“
snímky stejn˘ch písniãek (Zuzana
je náhodou na‰la nûkde v krabici ve
sklepû). Tohle spojení má takov˘,
ﬁekl bych, trochu intelektuálnûj‰í
‰mrnc. Kdyby vy‰lo jenom samotné
album, pﬁipadalo by mi to málo
(ono uÏ na CD vy‰lo). Takhle ov‰em
vzniklo zajímavé ãasové pﬁemostûní
od oficiální nahrávky alba pﬁes ta
nalezená „dema“ aÏ k dne‰ku. Pro
lidi, které to zajímá, je ta vûc pozoruhodná: pustí si ty písnû vedle
sebe a zjistí, kde jsme tehdy byli.
A mÛÏou srovnat zvuk oficiálního
alba, které jsme natáãeli s na‰imi
kamarády (Ondﬁej Soukup, Jiﬁí
Tomek, Michael Kocáb, Emil Viklick˘, Jan Kubík, Honza Hrub˘, Pavel

MICHAL VIEWEGH POMÁHÁ UNAVEN¯M RODIâÒM

Michal Viewegh je znám tím, Ïe ve
sv˘ch knihách hodnû ãerpá ze svého
osobního Ïivota; u stolu s námi sedí
i dvû Vieweghovy dcery a my se
ptáme:
Do jaké míry jsou autobiografické i Krátké pohádky pro unavené
rodiãe?
Sedíme tady pﬁes stÛl naproti Sáﬁe
a Báﬁe, kter˘m jsou tﬁi a pût let, takÏe
nemÛÏu popﬁít, Ïe urãit˘ autobiografick˘ základ v nich je. Dokonce tam
jsou i stejná jména. Nicménû: chtûl
jsem mít pﬁi psaní svobodu, takÏe
jsem se úplnû odﬁízl od pﬁedloh skuteãn˘ch rodiãÛ. V knize je maminka
lékárnice a tatínek herec, takÏe ta

kníÏka je skuteãnû fabulovaná, vût‰ina pﬁíhod je v ní zcela smy‰len˘ch.
Je ale jasné, Ïe vychází z m˘ch kaÏdodenních zku‰eností – jenom pﬁetransformovan˘ch. Pﬁevtûlen˘ch do
tûch pohádek – spí‰ pro dospûlé.
Byl nebo je‰tû jste unaven˘ rodiã?
Mojí první dceﬁi je ãtyﬁiadvacet,
takÏe pﬁed mnoha, mnoha lety jsem
unaven˘ rodiã byl. Pak jsem mûl dvacetiletou pauzu, a teì uÏ zase jsem
unaven˘ rodiã.
âetl jste ty pohádky dûtem, pﬁípadnû manÏelce – a co jim ﬁíkali?
âetl jsem je dûtem, na nich jsem si
testoval jejich srozumitelnost, délku
textu a tak dál. Samozﬁejmû, jakmile
holky usly‰ely svoje jména, hned se
rozzáﬁily; v tomhle ohledu jsou trochu jiné posluchaãky, neÏ jiné dûti.
Jinak jsem si pﬁi pﬁedãítání uvûdomoval, Ïe ty pohádky jsou (v duchu
názvu té knihy) skuteãnû spí‰ pro

rodiãe. S urãit˘m dovysvûtlením jsou
to ale texty, které je moÏné docela
dobﬁe ãíst i dûtem a o pﬁíhodách
z knihy si s nimi povídat.
Myslel jste na to, Ïe by ta kniha
mohla b˘t tak trochu posílením na
duchu pro (unavené) rodiãe?
Mnoho m˘ch pﬁátel ﬁíká, Ïe veãerní ãetba pohádek dûtem je pro nû utrpením, Ïe se u toho nudí, Ïe pûkné
kníÏky uÏ vyãerpali a zbyly právû ty
nudné; a Ïe ãasto nemÛÏou najít nic
zajímavého, co by ty dûti bavilo, bylo
pro nû srozumitelné a hlavnû u ãeho
by se oni sami, tedy ti rodiãe nenudili. KdyÏ to ﬁeknu trochu v nadsázce,
psal jsem tuhle kníÏku tak trochu
jako odborov˘ pﬁedák rodiãÛ, chtûl
jsem napsat texty, které by se líbily
i rodiãÛm. Texty, které by je nenudily. Snad se to povedlo.
Kdo pﬁi‰el s my‰lenkou vydat
knihu na CD?

