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Vynikající zpěvák, držitel pěti
stříbrných Českých slavíků,
interpret řady velkých hitů
a úspěšná muzikálová hvězda
Petr Kolář vydal u Supraphonu
speciální set DVD a CD
s akustickým koncertem
z pražského Žofína. Album mu
pokřtil Petr Janda.
www.petrkolar.cz
Novinku Petrovi pokﬁtil 27. 1. 2015 v praÏské Malostranské besedû frontman skupiny Olympic Petr Janda, kter˘ se rozpovídal o chvíli, kdy pﬁed lety
na pﬁedávání cen âeského slavíka poprvé jméno Petr Koláﬁ zaznamenal.
„K Petrovi chovám dlouhodobé sympatie nejen jako k rockovému zpûvákovi,
ale i jako ke svému dobrému kamarádovi, kter˘ má podobné názory a to nejen
na hudbu“, dodal s úsmûvem Petr Janda.
Petr Koláﬁ na kﬁtu nového setu DVD+CD prozradil, Ïe na leto‰ek chystá zbrusu nové album a první ochutnávku z ní vypustí na internet jiÏ bûhem února.
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MIROSLAV PALEČEK
JEŽKÁRNY

ŠIMEK & SOBOTA &
NÁROŽNÝ KOMPLET

Silné sdělení + návrat
k jednoduchosti = V + W + J
v písničkářské podobě!
Vychází 27. 2. 2015

Nejlepší léta komického tria
v nahrávkách zcela neznámých,
nově objevených i těch, které
publikum už léta miluje.
10 CD-box vychází 27. 2. 2015
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„Obãasnou transformaci elektroniky do akustick˘ch vod mám rád. V takovém pﬁípadû musíte totiÏ zahrát v‰echno naprosto pﬁesnû, protoÏe v akustické podobû vylézají mnohem víc chyby. Ale o to je tahle vûc zajímavûj‰í, je to
vût‰í v˘zva! Písnû, které hrajeme s kapelou, tedy s bigbítem, jsme pﬁearanÏovali. Je krásné, kdyÏ vûc, na kterou jste nûjak zvykl˘, najednou kvete jinak. Po
zmûnû aranÏe je to poﬁád ona písniãka, ale v jiném, ﬁekl bych, kabáteãku. To
se t˘ká skoro v‰ech vûcí na novém CD a DVD,“ komentuje Petr Koláﬁ nejnovûj‰í pﬁírÛstek ve své diskografii.
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Foto © 2015 Lukáš Kadeřábek

PETR KOLÁŘ LIVE

PETR SKOUMAL
JAK SE LOVÍ GORILA
& BONUS

CZECH ENSEMBLE
BAROQUE
REQUIEM

Speciální reedice slavného alba
pro děti a jejich rodiče.
Vychází 13. 2. 2015

soubor nahrál skladbu
F. X. Richtera ve světové premiéře!
Vychází 13. 2. 2015

Foto © 2014 Zdeněk Hejduk
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V+W 110 LET!
VÝZNAMNÉ VÝROČÍ JANA WERICHA A JIŘÍHO VOSKOVCE
OSLAVUJE I VYDAVATELSTVÍ SUPRAPHON!
V letošním roce oslavíme dvě významná výročí narození velkých ikon české kultury: 110. výročí narození
Jana Wericha si připomeneme 6. února a 110 let od narození Jiřího Voskovce uplyne 19. června.
První nahrávky V+W vy‰ly jiÏ koncem 20. let na ‰elakov˘ch deskách
spoleãnosti Parlophon. Jedna z prvních nahrávek pro tuzemsk˘ Ultraphon vznikla z pﬁedstavení Premiéra
Skafandr v roce 1929. Od roku 1930
vydával Ultraphon speciální ﬁadu
desek, které prÛbûÏnû sledovaly
celou tvorbu Osvobozeného divadla.
Naposledy Jan Werich nahrával pro
Supraphon v roce 1970, kdy po ‰esti
letech dokonãoval ãetbu Ha‰kova
·vejka. K nejprodávanûj‰ím deskám
v 80. letech patﬁil titul Zpívá Jan
Werich, vydan˘ Supraphonem na LP
jiÏ pût let po smrti Jana Wericha
v roce 1985.
K v˘znamné renesanci ve vydávání
nahrávek Voskovce a Wericha do‰lo
v Supraphonu po sametové revoluci.
Pozoruhodné je, Ïe i po tﬁech letech
od spu‰tûní digitálního servisu Sup-

raphonline v roce 2011 patﬁí nahrávky Jana Wericha stále k tûm nejprodávanûj‰ím.
V minulém století nebylo v˘raznûj‰í divadelní dvojice hercÛ a autorÛ,
která by ovlivnila vkus, smûﬁování
a dal‰í v˘voj jevi‰tního humoru na‰í
zemû tak, jako Voskovec a Werich.
V trojici s Jaroslavem JeÏkem pak
mûli tito tvÛrci i zásadní vliv na tvorbu divadla hudebního. V‰ichni
následní pﬁedstavitelé autorského
divadla nejen Ïe se nechávali inspirovat dílem mistrÛ z Osvobozeného
divadla, ale zcela nepokrytû a hrdû se
k jejich tvorbû hlásili a hlásí (Miroslav Horníãek, Jiﬁí Such˘ a Jiﬁí ·litr,
Miloslav ·imek a Jiﬁí Grossmann, Jan
VodÀansk˘ a Petr Skoumal, Jan Burian a Jiﬁí Dûdeãek, Miroslav Paleãek
a Michael Janík, Jiﬁí Ornest a Tomá‰
Töpfer, bratﬁi Justové a desítky dal-

