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RADIM HLADÍK:

Jestli se nûkdo a nûco dá v ãeském bigbítu povaÏovat za legendy, urãitû to jsou
skupiny The Matadors a Blue Effect. V obou se angaÏovala dal‰í legenda: kytarista
Radim Hladík. Na ãesk˘ trh se právû dostávají dva nosiãe, které tyto legendy pﬁipomínají: 2DVD (první disk se záznamem koncertu z Lucerna Music Baru v bﬁeznu
2007, druh˘ disk je stﬁídmû komentovanou procházkou historií kapel Matadors
a Blue Effect) a samostatné CD se záznamem onoho uÏ zmínûného loÀského vystoupení. Skvûlá muzika, skvûlé publikum, dohromady skvûlá atmosféra.
Vûdûlo se uÏ pﬁi koncertu,
Ïe z nûj – vedle DVD – vznikne
i CD?
O CD jsme zprvu neuvaÏovali.
Zcela nás pohltila pﬁíprava dvou
DVD. KdyÏ se ale vyklubala zvuková podoba koncertního DVD, pﬁi‰el
Supraphon s nápadem vydat i CD.
S muzikou a hlavnû zvukem jsme
velmi spokojeni. Tomá‰ovi Zúbkovi se to moc povedlo, tak jsme byli
pro.
Do jaké míry jste si hlídal koneãnou verzi DVD a CD?
Do znaãné. Nejvût‰í problém byl
udûlat z tﬁíhodinového koncertu

dvouhodinové DVD a následnû CD,
na které se vejde nûco pﬁes hodinu.
Musela zÛstat zachována atmosféra
rozsáhlého koncertu. Na DVD je zvuk
‰estikanálov˘, na CD dvoukanálov˘.
Musela probûhnout nová míchaãka,
ale povedla se.
Obalem desky jste asi chtûli navodit atmosféru star˘ch dobr˘ch ‰edesát˘ch, je to tak?
CD mapuje roky 1966–2008. Museli jsme najít nûco, co ty roky propojuje. Tedy novinové titulky. ReÏisérka
DVD Markéta Ne‰lehová oslovila
svého kamaráda Georgiho Stojkova
z Ostravy. Jeho pojetí obalu a bookle-
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tu mi pﬁipadá v˘stiÏné a velmi elegantní.
Jak se dnes daﬁí kapele Blue Effect?
Kapele se daﬁí dobﬁe. Práce máme
ãím dál víc a zatím nás to moc baví.
Zaãínáme vyjíÏdût i za hranice.
Návrat po patnácti letech byl tûÏk˘,
ale snad úspû‰n˘. Jsem moc rád, Ïe
jsem vsadil na mladé kolegy. V‰ichni
hrajeme tak, jak nám zobák narost’.
Hrajeme svobodnû, v‰ichni ve skupinû máme stejná práva a povinnosti.
Máme pocit, Ïe ta kapela je na‰e.
Kapely Blue Effect a Matadors
mají v dûjinách ãeského bigbítu
pevné místo; dá se legenda oÏivit?

Matadors jsou moje minulost.
UÏ nejdou vzkﬁísit, proto tohle propojení s Blue Effect. Nová tvorba je
mrtvá. Je to pﬁíleÏitostn˘ bonbónek.
Je úspûch, Ïe jsme jejich repertoár
zaznamenali v 21. století.
Viktora Sodomu pr˘ pﬁekvapil
zájem o va‰e loÀské spoleãné
turné...
Viktor si to moc uÏívá. Ten zájem
je skuteãnû pﬁekvapivû velk˘.
Chodí staﬁí i mladí. V prÛmûru
jsme vûkem docela mladá kapela.
Staﬁí vzpomínají na mládí a mladí
uÏ tuhle muziku mají v genech.

RYBIâKY 48: JSME HUDEBNù DÁL
Kutnohorská kapela Rybiãky 48 vydává
druhé album s názvem Amores Perros,
Voe! S tím prvním ho propojuje smysl
pro humor, upﬁímnost a nad‰ení, je pﬁitom hudebnû vyzrálej‰í a pﬁístupnûj‰í ‰ir‰ímu okruhu posluchaãÛ.
Kam jste na cestû od první ke
druhé desce do‰li?
Posunuli jsme se dál, uÏ jsme velcí
kluci! První cédéãko obsahovalo písniãky, které jsme v ‰uplících shromaÏìovali od na‰ich sedmnácti let,
to nové je urãitû dospûlej‰í. Stejnû
jako u prvního alba, ani na tom druhém nechybí nadsázka a legrace,
vÏdyÈ jsme tak od pﬁírody zaloÏení,
jsme uÏ ale dál. SnaÏili jsme se na‰i
muziku tak trochu „zmûkãit“, máme
víc pomalej‰ích písniãek. Ani ne tak
programovû, Ïe bychom si sedli
a ﬁekli si: Teì to zmûkãíme!“, spí‰ to
z nás nûjak vyplynulo. Jsme o pár let
star‰í, navíc jsme ve vûku, kdy kaÏd˘
rok znamená opravdu hodnû. V tom
to je. Posun na‰í muziky je tedy dán
pﬁedev‰ím vûkem. Taky jsme si projeli spoustu ‰tací a jsme zku‰enûj‰í.

