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LUCIE BÍLÁ
EMOCEMI NABITÝ
RECITÁL
Lucie Bílá během jednoho dne a bez jediného
střihu natočila celé album!
Studiové album LUCIE BÍLÁ – RECITÁL, přináší kolekci
šestnácti emotivních písní, kde se její jedinečný hlas
snoubí s virtuozitou klavíristy Petra Maláska…
„Není nikdo, s k˘m se cítím na
jevi‰ti tak opravdovû jako s klavíristou Petrem Maláskem… Od prvního
do posledního tónu jsme jedna bytost,
jedna umûlecká du‰e a jen s ním
mÛÏu lidem ﬁíci, co cítím, co mû trápí,
co mû dûlá ‰Èastnou. UÏ proto na‰e
spoleãné koncerty zboÏÀuji. Dlouho
jsem hledala vhodn˘ ãas pro na‰e
spoleãné CD RECITÁL a ten právû
nastal… Nejen, Ïe dozrál v˘bûr repertoáru, kter˘ je léty ovûﬁen˘ u na‰ich
divákÛ, ale navíc PéÈa letos slaví krásné kulaté narozeniny. A jako správní
muzikanti chceme slavit hudbou…
A já je‰tû dodám, Ïe na‰e spoleãné
dítû jménem RECITÁL je pro mne
jeden z nejemotivnûj‰ích, nejupﬁímnûj‰ích a nejkrásnûj‰ích projektÛ,
jaké jsem kdy lidem pﬁipravila…“
dodává ke své novince Lucie Bílá.
âeské, zámoﬁské, anglické i francouzské melodie dostaly jednotící
formu. Písnû zpûvaããinu srdci velmi
blízké získaly aÏ ‰ansonovû dÛvûrnou interpretaci. Nadãasové songy
jako napﬁíklad: Jsi mÛj pán, Láska
hory pﬁená‰í, Most pﬁes minulost, On
byl tak nádhern˘, Boubel, Most pﬁes
rozbouﬁené vody, Summertime,

DobrodruÏství s bohem Panem ãi
Vzpomínky nebo Lásko, má‰ modr˘
stín, tvoﬁí v komorním podání vyváÏen˘ celek. Jako speciální bonus
k hodinovému základnímu obsahu
byla pﬁidána podobnû intenzivní
baladická píseÀ Petra Maláska s textem Pavla Vrby Modi, doprovázená
zajímav˘m animovan˘m klipem.
Kﬁehkou krásu zvolen˘ch písniãek
podtrhují i nev‰ední ãernobílé fotografie Anny Kovaãiã, která Lucii
Bílou nafotila právû s my‰lenkou na
toto CD, jeÏ v její diskografii zaujme
speciální místo v kategorii nadãasov˘ch nahrávek.
Skvûlá kvalita záznamu a jasn˘
pocit koncertního souznûní hlasu,
slov a nástroje, takové je vyznûní
nového alba Lucie Bílé.

Foto © 2014 Anna Kovačič
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HANA & PETR ULRYCHOVI
PŮLSTOLETÍ

Hana a Petr Ulrichovi společně už hrají a zpívají neuvěřitelných padesát let.
Připočteme-li k tomu ještě čtyřicet let od narození jejich skupiny Javory
a pětileté výročí mladšího bratříčka Javory Beatu, máme tady důvod k oslavám
několika významných výročí jedinečné hudební legendy!
Brnûn‰tí, ãi spí‰e morav‰tí pﬁedstavitelé big beatu, chytrého popu,
tematick˘ch albov˘ch projektÛ,
nenásilného kontaktu s folklorem
i návratu k elektrick˘m koﬁenÛm
nabídnou na novém trojalbu více neÏ
tﬁíhodinov˘ pohled na skvûlou
hudební kariéru. 3CD pod názvem
Hana & Petr Ulrychovi – PÛlstoletí
vy‰lo u Supraphonu 7. bﬁezna 2014.
Petr Ulrych a hudební publicista
Pavel Ví‰ek vybrali ze supraphonsk˘ch, pantonsk˘ch ãi rozhlasov˘ch
archivÛ a katalogÛ dal‰ích firem
témûﬁ ‰edesátku nahrávek. AÏ na
drobné v˘jimky poskytuje chronologické seﬁazení velmi dobr˘ pﬁehled

v˘voje muziky, hlasÛ, aranÏí i textÛ.
Kompilace zaãíná v roce 1964 s „Big
beatem divadelní skupiny Dibetra“,
v následující sestavû nechybí nic
z podstatn˘ch zastávek na hudební
cestû UlrychovcÛ, vydáním dotaÏen˘ch aÏ do roku 2012. ·edesátky
s Vulkánem, Atlantisem i srpnov˘m
Zachovejte klid. Sedmdesátky a dál
s Bromem, BROLNem a Javory,
i poslední roky s Javory Beatem, to
v‰echno tvoﬁí na tﬁech discích unikátní celek. A k tomu v˘pravn˘
booklet s dokumentací, historick˘m
shrnutím, komentáﬁi kritikÛ i pﬁátel
a zajímav˘mi fotografiemi z rodinného a kapelového archivu.