‰ích, okouzlen˘ch a humorem V+W
zasaÏen˘ch následovníkÛ).
Poãátkem padesát˘ch let, v dobû
krutého politického mrazu, kter˘
tehdy v âeskoslovensku vládl, bylo
v‰e, co Jan Werich (v té dobû jiÏ osamûl˘ tvÛrce bez svého souputníka)
vytvoﬁil, povaÏováno za zázrak
a oázu normálního, krásného svûta.
T˘kalo se to nejen jeho divadelní
a filmové tvorby, ale i záznamÛ ãetby
a vyprávûní, které nahrával pro
Supraphon ãi âeskoslovensk˘ rozhlas. Z té doby existuje napﬁíklad
Werichova ãetba Ha‰kova ·vejka
(SU 5923-2 13 CD), povaÏovaná za
kongeniální propojení s autorem
a dosud nepﬁekonaná Ïádn˘m z dal‰ích interpretÛ.
S relativním uvolnûním politické
a kulturní atmosféry v letech ‰edesát˘ch vznikla i ﬁada dal‰ích skvûl˘ch

nahrávek Werichovy ãetby a vyprávûní, dialogÛ i monologÛ, humorn˘ch i váÏn˘ch, ilustrujících nejen
autorovu a interpretovu mimoﬁádnou
pamûÈ, v‰ímavost a postﬁeh, ale pﬁedev‰ím mistrovskou schopnost pronikavého, vtipného a osvíceného
pohledu na svût, kter˘ zdaleka pﬁekraãoval omezující hranice této
zemû.
Záznamy vznikaly také díky Werichov˘m spolupracovníkÛm, kteﬁí si
uvûdomovali nadání této úÏasné v‰estranné osobnosti. Proto zÛstalo
v archivech Supraphonu i âeského
rozhlasu velké mnoÏství pokladÛ
v podobû nesmazan˘ch analogov˘ch
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V prÛbûhu desetiletí po roce 1990
vydal Supraphonu více neÏ sedmadvacet, ãítajících kolem 70ti CD. Na
podzim loÀského roku vy‰el ve spolupráci s âesk˘m rozhlasem komplet
8CD Werichova Gramotingltanglu,
kter˘ se okamÏitû zaﬁadil mezi nejprodávanûj‰í CD s mluven˘m slovem.

Foto © archiv

pásÛ. A pokud byly pﬁesto záznamy
smazány, existují nad‰ení amatér‰tí
archiváﬁi, kteﬁí nûkolik desítek let
uchovávají své raritní klenoty. Patﬁí
k nim Jaromír Farník, Jiﬁí Boroviãka,
Ondﬁej Such˘, Karel Koli‰, Jan Müller, Petr Prajzler a desítky dal‰ích
obdivovatelÛ díla Jana Wericha.

Supraphon v časové chronologii od začátku
devadesátých let vydal tyto tituly:
1993 Jiří Voskovec a Jan Werich Divotvorný hrnec 11 2555-2
1995 Werich a Horníček Předscény SU 5072-2
Divadlo V+W Divotvorný hrnec/ Pěst na oko SU 50 79-2
1996 Voskovec plus minus Werich (2 CD) SU 5141-2
2003 Čochtan vypravuje SU 5449-2
2003-2005 Fimfárum (postupně vyšlo na celkem 6 CD) SU 5660-2
2004 Jan Werich Italské prázdniny SU 5662-2
2005 Werich + Horníček Předscény (2 CD) SU 5664-2
Voskovec + Werich Písničky SU 5614-2
2006 Jan Werich vypráví Jaroslav Hašek Ze světa zvířat, Anekdoty a vůbec SU 5736-2
2007 Osvobozené divadlo V+W (7 CD) SU 5810-2
Jan Werich vypráví pohádky a povídky SU 5830-2
O žlutém mužátku vypráví Jan Werich SU 5831-2
2008 Tam za tím mořem piva… zpívá Jan Werich SU 5865-2
Jaroslav Hašek Osudy dobrého vojáka Švejka vypráví Jan Werich (13 CD) SU 5923-2
2009 Jan Werich neznámý SU 5938-2
2010 Tmavomodrý svět SU 5848-2
Jan Werich Delikatesy SU 6109-2
2011 Jan Werich Poklady z archivu SU 6155-2
2012 Voskovec + Werich Poslední forbína (2 CD) SU 6164-2
Jan Werich Deoduši SU 6166-2
Jiřímu Voskovcovi k narozeninám SU 6173-2
2013 Jan Werich a Jana Werichová Táto, povídej! (8 CD) SU 6180-2
2014 Voskovec + Werich Vídeň 1971/ Montreal 1977 SU 6184-2
Jan Werich Gramotingltangl 1966–1967 (8 CD) SU 6198-2
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EDIČNÍ PLÁN JE VELMI
DYNAMICKÝ ORGANISMUS
Náš rozhovor s šéfproducentem Supraphonu Matoušem Vlčinským by se měl věnovat výhledu
na rok 2015 v produkci vážné hudby. První otázka ale směřuje ještě do roku 2014.