Byl to Supraphon a já jsem po
dohodû s vydavatelem knihy souhlasil. V souãasné dobû zaÏívají audioknihy velk˘ boom, v mém pﬁípadû
jde uÏ o tﬁetí knihu vydanou ve zvukové podobû. V tomhle pﬁípadû Supraphon navrhl i Sa‰u Ra‰ilova jako
interpreta, a ta volba mû potû‰ila.
Jak se vám líbí obal CD?
Líbí, je pûkn˘. Mám radost z toho,
Ïe kopíruje grafiku kníÏky – mám
totiÏ rád, kdyÏ vûci tvoﬁí logickou
vazbu. A to se tady povedlo.
top
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Krátké pohádky pro unavené rodiãe, roztomilá kníÏka Michala Viewegha, se díky firmû Supraphon Music doãkala zvukové podoby.
Na stﬁíbrné kotouãky ji pﬁevedl herec Sa‰a Ra‰ilov, kter˘ do pﬁíbûhÛ mohl vloÏit i znaãnou ãást sv˘ch osobních zku‰eností.
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Michal Prokop PO¤ÁD TO PLATÍ
Taky vám jistû hrálo do ruky, Ïe jste
vlastnû – vãetnû personálního obsazení
Framusu „model Kolej Yesterday“
v ãele s Janem Hrub˘m – zaplnil místo
po Vladimíru Mi‰íkovi, kter˘ mûl
zákaz vystupování.
On je to ãásteãnû m˘tus, ãásteãnû
pravda. Ano, stylovû jsem to místo zaplnil, byÈ zpívám jinak. Ale byla to tatáÏ
parketa „rockového písniãkáﬁství“.
Ov‰em tﬁeba o tûch muzikantech to
pravda není, protoÏe kromû Hrubého
tam v‰ichni ostatní b˘valí ãlenové
ETC.. pﬁi‰li aÏ poté, co jsme repertoár
Koleje Yesterday uÏ cel˘ rok hráli. A to
jako kapela se zdvojen˘mi klávesami
a bez kytary. AÏ kdyÏ ‰el jeden z klávesistÛ Honza Koláﬁ na vojnu, pﬁi‰li Jirka
Vesel˘ s Kulichem Pokorn˘m.