Leto‰ní rok bude pln˘ mimoﬁádn˘ch aktivit Hany & Petra Ulrychov˘ch, od speciálních koncertÛ
(brnûnsk˘ start jiÏ 16. bﬁezna v Mahenovû divadle zaznamená a odvysílá
âeská televize), pﬁes rozhlasov˘
dokument ãi TV portrét aÏ po zpûvník a knihu. 3CD Hana & Petr Ulrychovi – PÛlstoletí je k tomu vítan˘m
zvukov˘m doplÀkem, skvûlou
hudební historií s pﬁesahem do zajímavé souãasnosti, dokladem úspû‰nû nekonãícího hledání tûch nejpûknûj‰ích melodií k potû‰e posluchaãÛ
uÏ nûkolika generací.
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KAREL KRYL NA NIKDY NEVYDANÉ
A OBSAHEM ZÁSADNÍ NAHRÁVCE!
Supraphon koncem března vydá 2CD s nikdy nezveřejněnou nahrávkou koncertu z Mnichova roku 1982, kterým Kryl
podpořil polské hnutí Solidarita. Pod prostým názvem Solidarita tento nový archivní objev nabídne celkem 22 písní
s vůbec poprvé vydanými Krylovými českými, polskými i německými verzemi jeho songů.

ROK KARLA KRYLA
(*12. dubna 1944, Kroměříž /
† 3. března 1994, Mnichov)
Letošní kulatá jubilea, 70 nedožitých let a 20 od předčasné smrti,
jsou příležitostí k připomínce
naší písničkářské legendy!
Zdánlivě vše již bylo vydáno
a slyšeno, a přece je stále šance
na objevy. Archiv Karla Kryla
poskytl Supraphonu dosud nikdy
nevydané nahrávky, vedle česky
zpívaných písniček nabízející i ty
v polštině a němčině.

Foto © 2014 Jiří Piprek
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KAREL KRYL
A SOLIDARITA
Solidaritû vûnovan˘ mnichovsk˘
koncert z roku 1982 je prÛnikem Krylova repertoáru ze ‰edesát˘ch
a sedmdesát˘ch let, doplnûn˘m
o novinky z poãátku osmdesát˘ch
let. Nenajdete tu notoricky známé
hity typu Bratﬁíãka ãi Andûla, ale
více neÏ dvacet pro tu pﬁíleÏitost
vybran˘ch songÛ s mimoﬁádnou
posluchaãskou intenzitou: sly‰et
Jeﬁabiny, Varhany v Olivû nebo DûdicÛm Palachov˘m v ãesko-polské
verzi je záÏitek. PﬁeváÏná vût‰ina
z tûch 22 písní je v ãe‰tinû, nûkteré
napÛl a jiné zcela polsky, ãtyﬁikrát se
ozve nûmãina, tﬁikrát bez ãeské pﬁedlohy. Kryl se tu pﬁedstavuje v mnoha
písniãkáﬁsk˘ch podobách. Je politick˘, sentimentální, zaduman˘, Ïertovn˘ a ironick˘. Jeho spojovací komen-

DVOJALBUM BUDE PŘEDSTAVENO
NA KONCERTĚ V LUCERNĚ
táﬁe jsou zacílené a vtipné, blok
„federalizaãní poezie“ i po tûch
letech neodolateln˘. Je to Kryl na
pomezí jazykÛ i obãanství, vÏdy pﬁipraven˘ písniãkami a povídáním
povzbuzovat lidi vyhnané bol‰evikem mimo vlast. Zvukovû velmi kvalitní záznam je v bookletu 2CD
doprovázen koncertními fotografiemi a jin˘mi dokumenty i fundovanou poznámkou Krylova kniÏního
editora Jana ·ulce.