Vydavatelství Supraphon se také
pravidelnû vûnuje prezentaci mlad˘ch interpretÛ. Jaké osobnosti jste
díky nov˘m nahrávkám vyslali do
hudebního svûta?
Vlãinsk˘: Supraphon se mlad˘m
umûlcÛm vûnuje uÏ mnoho let.
V roce 2014 jsme vydali dvû CD
debutujících instrumentalistÛ; Jiﬁí
Vodiãka pﬁi‰el s projektem Violino
Solo, kde najdeme virtuózní houslov˘ repertoár od Bacha pﬁes Paganiniho aÏ po Eugena Ysaÿe. Druhou supraphonskou debutantkou byla klavíristka Veronika Böhmová s vynikající
nahrávkou díla Sergeje Prokofjeva
a Igora Stravinského.
Které projekty v roce 2014 patﬁily
k tûm „nejvût‰ím“, aÈ uÏ z hlediska
nároãnosti realizace nebo jejich ocenûní ve svûtû?
Vlãinsk˘: Tím nejnároãnûj‰ím byl

bezesporu projekt, kter˘ jsme ve spolupráci s âesk˘m rozhlasem plánovali nûkolik let. Jde o novou nahrávku
Glagolské m‰e a Vûãného evangelia
Leo‰e Janáãka. Tato nahrávka pochází z dílny Symfonického orchestru
âeského rozhlasu s dirigentem
Tomá‰em Netopilem. Velk˘ podíl na
jejím úspûchu má PraÏsk˘ filharmonick˘ sbor se sbormistrem Luká‰em
Vasilkem a sólisté. CD získalo ﬁadu
skvûl˘ch recenzí vãetnû ocenûní Edi-

ne, má to bezesporu vliv na prodejnost a pﬁispívá to i k viditelnosti
Supraphonu mezi v˘znamn˘mi labely na mezinárodní scénû.
Co plánuje redakce váÏné hudby
pro rok 2015? Jaké projekty byste
rád zmínil?
Vlãinsk˘: Rok 2015 je v zaãátku
a my uÏ nûkteré nahrávky máme
dokonãené nebo ve fázi posledních
úprav. Nûkteré nahrávky se budou

Kahánkem. Není bez zajímavosti, Ïe
oba umûlci pocházejí ze Slezska,
tedy z kraje, kter˘ je neodmyslitelnû
spjat˘ s tvorbou Leo‰e Janáãka
i s tûmito písnûmi. Na nahrávce se
jako host rovnûÏ pﬁedstaví barytonista Tomá‰ Král.
Druh˘m pûveck˘m CD bude nov˘
projekt Dagmar Peckové. Ten nese
moÏná trochu kontroverzní název
„Hﬁí‰nice“. Na‰e slavná mezzosopranistka natoãila CD se skvûle hrající
Slovenskou filharmonií a dirigentem Aleksandarem Markoviçem.
Posluchaãská veﬁejnost si
uÏ zvykla na zajímavou supraphonskou ﬁadu s podtitulem Hudba Prahy 18. století.
Budete v ní pokraãovat
i v roce 2015?
Vlãinsk˘: Máme v plánu
vydat dvû nové nahrávky, stejnû jako tomu bylo v minul˘ch
letech. Jednou z nich budou
sonáty pro klávesové nástroje
Jiﬁího Antonína Bendy v kombinaci s jeho písnûmi. Za tímto
projektem stojí cembalistka
Edita Keglerová a sopranistka
Ivana Bilej Brouková a chceme
jím také pﬁipomenout 220.
v˘roãí Bendova úmrtí. Krom
toho máme uÏ nûkolik let
v plánu realizaci nahrávky
loutnisty Jana âiÏmáﬁe, která
se zamûﬁí na repertoár z velmi
zajímavé a bohaté lobkovické
sbírky. Je v ní spousta krásn˘ch
skladeb pro loutnu, které je‰tû
nikdy nebyly nahrány.
Foto © 2015 Martin Kubica

Které hudební projekty patﬁily
k tûm nejzajímavûj‰ím?
Vlãinsk˘: KdyÏ se ohlédnu za loÀsk˘m rokem, rád bych zdÛraznil
nûkolik velmi zajímav˘ch projektÛ,
které slavily úspûch nejen doma, ale
i v zahraniãí.
Minul˘ rok byl orámován dvûma
zelenkovsk˘mi nahrávkami. První
skladba Sanctus et Agnus Dei, kterou
natoãil ansámbl Collegium Vocale
1704, byla ocenûna Zlatou ladiãkou
ve francouzském ãasopise Diapason. Na druhém CD byla
nahrávka Zelenkov˘ch Lamentací v podání souboru Collegium Marianum. Tato nahrávka
pro mne pﬁedstavuje jeden ze
splnûn˘ch snÛ.
Kromû barokní hudby bych
rád jmenoval nûkolik dal‰ích
nahrávek, které získaly v zahraniãí skvûlé recenze. Nad‰ené
reakce, pﬁedev‰ím v britském
tisku, pﬁinesla nahrávka vokálního souboru MartinÛ Voices, jíÏ
jsme aspoÀ zãásti splatili dluh
vÛãi skladateli Janu Novákovi.
Dal‰ím velmi úspû‰n˘m diskem
byla nová nahrávka Smetanova
tria, které natoãilo obû klavírní
tria Dmitrije ·ostakoviãe a Klavírní trio a moll Maurice Ravela.
Po deseti letech jsme také uzavﬁeli úctyhodn˘ projekt s klavíristkou Jitkou âechovou – kompletní nahrávku klavírní tvorby
Bedﬁicha Smetany. Myslím, Ïe
tato nahrávka mÛÏe pﬁitáhnout
pozornost dal‰ích klavíristÛ
a koncertních poﬁadatelÛ ke
„klavírnímu Smetanovi“, kter˘ je
jinak neprávem ve stínu sv˘ch slavnûj‰ích souãasníkÛ.
Obãas se pustíme i na pole crossoveru. Tady stojí za zmínku nahrávka
Gipsy Fire houslisty Pavla ·porcla,
jeÏ navazuje na jeho projekt Gypsy
Way. Tato nahrávka je nejen velmi
vydaﬁená a brilantní, ale i prodejnû
velice úspû‰ná. A tak to má b˘t.

