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„Pro mě je nové album velký krok a výzva! S kolegou
Jiřím Hutárkem z bývalé kapely, jsme vysedávali
v jeho brněnském bytě a on mi pouštěl svojí muziku,
pak mi dal mikrofon, ať přidám zpěv. Se skepsí jsem
to pustila Romanovi Holému a on řekl, že to je
super, ať na to seženu texty. Já chtěla, aby to bylo
v češtině. Seděla jsem mnoho hodin s textaři,
vykládala jim moje osobní peripetie, myšlenky
a pocity. Jindy jsme jen seděli a mlčeli, koukali
do papíru, okusovali tužku a já měla pocit, že
to nikdy nedáme dohromady. Občas mě něco
napadlo, všude jsem nosila papír a tužku
a psala si poznámky, pak jim to dala
přečíst a začalo to zapadat. Hodně mi
to dalo! Hledám a nacházím svůj styl
jak v hudbě, tak v textu, zkrátka
nikoho nenapodobuji a Škrábnutí
mě k tomu posunuje.“

MICHAL TUČNÝ
LEGENDA
Definitivní kompilace největších hitů
Michala Tučného na 3CD v sérii
Zlatá kolekce vychází u příležitosti
20. výročí úmrtí

M Ě S Í C E

KAREL KRYL
BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ
VRÁTKA
Nezapomenutelné písničky
na zásadním albu; nová reedice
na CD a LP!
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N O V I N K Y

ZDENĚK SVĚRÁK
HORKÁ NEDĚLE

JOSEF ŠPAČEK
DVOŘÁK, SUK, JANÁČEK

Vynechané povídky, které
se nevešly do prvního kompletu
audioknihy, mistrovské dílo
oblíbeného autora

Nové nahrávky houslových
koncertů ve hvězdné konstelaci
s Českou filharmonií
a Jiřím Bělohlávkem
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Karel âernoch a Roman Hol˘, dva
zásadní muÏi v Ïivotû zpûvaãky Terezy âernochové, jsou v˘raznû otisknutí na jejím novém sólovém albu
·krábnutí. Terezy otec Karel, nezapomenutelná postava ãeského popu,
zemﬁel v roce 2007 krátce poté, co
Tereza vydala své první sólové
album Small Monstrosities.
Pro zpûvaãku, která po tátovi zdûdila talent se v‰ím v‰udy, byl jeho
odchod tûÏkou ranou, kterou pomalu
hojí jenom ãas a jejich spoleãná láska
- hudba. Na svou druhou sólovou
desku ãekala pﬁes sedm let, bûhem
nichÏ obãas silnû pochybovala, jestli
má vÛbec cenu v ãeském showbusinessu, plném rychlokva‰en˘ch hvûzdiãek a klientelistick˘ch vztahÛ,
pokraãovat a jestli se náhodou radûji
nebude jako vystudovaná zemûdûlská inÏen˘rka starat tﬁeba o konû.
Na‰tûstí to nevzdala a ãekání na
desku se vyplatilo.
Tereza ·krábnutí vydává v dal‰ím
zlomovém období svého Ïivota, stala
se matkou, desku posílá do svûta uÏ
jako hotová dospûlá Ïena, vyzrálá
zpûvaãka, kterou je dnes v zásadû

obtíÏné jakkoliv identifikovat s tou
Terezou, která vystupovala s dívãím
triem Black Milk.
Na pﬁede‰lé desce Small Monstrosities si v jedné písniãce zazpívala
duet s tehdy uÏ tûÏce nemocn˘m
tátou. Druhá deska nese jeho v˘razn o u s t o p u j i n a k . Ti t u l n í p í s e À
·krábnutí je odkazem na âernochovu dávnou, jemnocitnû podanou
píseÀ ·krábnutí, o kterém svût neví.
Karel âernoch nazpíval text ZdeÀka
Borovce jen za doprovodu akustické
kytary, jeho dcera stejn˘ text, lehce
modifikovan˘ do Ïenské v˘povûdi,
magicky podává na temném syntezátorovém pozadí, vystavûném
Romanem Hol˘m. Oba dÛleÏití
muÏi Terezina Ïivota se tu protínají,
kaÏd˘ zcela z opaãné strany. Otec
pﬁedal Tereze do hlasu a du‰e nûhu,
tajemství, jist˘ patos, Roman zase
tvrdost, jakousi vzru‰ující temnost,
nadhled a hravost, atributy typické
pro v‰echny jeho vlastní projekty.
Te r e z a t e n h l e k o k t e j l z d á n l i v û
nesourod˘ch ingrediencí na desce
fantasticky míchá nejen v titulním
songu.