âesk˘ rozhlas RadioÏurnál poﬁádá
8. dubna od 20.00 hodin ve Velkém
sále praÏské Lucerny speciální koncert k nedoÏit˘m 70. narozeninám
Karla Kryla. Jeho legendární písniãky
zazní v podání Tomá‰e Kluse, Anety
Langerové, Markéty Irglové, Michala
HrÛzy, Xindla X, skupiny Divokej
Bill nebo Projektu Salome ve spolupráci s Epoque Quartetem a Petrem
Maláskem. V rámci tohoto koncertu
pokﬁtí 2CD Solidarita legendární hlasatel a kolega Karla Kryla ze Svobodné Evropy Pavel Pecháãek.
Supraphon 2CD KAREL KRYL –
SOLIDARITA (Mnichov 1982) vydá
v pátek 21. 3. a nahrávka bude také
k dispozici v digitálních servisech,
jako jsou napﬁíklad Supraphonline ãi
iTunes.

Foto © 2014 Alena Hrbková
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RADŮZA KAŽDÝ JEDNOU ZESLÁBNE
Radůza si po léta drží zásadní postavení na české písničkářské scéně. Je to i proto, že nikdy nenudí.
Její nové album Gaia je (jak jsme u Radůzy zvyklí) hudebně i textově barevné, přitom hluboké, nutící
k zamyšlení. A zase hodně osobní. Písničkářka netají, že vychází z jejího momentálního duševního
rozpoložení. Ostatně – jako všechny její písničky.
Va‰e nová deska mi pﬁipadá ponûkud potemnûlá; je to tím, Ïe máte
potemnûlej‰í náhled na Ïivot, Ïe
ztrácíte optimismus?
Optimismus neztrácím, jenom se
zab˘vám jin˘mi tématy, neÏ dﬁíve.
Jak ãlovûk stárne a ub˘vají mu síly,
zaãíná se zaobírat my‰lenkami na to,
jaké to bude, aÏ mu ubudou je‰tû víc.
Jedna z písniãek va‰eho nového
CD se jmenuje Tenhle svût není jen
pro siln˘. Je to va‰e souãasné motto?
Urãitû. Je to jedno ze zásadních
témat, která si sama pro sebe ﬁe‰ím.
Ná‰ svût ob˘vá spousta bytostí a svût
sám je zaloÏen na síle. Prim udává
ten silnûj‰í. Nikdo ale nebude siln˘
navûky, role se mohou velice snadno
otoãit. A nemusí to nutnû b˘t otázka

let – mÛÏe to b˘t tﬁeba i otázka okamÏiku.
I ti ménû silní mají tedy, podle vás,
‰anci?
Silní v‰echno ovládnou, to je pravda, ale nikdy ne navÏdy. VÏdycky
pﬁijde nûkdo silnûj‰í. KaÏd˘ jednou
zeslábne, to je jasné. A nikde není
ﬁeãeno, Ïe z pÛvodnû slab˘ch se
nemohou stát silní. Pﬁitom nemusí
získat vliv jenom fyzickou silou.
Ty cesty jsou rÛzné.
V titulní písni CD zpíváte mimo
jiné o tom, jak se mûníte v nic. Mûla
jste nûkdy pocit, Ïe se vám to dûje?
A pokud ano, jak to u vás vypadá?
Na‰e hmotná schránka se jednou
urãitû zmûní v nic, myslím tím, Ïe se

opût staneme zemí. Kam pﬁijde to
nehmotné, du‰e ãi jak to kdo naz˘vá,
to nevíme. Pro mû osobnû obrat mûním
se v nic neznamená, Ïe se mûním
v prázdnotu. Chci tím ﬁíct: uvûdomuji
si, Ïe jsem souãástí celé planety, Ïe se
z ní nemÛÏu vydûlit a spí‰ neÏ v nic se
mûním v její souãást. Moje jedineãnost
se rozpl˘vá v celku…
… a po ãase se zase mÛÏete objevit
jinde. Vûﬁíte v posmrtn˘ Ïivot? Nebo
v pﬁevtûlování – tﬁeba Ïe po nûjaké
dobû budete kupﬁíkladu kámen nebo
vítr?
To by bylo krásn˘, kdybych mohla
b˘t v pﬁí‰tím Ïivotû vûtrem!
V posmrtn˘ Ïivot urãitû vûﬁím,
jenom ﬁe‰ím jeho formu. Poﬁád si
nejsem jistá, k ãemu se pﬁikloním.