tor’s Choice v prestiÏním ãasopise
Gramophone.
Krom toho jsme loni „slízli smetanu“ za jednu nahrávku z roku pﬁede‰lého: Pavel Haas Quartet s violoncellistou Danjulem Ishizakou získali
za CD s hudbou Franze Schuberta uÏ
potﬁetí nejprestiÏnûj‰í svûtové ocenûní v rámci klasické hudby – cenu
Gramophone Award. To je naprosto
jedineãné…
KdyÏ mluvíme o vavﬁínech, jak
dÛleÏité jsou v dne‰ní dobû pro
Supraphon ocenûní a recenze va‰ich
nahrávek?
Vlãinsk˘: To, oã se snaÏíme a co
povaÏujeme za nejdÛleÏitûj‰í, je
vytváﬁet podmínky, aby mohly vznikat skvûlé nové nahrávky, vynikající
po v‰ech stránkách – tedy z hlediska
dramaturgie a technické i interpretaãní kvality. Hodnocení jedné
nahrávky ve dvou rÛzn˘ch ãasopisech je nûkdy zcela protichÛdné –
a oba recenzenti mohou mít pravdu,
jen akcentují rÛzné atributy nahrávky. Uãím se to „známkování“ nahrávek nepﬁeceÀovat a ponechat si
dostateãn˘ prostor pro vlastní názor.
Na druhou stranu, pokud nûjaká
nahrávka získá ocenûní nebo v˘bornou recenzi v prestiÏním periodiku,
jako je napﬁíklad britsk˘ Gramopho-

vracet k repertoáru, kter˘ uÏ máme
v na‰em archivu natoãen˘ a natáãí se
i v zahraniãí. Nicménû v posledních
letech tady dorostla mladá generace
v˘razn˘ch interpretÛ, jeÏ má osobit˘
p o h l e d n a t e n t o r e p e r t o á r, m á
k nûmu co ﬁíci a pﬁiná‰í ve svém
pojetí zase nûco zcela nového.
KdyÏ budu mluvit konkrétnû, tak
nás ãeká nûkolik hvûzdn˘ch momentÛ. Pavel Haas Quartet natoãil oba
kvartety Bedﬁicha Smetany a tato
nahrávka vyjde v dubnu leto‰ního
roku. S radostí pﬁiznávám, Ïe mnoho
zahraniãních distributorÛ toto CD
s netrpûlivostí oãekává. Dal‰ím slavn˘m jménem je houslista Josef ·paãek. Dohodli jsme se na nahrávce tﬁí
zásadních koncertantních dûl ãesk˘ch skladatelÛ. Budou to: DvoﬁákÛv
Houslov˘ koncert a moll, Sukova
Fantazie g moll a JanáãkÛv koncert
„Putování du‰iãky“. Nesmírnû mû
tû‰í, Ïe na nahrávce doprovází Josefa
·paãka „jeho“ âeská filharmonie se
sv˘m ‰éfdirigentem Jiﬁím Bûlohlávkem. Lep‰í konstelaci si snad ani
nelze pﬁedstavit.
A prozradit mohu je‰tû dva atraktivní pûvecké projekty. Jedním z nich
je nahrávka Janáãkovy Moravské
a Ukvalské lidové poesie v písních
v interpretaci skvûlé sopranistky
Martiny Jankové s klavíristou Ivo

Pﬁedstaví Supraphon i nûjaké
mladé umûlce, kteﬁí se chystají na
nahrávací debut?
Vlãinsk˘: Ediãní plán je velmi
dynamick˘ organismus a vÏdy záleÏí
na mnoha faktorech, které projekty
se podaﬁí zrealizovat a dotáhnout aÏ
k vydání. TakÏe: pokud se podaﬁí to,
co máme v plánu, mÛÏeme se tû‰it na
novou nahrávku varhanice Kateﬁiny
Chrobokové, jednáme o nahrávce
z komorního díla Petra Ebena v interpretaci Eben Tria. Jména hobojisty
Viléma Veverky ãi hornisty Pﬁemysla
Vojty nepatﬁí úplnû do kategorie
debutantÛ, ale i na jejich nové
nahrávky se mÛÏeme tû‰it.
Závûreãná otázka bude moÏná trochu nesnadná. Jak˘ je osobní tip ‰éfproducenta redakce váÏné hudby:
Lze jmenovat jeden projekt, na kter˘
se tû‰íte nejvíce?
Vlãinsk˘: To po mnû nemÛÏete
chtít… Vûﬁím, Ïe kaÏdá z pﬁipravovan˘ch nahrávek pﬁinese záblesk té
krásy a kouzla, které je muzika
schopna unést. Pak uÏ bude na kaÏdém jednom posluchaãi, co je jeho
srdci bliÏ‰í. Já jen vûﬁím, Ïe si mezi
pﬁipravovan˘mi nahrávkami kaÏd˘
nûco pro sebe najde.
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KVARTETO MARTINŮ
OBČAS POTŘEBUJEME PRŮVAN

Foto © 2015 Benno Hunziker

Pulty prodejen obohatila další hudební lahůdka: nahrávka kvintetů Sergeje Tanějeva. Úžasná muzika, která objevuje
jednoho z nejzajímavějších ruských skladatelů (ale také klavíristů a pedagogů). Se svými skvělými hosty
(violoncellistou Jiřím Bártou, klavíristkou Olgou Vinokur a violistkou Jitkou Hosprovou) je nahrálo Kvarteto Martinů.
To je zase jeden z nejzajímavějších českých komorních souborů. Dvojalbum tak slibuje jedinečný zážitek.