Hol˘ je jako autor ãi spoluautor
hudby podepsan˘ pod vût‰inou skladeb, je producentem desky a ve v‰ech
písních je navíc hlavním doprovodn˘m muzikantem, programujícím
základy, hrajícím na své oblíbené
syntezátory, ale i na kytaru nebo bezpraÏcovou basu, která desce pomáhá
dotvoﬁit její specifickou pomalou
náladu. Bonbónkem alba je rozhodnû
cover skladby Andûlé Holého osmdesátkové kapely Dr. Max, kter˘ do alba
zapadá, jako by byl sloÏen právû teì
a právû pro Terezu.
Silnou stránkou desky jsou i texty,
v˘raznû nadprÛmûrné v kontextu
bûÏné ãeské produkce. Tereza se jako
spoluautorka podepsala pod tﬁi –
Polibky snílkÛ s Milanem Princem,
V‰eobjímák s Martinou Procházkovou a Vem si mû s Romanem Hol˘m.
Poslednû jmenovan˘ song je nejpﬁímoãaﬁej‰í skladbou alba po hudební
i textové stránce, z povût‰inou
melancholické Terezy se tu stává
vamp a velmi jí to slu‰í.
O dal‰í texty se postarala pozoruhodná sestava autorÛ. Pﬁispûli ãlenové Holého gangu, jako je Dan Bárta se
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svou partnerkou AlÏbûtou Plívovou
nebo Vratislav ·lapák, dvorní textaﬁ
Monkey Business. Písniãku PÛl otextovala Lenka Dusilová se sv˘m bratrem Markem. AÏ nastane záﬁí Tereze
„na tûlo“ napsala Alena Rytíﬁová,
dcera slavného textaﬁe ZdeÀka Rytíﬁe.
Nová deska Terezy âernochové je
rozhodnû „‰krábnutím“, o kterém by
svût mûl vûdût a které posluchaãi
zajede pod kÛÏi.
Petr Skoãdopole
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LEGENDA MICHAL TUČNÝ
Definitivní kompilace největších hitů Michala Tučného! Na třech CD ve výpravné edici
Zlatá kolekce je šedesát + 1 píseň z let 1969 až 1994, kdy se zpěvákova hudební a brzy
na to i životní pouť uzavřela (+10. 3. 1995). Komplet vyšel 10. dubna 2015.
Na 3CD Michal Tuãn˘ – Legenda je
jeho muzikantská kariéra peãlivû
zmapována nahrávkami pﬁedev‰ím
s kapelami Greenhorns – Zelenáãi,
Fe‰áci, TuãÀáci a ÎízeÀ. Jsou tu také
zaznamenány dal‰í Tuãného spolupráce, tﬁeba s Weekendem, Minnesengry, Golemem ãi Orchestrem âs.
televize. Dohromady je to pﬁehlídka
nejen zpûvákov˘ch nejzásadnûj‰ích
písní, ale souãasnû i mnoha nejdÛleÏitûj‰ích poloÏek celé ãeské country
scény poslední tﬁetiny 20. století.
Jejich poslech pﬁesvûdãí, Ïe kvalita
i atraktivita stále trvají.
Poﬁadí písniãek (vybral je a sestavil Milan Svoboda) není pﬁísnû chronologické, zato posluchaãsky vstﬁícné. Obal Gábiny Novotné je vlastnû
rodinn˘m souhrnem zajímavé grafiky, nûkolika zásadních textÛ i citlivû
vybran˘ch fotografií. Komplet tak
plnû odpovídá názvu Legenda i skuteãnosti, Ïe tento v˘bûr vychází
v období vzpomínání na smutn˘ch
dvacet let bez Michala Tuãného.

Vyjmenovat v‰echny na nûm obsaÏené písniãky je nemoÏné, je jich
totiÏ hned více neÏ veletucet, abecednû od Abych tu Ïil po Waterloo.
Jisté je, Ïe v takovém rozsahu naráz
je mÛÏete získat premiérovû právû
v tomto digipackovém provedení
a ve v˘borné zvukové kvalitû aktuálního remasteringu. NejdÛleÏitûj‰í
poloÏkou v seznamu pﬁedností nové
kompilace je v‰ak trvalá inspirativnost té muziky a textÛ, a pﬁedev‰ím
nezamûniteln˘ projev na‰eho legendárního zpûváka. Od tradiãních
kovbojsk˘ch písní pomohl posunout
domácí westernov˘ styl k modernímu elektrifikovanému country, coÏ
stále dokonale platí.

Foto © archiv Marty Novotné Tučné
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KAREL KRYL
NÁVRAT SLAVNÉHO ALBA
BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ VRÁTKA
Pravděpodobně nejdůležitější album naší populární hudby 20. století!
Ankety odborníků i posluchačů pasovaly tuhle sestavu čtrnácti skladeb pro kytaru,
hlas a slova na to nejzásadnější, co se tu přihodilo.