V jednom z rozhovorÛ jste ﬁekla,
Ïe jste zaãala zpívat z vnitﬁního
puzení sdûlit své moudro; poﬁád
tohle puzení máte?
Slovo moudro jsem myslela ironicky – nemám patent na rozum, spí‰
vyjadﬁuji názor, kter˘ v daném okamÏiku mám. Ten se samozﬁejmû mÛÏe
mûnit. âlovûk prochází rÛzn˘mi
Ïivotními obdobími, stárne a vyvíjí se.
To je pﬁirozená vûc. Ale ano, to puzení mám poﬁád. Neustále cítím potﬁebu
vyjádﬁit se. A zpívání je mÛj nejpﬁirozenûj‰í vyjadﬁovací prostﬁedek.
Mají i va‰e dûti vnitﬁní puzení sdûlit své moudro?
Mají a neustále! Myslím si ale,
Ïe hudební formou je vyjadﬁovat
nebudou.
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Co vám dává hraní v kapele oproti sólovému vystupování?
Vût‰í svobodu. Víc stﬁídám nástroje
a improvizuju, coÏ jsem nikdy dﬁív
nedûlala. Druhá vûc je, Ïe po mnoha
letech osamoceného hraní mám pocit
kolektivu, party, legrace. Ho‰i jsou
Ïiví a je s nimi opravdová sranda.
Navíc jakoukoliv písniãku zahrají
pokaÏdé jinak, takÏe i kaÏd˘ koncert
je jin˘. Baví mû to s nimi.
RR 05

Moc se mi líbí va‰e webové stránky, kde uveﬁejÀujete nûco jako
obrázky ze svého Ïivota, pﬁíhody
s dûtmi; podle mû to jsou regulérní
povídky ãi román na pokraãování…
… spí‰ bych to nazvala deník.
Nebo obãasník; nepí‰u úplnû pravidelnû. S dûtmi je legrace. Teì se tﬁeba
uãily lyÏovat. A já, jelikoÏ mám podvrknut˘ kotník, jsem je bezmocnû
sledovala zespodu. Tedy – zase tak
bezmocné to nebylo. Stála jsem pod
svahem a sledovala, jak se uãí Ïivotu.
Tﬁeba tomu, Ïe kdyÏ spadnou, musí
vstát a jet dál…
A baví vás psaní na va‰e webové
stránky?
Baví. Musím ﬁíct, Ïe hodnû.
Gaia je va‰e první deska vzniklá
pﬁímo pro kapelu.
S klukama hrajeme nûco málo pﬁes
dva roky. Za tu dobu jsme se dost
sehráli a stala se z nás dobrá partiãka.
St˘káme se také mimo práci, telefonujeme si i soukromû. Myslím, Ïe
vztahy mezi námi jsou hezké. Logic-

KdyÏ mluvíte o nástrojích: na CD
Gaia se moÏná neãekanû málo objevuje pro vás tak typick˘ akordeon…
To je pravda, sólov˘ zní jenom
v jedné písniãce, ve dvou dal‰ích
hraju takové, ﬁekla bych, vyhrávky.
Nevím, proã tomu tak je – prostû to
tak vyplynulo. Neumím si ﬁíct: lidi
mû mají nejradûji s harmonikou, tak
teì zase napí‰u nûco s harmonikou.
To mi nejde. Písniãky pí‰u podle
okamÏité nálady, podle toho, jak se
mi chce. Ne podle toho, jak se ta
která vûc bude prodávat.
Pí‰ete ãlenÛm kapely jejich party
nebo je necháte vytvoﬁit si vlastní
nástrojovou aranÏ?
Osvûdãilo se mi nechat jim volnou
ruku, vÏdyÈ jsou to skuteãnû skvûlí
muzikanti. Kromû toho ná‰ kytarista
Josef ·tûpánek je i vynikající aranÏér.
Nápady, se kter˘mi kluci pﬁijdou,
jsou dobré. A v tom spatﬁuji kouzlo té
na‰í spolupráce: kaÏd˘ pﬁispûje
k v˘sledku nûãím sv˘m, nûãím osobním. Kdybych klukÛm jejich party
pﬁesnû rozepsala, ochudila bych se
o ten proces tvorby. A taky bych se
míÀ nauãila, protoÏe právû pﬁi tom
procesu se od nich hodnû uãím.

