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HANA ZAGOROVÁ
ZPÍVÁM O LÁSCE,
ZRADĚ A NADĚJI
Hana Zagorová nyní vydala po sedmi
letech novinkové album, které nazvala
Vyznání. Položili jsme jí několik otázek,
které poodhalily více z přípravy tohoto
očekávaného CD.
Co bylo impulsem pro vznik nového alba?
Dopisy fanou‰kÛ a také pocit, Ïe
mám nashromáÏdûn˘ dostatek kvalitních vûcí, kter˘m rozumím. ChuÈ
jít do studia a zaãít nové album pﬁipravovat odstartovaly tentokrát také
tﬁi francouzské písnû, jenÏ mû
okouzlily natolik, Ïe jsem si je sama
i otextovala.

Foto © 2014 Ondřej Pýcha
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Proã jste pojmenovala album Vyznání?
ProtoÏe jde o VYZNÁNÍ z pocitÛ,
které jsou jeho sjednocujícím prvkem. Jde o písniãky o pocitech, které
nás provázejí kaÏdodenním Ïivotem.
Právû proto jsou o lásce, zradû
a nadûji.

Foto © 2014 Ondřej Pýcha

Jak vzniká nové album?
Jednodu‰e ﬁeãeno, musí pro nûj
nazrát ãas! Pokud má b˘t v˘bûr písní
kvalitní, tak se nedají vûci moc uspûchat. Na druhou stranu nejsem ta, kdo
stﬁádá písnû do ‰uplíku. Napﬁíklad na
poslední v˘bûr 3CD Zlatá kolekce –
Zítra se zvedne vítr jsem pﬁidala hned
dvû nové nahrávky, které mne v té
dobû zaujaly a nechtûla jsem tím
pádem jejich nahrání odkládat. Také
je velmi dÛleÏité, aby se jednotlivé
skladby k sobû hodily. V˘lety do
jin˘ch ÏánrÛ jsou sice fajn, ale nesmí
jich b˘t moc, aby celé album neposunuly jin˘m smûrem, neÏ zam˘‰lím.

Poprvé spolupracujete s v˘znamn˘m básníkem ªubomírem Feldekem. Jak ke spolupráci do‰lo?
Pﬁed ãasem mne uchvátil jeho
text k písniãce Ten zlodûj ãas, kter˘
nazpívala na své poslední album
Hana Hegerová a loni na album
Melancholie také ·tefan Margita.
Tento text je tak krásn˘ a siln˘, Ïe
na nûj nelze po poslechu je‰tû dlouho zapomenout. PoÏádala jsem producenty mého vznikajícího alba,
zda by se pokusili pana Feldeka
oslovit. Podaﬁilo se, a já mám s jeho
textem hereckou písniãku o legendárním Pierotovi.

Foto © 2014 Ondřej Pýcha

Bylo tûÏké vybírat z nabízen˘ch
písní?
Já se potﬁebuji s písniãkou, kterou
zpívám, ztotoÏnit – takÏe v˘bûr b˘vá
opravdu obtíÏn˘. Musím ﬁíct, Ïe
nûkteré z nabízen˘ch písní mÛÏou
b˘t i moc krásné a já jejich potenciál
cítím, ale pﬁesto je musím odmítnout
s tím, Ïe budou „slu‰et“ jinému zpûvákovi víc neÏ mnû.
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PESTRÁ IDENTITY
ONDŘEJE BRZOBOHATÉHO

Autorské album bez
žánrových škatulek
První sólové a v˘hradnû autorské
album Ondﬁeje Brzobohatého dostalo
název Identity a obsahuje songy,
které se pohybují mezi jazzem, soulem, popem a funky. Brzobohat˘ v‰ak
nerad pﬁem˘‰lí o Ïánrech: „VÏdycky
se tak trochu zdráhám, kdyÏ mám
mluvit o hudebních stylech. Hudbu
ne‰katulkuju. Je pro mû buì dobrá,
anebo ‰patná.“ Populární hudebník
a herec sbíral materiál del‰í dobu tak,
aby vznikla promy‰lená kolekce písniãek o jeho hudební, ale i lidské
identitû. Za pozornost stojí i osobité
texty, které kombinují smysl pro rytmus i promûnlivost emocí v nápadit˘ch metaforách.