Foto © Otto Dlabola, 2015
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Vedle nepochybné hudební, pûvecké a básnické kvality se Bratﬁíãek stal
symbolem také pro spoleãenské souvislosti kolem roku 1968 a dál. Karlu
Krylovi byl osudem dán jen velmi
krátk˘ koncertní kontakt s ãesk˘mi
a slovensk˘mi diváky, tomuto albu
pouze první náklad a zákaz po Krylovû emigraci na podzim roku 1969.
Zpûvákovo následné zahraniãní
pÛsobení mûlo v podobû pa‰ovan˘ch

elpíãek a kazet plus rozhlasového
vysílání dÛleÏit˘ neoficiální ohlas,
ale písniãky z Bratﬁíãka se staly nejsilnûj‰í souãástí na‰ich ÏivotÛ. KaÏd˘
z tûch názvÛ evokuje pﬁíbûh, vzpomínku, zpívání doma, u táboráku, na
vodû, kdekoli tam, kde poblíÏ nebyl
fízl. Titulní skladba, ale také Salome,
Veliãenstvo Kat, Andûl, Pieta, PíseÀ
neznámého vojína nebo Morituri de
salutant se staly hymnami tichého

vzdoru, repertoárem v‰ech se schopností je zazpívat, zahrát – a pochopit.
Tato reedice po ﬁadû let nabízí jedineãné album v samostatné pÛvodní
podobû, kromû CD také jako LP. Snaha
o maximální technickou kvalitu ikonick˘ch fotografick˘ch pﬁedloh Josefa
Koudelky, vinyl o luxusní váze 180
gramÛ. Booklet i vnitﬁní sáãek obsahují historickou úvahu Jiﬁího âerného, komplet v‰ech písÀov˘ch textÛ je

doplnûn fotografiemi Otty Dlaboly
z roku 1969. âtyﬁicet ‰est let po
pÛvodním vydání, rok poté, co jubilejní koncert v Lucernû dokázal, Ïe
Krylovy skladby trvale inspirují i souãasnou generaci na‰ich ‰piãkov˘ch
zpûvaãek a zpûvákÛ, je tu pÛvodní
Bratﬁíãek. Prost˘, pravdiv˘, dokonal˘.
Speciální reedice na CD a LP
vychází 24. 4. 2015.
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KULTOVNÍ KNIHU DUŠANA TARAGELA
NAČETLA AŇA GEISLEROVÁ
POHÁDKY PRO NEPOSLUŠNÉ DĚTI A JEJICH STAROSTLIVÉ RODIČE
Stovky rodičů se konečně dočkají návodu, jak na své nezdárné děti: vychází kompletní čtenáři milovaná kniha
Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče na 2CD!

Foto © Martin Kubica, 2015

Vydavatelství Supraphon pﬁiná‰í
úplnou audio verzi bestselleru
Pohádky pro neposlu‰né dûti a jejich
starostlivé rodiãe slovenského autora
Du‰ana Taragela ve fantastickém
podání Ani Geislerové!
Pohádky pro neposlu‰né dûti
a jejich starostlivé rodiãe od slovenského autora Du‰ana Taragela, v pﬁekladu Miroslava Zelinského, Krist˘ny a Johany Zelinsk˘ch, jsou ãetbou, jejíÏ v˘jimeãnost spoãívá
v neustálé pﬁítomnosti neãekaného
humoru, v mnoha pﬁípadech velmi
ãerného. Du‰an Taragel kniÏnû
debutoval v roce 1997 právû Pohádkami pro neposlu‰né dûti a jejich
starostlivé rodiãe. „Na Slovensku je
jiÏ v obchodech páté vydání. Kniha
vy‰la i v Polsku a je pﬁeloÏená do
chorvat‰tiny, kde ãeká na vydavatele. Dokonce inspirovala nûkolik
divadelních dramatizací na Slovensku i v âeské republice,“ ﬁíká Du‰an
Taragel.

Supraphon nyní vydává kompletní
verzi ãtrnácti pﬁíbûhÛ na 2CD. AÀa
Geislerová komentuje brutální pﬁíhody dûtsk˘ch hrdinÛ sv˘m nûÏn˘m
hlasem, jakoby ony groteskní historky
neposluchÛ byly na‰í samozﬁejmou
a kaÏdodenní zku‰eností. „První natáãení pohádek bylo moje vÛbec první
mluvené slovo. Díky tomu jsem si
tuhle práci stra‰nû zamilovala. Bavilo
mû mnoÏství postav, karikaturek
a vÛbec princip lehkého stra‰ení dûtí
mi moc sednul. Zahrnula jsem snad
v‰echny vady ﬁeãi: ‰i‰lání, koktání
a lehké mozkové dysfunkce… a dotáãení dal‰ích dílÛ mû pﬁekvapilo
a hodnû potû‰ilo! Pravda, je tûÏké
navazovat po letech hlasovû na nûkteré postavy, bylo to trochu dobrodruÏství. Uvidíme, jestli budou pohádky