povedlo, dozvûdûli se o tom ti správní lidé. Díky na‰emu patronovi Lubo‰ovi Pospí‰ilovi se nám ozval Supraphon. Pokud vydavatelství za nûco
stojí, vÏdycky pomÛÏe; nám Supraphon hodnû pomohl. Pﬁi‰la první
deska, mûla úspûch, pﬁi‰la druhá.
KdyÏ se daﬁí, tak se daﬁí. Uvidíme, jak
to bude vypadat za rok, za dva.

Film Amores Perros se v âesku
distribuoval pod názvem Láska je
kurva. Co vy a láska – máte pocit, Ïe
by láska byla taková?
Nûkteﬁí z nás to mají i vytetované,
takÏe ten pocit máme! VÏdycky
nûkdo nûco zradí, na lásku na cel˘
Ïivot nevûﬁíme, alespoÀ nûkteﬁí z nás
ne. Napﬁíklad Jakub.

Jak probíhalo natáãení nové
desky?
Ve vût‰í pohodû a ve vût‰ím klidu,
neÏ u té první desky. U prvního alba
jsme mûli pomûrnû málo ãasu, poﬁád
se debatovalo o termínech, teì jsme
si ten ãas udûlali a dali si opravdu
záleÏet. Na albu jsme dûlali od záﬁí,
mûli jsme ãasu dost, hodnû jsme si
vyhráli i se zvukem alba. Na té desce
je urãitû vidût, Ïe nevznikala narychlo, ale v naprosté pohodû.

Chystáte nûjaké turné na podporu
alba?
Jistû. Nedávno jsme byli na Slovensku, tam jsme s podporou desky zaãínali. Budeme mít spoustu klubov˘ch
koncertÛ, v nejbliÏ‰í dobû pût koncertÛ na Moravû, pak âechy. Chystáme se i do Nûmecka. Pﬁed prázdninami to celé uzavﬁeme a objedeme
nûkolik velk˘ch festivalÛ.

Album GARCIA Woven
Ways je nominováno
na cenu Indie Acoustic!
Americk˘ internetov˘ hudební magazín Indie
Acoustic si vzal za svÛj cíl propagovat
a dávat vût‰í publicitu nahrávkám hudby,
která je mimo hlavní proud komerãních labelÛ.
Proto také udûluje kaÏdoroãnû své odborné
ceny v 15 kategoriích. V kaÏdé z tûch 15 kategorií jsou vybrány tﬁi nahrávky, které se tím
pádem dostávají do finále, jehoÏ v˘sledek zveﬁejní v druhé polovinû dubna. Indie Acoustic jiÏ
nyní pí‰e, Ïe o kaÏdém z tûch 45 CD, která
jsou ve finále, se mÛÏe napsat, Ïe jde o jedno
z nejlep‰ích CD roku 2007.
Supraphonské CD Garcia je zaﬁazeno v kategorii „Celtic“ – keltská hudba. V této uÏ‰í
hudební kategorii je je‰tû nominována skotská skupina Old Blind Dogs s albem Four on
the Floor a kanadská skupina Tiller’s Folly
s albem A River So Wide. Více na:
www.indieacoustic.com
Z KALENDÁ¤E KONCERTÒ GARCIA:
18. 04. Rychnov u Jablonce n/Nisou
19. 04. Praha, KC Zahrada
21. 06. Klá‰terec nad Ohﬁí
09. 08. Tûrchová

Foto: Jiří Turek

www.rybicky48.cz

Foto: Jan Bigas
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Spousta mlad˘ch kapel ãeká dlouho na první album, vy vydáváte
v pomûrnû krátké dobû druhé. Kde
je, podle vás, recept na úspûch?
Stále míchat! (smích) Ale váÏnû:
pﬁálo nám ‰tûstí. KdyÏ se nám nûco
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MUSICA FLOREA

TOMÁ· NETOPIL:

·Í¤Í NAKAÎLIVOU RADOST
Z BACHOVY HUDBY

Je aÏ záhadné, proã se baroknímu
skladateli a interpretovi J.S.Bachovi
dostalo ve 20. století takové závratné
slávy, kterou stûÏí nacházíme u jeho
vrstevníkÛ. O jeho genialitû není
pochyb: dosvûdãuje ji jeho akustická,
instrumentaãní a poetická pﬁedstavivost, díky níÏ jeho díla dnes u interpretÛ a posluchaãÛ vzbuzují pocity
mystického spoãinutí a naplnûní
i mnoÏství studií a teoretick˘ch anal˘z jeho skladeb, které odkr˘vají
dÛmyslnû sloÏit˘ a propracovan˘
ﬁád. Jádro Bachovy geniality, nebo
spí‰e moudrosti spoãívá v tom, Ïe
s pokorou akceptoval stav tehdej‰ího
vkusu a pﬁedev‰ím dnes neprávem
vyãpûlé pojmy krásy a dobra. Dnes
bychom spí‰e mluvili o smysluplnosti. Dnes je pojem krásy chápán jako
podﬁadná a nedostaãující estetická
kategorie. Krása se stala synonymem
pro pﬁíjemnost, libost ãi dokonce
holou pudovost. Pak se nemÛÏeme
divit, Ïe takto pojatá krása nedokáÏe
vysvûtlit i v hudbû nutnû pﬁítomné
v˘razové prostﬁedky o‰klivosti,
hnusu ãi brány zoufalství. Klasick˘
pojem krásy nic z toho nevyluãuje.
To co je pﬁíjemné, nemusí b˘t vÏdy
skvûlé a krásné. A naopak nûkteré
ãinnosti, které opl˘vají strádáním ãi
bolestí mohou b˘t krásné a dobré.

Foto: P. Škvrně

Zamy‰lení Marka ·tryncla
o Johannu Sebastianu Bachovi

www.tomasnetopil.com

Tomá‰ Netopil zaãínal s houslemi a absolvoval je na konzervatoﬁi. Dnes se vûnuje v˘hradnû
dirigování a i pﬁes své mládí má na svém kontû ﬁadu ocenûní (vítûzství v soutûÏi George
Soltiho, Frankfurt n. Mohanem, Hlavní cena Americké dirigentské akademie, Aspen 2003)
i úctyhodnou mezinárodní zku‰enost (Cleveland Symphony Orchestra, London Philharmonic
Orchestra, BBC Symphony Orchestra Manchester, NHK Symphony Orchestra Tokyo, Volksoper Wien, Teatro Regio Torino, Operní divadlo ve Valencii). V tûchto dnech pﬁichází s nov˘m
supraphonsk˘m CD. Zní z nûj hudba Josefa Suka (Symfonie E-dur, op. 14) a Antonína Dvoﬁáka (koncertní pﬁedehry V pﬁírodû a Karneval).
Tato kombinace jistû není náhodná!
Hudba obou autorÛ musí oslovit
kaÏdého ãeského muzikanta, i já
k ní mám velmi blízk˘ vztah. Se
Sukem i Dvoﬁákem jsem se setkával
uÏ coby houslista – Sukovy âtyﬁi
kusy a Pohádka, to jsou nádherné
vûci, DvoﬁákÛv houslov˘ koncert
také. Jejich Serenády jsme pak
velmi podrobnû studovali i v Talichovû komorním orchestru, kde
jsem hrál. KdyÏ jsem zaãal pracovat
na projektu koncertu a supraphonské nahrávky, byla volba jasná.
Chtûl jsem, aby základem koncertu
byla Sukova Symfonie E-dur. Setkal
jsem se s ní je‰tû jako student
HAMU pﬁi jednom studentském
v˘jezdu k Janáãkovû filharmonii
Ostrava a byl jsem jí doslova unesen. Musím ﬁíct, Ïe spousta hráãÛ
tuto symfonii vÛbec neznala. Ne‰lo
mi do hlavy, proã se tak málo hraje.

MUSICA FLOREA
Z KALENDÁ¤E KONCERTÒ:
15. 5. Olomouc
24. 5. MHF PraÏské jaro
(Chrám Matky BoÏí pﬁed T˘nem)
28. 5. PlzeÀ
29. 5. Praha (âeské muzeum hudby)
01. 6. Ostrov
06. 6. Námû‰È nad Oslavou
(KromûﬁíÏsk˘ archiv)
08. 6. Zlatá koruna
29. 6. Valtice
20. 7. Znojmo
28. 7. Teplice
29. 7. Karlovy Vary
30. 7. Dûãín
03. 8. Lomnice n. Popelkou
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První bachovská nahrávka souboru Musica Florea se stala v˘znamn˘m mezinárodním
debutem mezzosopranistky Magdalény KoÏené, kterou soubor doprovázel. Následovala ﬁada objevn˘ch a ãasto vysoce cenûn˘ch nahrávek z oblasti ãeského baroka
(uveìme napﬁ. Cannes Classical Award 2003 za Zelenkovo Sub olea pacis). Nyní se
Musica Florea obloukem vrací k Bachovi nahrávkou Braniborsk˘ch koncertÛ. Dílo tolikrát nahrané renomovan˘mi orchestry tu zní neotﬁele, v ãasto pﬁekvapiv˘ch tempech.
Právû díky volbû temp mnohé ãásti získávají na hudební logice a posluchaãské pﬁitaÏlivosti. Bachovi, jinde chladnû dÛstojnému, tesanému do kamene, na této nahrávce
proudí v Ïilách krev. Brilantní technika instrumentalistÛ a stylová ãistota jsou samozﬁejmostí. Musica Florea touto nahrávkou potvrzuje svou pozici mezi nejlep‰ími ãesk˘mi i evropsk˘mi orchestry zab˘vajícími se pouãenou interpretací barokní hudby, hlavnû v‰ak pﬁiná‰í nakaÏlivou radost z Bachovy hudby.