Na desce je i duet s Anetou Langerovou; tahle spolupráce byla asi pﬁíjemná…
Byla, a hodnû. S Anetou se známe
del‰í dobu a dlouho si ﬁíkáme, Ïe
bychom spolu mohly nûco udûlat.
Nakonec to vy‰lo právû v písniãce
Babylonská vûÏ. Anetin projev,
kter˘ povaÏuji za krásn˘, té písni
moc prospûl.
Pr˘ jste si vyhrála i s bookletem
CD!
Postprodukovala jsem fotky –
jejich barevnost, rozostﬁení a nakonec i jejich v˘bûr. Na bookletu mi
samozﬁejmû záleÏí, i kdyÏ uÏ teì vím
o nûjak˘ch tûch drobn˘ch chybkách.
Nové cédéãko budete kﬁtít, jak
ﬁíkáte, prÛbûÏnû cel˘ rok; nicménû
asi zásadní budou dva bﬁeznové
koncerty v praÏské Malostranské
besedû.
Probûhnou 27. a 28. bﬁezna. Rádi
bychom tam mûli sbor, kter˘ s námi
zpívá na desce, a taky Anetu Langerovou. Aneta je ale hodnû vytíÏená,
tak nevím, jestli se nám podaﬁí sladit
termíny. KaÏdopádnû se ale tû‰íme,
Ïe to bude hezk˘ veãírek.
V tûchto dnech to je dvacet let,
co zemﬁel a za pár dní sedmdesát
let, co se narodil Karel Kryl. Jak vy
osobnû vnímáte jeho osobnost a tvorbu?
Karel Kryl pro mû byl vÏdycky
zásadním písniãkáﬁem. MoÏná úplnû
prvním, kterého jsem sly‰ela. Velmi
mû oslovil. Jako dítû jsem nemohla
plnû pojmout hloubku jeho textÛ,
nejdﬁív mû zaujala jeho melodika.
A postupnû i ty texty. Co mû v souãasnosti oslovuje úplnû nejvíc, je
jeho pokora.

Jak daleko jste s prací na hudbû
k dokumentu Petra Horkého o Miroslavu Zikmundovi?
Nikdy v Ïivotû mû nestíhala taková
smÛla, jako pﬁi spolupráci na tomhle
filmu! Nejdﬁív jsme se s panem reÏisérem stﬁídali v nemocech, pak jsem
si vyvrkla kotník. Termín zaãíná
poﬁádnû hoﬁet a bylo by mi moc líto,
kdybychom to nedotáhli do konce. Je
potﬁeba doladit detaily, smíchat
hudbu, zaﬁadit ji pﬁesnû na urãená
místa. Snad to stihneme.
I na va‰em novém CD jsou dvû filmové písnû, byÈ z jiného snímku!
Ano, jsou z pﬁipravovaného filmu
Tenkrát v ráji. Jde o pﬁíbûh horolezce,
kterého dva mûsíce pﬁed koncem
války zastﬁelili Nûmci v Terezínû.
Scénáﬁ napsal Josef Urban, kter˘ je
podepsán mimo jiné i pod scénáﬁi
filmÛ HabermannÛv ml˘n a 7 dní
hﬁíchu. Na podzim by se mûlo zaãít
toãit. KdyÏ v‰echno dobﬁe dopadne,
mohla bych psát hudbu k celému
filmu. To bych byla moc ráda.
Závûrem zpátky k va‰í nové desce.
Na obalu jste s lukem, coÏ není jen
tak nûjaká póza!
Není, systematicky se vûnuju
takzvané intuitivní lukostﬁelbû. Stﬁílíme jak na terã, tak tﬁeba i v noci,
kdy se orientujeme podle zvuku. Jde
o stﬁelbu z takzvaného holého luku,
vlastnû to je skoro obyãejn˘ klacek.
Prodleva mezi zamûﬁením a vystﬁelením je tu velice krátká. Je to jiná
technika, neÏ sportovní lukostﬁelba,
Ïádná mûﬁidla a takové ty vûci
okolo. A protoÏe máme dﬁevûné
‰ípy, kaÏd˘ stﬁílí úplnû jinak, coÏ je
zábavné. Ale trefujeme se obvykle
docela dobﬁe!

Foto © 2014 Alena Hrbková

ké proto bylo, Ïe nové písniãky uÏ
jsem psala rovnou pro kapelu.
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KRÁLOVSKÝ VEČER VLADIMÍRA MIŠÍKA
Výběr těch nejkrásnějších balad od samotného interpreta v jedinečném vybavení –
české a anglické texty, ilustrace Karla Halouna…
Vladimír Mi‰ík je jednou z nejv˘raznûj‰ích osobností ãeské populární
hudby jiÏ od 60. let 20. století. Svou
tvorbou ovlivnil celou ﬁadu umûlcÛ,
aÈ uÏ z hudebního, v˘tvarného ãi literárního prostﬁedí.
21. bﬁezna vydává Supraphon ojedinûlou kompilaci Vladimír Mi‰ík
Královsk˘ veãer / Royal Evening
s podtitulem Balady 1972–2010, kterou sestavoval sám zpûvák. V rozhovoru s Ondﬁejem Bezrem se v obsáhlém bookletu o v˘bûru svûﬁil, podle
jakého systému se ﬁídil: „Princip je
jednoduch˘. Vy‰lo nûkolik kompilací, a aby tato mûla smysl, umanul
jsem si, Ïe sestavu udûlám sám. Moc
rád si v poslední dobû pou‰tím muziku relaxaãnû. Skoro uÏ neposlouchám ani svoje oblíbené Rolling Stones – maximálnû tak nûkdy odpoledne. Ale mám rád veãery, kdy si ãlovûk tﬁeba ãte a k tomu si chce pustit
nûco, co by mu zapadalo do klidné
atmosféry, takové ty vûci na pomezí
jazzu, folku a blues. A tak jsem si
ﬁekl, Ïe i tenhle v˘bûr by se mohl nést
v duchu veãerního zklidnûní po vzru‰eném a nadupaném dni…“
A to bezesporu tato kompilace pﬁiná‰í. Ve 12 písních zazní básnick˘
odkaz Franti‰ka Gellnera, Václava
Hrabûte, Josefa Kainara, Jiﬁího Suchého ãi Jiﬁího Dûdeãka. Písnû velmi
známé, ale i nûkteré tﬁeba lehce pozapomenuté…