Sehraný muzikantský
tým a působivý duet
se slovenským Zlatým
slavíkem
Ondﬁej Brzobohat˘ písniãky natoãil spoleãnû se sv˘mi koncertními
spoluhráãi: bubeníkem Tomá‰em
Kozelkou, saxofonistou Matou‰em
Kobylkou, baskytaristou Jaroslavem
Pokorn˘m a kytaristou Ondﬁejem
Fi‰erem. Smyãce obstaral Epoque
orchestra pod vedením Jana Kuãery.
Jako host se ve skvûlém ãesko-slovenském duetu Vietor objeví na Slovensku velmi populární zpûvák Peter
Cmorik a v písni Vû‰tkynû zazní
vokál Terezy âernochové. Identity
obsahuje deset siln˘ch skladeb, mezi
kter˘mi nechybí ani song And The
Oscar Goes To, jenÏ jiÏ pﬁed ãasem
pﬁedznamenal pﬁípravu debutového
alba nápadit˘m videoklipem v reÏii
Vojty Kotka.

CD ve čtyřech speciálních
barevných sběratelských
verzích
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Foto © 2014 Benedikt Renč

P r o t y, k t e ﬁ í s e r o z h o d n o u s i
nahrávku opatﬁit na CD, ãeká v prodejnách mimoﬁádné pﬁekvapení.
Album totiÏ vychází ve ãtyﬁech speciálních barevn˘ch sbûratelsk˘ch
mutacích. KaÏdé CD obsahuje mimo
univerzální booklet i vloÏenou úvodní barevnou kartu – vybírat tak pÛjde
z ãervené, modré, zelené ãi Ïluté
varianty. Autorem fotografií je Benedikt Renã a nápadit˘ design je dílem
drÏitele âeského lva Mariuse Corradiniho z grafického studia Side2.
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JIŘÍ KORN
CO MÁM V OČÍCH
Jiří Korn v polovině května oslavil
neuvěřitelných 65 let! Supraphon přichází
s dárkem pro všechny jeho příznivce
a 23. května vydává dosud nejkompletnější
výběr jeho písní. Formát tří CD umožnil
nabídnout maximum muziky z celého období
jeho stylově pestré a velmi úspěšné kariéry,
tedy v nahrávací praxi od roku 1968
do současnosti.