DVO¤ÁK A SUK OSLOVUJÍ
KAÎDÉHO âESKÉHO MUZIKANTA

Dnes uÏ to víte?
Ano, je to z dÛvodu její nároãnosti.
Ta symfonie je nároãná jak pro dirigenta tak pro orchestr. Je to skladba
mnoha problémÛ a obrovské ‰íﬁe.
Program koncertu a CD je doplnûn dvûma koncertními pﬁedehrami Antonína Dvoﬁáka.
To bylo logické propojení. Sukova
symfonie vznikala v dobû, kdy Josef
Suk studoval u Antonína Dvoﬁáka

a byl zamilován do jeho dcery Otylky. To v‰echno v ní je: obrovsk˘
entuziasmus, mládí, láska; a taky je
v ní cítit obrovsk˘ DvoﬁákÛv vliv.
Jak se spolupracuje se Symfonick˘m orchestrem hl. m. Prahy FOK?
Byla to moje pátá spolupráce
s tímto orchestrem. Dnes uÏ se nám
spolu dûlá snadnûji, navzájem se
známe a víme, co od sebe mÛÏeme
oãekávat. Já vím, kde orchestr tlaãí
bota a naopak kde jsou jeho hráãi
inspirativní natolik, Ïe nemusím nic
vysvûtlovat a splní moje poÏadavky.
Ta spolupráce je velmi pﬁíjemná.
Jste u orchestrÛ pﬁísnûj‰í k houslistÛm?
To nemÛÏu ﬁíct, moÏná ano, ale to
asi uÏ to objektivnû neposoudím.
KaÏdopádnû houslím rozumím ze
v‰ech nástrojÛ nejlépe, vÏdyÈ jsem
se jim vûnoval sedmnáct let! Rychle
si tak dokáÏu udûlat názor na to, jak
by ta která vûc mûla vypadat, jak by
mûla znít a ãím bych mohl pomoci.
To je pro dirigenta vÏdycky velká
v˘hoda.
Zahrajete si dnes je‰tû na housle?
Nevûnuji se jim kaÏd˘ den, ale
pouÏívám je velmi ãasto pro osobní
kontrolu, pro studium a pﬁi pﬁípravách, pro svoje dal‰í dirigentské
ãinnosti a aktivity.

ALBUM „TAM ZA TÍM MO¤EM PIVA“ OBSAHUJE
DOSUD NEVYDANÉ NAHRÁVKY JANA WERICHA!
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www.musicaflorea.cz
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V prosinci 1945, brzy po svém návratu z USA, nazpíval Jan Werich jen s doprovodem kytary ﬁadu
americk˘ch lidov˘ch písniãek, které je‰tû za pobytu v Americe otextovali spoleãnû s Jiﬁím Voskovcem. Tyto vzácné nahrávky se nyní dostávají na CD Supraphonu „Tam za tím moﬁem piva…“
Na novém sampleru kde zpívá Jan Werich, ale také Jiﬁí Voskovec, Miroslav
Horníãek, SoÀa âervená, Rudolf Cortéz, Jaroslava Adamová, Oldﬁich Dûdek
a Sestry Allenovy nechybí téÏ nûkolik slavn˘ch písniãek z muzikálu Divotvorn˘
hrnec, vznikajících v USA ze stesku po domovû. Americkou
éru doplÀují dvû ménû známé polky Jaroslava JeÏka, nazpívané dvojicí V+W je‰tû za oceánem a slavná verze PÛl párku
z téÏe doby. Na americkou etapu navazují písniãky nahrané
v padesát˘ch letech, nûkteré na CD dosud nevydané, s doprovodem Orchestru Karla Vlacha. I v nich najdeme legraci,
SU 5865-2
nápad a svobodné my‰lení, v dobû svého vzniku nevídané.
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