souznící grafiky Karla Halouna (pouÏité pÛvodnû v diplomové práci Já
a d˘m), kter˘ v rozhovoru s Ondﬁejem
Bezrem své dílo komentuje: „PÛvodnû jsem chtûl dûlat Eliotovu Pustinu,
coÏ se ov‰em v roce 1978 u vedení
ateliéru nesetkalo s velk˘m nad‰e-

ním. Ale mûl jsem záloÏní plán, kalkuloval jsem s tím, Ïe Kainar by snad
nemusel „vadit“. Navíc mi témata
písniãek pﬁipadala vhodná k tomu,
co jsem chtûl sdûlit. Základ byly texty
z Kuﬁete v hodinkách, které nikdy
nevy‰ly kniÏnû, a k nim jsem dodal

n û k o l i k d a l ‰ í c h . Tﬁ i b y l y j a s n é
a kolem nich jsem celou práci stavûl:
Stﬁíhali dohola malého chlapeãka,
Chvíle chvil a Já a d˘m…“
Nejlep‰í balady Vladimíra Mi‰íka
v jedineãném balení vychází
21. bﬁezna.

CD V˘bûr KRÁLOVSK¯ VEâER /
ROYAL EVENING bude zabalen do
DVD formátu s vnitﬁní úpravou
v opravdovou knihu. Ta na 52 stranách obsahuje kompletní texty, vãetnû anglick˘ch pﬁekladÛ (spisovatele
Jana Nováka), ale také atmosféru

Foto © 2014 Martin Kubica
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ABRAXAS
Vychází výjimečné TRIBUTE dvojalbum!
Podíleli se na něm Tata Bojs, Roman Holý, Boris Carloff, Bruno
Ferrari, Sto zvířat, Atari Terror či Kamil Střihavka a další

Foto © 2014 Ivan Malý

Legenda ãeské nové vlny Abraxas
nikdy nebyla kapelou jednoho
Ïánru. UÏ od sv˘ch poãátkÛ v roce
1976 se formace vedená Slávkem
Jandou prezentovala jako nadÏánrové uskupení, které bûhem své více
neÏ tﬁicetileté existence koketovalo
s funky, hardrockem, discem, artrockem, punkem, latinou a spoustou
dal‰ích hudebních vlivÛ. To v‰e se
promítá i na unikátním dvojalbu
Tribute Abraxas, které vyjde 21. 3.
u Supraphonu a pﬁispûla na nûj celá
ﬁada domácích muzikantÛ, jeÏ se
poãítají mezi fanou‰ky Abraxas jako
napﬁ. Tata Bojs, Roman Hol˘, Kamil
Stﬁihavka, Boris Carloff, Plexis, Lou
Fanánek Hagen, Sto zvíﬁat nebo
Midi Lidi.
První my‰lenka na Tribute Abraxas
se zrodila v hlavû manaÏera skupiny
Petra Soukupa v roce 2012, kdyÏ se
postupnû zaãaly na rÛzn˘ch albech
objevovat covery Abraxas.

„Mezi první patﬁily Kurtizány
z 25. Avenue, které pﬁedûlaly skladbu KaÏd˘ den je to jinak z albového
debutu BOX. Následoval Bruno Ferrari se svou verzí písnû King-Kong,
k níÏ dokonce natoãil i videoklip.
KdyÏ se pak mezi hudebníky rozkﬁiklo, Ïe chystáme Tribute album, vzniklo za necel˘ rok dal‰ích 26 cover
verzí. Tak velké mnoÏství je zpÛsobené právû multiÏánrovostí Abraxas,"
pﬁibliÏuje vznik dvojalba Soukup.
Mezi celkem 28 cover verzemi
nechybí skladby jako Obyãejnej svût
(Erika Feãová), Honza rock'n'roll star
(Tata Bojs), Zemû se toãí dokola (Midi
Lidi), Poprvé (Plexis), Karel drogy
nebere (Boris Carloff), Praha-Bohumín (Roman Hol˘), Pﬁedstava (Kamil
Stﬁihavka) nebo ManéÏ (Viktor Dyk).
Nûkter˘ch pﬁedûlávek se kromû
studiov˘ch verzí doãkáme i naÏivo.
Abraxas totiÏ chystají více neÏ jeden
oslavn˘ koncert, kde vût‰ina inter-