Co to bylo na zaãátku za hudbu?
Kytarové instrumentálky od Shadows
a podobn˘ch kapel. Hrál jsem sólovou
kytaru. SnaÏili jsme se hrát co nejlíp, ale
ve chvíli, kdy jsme dosáhli jakés takés
kvality, do‰lo nám, Ïe to vlastnû nikoho
nezajímá. Následovalo krátké období,
kdy s námi zpíval ná‰ mlad‰í spoluÏák
z gymplu Karel Zich. On byl ale uÏ v té
dobû jednoznaãnû orientován na Elvise
Presleyho, kterého zpíval stra‰nû dobﬁe,
ale my jsme tuhle muziku dûlat nechtûli, takÏe jsme se asi po pÛl roce v klidu
roze‰li. Teprve potom, nûkdy v roce
1967, jsem se ke zpívání odhodlal já.
Bylo to víceménû z nouze, protoÏe jsme
nemohli najít nikoho, kdo by byl schopen a ochoten zpívat hudbu, kterou
jsme mûli rádi. Na jedné stranû byly
totiÏ ty melodie elektrick˘ch kytar, které
nám tak imponovaly, a na druhé stranû
jazz, kter˘ jsme poslouchali a na kter˘
jsme poﬁád chodili do Reduty a Violy.
Poslouchali jsme Adderleyovce, Jimmyho Smithe... a taky uÏ Raye Charlese.
Bylo va‰e první album Blues In Soul
jak˘msi „best of“ koncertního repertoáru, nebo na nûm nûco podstatného z té
doby chybí?
Bylo to v‰echno, co jsme dobﬁe umûli
a povaÏovali za nejlep‰í. Ov‰em uÏ pﬁed
tímhle albem jsme natoãili nûkolik
singlÛ a EPãko, ov‰em mezitím se párkrát vymûnila dechová sekce, takÏe
zvuk kapely je na tûchhle star‰ích
nahrávkách, které jsou k prvnímu albu
pﬁidány jako bonusy, trochu odli‰n˘.
Hráli jste v˘hradnû pﬁevzaté písniãky, ale s blíÏícím se koncem 60. let uÏ
zvolna zaãínaly i ãeské kapely skládat.
Vy jste o tom taky pﬁem˘‰leli?
V dobû prvního alba je‰tû moc ne.
Album jsme ale natáãeli na podzim
1968, tedy po sovûtské okupaci a po
na‰em návratu z mûsíãního pobytu
v Nûmecku, kde jsme byli v takovém
„cviãném exilu“. Ve Frankfurtu jsme
hráli s jednou anglickou kapelou, která
nás docela ovlivnila v takovém otevﬁenûj‰ím stylu, kter˘ obsahoval i nûco víc
neÏ jednoznaãn˘ soul. V˘sledkem toho
byla jediná moje vlastní skladba, která
na té desce je, titulní Blues In Soul,
paradoxnû instrumentálka, tak trochu
ve stylu Wese Montgomeryho, jak hrával jeho vûci anglick˘ varhaník Brian
Auger. To byl takov˘ pﬁedstupeÀ vlastní
tvorby. Ale Ïe bychom nûjak koumali
nad tím, Ïe jsme epigoni, to nás ani
nenapadlo, protoÏe tady nikdo nic
podobného nehrál.
S pÛvodním repertoárem jste pﬁi‰li
na následujícím albu Mûsto ER, jehoÏ
nejzásadnûj‰ím momentem je bezmála
dvacetiminutová titulní skladba. V té
dobû se s takto rozmûrn˘mi celky ve
svûtû teprve zaãínalo. Jak vznikla?
To je docela zajímavá historie. PÛvodnû to byly dvû samostatné anglicky zpívané skladby. Ale my jsme tehdy narazili na dvû kapely, které jsou podle mû
na téhle skladbû otevﬁenû k poznání.
Jednak Blood Sweat & Tears, které mi
poprvé pou‰tûl spisovatel Jiﬁí Mucha,
kdyÏ jsem k nûmu chodil na Hradãany
do jeho slavného domu, kde se kromû
v‰elijak˘ch jin˘ch vûcí také poslouchala muzika, kterou vozil zvenku.
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Byl Framus Five va‰e první kapela?
Ano, je to tak. První a víceménû jediná. Sice jsem v období 1971 aÏ asi 1979
mûl pár rÛzn˘ch odskokÛ, ale v bigbítu
Framus byl a zÛstal pro mû jedin˘.
Vznikl uÏ nûkdy v roce 1963, tehdy se
je‰tû tak nejmenoval a hrál hudbu znaãnû rozdílnou od té, kterou se pozdûji
proslavil.