opût tak úspû‰né…“ ﬁíká hereãka AÀa
Geislerová k práci na Neposlu‰n˘ch
pohádkách. „AÀa Geislerová je ideální interpretka! Je krásná a milá, dûti
budou pohádky v její interpretaci
urãitû milovat! KdyÏ se z jejích úst
dozví, Ïe kdyÏ se nebudou m˘t, tak
skonãí doÏivotnû v chlívû nebo kdyÏ
se budou dloubat v nose, tak jim prsty
do nûho zarostou a uÏ je nikdy nevytáhnou, pﬁijmou tyto fakta jako pravdu a hned se zaãnou m˘t a pﬁestanou
dloubat, kde nemají. Vûﬁím, Ïe AÀa
ãte tyto pohádky i sv˘m dûtem,“ hodnotí autor knihy Du‰an Taragel.
Atraktivnost 2CD kompletu doplÀují i geniální ilustrace krále slovenského komiksu Josefa Gertliho, kter˘
je znám spí‰ pod pﬁezdívkou Danglár
a hudba Dana Fikejze.
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2CD Pohádky pro neposlušné děti
a jejich starostlivé rodiče
vychází 24. dubna 2015
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HORKÁ NEDĚLE ZDEŇKA SVĚRÁKA

Foto © Martin Kubica, 2015
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V roce 2009 vyšel v Supraphonu dvojdiskový komplet s názvem Zdeněk Svěrák Povídky. Obsahoval šest
příběhů ze stejnojmenné knihy, vydané nakladatelstvím Fragment, čtených autorem. Čtyři povídky
se do tehdejšího vydání nevešly, a proto se Zdeněk Svěrák letos v březnu do nahrávacího studia vrátil a teď
vychází samostatně na 2CD pod názvem Horká neděle aneb vynechané povídky. Tato nová vyprávění spojují
překvapivé pointy, věrohodné a zajímavé osudy hrdinů, citlivě sdělené detaily a postřehy.
Producentka mluveného slova Supraphonu Naìa Dvorská k tomu poznamenává: „Sv˘m literárním dílem si Zdenûk Svûrák plní dávné pﬁání z mládí b˘t
spisovatelem. Úspûch u ãtenáﬁÛ i posluchaãÛ svûdãí o tom, Ïe své sny uskuteãnil dobﬁe. Nejen autorsky, ale i interpretaãnû dodává Zdenûk Svûrák svému
v˘teãnému vyprávûní humor, touhu a smyslnost, je schopn˘ jemn˘ch nuancí
v pﬁesvûdãivosti postav.“ PÛvab této Svûrákovy práce spoãívá v umûní pﬁes-

ného vyjádﬁení, v tajemství, erotickém vábení a vÏdy pﬁekvapivém závûru.
Právem mÛÏe b˘t jeho dílo srovnáváno s tvorbou na‰ich nejvût‰ích povídkáﬁÛ. Hudbou novou nahrávku dotvoﬁil Jaroslav Uhlíﬁ.
Audiokniha Horká neděle aneb vynechané povídky obsahuje: Podvodník;
Tetřev; Fotograf a Horká neděle. Na 2CD i digitálně vychází 24. 4. 2015.
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ŽERYK OSLAVÍ 85. NAROZENINY

Supraphon v pátek 10. dubna 2015 vydává speciální album věnované psíku Žerykovi z Divadla Spejbla a Hurvínka,
který 19. dubna oslaví již své 85. narozeniny! Stejně dlouho doprovází čtveřici loutkových hrdinů – Hurvínka, Spejbla,
Máničku a paní Kateřinu. Podle psího věku s nimi oslavil již 595. narozeniny! Díky svým přirozeným instinktům mnoho
řečí nenadělá, a to i přesto že své role dokázal zaštěkat již ve 21 jazykových mutacích. Kompilace těch nejlepších
nahrávek vychází na CD i digitálně pod příhodným názvem AŤ ŽIJE ŽERYK! s podtitulem 85 LET SPOLU.
Îerykov˘m ﬁezbáﬁem byl Gustav
Nosek, kter˘ se ujal i jeho partu a aÏ
do roku 1938 jej také ‰tûkal. Po té se
Îeryãkovi postupnû vûnovali - Franti‰ek Flaj‰hanz, Miroslav âern˘,
Miroslav Polák. V souãasné dobû je
jeho interpretem Ondﬁej LáÏnovsk˘ .
Îeryk je foxteriér. A za své jméno
údajnû vdûãí ve 20. letech 20. století u nás velmi populárnímu, kniÏnímu hrdinovi Jacka Londona foxíkovi Jerrymu z OstrovÛ alias DÏerymu
alias Îerymu.