pretÛ s kapelou zahraje. První je
v plánu 21. 5. v klubu Hany Bany
a spoleãnû s Abraxas na nûm vystoupí Sto zvíﬁat a Laura a její tygﬁi, více
info vãetnû termínu jiÏ brzy.
Kapela zároveÀ plánuje také sólové
koncerty, které absolvuje v rámci
celoroãního tour po ãesk˘ch
a moravsk˘ch mûstech, ale vidût ji
budete moci rovnûÏ na letních festivalech, kdyÏ letos vystoupí mj.
v rámci desátého roãníku putovního
festivalu âeské hrady.
Abecední seznam interpretÛ Tribute Abraxas:
Atari Terror, Va‰ek Bláha,
Boris Carloff, Vilém âok, Viktor
Dyk, F4N4TIC, Erika Feãová,
Bruno Ferrari, Frajeﬁi z Galérky,
The Háro, Lou Fanánek Hagen,
Roman Hol˘, Matûj Homola, Keks,
Olda Krejãoves a Okrej,
Kurtizány z 25. Avenue,

Laura a její tygﬁi, Midi Lidi, MILF,
Plexis, Recode the Subliminal,
Sto zvíﬁat, STP, Kamil Stﬁihavka,
Suzaplay, Tata Bojs, TUZEX, UGC,
Ondﬁej Îatkuliak
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JOHANNES
BENZ
Filmový režisér
vydává soundtrack
autorských písní z cest
zbloudilých řidičů
Poetika nekoneãn˘ch cest, osamûl˘ch odpoãívadel a do tmy blikajících motorestÛ v jemném benzinovém oparu. Alegorie Ïivota se siln˘mi melodiemi moderního písniãkáﬁství pﬁitahuje posluchaãe podmanivou atmosférou. Johannes Benz
vydává debutové album s názvem
One way road na nové vydavatelské
znaãce Tranzistor, která spolupracuje
se Supraphonem.

Zcestovalí hudebníci na nové cestû
DvanáctipísÀové album One way
road z prostﬁedí dálnic i alegorick˘ch
cest nás uvádí do svûta moderního
písniãkáﬁství a netradiãní country.
Spolu s Foukalem se za hranice ÏánrÛ
pou‰tí bubeník David Land‰tof, kytarista Josef ·tûpánek, baskytaristé Jan
LstibÛrek a a.m. Almela spolu s vokalistkami Harvey sisters a vzácn˘m
hostem, legendárním bubeníkem
Ernem ·ediv˘m. Na desce v mixu
Petra Kalába, si projekt Johannes
Benz pohrává s nadÏánrovostí na
pomezí folku a rocku, av‰ak s jasnou
koncepcí poetiky dálek a nekoneãn˘ch highways zbloudil˘ch ﬁidiãÛ.
www.johannesbenz.com

TRZ001

Foto © 2014 Lukáš Milota

Fiktivní postava nebo kapela?
Za projektem stojí Jan Foukal,
absolvent dokumentární tvorby na
praÏské FAMU. V pﬁípravû svého
filmu se vypravil mezi truckery na
hranice Kanady a USA. Zde vznikl
základ audiovizuální roadmovie
o ztraceném ﬁidiãi kamionu, inspirované básní Song of the open road ze
slavné americké sbírky Stébla trávy
Walta Whitmana. PísÀov˘ soundtrack se postupnû zaãal odpoutávat
od stﬁíbrného plátna a ve spolupráci
s v˘razn˘mi osobnostmi ãeské
hudební scény se písnû vydaly na
vlastní cestu po klubech a festivalech

V těchto dnech Zdeněk
Svěrák dokončuje
v nahrávacím studiu
audioknihu podle svého
románu Po strništi bos.
Na 3CD se tento knižní
bestseller objeví již na
přelomu března a dubna.
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ZDENĚK SVĚRÁK
V NAHRÁVACÍM STUDIU