A druhá inspirace byl – moÏná to bude
znít zvlá‰tnû – Arthur Brown, kter˘ mûl
tehdy hit Fire. Ten jsme hráli a nûkteré
jeho harmonické a instrumentaãní
postupy nás hodnû ovlivnily.
No a kdyÏ jsme byli v roce 1969 nebo
1970 v Polsku, narazili jsme na Czeslawa Niemena, kterého jsme sice uÏ znali
jako pojem, ale tehdy jsme se s ním se‰li
osobnû a odehráli s ním nûkolik koncertÛ. Mûl zrovna kapelu Enigmatic, sestavenou ze ‰piãkov˘ch jazzmanÛ, a dûlal
muziku, postavenou na poezii a rozmûrn˘ch celcích. To byla tﬁetí inspirace
pro Mûsto ER.
Pﬁipou‰tím, Ïe za rozhodnutím udûlat dlouhou skladbu na celou stranu
desky stálo i to, co já jsem dnes uÏ
dávno opustil, ale s ãím tehdej‰í progresivní rockov˘ svût koketoval, totiÏ
snaha dokázat, Ïe taky dûláme opravdové umûní. To byl ostatnû taky dÛvod,
proã jsme oslovili Petra Hanniga, kter˘
tehdy je‰tû zdaleka nemûl tu povûst
jako v 80. letech, byl vystudovan˘ skladatel a umûl vûci, na které jsme my bez
hudebního vzdûlání nemûli. A je pravda, Ïe v˘raznû dotvoﬁil zvuk té skladby.
Jak se stalo, Ïe Mûsto ER otextoval
Josef Kainar?
Takové vûci obvykle b˘vají postavené
na náhodách a tahle nebyla v˘jimkou.
KdyÏ jsme zjistili, Ïe je je‰tû na Supraphonu moÏnost natoãit album, ale angliãtina uÏ nepﬁichází v úvahu, pﬁem˘‰leli
jsme, kdo by mohl tuhle dvacetiminutovou plochu pokr˘t, kdo to bude umût
a vypadnou z nûj jiné vûci neÏ ty, které
jsme znali z tehdej‰ího ãeského bigbeatu, tedy tﬁeba od Petra Nováka nebo
Olympiku. No a ná‰ producent Hynek
Îalãík nabídl Kainara, se kter˘m se znal
od dûtství díky rodiãÛm. TakÏe jsme za
ním jeli na Dobﬁí‰, on v té dobû stonal,
stra‰nû dlouho uÏ nic nepsal a ﬁekl, Ïe
ani nic psát nebude. My jsme mu nicménû pou‰tûli spoustu muziky, jak na‰í,
tak od na‰ich oblíbencÛ, a to se mu líbilo, protoÏe byl sám muzikant. No
a nakonec jsme ho na to portské – nebo
co se to tehdy pilo – prostû zlomili.
UÏ bylo naznaãeno, Ïe po Mûstu ER
se Framus Five rozpadl a vy jste ‰el
zpívat stﬁední proud – spolupracoval
jste tﬁeba s Hanou Zagorovou nebo
Evou Pilarovou. Jak uzrálo rozhodnutí
vrátit se na rockovou scénu?
Koncem roku 1978 uÏ jsem to u popíku nemohl vydrÏet a vûdûl jsem, Ïe
musím zkusit znovu zaloÏit Framus.