ZpÛsob jak˘m Spejblova rodinka
k Îerykovi pﬁi‰la, je ponûkud zvlá‰tní a nemá daleko ke krádeÏi! Îeryk
se pro prkna, která znamenají svût
zrodil ve hﬁe Jarní revue, pozdûji pﬁejmenované na Revue z donucení. Je
tﬁeba zmínit, Ïe se jednalo o pﬁedstavení pro dospûlé. Spejbl se v této hﬁe
totiÏ zamiluje a zmizí z domova.
Opu‰tûného a pobrekávajícího Hurvínka se v parku ujímá holãiãka,
která se pﬁedstaví coby Mániãka.
Rozhodnou se pﬁivést pana Spejbla

zpût domÛ. Plán je prost˘ – taÈuldu
dotyãné dámû znechutit. Hurvínek ji
proto vyhledá a jakoby náhodou se
zmíní o otcovû velké náklonnosti
k radovánkám a pﬁedev‰ím, Ïe je
zcela bez penûz. Povede se! Dotyãná
dáma omdlévá a psík, kter˘ vybíhá
z jejího bytu, se stává jiÏ nadobro
Spejblovic psem Îerykem!
Od té chvíle uplyne 19. dubna jiÏ 85
let. Pejsek Îeryk za tu dobu zdomácnûl a vûrnû doprovází hrdiny Divadla
S+H. „Po pejskovi touÏí snad kaÏdé
malé dítû. Hurvínek si s Îerykem
rozumí na slovo. Îeryk je jeho spojencem, kamarádem a ochráncem. Dá se
ﬁíct, Ïe dûti Îeryka zboÏÀují. Na kurzu
loutkového divadla pro dûti, kter˘

poﬁádáme, si dûti nejãastûji vybírají
loutku Hurvínka a pak hned právû
Îeryka,“ dodává k v˘roãí oblíbené
loutky dramaturgynû Divadla Spejbla
a Hurvínka i producentka nového CD
Denisa Kirschnerová.
Album AË ÎIJE ÎERYK! aneb 85
LET SPOLU, které vychází 10. dubna
2015 obsahuje scénky: Spejbl se uãí
psí ﬁeãi; Îeryk akrobatem; Îerykova
past a také speciální minutovou
narozeninovou zdravici hlavních
protagonistÛ Divadla S+H, kterou
nahráli letos v bﬁeznu.
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PAVEL HAAS QUARTET
Silná osobní výpověď Smetanových smyčcových kvartetů

Foto © Marco Borggreve, 2015

Pavel Haas Quartet (Veronika
JarÛ‰ková – housle, Marek Zwiebel –
housle, Pavel Nikl – viola, Peter JarÛ‰ek – violoncello) ohla‰uje nové
album: SMYâCOVÉ KVARTETY
BED¤ICHA SMETANY. Nahrávka,
kterou vydal Supraphon, patﬁí do
nezamûnitelného tvÛrãího rodu HaasovcÛ, má osvûdãené kvality jejich
interpretaãního umûní: vytﬁíben˘
zvuk, skvûlou souhru, pﬁesvûdãivost

v˘razu, emocionální nasazení. Soubor za tﬁináct let pÛsobení na hudební scénû získal mnoho prestiÏních
ocenûní, mj. vítûzství v Mezinárodní
hudební soutûÏi PraÏské jaro, Chamber Choice BBC Music Magazine,
MIDEM Classical Award a tﬁikrát
i „Oscara klasické hudby“ Gramop h o n e Aw a r d s . P ﬁ i r o z h o v o r u ,
k nûmuÏ dorazili kromû Veroniky
v‰ichni (pán‰tí) ãlenové kvarteta,

projevili pozoruhodn˘ názorov˘
i formulaãní soulad; proto jsme
mohli odpovûdi na otázky pﬁisoudit
celému pﬁítomnému t˘mu.
Proã jste se rozhodli pro Smetanovy kvartety? Neodrazovalo vás, Ïe je
nahrálo uÏ mnoho hudebních tûles?
Pﬁedev‰ím proto, Ïe je to je krásná
hudba. Nepﬁem˘‰líme moc o tom,
kdo ji uÏ nahrál. Pro nás je kaÏdá