SU 4176-2
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O nahrávce i samotném Tanûjevovi
si povídám se dvûma ãleny kvarteta –
violoncellistkou Jitkou Vla‰ánkovou
a violistou ZbyÀkem Paìourkem.
Tanûjev byl dlouho znám pouze
v zasvûcen˘ch kruzích, veﬁejnost
o nûm prakticky nevûdûla. Jak se to
mohlo stát?
J. V.: O tom stále pﬁem˘‰lím. Tenhle osud potkal i dal‰í zajímavé skladatele. My to dnes tûÏko chápeme,
protoÏe uÏ máme odstup a víme, Ïe
to byl skvûl˘ skladatel. Tehdy ale
pÛsobily jiné okolnosti, Ïil se kaÏdodenní, obyãejn˘ Ïivot. To, Ïe byl
Tanûjev v jistém smyslu vyﬁazen ze
skladatelského nebe, mohlo zpÛsobit
cokoliv. Napﬁíklad jeho Ïivot neprovázely Ïádné aféry, které pﬁeci jen
ãlovûka zatraktivÀují. Byl celoÏivotní abstinent, nikdy se neoÏenil,
a kdyÏ se do nûj zamilovala manÏelka Lva Nikolaeviãe Tolstého, ani si
toho nev‰iml. Navíc byl velice intelektuálnû vybaven˘, zamûﬁen˘ na
západní Evropu. Nemûl zájem vytváﬁet onu takzvanou ruskou národní
hudbu, tak jako Mocná hrstka. Byl
prostû podivín. A jeho fantastická
kompoziãní technika mohla b˘t pro
mnoho lidí sloÏitá a v hudební obci
vzbuzovat ostych a úctu vedoucí
v dÛsledku k nedostateãnému ocenûní. Tanûjev vycházel ze studia
nûmecké hudby a Johanna Sebastiana Bacha. Byl to velk˘ polyfonik.
V jeho díle je obrovská hudební
invence a krása.
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TakÏe je asi nutné proniknout do
jeho díla hloubûji…
Z. P.: Ano, postupnû objevujeme
ohromné kvality jeho komorního
díla. Nároky na porozumûní bych
pﬁirovnal ke smyãcov˘m kvartetÛm
Paula Hindemitha. Jejich struktura je
pomûrnû komplikovaná – stejnû jako
kvintety Sergeje Tanûjeva – zároveÀ
v‰ak úÏasnû krásná. Teprve kdyÏ
hudebník (nebo posluchaã) pronikne
hloubûji, objeví nesmírnû bohat˘
a lyrick˘ svût tûchto skladatelÛ.
Takovéhle objevování potﬁebuje
nûkoho s velk˘m nasazením, nûkoho,
kdo podobné poklady chce vykopat.
J. V.: Tanûjev se uÏ v osmadvaceti

letech stal ﬁeditelem Moskevské konzervatoﬁe. Byl vynikajícím pianistou,
âajkovskému premiéroval jeho klavírní koncerty. A pﬁitom byl ohromnû skromn˘. Urãitû si byl vûdom
sv˘ch kvalit, ale nedával je okatû
najevo. A dovolil si ostﬁe – ov‰em
zcela vûcnû – kritizovat své kolegy.
Proto si ho âajkovskij váÏil a jako
jedinému dÛvûﬁoval a vyhledával
jeho kritické rady.
¤ekli jste, Ïe byl Tanûjev komplikovanûj‰í neÏ âajkovskij. V ãem?
Z. P.: Tanûjev byl fascinován renesanãní a bachovskou polyfonií a je
naz˘ván rusk˘m Bachem. SnaÏil se
propojit klasické evropské tendence
s romantismem. S nadsázkou se dá
ﬁíci, Ïe hudba v Rusku zaãíná aÏ hudbou národní – tedy hudbou takzvané
Mocné hrstky. Nûco podobného, ãím
byl pro Evropu Bach, v Rusku chybí.
Proto je Tanûjev tak kontrapunkticky
nároãn˘.
J. V.: On se polyfonii vûnoval cel˘
Ïivot. V˘sledkem dvacetiletého studia pﬁísného kontrapunktu byl
obsáhl˘ dvoudíln˘ traktát. A polyfonii ve své hudbû bohatû vyuÏívá.
Skvûl˘m pﬁíkladem je ãtyﬁstránková
devátá variace z jeho cellového kvintetu. Je to vlastnû trojitá fuga.
Opravdu je to jeho dílo tak sloÏité?
Poslouchá se pûknû.
J. V.: To ráda sly‰ím. Víte, Tanûjevova kompoziãní technika je hodnû
odli‰ná od toho, co jsme doposud
znali. Pﬁes Cellov˘ kvintet jsme se
dostali k pochopení jeho jazyka, a jak
doufám, schopnosti odhalovat jeho
krásy. KdyÏ jsme studovali ten Violov˘, uÏ nám to ‰lo snáz, ale stále to
bylo objevování. Jeden kolega ﬁíká,
Ïe nejlíp se Tanûjevovy kompozice
poslouchají s partiturou. Jeho hudba
je plná krásn˘ch, bohat˘ch hlasÛ.
Z. P.: Ta bohatost hlasÛ je nûkdy
tak tro‰ku na ‰kodu vûci, protoÏe
vybrat z toho to nejdÛleÏitûj‰í vlastnû
nejde. Je to tûÏké. KdyÏ zkou‰íme
nebo koncertujeme, kaÏd˘ si ﬁíká: teì
jsem tu já, a vy mû poslouchejte. Ale
muzikant musí mít na mysli posluchaãe. Nelze ho zcela zahltit. ByÈ
krásn˘mi vûcmi.