Bylo album Kolej Yesterday od samého zaãátku plánováno jako první díl
volné trilogie?
Láìa Kantor to tak urãitû cítil a mluvil o tom.
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Napsal jsem první písniãku, jmenovala
se V‰echno mi dej, kterou mi nabídl
natoãit Panton, a kapela, která mû
doprovázela a jinak normálnû hrála
s Milanem Drobn˘m, se pak stala jádrem nového Framusu. Byli v ní muzikanti, se kter˘mi jsem dﬁív pracoval,
Ivan Trnka a Miki Bláha, a s nimi a dal‰ími jsem posléze natoãil album Holubí
Dante. Mezitím jsem je‰tû udûlal zajímavou Ïivotní zku‰enost, kdy jsem jako
sborista odjel s Karlem Gottem na pût
nedûl do Západního Nûmecka. To, co
jsem tam vydûlal, mi na rok zajistilo
Ïivobytí, takÏe jsem si mohl dovolit dát
kapelu dohromady a postavit repertoár.
To byla léta 1979, 1980. Ale musím ﬁíct,
Ïe ty zaãátky byly velmi kru‰né. Nedovedl jsem pochopit, Ïe nikdo neví, Ïe uÏ
nejsem v popíku, Ïe jsem se vrátil. Od
Mûsta ER uplynulo skoro deset let, publikum zestárlo, muzika se zmûnila, já
myslel, Ïe naváÏu, kde jsem skonãil,
a ono to najednou tak úplnû ne‰lo.
Natoãili jsme tedy album Holubí
Dante, dodnes moji jedinou plnû autorskou desku, kterou jsem celou napsal
a aÏ na jedinou v˘jimku i zaranÏoval
sám, ale do‰lo mi, Ïe prostû nejsem Stevie Wonder, kter˘ se mÛÏe spolehnout
sám na sebe, ale musím mít spoluhráãe,
kteﬁí nebudou ãekat, aÏ jim ﬁeknu, co
mají hrát.
Mûl jste v té dobû nûjakou vizi, kter˘m
stylov˘m smûrem byste se mûl vydat?
OvlivÀovalo mû v‰echno, co se tehdy
hrálo. Znovu zaãaly b˘t populární
kapely, které mûly koﬁeny v 60. letech,
tﬁeba Pink Floyd se sv˘mi deskami The
Dark Side Of The Moon nebo The Wall.
Já tu‰il, Ïe tak nûjak bych to asi mûl
dûlat, ale pﬁesnou vizi, o které bych byl
pﬁesvûdãen, jsem nemûl. Zlomová byla
v tomto smyslu moje schÛzka s Láìou
Kantorem v baru Luxor, tam, co je dnes
stejnojmenn˘ kniÏní megastore. No
a Láìa na to pﬁi‰el a nasmûroval mû na
správné lidi. ¤ekl, Ïe v kapele musím
mít ãlovûka, kter˘ nûco reprezentuje,
frajera, kter˘ je sám o sobû hudebním
pojmem – a Ïe by to mohl b˘t Honza
Hrub˘, kter˘ byl v té dobû voln˘. Navedl mû i na Skoumala, na ·ruta. On to
byl, kdo ﬁekl, Ïe Kolej Yesterday je „ta
správná píseÀ“ – byÈ jsem o ní zezaãátku pochyboval, protoÏe jsem si nedokázal pﬁedstavit, Ïe bych ji umûl úplnû
civilnû zazpívat. Spoustû vûcí, které mi
tehdy Láìa Kantor ﬁekl, jsem zkraje pﬁíli‰ nevûﬁil. AÏ pozdûji mi do‰lo, Ïe mûl
skoro ve v‰em pravdu.