Foto © 2014 Robert Vano

První disk, nazvan˘ Nejvût‰í hity,
je více neÏ dvacítkou skladeb rozmanit˘ch podobou, ale spojen˘ch úspûchem: rozdíl mezi Yvettou, Zpívat
jako dé‰È, Hotely Ritz i California,
Windsurfingem, Robinsonem, Haló,
Karel nese asi ãaj nebo Miss Moskva
je obãas zásadní, ale dokonale sjednocen˘ Kornov˘m originálním interpretaãním pﬁístupem. Proã tomu tak
mohlo b˘t, objasÀuje CD2 s podtitulem Já ti kdysi hrál. Tady jsou k nalezení jeho vícehlasé rockové poãátky
v kapele Rebels i krátká, ale intenzivní pasáÏ kariéry s Olympikem i rÛzné
varianty hledání popové cesty, od
bigbandového období pﬁes ·est str˘cÛ aÏ k elektronickému Eduardu Parmovi mlad‰ímu: ·ípková RÛÏenka,
California Dreaming, Únos, KdyÏ
Lola pila pát˘ drink, Mám hodnû zlozvykÛ, Tam u dvou cest nebo Doktor
Jekyll a pan Hyde.
DÛleÏitou souãástí této kolekce je
poslední cédéãko, opût zvukovû pestré, ale velmi potﬁebnû doplÀující ta
pﬁedchozí o dal‰í pûvecké barviãky.
Mezinárodní standardy typu Baby It’s
Cold Outside, Unforgettable nebo
Ain’t Misbehavin’ v ãesk˘ch verzích
doplÀují tﬁeba také dance nahrávky
s DJ Neo nebo pﬁekvapivé I Feel Good
od Jamese Browna. Archivy Supraphonu, âeské televize, âeského rozhlasu, Happy Music, Monitor-EMI, Sony
i soukromé umoÏnily zachytit Kornovu pûveckou dráhu se v‰emi velk˘mi
zatáãkami i drobn˘mi zákruty. On
pak dokázal zdánlivou nevûrnost jednomu hudebnímu stylu promûnit
v suverénní popasování se s moderními i módními prvky, vÏdy zcela po
svém a zajímavû.
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PRÁVĚ VYCHÁZÍ SOUNDTRACK K FILMU
BONY A KLID 2 S MUZIKOU A PÍSNĚMI
ONDŘEJE SOUKUPA A SKUPINY
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD
K premiéře nového filmu režiséra Víta Olmera Bony a klid 2, která se odehraje již příští úterý 20. května
v pražské Tipsport aréně, připravil Supraphon ve spolupráci s autorem původní filmové hudby Ondřejem Soukupem
a s producenty filmu ze společnosti NOGUP soundtrack.
Ondřej Soukup s Charlesem Shawem při nahrávání hudby k filmu Bony a klid v roce 1986

Soundtrack bude obsahovat jak
nové písnû z Bony a klid 2, tak i kultovní skladby z pÛvodního alba
Bony a klid (Dirty Money), které tak
vychází poprvé na CD a také v digitální podobû.
PÛvodní LP Bony a klid (Dirty
Money) vy‰lo v roce 1989, tedy dva
roky po premiéﬁe snímku v kinech.
Pro tento film se podaﬁilo získat
i dvû slavné písnû od britské skupiny Frankie Goes To Hollywood –
Relax a The Power of Love, které
nechybí ani tentokrát. Autor v‰ech
dal‰ích skladeb, Ondﬁej Soukup
angaÏoval v roce 1986 za pomoci
pﬁátel z tehdej‰ího SRN hned tﬁi
americké zpûváky Ïijící ve Frankfurtu: Dianu Green, Silvii Brown
a Charlese Shawa. âtyﬁi songy tûchto

zpûvákÛ a dva tehdej‰í velké hity
skupiny Frankie Goes To Hollywood
doplnili ãe‰tí zpûváci: Jiﬁí Korn,
Hanka KﬁíÏková, Petra JanÛ, Petr
Kotvald a Michal Penk. Ti nazpívali
Soukupovy písnû v angliãtinû.
V aktuálním filmu, kromû pÛvodních hudebních retrospektiv a Frankie Goes To Hollywood, zazní opût
autorské novinky Ondﬁeje Soukupa.
Mimo jiné svÛj hlas Ondﬁejov˘m
písním propÛjãil Matûj Ruppert
(I Love You), kter˘ nazpíval rovnou
dvû verze této písnû – ãesky a anglicky, nebo talentovan˘ Ezy (Little
Happy), frontman kapely EzyWay.
Soundtrack doplÀují dal‰í skladby,
které v novince Bony a klid 2 zazní
- velk˘ hit skupiny Nightwork Tep-