Tanûjev ve sv˘ch kompozicích
taky ãasto stﬁídá nálady. Je to pro
muzikanta tûÏké?
Z. P.: MoÏná ne pro jednoho, ale
pro kvarteto urãitû ano. KaÏd˘ mÛÏe
tu hudbu vnímat jinak, nûkdo ji cítí
víc filosoficky, jin˘ chce pﬁidat espritu, ale na dramatické nebo filosofické
poloze se musíme shodnout.
J. V.: Je to globální problém. Osobnû mi to stﬁídání nálad problémy
nedûlá. Asi ani ostatním, my jsme
vlastnû tak trochu herci. Je ale pravda, Ïe názor na to, zda má zrovna
hudba „plakat“ nebo se „smát“ musíme v kvartetu nebo jiném komorním
tûlese sjednotit. A stﬁídání nálad,
velké kontrasty, rÛznobarevnost ãiní
Tanûjevovu hudbu tak pﬁitaÏlivou.
Jak jste se k Tanûjevovi vÛbec
dostali?
J. V.: V cizinû existuje obdivuhodná
obec amatérsk˘ch hudebníkÛ, nûkteﬁí hrají na opravdu vysoké úrovni.
Zejména v‰ak mají veliké znalosti
a chtûjí stále poznávat nûco nového.
Je to nûco, co se u nás nevidí. No
a nûkteﬁí muzikanti z této obce jezdí
na na‰e kursy do Jindﬁichova Hradce.. Jeden z úãastníkÛ pﬁed pár lety
pﬁi‰el s tím, Ïe by si chtûl zahrát
TanûjevÛv Violoncellov˘ kvintet.
¤ekla jsem tehdy: dobrá, skvûlé osvûÏení; neznám, ráda poznám. Nacviãili jsme spolu s dal‰ími úãastníky
první vûtu. Kolega Lubo‰ to sly‰el
a prohlásil, Ïe to je dobr˘ „bigbít“.
Uvûdomila jsem si, Ïe je to skuteãnû
dobrá hudba. Pomalinku jsme zaãali
pﬁem˘‰let o tom, Ïe Tanûjeva nastudujeme s nûjak˘m hostem i v na‰em
kvartetu. Violoncellov˘ch kvintetÛ je
málo, tak bychom si roz‰íﬁili „obzory“. Ke spolupráci jsme vyzvali Jirku
Bártu. Kvintet jsme provedli na
nûkolika koncertech – a Tanûjev nás
zaãal zajímat.
Z. P.: Pak jsme dostali z Anglie
nabídku zahrát Klavírní kvintet. A co
dál? Pﬁi‰el Violov˘ kvintet a smyãcová tria. Ke kvartetÛm jsme se zatím
nedostali.
Jak jste pﬁi‰li k muzikantÛm, kteﬁí
s vámi Tanûjeva hrají?
J. V.: Jirku Bártu jsme, jak jsme

ﬁekli, oslovili sami – a on byl pro. Co
se t˘ãe Klavírního kvintetu, bylo to
trochu jinak. Máme skvûlého pﬁítele,
Thomase D’Andreu, profesora filosofie na universitû v Cambridge. Má
neuvûﬁitelnou sbírku cédéãek klasické hudby, kvÛli níÏ se musel pﬁestûhovat do vût‰ího domu. Vyzval nás,
abychom v Cambridge zahráli Tanûjeva. Îe pr˘ zná skvûlou klavíristku
z New Yorku, Olgu Vinokur. A taky
to klaplo. Skvûlou volbou byla i violistka Jitka Hosprová. Dodala té
hudbû neuvûﬁitelnou ‰Èávu, pohled
zase z jiné strany.
Z. P.: Odehráli jsme koncerty
a zaãali jsme pﬁem˘‰let, s k˘m ty
kvintety natoãit. To je dÛleÏitá vûc –
ten pát˘ ãlen pﬁinese do souboru
nûco navíc, nûco, ãím hudební v˘raz
kvarteta obohatí. Cellov˘ kvintet je
hodnû dramatick˘ a Jirka je „Ïivel“.
Kvarteto mÛÏe b˘t ve svém projevu
i usedlej‰í, jsme na sebe zvyklí,
a kdyÏ pﬁijde nûkdo pát˘, dodá tomu
potﬁebn˘ vzruch a „prÛvan“. Olga
zase pﬁinesla tak trochu rusk˘ zpÛsob hry, virtuózní a expresivní. A tlaãila nás do ﬁádu.
J. V.: Thomas nám radil, Ïe k natoãení Violového kvintetu si máme pﬁizvat ãeského interpreta. Îe to bude
vzhledem k celkové koncepci CD
cennûj‰í. Vûdûli jsme, Ïe Jitka do
kvarteta pﬁinese nûco, co nám chybí.
A skuteãnû pﬁinesla. Obohatili jsme
se navzájem. I ona Tanûjeva objevovala.
Z. P.: A objevoval ho i hudební
reÏisér Milan Puklick˘, se kter˘m
jsme nahrávali. Odvedl skvûlou
práci. A vynikající byli i zvukoví
mistﬁi, pánové Soukeník a Roubal.
I oni té muzice propadli. Hudbû
opravdu rozumí a vzájemnû si vûﬁíme. Byli nám skvûl˘mi pomocníky.
TakÏe jste ‰li nahrávat ve chvíli,
kdy uÏ jste mûli jednotlivé kompozice zaÏité z pódia, je to tak?
J. V.: Ano, a ty koncerty uÏ se konaly s my‰lenkou na natáãení. Po nûjakém ãase jsme tedy pokraãovali
v nahrávacím studiu. Nûkdy to bylo
i docela dramatické. Zaãínali jsme
s Klavírním kvintetem. Zahráli jsme
ho v Rudolfinu a pak v Lond˘nû.
Ihned po návratu z Lond˘na jsme
mûli objednané studio a techniku..
Ale málem jsme se na to natáãení
nedostali. V Lond˘nû byla vichﬁice
a na‰e letadlo bylo moÏná poslední,
které to ráno je‰tû odletûlo. Na veãer
jsme pﬁitom mûli objednan˘ sál MartinÛ na HAMU, jin˘ termín nebyl.
Navíc Olga Vinokur mûla na dal‰í
dny uÏ koupené letenky do New
Yorku. No ale nakonec se v‰echno
stihlo.
Kvarteto MartinÛ si asi obecnû na
nedostatek práce nemÛÏe stûÏovat!
J. V.: To ne, myslím, Ïe se nám
v zásadû v‰echno daﬁí. Koncertujeme
hodnû v cizinû, ale i na domácích
pódiích. Nahráváme pro rozhlas,
natáãíme kompaktní disky. V této
sezónû nás ãeká napﬁíklad vystupování v Lond˘nû nebo Americe. Tû‰í
nás, Ïe budeme hrát i v Portlandu,
kde Ïije jeden z nejv˘znamnûj‰ích
soudob˘ch ãesk˘ch skladatelÛ
Tomá‰ Svoboda. Nedávno jsme mu
dotoãili 12. smyãcov˘ kvartet
a v Portlandu odehrajeme dva koncerty na jeho poãest.
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CZECH ENSEMBLE BAROQUE
OBJEVUJE TVORBU F. X. RICHTERA