Následující album Nic ve zl˘m, nic
v dobr˘m s sebou ov‰em pﬁineslo
pomûrnû znaãnou zmûnu soundu. Ta
vze‰la jen z toho, Ïe se Framus s v˘jimkou klávesisty Lubora ·onky zcela personálnû promûnil?
To byla vÏdycky kombinace nûkolika
dÛvodÛ. Jednak jsem uÏ vûdûl, Ïe kolem
sebe potﬁebuji mít t˘m, kter˘ bude
opravdu tvÛrãí, jednak jsme samozﬁejmû poslouchali spoustu muziky ze
svûta, která nás nemohla neovlivnit.
Sound téhle desky byl poznamenán
pﬁedev‰ím tím, Ïe byly v sestavû dvû
kytary. Ale byl to z mé strany trochu
risk, protoÏe v kapele uÏ nebyla ta velká
muzikantská jména, nicménû jsem
vûﬁil, Ïe v ní zÛstal stejn˘ duch. A to se
na‰tûstí potvrdilo.
Nic ve zl˘m, nic v dobr˘m se ov‰em
kromû soundu li‰í i v tom, Ïe jsem se,
alespoÀ v nûkter˘ch vûcech, vrátil od
vyprávûcího stylu Koleje Yesterday
k opravdovému zpívání.
Album ov‰em pÛvodnû mûlo vypadat
trochu jinak – dvû písniãky Vladimíra
Merty nesmûly vyjít...
...a jedna z nich, Karyatidy, dokonce
mûl b˘t otvírák celé desky. Na Pantonu
to zatrhli, protoÏe Merta zrovna mûl
jeden z mnoha sv˘ch zákazÛ. Kupodivu, na koncertech jsme obû ty písniãky
hrát smûli, ale to byly typické paradoxy
tehdej‰í cenzury. Asi pÛl roku na to
MertÛv zákaz pominul a Panton tedy
svolil hotové nahrávky Karyatid
a KamarádÛ vydat jako singl.
Tenhle singl je vlastnû zároveÀ
pﬁedznamenáním alba Snad nám na‰e
dûti..., které dostalo název podle dal‰ího Mertova textu, a jímÏ se volná trilogie uzavírá. O ãem by mûla z dne‰ního
pohledu vypovídat jako celek?
Láìa Kantor mûl vÏdycky tendenci
vûci skoro aÏ bombasticky naz˘vat.
A tady podle nûj ‰lo o „generaãní
v˘povûì“. Ostatnû, spoleãné pﬁedstavení, které jsme tehdy hráli s Vladimírem Mertou a C&K Vocalem, se jmenovalo Generace. âili: Kolej Yesterday
symbolicky otevﬁela téma nás, kteﬁí
jsme proÏívali pováleãnou totalitní
dobu, a zakonãením je písniãka Snad
nám na‰e dûti prominou, kterou jsem
sloÏil a Merta otextoval. Dodal mi tﬁi
verze textu a já si vybral tuhle. Nedávno jsem ji po dlouhé dobû sly‰el
v rádiu a uvûdomil si, Ïe to, co tam
Merta ﬁíká, poﬁád platí. CoÏ je neuvûﬁitelné.
(âást rozhovoru Ondﬁeje Bezra s Michalem Prokopem
pro booklet kompletu CD Poﬁád to platí)
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TOMÁ· JAMNÍK & IVO KAHÁNEK PODRUHÉ!
charaktery jakoby univerzalizuje. Pokud to interpret nezohlední, stává se
MartinÛ hudba pro
posluchaãe z ciziny
ménû srozumitelnou. Ke
kvalitám Tﬁetí sonáty
patﬁí jasné „charaktery“,
takÏe interpret je nemusí
zv˘razÀovat, staãí, kdyÏ
je krásnû zahraje…

Foto: M. Kubica

S MartinÛ Sonátou
máte ov‰em spojené nejenom umûlecké, ale také
vyslovenû badatelské
záÏitky…
TJ: Sonáta má totiÏ dvû
verze vydání. V prvním
revidoval cellov˘ part
slavn˘ ãesk˘ violoncellista Franti‰ek Smetana;
k dispozici je ov‰em také
nové vydání, které témûﬁ
doslovnû vychází z MartinÛ rukopisu. Jsem
nûkdy trochu „nevûﬁící
Tomá‰“, takÏe jsem se
byl i pﬁesto na rukopis
v Institutu MartinÛ sám
podívat. Na základû
v‰ech dosaÏen˘ch informací jsme pak vytvoﬁili
svoji vlastní verzi, která
bere to nejlep‰í z obou.
Pﬁi‰lo nám totiÏ ‰koda
úplnû odmítnout to, co
Smetana upravil, zvlá‰È
kdyÏ je dochovan˘
dopis, v nûmÏ MartinÛ
sám Smetanu Ïádá o jisté
zmûny cellového partu,
t˘kající se smykÛ. SnaÏili jsme se tedy nesmazávat charakteristické martinovské detaily (pﬁedev‰ím v artikulaci), ale
souãasnû vyuÏít toho, co
Smetana dovedl, totiÏ
aby hudba na violoncellu skvûle znûla.