láky, Boldyho Zlatá mince a legendární Miss Moskva Jiﬁího Korna.
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Obal LP desky, která vyšla v roce 1989
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ZPÍVEJTE A BUDETE ZDRAVÍ,
ŘÍKÁ JANA KOUBKOVÁ
Čtyřicet let na vrcholu, čtyřicet let rozdávající radost milovníkům dobrého jazzu – to je Jana Koubková.
Zpěvačka s neuvěřitelnou šíří repertoáru, ovšem vždycky skvělá. Prošla několika hudebními seskupeními
a spolupracovala s nejlepšími jazzovými muzikanty. Má za sebou tisíce koncertů, stovky nahrávek a několik knížek.
Ke kulatinám Jany Koubkové
vy‰lo u Supraphonu bilanãní dvojdesková kompilace nazvaná Jazz?
Oh, yes! Nudit se u ní rozhodnû
nebudete.
Je pravda, Ïe takhle ‰irok˘ reprezentativní v˘bûr vám doposud
nevy‰el?
Jeden v˘bûr uÏ jsem mûla, vydali
ho v Japonsku, a Supraphon se na
nûm samozﬁejmû podílel. A z tohoto
nového mám obrovskou radost, je to
od Supraphonu hezk˘ dárek k m˘m
narozeninám. Obsahuje nahrávky
z let 1976–2014. Dûlali jsme ho spoleãnû s Tomá‰em Padevûtem, ale
hlavní slovo jsem mûla já. SnaÏila
jsem se o pestrost. ·la jsem tﬁeba i do
rozhlasového archivu, kde jsou
zaznamenané zajímavé skladby, které
nejsou mezi lidmi pﬁíli‰ známé,
napﬁíklad nahrávky s Jazzov˘m
orchestrem âeskoslovenského rozhlasu a skvûl˘mi sólisty. Na desce jsou
samozﬁejmû taky nahrávky s Jazz Half
Sextetem Viktora Kotrubenka, je tam
vokální skupina Hot Tety, Hork˘ dech
J. K. s Michalem Pavlíãkem a Jiﬁím
Hrube‰em, dokonce jedna nahrávka
s Karlem Vlachem, a pak taky skladba, kterou jsem natoãila s Bambini di
Praga a skvûl˘mi perkusisty Duga
Duga Pé Pé.
Jak jste si s Tomá‰em Padevûtem
rozdûlili „v˘bûrãí“ práci?
Tomá‰ Padevût má cit, vÏdyÈ dûlal
tﬁeba v˘bûr paní Hegerové. S ní byl
ale v uÏ‰ím kontaktu a její vûci znal.
Moje staré nahrávky, které vznikaly
od zmínûného roku 1976, ov‰em znát
nemohl v tom jsem jasnû pomohla
já... Tomá‰ radil tﬁeba s poﬁadím
písní. Jsme kamarádi, takÏe jsme se
dobﬁe doplÀovali.

Foto © 2014 Ondřej Sláma

Kompilace Jazz? Oh, yes! Má
oproti zmínûné kompilaci japonské je‰tû jednu v˘hodu: jde aÏ do
souãasnosti, je tu i nahrávka
z leto‰ka; ta japonská se dostala
pouze do roku 1997.
Je to tak, od vydání japonského
v˘bûru jsem je‰tû nûjaká ta alba
vydala. Poslední samostatné CD jsem
mûla v roce 2011. A pokud jde o onu
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vûc z leto‰ka – ta na studiovém albu
teprve vyjde, nové album se bude
jmenovat Smrt standardizmu. Vyjde
je‰tû letos, a jelikoÏ uÏ je nahraná,
ﬁekli jsme si, Ïe jednu vûc dáme
na tuhle kompilaci. Písniãka se
jmenuje Chtûla sem víc neÏ ty,
a v bookletu je i fotka z na‰eho
natáãení. Kompilace Jazz?
Oh, yes! je tedy opravdu pestrá, jako mÛj Ïivot.
Dá se brát i jako ohlédnutí
za va‰í tvorbou, potaÏmo
dosavadním Ïivotem?
Urãitû. KdyÏ jsem na kompilaci vybírala skladby, pro‰la
jsem si cel˘m sv˘m Ïivotem
a uvûdomila si, Ïe byl docela
pestr˘. Poznala jsem spoustu
vynikajících muzikantÛ a projela
hodnû zemí.