Foto © 2014 Lenka Hatašová
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ÚSPĚŠNÉ SMETANOVO TRIO
PŘICHÁZÍ SE ŠOSTAKOVIČEM A RAVELEM
Smetanovo trio realizovalo celou
ﬁadu nahrávek u domácích a zahraniãních spoleãností, od roku 2000
pravidelnû nahrává pro firmu Supraphon. Tato spolupráce pﬁinesla jiÏ
celou ﬁadu prestiÏních ocenûní u nás
i v zahraniãí – napﬁ. CD s díly Smetany, Suka a Nováka (Supraphon 2005)
získala prestiÏní ocenûní francouzsk˘ch ãasopisÛ Diapason a Le Monde
de la musique. Nahrávka byla rovnûÏ
vybrána britsk˘m BBC Music Magazine jako nahrávka mûsíce srpna 2005
v oblasti komorní hudby. Dal‰í
nahrávka Smetanova tria, tentokrát
díla A. Dvoﬁáka (Supraphon 2006),
byla opût ocenûna BBC Music Magazine tentokrát jako nejlep‰í nahrávka
mûsíce záﬁí 2006, posléze obdrÏela
cenu roku 2007 v oblasti komorní
hudby BBC Music Magazine Chamber
Award a rovnûÏ získala nejprestiÏnûj‰í francouzské ocenûní CD nahrávek
Diapason d'Or. Nahrávka âajkovského
a Dvoﬁáka (Supraphon 2008) obdrÏela
cenu mûsíce BBC Chamber recording
of the month za prosinec 2008. V roce
2010 Smetanovo trio zaujalo CD s díly
Mendelssohna a Schuberta. Odborná

kritika oceÀuje „v˘jimeãné sólistické
kvality a brilantní techniku, dynamiãnost hry, perfektnost souhry… mluví
dokonce o „krevní spﬁíznûnosti tﬁí
umûlcÛ…“
21. bﬁezna 2014 Smetanovo trio
u Supraphonu vydává nové album,
které obsahuje kompletní tria D. ·ostakoviãe a M. Ravela. Zeptali jsme se
klavíristky Jitky âechové:
Co vás ve Smetanovû triu pﬁi realizaci nové nahrávky nejvíce zaujalo?
Velk˘m potû‰ením bylo pﬁiﬁazení
·ostakoviãova Klavírního tria ã. 1,
které nebylo pÛvodnû v nahrávacím
plánu. Jde o dílo neprávem opomíjené
a vûﬁíme, Ïe na‰e nahrávka napomÛÏe
k jeho zaslouÏenému zviditelnûní.
Co bylo nejobtíÏnûj‰í?
Samotné nahrávání nám ãinilo
obrovskou radost. Nahrávky v rámci
mnohaleté spolupráce se skvûl˘m
hudebním reÏisérem Milanem Puklick˘m, mistrem zvuku Janem LÏiãaﬁem
a také mistrem ladûní klavíru Ivanem
Sokolem, vnímáme jako v˘sledek

bájeãného t˘mu, kdy kaÏd˘ plní svoji
roli na 100%. Pevnû vûﬁíme, Ïe i tato
nahrávka toho bude dÛkazem - stejnû
tak jako v‰echny pﬁede‰lé.
Nûkolik otázek jsme poloÏili
i houslistovi Jiﬁímu Vodiãkovi, kter˘
je nov˘m ãlenem Smetanova tria
a pro Supraphon tak v novém sloÏení soubor nahrával poprvé.
Jiﬁí, co vás pﬁi nahrávání nejvíce
zaujalo?
Jsem rád, Ïe jsme vybrali právû díla
tûchto autorÛ. Tento repertoár je nám
opravdu velice blízk˘. Sv˘m neodolateln˘m temperamentem.
Co bylo nejobtíÏnûj‰í?
K nastudování v‰ech dûl je vÏdy
potﬁeba ãas, kter˘ vzhledem k na‰im
sólov˘m aktivitám musíme plánovat
hodnû dopﬁedu. Samotné natáãení
probíhalo s lehkostí a radostí.
Jaké je, b˘t souãástí Smetanova
tria?
B˘t ãlenem Smetanova tria je velmi
prestiÏní záleÏitost, neboÈ je to soubor,

KONTAKT: SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 604, fax (+420) 221 966 630
promotion: promo@supraphon.cz; obchodní oddělení: obchod@supraphon.cz

http://www.youtube.com/supraphon

kter˘ sklízí úspûchy po celém svûtû
a má svou dlouholetou historii. VÏdy
mi byla komorní hudba velmi blízko
a chtûl jsem se jí vûnovat vedle sólov˘ch koncertÛ. Pozvání od Smetanova tria jsem dostal pﬁed dvûma lety
a jsem za to rád. Velmi blízké je mi
také toto komorní uskupení (tzn.
housle, klavír a violoncello), protoÏe
v této sestavû je kaÏd˘ nástroj tím
sólov˘m a pﬁesto v‰ichni musejí hrát
jeden pro druhého.

www.facebook.com/Supraphon
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