Podle jakého klíãe jste vybírali
hudbu pro svoje druhé album?
Tomá‰ Jamník: Dramaturgie navazuje na ná‰ loÀsk˘ debut, hlavnû tím,
Ïe tûÏi‰tûm jsou skladby Bohuslava
MartinÛ. Na první cédéãko jsme
nahráli Druhou cellovou sonátu
a Variace na Rossiniho téma, teì se
pﬁímo nabízelo natoãit Tﬁetí sonátu
a spojit ji s Variacemi na slovenskou
lidovou píseÀ, ke kter˘m má blízko.
Pﬁi pﬁem˘‰lení nad hudbou, která by
MartinÛ doplnila, nás témûﬁ ihned
napadla Ebenova Suita balladica
a Slukova Sonáta pro violoncello
a klavír.
Ivo Kahánek: Je zajímavé, Ïe
skladby vznikaly zemûpisnû daleko
od sebe, ale ãasovû v pomûrnû úzké
návaznosti. Sonátu psal MartinÛ
v roce 1952 a Variace – jako vÛbec
poslední dokonãené dílo – v bﬁeznu
1959. Ebenova Suita je z roku 1955
a Slukova Sonáta o rok mlad‰í.
Ale konkrétnûji – na jakou hudbu
se mÛÏeme tû‰it?
IK: V‰echny ãtyﬁi skladby sice
vznikaly ãasovû dost u sebe, ale li‰í
se mimo jiné tím, Ïe jsou psané v rÛzn˘ch obdobích v˘voje jejich tvÛrcÛ.
Napﬁíklad u Ebena je sice patrné, Ïe
Suita je ovlivnûna ne zrovna radost-

n˘m stavem mysli skladatele, ale
pﬁesto je cítit, Ïe jde o dílo mladého
ãlovûka: je velmi ‰Èavnaté a plné sil.
Nûco podobného se dá ﬁíci i o Slukovi, jehoÏ hudba je také hodnû emocionální a zvukomalebná. U MartinÛ je
– lidovû ﬁeãeno – „ménû not“, ale
kaÏdá z nich má obrovskou platnost,
ve Variacích jsou navíc cítit zﬁetelné
názvuky stesku po domovû. Myslím,
Ïe málokdy v jeho tvorbû zaznûl tak
jasnû národní tón. PﬁestoÏe obû díla
MartinÛ obsahují mnoho teskn˘ch
pasáÏí, konãí jásavou optimistickou,
pﬁípadû Variací skoro aÏ „cimbálovou“ hudbou.
TJ: Krása MartinÛ Tﬁetí sonáty je
v tom, Ïe dokáÏe zpívat. V obou
pﬁedchozích Sonátách je hodnû
zastoupena rytmiãnost a v‰emoÏné
synkopy, coÏ mÛÏe b˘t z bûÏného
pohledu posluchaãsky nároãnûj‰í
a ne tak vstﬁícné.
IK: âasto b˘vá diskutováno, jestli
je Bohuslav MartinÛ svûtov˘ autor.
A pokud ne, tak proã? Z vlastní zku‰enosti jsem zjistil, Ïe jsou dvû vûci,
které tomu doposud brání: jednak
ona MartinÛ neuvûﬁitelná polystylovost – je skladatel mnoha od sebe
odli‰n˘ch tváﬁí. Druhou vûcí je právû
ona v‰udypﬁítomná motoriãnost,
která pak nûkdy jednotlivé hudební