Prozradíte své nejbliÏ‰í plány?
Raduji se z toho, co je. SnaÏím se,
abych byla zdravá. Ráda turistuju,
ráda chodím rychle. Mám ráda pﬁírodu, knihy. A zpívám. Koncertuju se
sv˘m kvartetem nebo se seskupením
Smrt standandardizmu, kde zpívám svoje texty, ﬁíkám tomu nejazz. S kvartetem máme pestr˘ repertoár, jazzové standardy,
na‰e kompozice, ale tﬁeba
i skladby Bobbyho McFerrina
nebo George Gershwina. Je to
nároãné, v‰echno organizuju
sama. To bere hodnû energie.
Ale nejvíc energie bere vyjednávání s poﬁadateli. Stane se, Ïe
ﬁeknou: mÛÏu vás zaplatit jenom
ze vstupného. TakÏe z koncertu
sejde, to by nebylo ani na dopravu.
Ale jak vidíte, poﬁád se snaÏím.
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OČISTNÁ KÚRA S MARTINŮ VOICES

Foto © 2014 Lukáš Pelech

U příležitosti vydání debutového alba komorního sboru MARTINŮ VOICES
odpověděl na několik otázek jeho sbormistr LUKÁŠ VASILEK

Komorní sbor MartinÛ Voices se
z velké ãásti zab˘vá hudbou 20. století. CD Testamentum je prvním
samostatn˘m albem tohoto souboru
a zároveÀ supraphonsk˘m debutem.
Co Vás vedlo k zámûru natoãit celou
desku s hudbou Jana Nováka?
Chtûli jsme originální dramaturgii,
která pﬁinese nûco nového, neotﬁelého
a tﬁeba i neoãekávaného. ZároveÀ jsme
chtûli první samostatnou desku vûnovat ãeské hudbû 20. století. V tomto
svûtle tedy byla volba Jana Nováka
vlastnû docela pﬁirozená: je to neprávem opomíjen˘, ale paradoxnû i velmi
respektovan˘ skladatel, jeho hudba,
zvlá‰È vokální, má jednoznaãné svûtové parametry a vût‰ina jeho sborov˘ch
skladeb navíc dobﬁe sedí komornímu
obsazení MartinÛ Voices. Moc si
váÏím toho, Ïe Supraphon ná‰ zámûr
pochopil, a Ïe jej pﬁijal za svÛj. Jen
málokteré vydavatelství se v dne‰ní
dobû pustí do tak odváÏného projektu.
Na desce jsou dvû skladby, které
byly natoãeny ve svûtové premiéﬁe.
Jaká díla to jsou a podle ãeho jste je
vybíral?
KdyÏ jsem sestavoval dramaturgii,
mûl jsem jasno v tom, Ïe chci natoãit

Exercitia mythologica a Testamentum – znal jsem je ze star‰ích nahrávek. JenÏe vût‰ina Novákova sborového díla vÛbec nahraná není a je prakticky neznámá. Abych tedy vÛbec
mohl dramaturgii desky vytvoﬁit,
musel jsem projít v‰echny Novákovy
sborové skladby. Nakonec jsem se
rozhodl pro dvû rozsáhlej‰í a navzájem kontrastní kompozice. Ta první,
Invitatio pastorum, je malá vánoãní
kantáta s doprovodem flétny. Oproti
v‰em ostatním skladbám je prÛzraãnûj‰í a zdánlivû i jednodu‰‰í. Tû‰í
mû, Ïe se efektního flétnového partu
mohla ujmout skladatelova dcera
Clara Nováková. Druhá skladba stojí
na opaãném pólu. Fugy podle Vergilia jsou totiÏ jednou z nejnároãnûj‰ích ãesk˘ch sborov˘ch kompozic
vÛbec. Dlouho jsem k ní sbíral odvahu, ale nakonec jsem rád, Ïe jsme se
její obtíÏnosti nezalekli. Nahrávka
Fug je, myslím, cenn˘m dokumentem toho, kam aÏ se Novák ve svém
kompoziãním umûní dostal, a také
toho, kam se dostali MartinÛ Voices.
Va‰e jméno je hudební veﬁejnosti
známé pﬁedev‰ím ve spojení s PraÏsk˘m filharmonick˘m sborem, ve