nahrávka vyvrcholením, uzavﬁením
urãitého procesu. Bylo to tak
u v‰ech na‰ich desek. Nejdﬁív skladby nastudujeme a nûjak˘ ãas hrajeme na koncertech, postupnû tak
vyzrávají a vzniká na‰e v˘povûì
o nich. To byl i pﬁípad Smetany,
jeho kvartety hrajeme uÏ léta. AÏ
pﬁi‰el ãas je natoãit.
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Jak vnímáte kvartet Z mého Ïivota?
V nûm je osobní vklad skladatele
zvlá‰È silnû cítit. Proto byl z hudebního hlediska pro nás obtíÏn˘. Ale ani
technicky to není lehká skladba, má
svá intonaãní úskalí, hlavnû ve
druhé ãásti. Je poznat – a platí to pro
oba kvartety, Ïe Smetana byl pﬁedev‰ím klavírista, proto sazba odpovídá
víc klavíru neÏ smyãcov˘m nástrojÛm. Speciálnû ve vnitﬁních hlasech
je struktura klavírního hraní hodnû
znát, není úplnû pﬁizpÛsobena smyãcÛm. Smetana se proto hraje tro‰ku
hÛﬁ neÏ tﬁeba Dvoﬁákova díla, protoÏe Dvoﬁák jako violista mûl ke smyãcÛm vût‰í vztah. Ale Smetana v tom
není jedin˘, tﬁeba u Beethovena, také
klavíristy, je to podobné.
Smetana se hodnû vyjadﬁoval
k obsahu, popsal, co chtûl skladbou
ﬁíct. Bylo to pro vás inspirativní,
nebo jste se snaÏili vyjádﬁit podle
svého?
SmetanÛv komentáﬁ se nedá ignorovat. Jsou to zásadní indicie, informaãní kanál pro ná‰ pﬁístup ke
skladbû. Pokud nûco takového existuje, je to pro nás vÏdycky dÛleÏité.
Kdyby takové indicie byly u kaÏdé
skladby, kterou hrajeme, bude to pro
nás snaz‰í. Zvlá‰tû u takové v podstatû autobiografické skladby jako
Z mého Ïivota.
Jsou takové „odkazy“ ãasté?
Spí‰ je to rarita, není to u mnoha
autorÛ, zejména ze star‰ího období.
Zajímavé je to tﬁeba u Beethovena:
zanechal sice spoustu dopisÛ, kde
o sv˘ch skladbách mluví, pﬁesto si
u nûj ãasto ﬁíkáme: co tím autor pﬁesnû myslel? Musíme pátrat, v jakém
období to napsal, co v danou dobu
proÏíval, ãeho to mÛÏe b˘t odraz.
U Smetany bylo – a myslíme to v tom
dobrém slova smyslu – prvoplánové,
jednoznaãné jasné. A tedy pro nás
závazné.

Foto © Marco Borggreve, 2015

Snad kaÏdé ãeské kvarteto se
nûjak se Smetanou osobnû vyrovnávalo. Pﬁinesli jste svou interpretací
nûco nového?
My nechtûli za kaÏdou cenu vná‰et
nic nového. To bychom si museli
pustit v‰echny dostupné nahrávky
a pátrat, co do nich kdo vloÏil. Chtû-

li jsme k tûm skladbám pﬁistupovat
tak, jak je cítíme my právû teì.
Nahrávka je odrazem toho, jak jsme
skladby v tomto období pochopili
a uchopili. Kdybychom je nahrávali
za dvacet let, znûly by jinak, protoÏe
budeme jiní my i doba. A souãasnû
jsme se snaÏili mít z té hudby radost.
A taky máme, protoÏe je krásná.
Vy snad nikdy nehrajete nûco,
z ãeho byste sami nemûli radost.
Doufáme, Ïe to tak je. Pro na‰e
cédéãka to urãitû platí. Jinak by
neznûla pﬁesvûdãivû. Na koncertû se
dá zahrát i vûc dosud dÛkladnû nezaÏitá, nenazkou‰ená, o kterou nás
poﬁadatel poÏádá, ale i tam to nedûláme rádi. Vût‰inou hrajeme skladby,
které chceme sami. Zejména u nahrávek je to jednoznaãné, protoÏe jde
vyslovenû o osobní v˘povûì.
Hodnû se vûnujete ãeské kvartetní
klasice, uÏ ji máte témûﬁ zmapovanou…
…ale ne, tﬁeba hodnû z Dvoﬁáka
nám je‰tû zÛstává!
Co plánujete dál?
Pﬁí‰tí nahrávka nebude z ãeské
hudby, zhruba za rok nám má vyjít
v Supraphonu ·ostakoviã. âeské
skladatele teì budeme hrát na koncertech, napﬁ. novû pﬁipravujeme
DvoﬁákÛv kvartet d moll opus 34,
kter˘ jsme je‰tû v repertoáru nemûli.
Nemáme toho je‰tû spoustu. TakÏe se
„zmapováním“ ãeské hudby to platí
snad, jen pokud jde o stûÏejní díla.
Pustíme se také do kvarteta ã. 3
Bohuslava MartinÛ, toho jsme je‰tû
jako kvarteto nehráli. Brzy uvedeme
s orchestrem jeho Koncert pro
orchestr a kvarteto. V Nûmecku na
Bodenseefestivalu zahrajeme koncem dubna Koncert pro smyãcové
kvarteto a dechov˘ orchestr Erwina
Schulhoffa.
V poslední dobû vydáváte snad
kaÏd˘ rok jednu desku.
AÏ tak pravidelné to zas nemáme.
Schuberta jsme nahráli v roce 2013,
Smetana mûl sice vzniknout dﬁív, ale
z ãasov˘ch dÛvodÛ ho vydáváme aÏ
teì a ·ostakoviãovy kvartety vyjdou
pﬁibliÏnû v záﬁí 2016. Dosud jsme je
nemûli nahrané, a pﬁitom je pro nás