O novém albu si povídáme se zakladatelem a šéfdirigentem Czech Ensemble Baroque Romanem Válkem.
Nové CD, které jste natoãili pro
Supraphon je vûnováni jedinému
skladateli, a to Franzi Xaveru Richterovi. MÛÏete nám ho trochu pﬁedstavit?
F. X. Richter patﬁí do té kategorie
skladatelÛ, o kter˘ch mÛÏeme mluvit
jako o autorech znám˘ch a neznám˘ch zároveÀ. Bylo zvykem a velk˘m úspûchem pro ãeskou hudbu, Ïe
se ãe‰tí skladatelé uplatÀovali ve velk˘ch hudebních centrech, jak˘mi
byli ¤ím, Miláno, Berlín, VídeÀ. Byl
to vlastnû takov˘ trend, Ïe pokud
chtûli b˘t úspû‰n˘mi a znám˘mi
skladateli, museli se umût prosadit
v Evropû. A mÛÏeme ﬁíct, Ïe nûco
podobného platí pro umûlce i dnes.
Právû to byl i pﬁípad Richtera,
kter˘ pocházel z Moravy a pÛsobil
v kapele Ignaze Holzbauera na
zámku Hole‰ov. Po ãase ode‰el za
dal‰ím hudebním vzdûláním do
Vídnû, kde byl inspirován zejména
dílem J. J. Fuxe. Jeho dal‰í hudební
kroky smûﬁovaly do Nûmecka, nejpr-

ve do Stuttgartské zámecké kapely,
poté do klá‰terÛ Schlitz a Ettal,kde
získal obrovskou praxi v oblasti chrámové hudby. Nejznámûj‰ím, av‰ak
pro nûho samého ne nejdÛleÏitûj‰ím
bylo 22 leté pÛsobení v Mannheimu,
kde sloÏil vût‰inu sv˘ch symfonick˘ch dûl. Jeho posledním, dlouhodob˘m a patrnû i vysnûn˘m pÛsobi‰tûm
byl ·trasburk, kde pÛsobil ve funkci
domkapellmeistera ‰trasburské
katedrály, která ve své dobû patﬁila
k nejvût‰ím v celé Evropû a disponovala tﬁetím nejvût‰ím hudebním tûlesem ve Francii.
Jak jiÏ bylo ﬁeãeno, kromû skladeb
symfonick˘ch, byl Richter autorem
celé ﬁady skladeb sakrálních. Pro
nûkteré muzikology je toto pﬁekvapivá informace, ale kdyÏ se ãlovûk
podívá na Richterovu tvorbu pragmaticky, zjistí, Ïe církevní prostﬁedí ho
ovlivÀovalo opravdu cel˘ Ïivot
a kvantitou dílo chrámové pﬁevládá
nad desítkami v‰eobecnû znám˘ch
vynikajících symfonií.

Na albu jsou skladby, které mÛÏeme oznaãit slovem smuteãní. Co Vás
vedlo právû k tomuto v˘bûru?
Z ãásti jsme se ﬁídili situací na
trhu. Je dÛleÏité ﬁíci, a je to paradox
pro ãeské interprety, Ïe nejvût‰ím
a nejv˘znamnûj‰ím interpretem skladeb F. X. Richtera je finsk˘ ansámbl
Helsinki Baroque Orchestra, kter˘ ve
skvûlé kvalitû natoãil jeho symfonickou tvorbu. My jsme se tedy zamûﬁili
na tvorbu duchovní a chtûli jsme,
aby díla která vybereme mûla také
svou zajímavou historii. Requiem Es
dur mÛÏeme opravdu takto oznaãit.
V této skladbû najdeme urãité romantické rysy, podobné Mozartovu dílu.
Richter psal toto dílo více ménû pro
sebe a dával mu velkou dÛleÏitost.
Onen romantick˘ nádech dává skladbû skuteãnost, Ïe mistr údajnû nad
korekturou Requiem skonal…
Je dÛleÏité ﬁíci, Ïe na první dojem
nemusí toto dílo pÛsobit posluchaãsky prvoplánovû atraktivnû, a to
z toho dÛvodu, Ïe to byla hudba urãe-