kterém pÛsobíte od roku 2007 jako
hlavní sbormistr. V roce 2010 jste
zaloÏil komorní sbor MartinÛ Voices. Co bylo hlavním impulsem pro
vznik tohoto vokálního ansámblu?
UÏ dlouho mû lákal komorní sborov˘ repertoár – s PFS se k nûmu
dostávám jen v˘jimeãnû. Je to doslova oãistná kúra. Pracujete s úplnû
jin˘m zvukem, ﬁe‰íte i nejmen‰í
detaily, k interpretaci docházíte
odli‰n˘mi cestami. Ta práce je zkrátka úplnû jiná a vlastnû velmi osvûÏující. Pﬁed tûmi ãtyﬁmi lety jsem navíc
mûl okolo sebe nûkolik v˘born˘ch
zpûvákÛ, kteﬁí také chtûli vyzkou‰et
vokální komoﬁinu. A tak se to povedlo a ansámbl opravdu existuje a funguje. MartinÛ Voices dávají mé práci
dal‰í rozmûr, kter˘ potﬁebuju a kter˘
mû baví.
Jaké dal‰í projekty ãekají MartinÛ
Voices v leto‰ním roce?
Rok 2014 je pro nás pát˘m rokem
existence, a to malé v˘roãí se, myslím, docela vydaﬁilo. Supraphon nám
vydal první samostatnou desku a na
konci kvûtna jsme poprvé vystoupili
na PraÏském jaru s nároãn˘m programem z dûl Bohuslava MartinÛ a Jana

Nováka. V prosinci nás ãeká debut
s âeskou filharmonií – Jiﬁí Bûlohlávek nás pﬁizval ke koncertnímu provedení komorní opery Bohuslava
MartinÛ âím lidé Ïijí. Vedle tûchto
projektÛ máme samozﬁejmû i dal‰í
koncerty po celé âeské republice
a na podzim poprvé vystoupíme také
v Nûmecku.
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GIPSY FIRE
JEDINEČNÉ NATÁČENÍ NOVÉHO ALBA
PAVLA ŠPORCLA
Vydavatelství SUPRAPHON a ŠPORCL ARTS Agency pořádají jedinečné natáčení
nového alba houslisty Pavla Šporcla a cikánské cimbálové kapely Gipsy Way
Ensemble. Hostem jejich nového programu bude fenomenální akordeonista
Vojtěch Szabó. Live záznam pro nové album s názvem Gipsy Fire bude pořízen
z koncertů 16. a 17. června 2014 v pražském Kulturním zařízení Domovina.
Oba koncerty začínají ve 20:00 hodin.
V hole‰ovické Domovinû houslov˘ virtuóz Pavel ·porcl naváÏe na
svÛj nejúspû‰nûj‰í a nejÏádanûj‰í
projekt Gipsy Way, se kter˘m provedl dvû vyprodaná turné (2009
a 2011) a více neÏ 220 koncertÛ
v nejrÛznûj‰ích zemích svûta vãetnû
â í n y. S t e j n o j m e n n é C D P a v l a

·porcla bylo za prodej ocenûno Platinovou deskou Supraphonu. „Díky
obrovskému zájmu o tento program
jsme se nadchli pro dal‰í pokraãování. K interpretaci cikánské muziky je nesmírnû dÛleÏitá Ïivá atmosféra v hledi‰ti. Pﬁijìte nás tedy
povzbudit. Va‰e spontánní reakce

budou zvûãnûny ve spojení s temperamentem cikánsk˘ch hudebníkÛ.
Usly‰íte nové aranÏe virtuózních
skladeb a lidov˘ch písní s cikánskou tématikou, i premiéru mojí
nové a také titulní skladby Gipsy
Fire,“ dodává k tomu Pavel ·porcl.
Vstupenky na oba unikátní koncer-

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

www.facebook.com/Supraphon

ty s velmi omezenou kapacitou míst
stojí 300,- Kã a jsou k zakoupení na
www.ticketportal.cz.

www.supraphon.cz
www.plus.google.com/+supraphon/
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