A pﬁíprava na natáãení? Jak probíhala?
TJ: Pﬁed samotn˘m nahráváním
jsme mûli moÏnost zahrát si v‰echna
díla na nûkolika koncertech. Dokonce jsme zkou‰eli rÛzná poﬁadí skladeb, abychom zjistili, kde má kaÏdá
skladba pﬁi koncertním provedení
své místo.
IK: U Slukovy Sonáty jsme navíc
mûli bájeãnou pﬁíleÏitost pracovat se
samotn˘m autorem. To byla zku‰enost, za kterou chceme panu Slukovi
je‰tû jednou podûkovat, protoÏe
respektoval ná‰ pﬁístup k dílu a souãasnû mûl nûkteré pﬁípadné autorské
„zlep‰ováky“.
A samotné nahrávání? Pﬁineslo
oproti minulé zku‰enosti nûco nového?
TJ: Zásadní vûcí bylo, Ïe jsme mûli
díky vstﬁícnosti Supraphonu luxusní
frekvenci, pﬁi které jsme se vûnovali
jenom zvuku. Myslím také, Ïe práce
byla celkovû klidnûj‰í. âlovûk si uvûdomí, jak dÛleÏit˘ je nahrávací t˘m;
ten ná‰ – reÏisér Jiﬁí Gemrot, zvukaﬁ
Jan LÏiãaﬁ a ladiã Sokol – byl úÏasn˘,
a ze studia se nám vlastnû ani
nechtûlo.
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IK: âlovûk hraje cel˘ Ïivot pro
publikum, ale na nahrávání je tûÏké
právû to, Ïe je to „pro mikrofon“.
Proto je tak dÛleÏité, jak˘ je nahrávací t˘m a vÛbec celé zázemí. V na‰em
pﬁípadû se ve studiu pokaÏdé, kdyÏ
jsme tam pﬁi‰li, na‰la nová dal‰í
libÛstka gurmánského typu – tentokrát to byl pressovaã na kávu.
Z legrace jsme ﬁíkali, Ïe vlastnû
vÛbec nechodíme do studia, ale do
skvûlé hudební kavárny, kde se
mimo jiné také obãas nûco natoãí.

Audiovizuální hudební
historie KARLA GOTTA
na DVD: Hity 80. let –
ZÛstanu svÛj!
Právû vychází tﬁetí pokraãování
kompilaãní DVD ﬁady Karla Gotta!
DVD pﬁedstavuje v˘bûr z televizního archivu v ãele s pokraãováním zpûvákov˘ch poﬁadÛ
v Lucernû, ale také ze speciálu
Posel dobr˘ch zpráv a Vánoãního
koncertu.Vedle proslul˘ch cover
verzí zahraniãních songÛ je tu
patrn˘ pﬁíklon k pÛvodnímu
repertoáru, rychle roz‰iﬁujícímu
jiÏ tak mimoﬁádnû úctyhodn˘
poãet hitÛ. Karel Gott v 80. letech
mûl k dispozici kvalitní repertoár,
prvotﬁídní kapelu i reÏiséry, kteﬁí
patﬁí v oboru zachycení populární hudby k legendám: pﬁedev‰ím
Eduard Sedláﬁ, ale také Jaromír
Va‰ta, Jitka Nûmcová, Petr Soukup nebo Jiﬁí Adamec. Bonusy
jsou tentokrát tvoﬁeny zvlá‰tní
sekcí live záznamÛ.
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09. 06.
10. 06.
11. 06.
07. 07.
08. 07.
09. 07.
10. 07.

Jablonec nad Nisou
Hradec Králové
Semily
Uherský Brod
Litovel
Rychvald
Praha (kostel sv. Mikuláše)

02. 09.
03. 09.
04. 09.
16. 09.
17. 09.
18. 09.
19. 09.

Olomouc
Prostějov
Karlovy Vary
Brno
České Budějovice
Trhové Sviny
Weiden

23. 09.
24. 09.
25. 09.
14. 10.
15. 10.
20. 10.
01. 10.

Praha (Betlémská kaple)
Plzeň
Náchod
Náměšť nad Oslavou
Havlíčkův Brod
Ostrava
Praha (Betlémská kaple)

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) sona.pokorna@supraphon.cz; tel.: 221 966 604