ná ke smuteãnímu obﬁadu, tzn., Ïe
nebyla urãena k provedení v jednom
kuse a moÏná ani Richter nemûl pﬁedstavu, Ïe by nûkdy Requiem zaznûlo
koncertnû. To samé ale mÛÏeme ﬁíci
napﬁíklad i o Mozartovû Requiem
nebo o i jiném díle z pﬁedromantické
éry. K instrumentální hudbû, která je
na disku zastoupena bych chtûl
dodat, Ïe jsem hledal skladbu, kterou
mÛÏeme zaﬁadit k Richterov˘m kompozicím, které oznaãoval jako chrámové symfonie. V této symfonii se
objevuje velká fuga, odpovídající
stylu Händela nebo Bacha. DÛleÏité
pro mû bylo najít symfonii, která by
mûla i tonální vztah k Requiem, coÏ je
v tomto pﬁípadû tóniny Es dur-g moll.
Es dur byla ve své dobû tóninou
závaÏnosti aÏ zádumãivosti.
Je Richterova tvorba v nûãem v˘jimeãná ve srovnání se skladateli stejného období?
Není bez zajímavosti, Ïe v ansámblech, které se zaobírají tzv. pouãenou
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interpretací, se vûnuje málo pozornosti pﬁechodovému období mezi
vrcholn˘m barokem a ran˘m klasicismem. Je to vlastnû období závûru
18. století a v této dobû skladatelé ‰li
dvûma rÛzn˘mi cestami. Skladatelé
typu C. P. E. Bacha se pokou‰eli obohacovat vrcholné baroko o nové
druhy ozdob, o sloÏitûj‰í rétorické
figury a o dal‰í prvky. Nebo ‰li novou
cestou, snahou v‰e zjednodu‰it. ¤ekl
bych, Ïe Richter patﬁil k té první skupinû. Ve svém díle se snaÏil o syntézu barokního stylu, a to zejména
polyfonie, a ãasto za to byl také kritizován mlad‰ími skladateli své doby.
Nejvíce kritizovány byly jeho fugy,
v Reqiuem jich najdeme dokonce
osm, coÏ je opravdu velmi nároãné
pro interpretaci.
Va‰e nové CD bylo celé natoãené
ve Znojmû. Podle ãeho jste vybrali
toto místo?
Ve Znojmû jsme uÏ dvanáct let rezidenãním ansámblem místního letního festivalu, kde produkujeme opery
i chrámovou hudbu. Prostory kostela
sv. Michala jsem si oblíbil uÏ pﬁed
nûkolika lety, kdyÏ jsem natáãel pro
âesk˘ rozhlas Lullyho Te Deum. Jsem
rád, kdyÏ je moÏnost natáãet chrámová díla v sakrálních prostorech.

tera s tím, Ïe v následujícím projektu
bychom rádi nahráli napﬁíklad jeho
Missu Solemnis nebo Magnificat
tedy naopak hudbu velmi slavnostní
a lesklou…
Jaké hlavní koncertní aktivity Vás
ãekají v první polovinû roku 2015?
Rádi se pﬁedstavujeme publiku na
v‰ech místech âeské republiky a tû‰í

nás i ãetná pozvání na praÏská pódia.
Je pﬁed námi hostování v rámci cyklu
FOK, kde 5. dubna provedeme
Bachovy Velikonoãní kantáty. Na
poﬁadu je orchestrální koncert dávající do protikladu Bachovy Braniborské koncerty s málo známou polyfonní hudbou W. A. Mozarta,SchutzGeistliche Chormusic. âeká nás také
napﬁíklad koncertní zájezd do Polska.

Czech Ensemble Baroque je uÏ
nûkolik let spojen se zajímav˘m cyklem s názvem Bacha na Mozarta
v Brnû. Budete v nûm i nadále
pokraãovat?
Ano, tento cyklus je doslova na‰ím
stûÏejním projektem. Je to celoroãní
cyklus, ve kterém jednou mûsíãnû
provádíme nûjaké zajímavé dílo.
Máme ﬁadu v˘jimeãn˘ch koncertÛ,
v jednom z nich bychom mûli pﬁivítat ‰piãkového houslistu Johna Hollowaye, chystáme se na nastudování
Telemannova oratoria Daniel v jámû
lvové. Tû‰íme se na recitál Adama
Plachetky s podtitulem Mozart
a Salieri. Plánujeme i provedení
Bachovy M‰e h moll. Pravidelnû také
poﬁádáme Letní ‰kolu barokní hudby
na zámku v Hole‰ovû. V únoru 2015
budeme veﬁejnosti pﬁedstavovat televizní záznam opery Platé J. F. Rameaua, která zaznûla právû na znojemském festivalu, a kterou odvysílá
âeská televize.
Album s názvem Requiem uÏ spatﬁilo svûtlo svûta. Jak˘ dal‰í nahrávací projekt nosíte ve své hlavû?
V na‰em zájmu je vûnovat se
i nadále objevování tvorby F. X. Rich-
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MÛÏeme oãekávat Ïivé provedení
Richterovy smuteãní hudby
i v rámci va‰ich koncertÛ?
Vût‰ina koncertních provedení
Richterova Requiem probûhla pﬁedev‰ím pﬁed samotn˘m nahráváním pro
dobré zaÏití celého díla. Dílo mûlo
premiérovali v rámci festivalu Musi-

ca Hole‰ov a reprízy zaznûly v na‰em
koncertním cyklu v Brnû, a na festivalu v Tﬁebíãi. M˘m cílem ale je provést
toto dílo pﬁímo ve ‰trasburské katedrále, pro kterou své Requiem Richter
napsal. Vûﬁím tomu, Ïe díky této
nahrávce by se mohlo Richterovo
jméno dostat do vût‰ího koncertního
povûdomí i v zemích jako je Francie
a Nûmecko.
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