jedním ze zásadních autorÛ. Tû‰íme
se na nûj. I tato deska bude v˘sledkem urãitého procesu zrání, které
probíhá na koncertech. Jde o silná
a krásná díla – kvartety ã. 8 a 10
a klavírní kvintet, kter˘ nahrajeme
s Denisem KoÏuchinem.
Vût‰inou volíte emocionálnû silné
skladby, ty vás zﬁejmû oslovují nejvíc. Jak va‰e rozhodování probíhá?
Repertoár vybíráme dva roky
dopﬁedu; je to tak, Ïe kaÏd˘ z nás má
urãité pﬁání, co by si rád zahrál.
Volba skladeb vychází z na‰eho pﬁirozeného v˘bûru. Nechceme hrát
nûco, co nám není vlastní. Kvartetního repertoáru je hodnû, snad ani neexistuje v˘znamn˘ skladatel, kter˘ by
nenapsal smyãcov˘ kvartet. Vût‰ina
pﬁitom obsahuje silnou emocionální
v˘povûì autora… ¤íká se, Ïe kvartet
je nejtûÏ‰í forma komponování,
moÏná právû proto je autoﬁi spojili
s nûjakou osobní, intimní v˘povûdí.
Tím pádem i my volíme kvalitní, a ve
vût‰inû pﬁípadÛ také velmi emocionální dílo.
Vá‰ koncertní program, zejména
v zahraniãí, je aÏ do poloviny léta
extrémnû bohat˘ a nároãn˘. Nebojíte
se únavy?
Ano, teì se toho nahromadilo
hodnû. Se‰ly se takové nabídky, které
se neodmítají. Tﬁeba jedeme do Austrálie; cesta je ‰ílená, ale pak budeme
dva t˘dny na jednom místû, coÏ je
fajn. Nûkterá období jsou v‰ak –
pokud jde o volno – pro nás svatá.
Napﬁíklad Vánoce, to nejedeme
nikam a máme minimálnû dva t˘dny
volna. A v létû cel˘ mûsíc. Ale
máme-li dostát sv˘m závazkÛm
a sami pﬁed sebou udrÏet urãitou
úroveÀ, musíme udrÏet tempo. KdyÏ
zrovna necestujeme, intenzivnû
zkou‰íme. Musíme nacviãit spoustu
skladeb. Na‰tûstí hrajeme i mnohé,
které patﬁí do na‰eho kmenového
repertoáru, takÏe je jen „vytahujeme
ze ‰uplíku“. Samozﬁejmû nechceme
jenom omílat dokola, co uÏ umíme,
proto pﬁibíráme nové a roz‰iﬁujeme
repertoár.
Na které aktuální cesty se tû‰íte
nejvíc?
Asi na Austrálii a Bodenseefestival
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Pﬁídavek nakonec: Jaké jsou va‰e
oblíbené pﬁídavky?
Ty docela ﬁe‰íme, hledáme, jak˘
bude nejvhodnûj‰í, aby jím program
vrcholil, abychom nedali takov˘, kter˘
by znehodnotil, co zaznûlo pﬁedtím.
Mezi na‰e oblíbené pﬁídavky patﬁí rozko‰n˘, ‰armantní Valãík ze Tﬁi divertiment Benjamina Brittena, nebo krásn˘
a elegantní DvoﬁákÛv Valãík.
ZáleÏí asi také na dramaturgii
koncertu.
Jistû, a je otázka, jestli pojmout pﬁídavek jako souãást programu, ãili
tak, aby s ním mûl souvislost, nebo
naopak zahrát nakonec úplnû nûco
jiného. Tﬁeba kdyÏ konãíme ãeskou
hudbou, konkrétnû Janáãkem, v˘bornû se hodí ãást z 2. smyãcového kvartetu Pavla Haase. Nebo pokud je cel˘
program tro‰ku ponur˘, pak na závûr
mÛÏeme zahrát nûco odlehãenûj‰ího,
napﬁíklad vûtu z Dvoﬁákova Amerického smyãcového kvartetu. Aby publikum odcházelo pozitivnû naladûno.
Je ale pravda, Ïe po urãit˘ch skladbách se opravdu tûÏko pﬁidává. Tﬁeba
Beethovenova Velká fuga B dur –
neumím si pﬁedstavit, co po ní pﬁidat. Platí to i o Smetanovi, kter˘ má
tak siln˘, intenzivní a hloubav˘
konec, Ïe po nûm jen tûÏko pﬁidáme
nûjak˘ lehkonoh˘ valãík.
Vracíme se tím k va‰í smetanovské nahrávce. Co pro vás znamená?
Máme ke Smetanovi velk˘ respekt.
SnaÏili jsme se vyjádﬁit, co do sv˘ch
skladeb vnesl pﬁedev‰ím citovû a co
by moÏná sám od nás rád sly‰el…
Agáta Pilátová
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JOSEF ŠPAČEK
SÍLA HOUSLÍ
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Josef Špaček s Českou filharmonií, tentokrát v roli sólisty, nahrál živě pro Supraphon tři zásadní díla české
houslové literatury přelomu 19. a 20. století: slavný Dvořákův Houslový koncert a moll, Fantasii g moll
Dvořákova žáka Josefa Suka a houslový koncert Leoše Janáčka „Putování dušičky“. Zárukou kvality projektu
a výsostné umělecké úrovně je kromě sólisty i osoba šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka.
Stěžejní Dvořákův opus natočil mladý virtuos na zářijovém zahajovacím koncertu MHF Dvořákova Praha 2014.
Nahrávka Suka a Janáčka vznikla v říjnu v rámci abonentního koncertu České filharmonie.
Album vydal Supraphon na CD i v digitálních servisech 17. dubna 2015.
DvoﬁákÛv Koncert a moll
Koncert, kter˘ dnes nechybí
v repertoáru Ïádného v˘znamného
svûtového virtuosa, dlouho hledal
svÛj koneãn˘ tvar. Skladatel zde
v úpravách za‰el neb˘vale daleko,
aby se dílo líbilo nejvût‰ímu nûmeckému virtuosovi 19. století Josephu
Joachimovi. Pﬁesto nádhern˘ koncert
nakonec roku 1883 premiéroval
Franti‰ek Ondﬁíãek, kter˘ jej vzápûtí
proslavil i ve Vídni a v Lond˘nû.
Sukova Fantazie
Houslová Fantasie Dvoﬁákova zetû
Josefa Suka je vnitﬁnû rozmanité dílo,
jeÏ v‰ak vytváﬁí nepﬁeru‰ovan˘

hudební celek. Dílo pﬁedstavuje
poãátek nového, hlub‰ího skladatelova tvÛrãího období.
Janáãkovo Putování du‰iãky
Leo‰ Janáãek chtûl sloÏit houslov˘
koncert a mûl uÏ pro nûj název:
Putování du‰iãky. Nakonec v‰ak
nashromáÏdûn˘ hudební materiál
zãásti vyuÏil ve své poslední opeﬁe
Z mrtvého domu. Ze zachovan˘ch
náãrtkÛ pak koncert v roce 1988
vytvoﬁili Leo‰ Faltus a Milo‰ ·tûdroÀ. Nápady, z nichÏ je Houslov˘
koncert sestaven˘, jsou typicky
janáãkovské: ostﬁe ﬁezané, s velk˘m
nábojem a naléhavostí.

Tato tﬁi zásadní díla ãeské houslové literatury spojuje nová
nahrávka Supraphonu a její sólista.
Osmadvacetilet˘ Josef ·paãek, laureát ostﬁe sledované SoutûÏe královny AlÏbûty, se „svou“ âeskou
filharmonií natoãil pro Supraphon
tyto koncerty Ïivû v záﬁí a ﬁíjnu
2014. Jeho souputníkem je zde
osobnost ‰éfdirigenta âeské filharmonie Jiﬁího Bûlohlávka. Tﬁi ikony
ãeské hudby v interpretaci prvního
ãeského orchestru a dirigenta
s houslistou, kter˘ je jiÏ dnes po
právu ﬁazen v mezinárodním mûﬁítku mezi nejpozoruhodnûj‰í osobnosti své generace.

Naposledy âeská filharmonie realizovala nové nahrávky pro tuzemsk˘
Supraphon pﬁed ‰esti lety, kdy pod
taktovkou Sira Charlese Mackerrase
dokonãila cyklus Dvoﬁákov˘ch symfonick˘ch básní a ve stejném roce nahrála pod vedením Jiﬁího Bûlohlávka
Symfonické fantazie Bohuslava MartinÛ. První zmínûná nahrávka získala
prestiÏní ocenûní Gramophone Award
a Preis der Deutschen Schallplattenkritik a druhá uvedená nahrávka byla
na Gramophone Award nominována.
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