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ONDŘEJ
BRZOBOHATÝ
NAŽIVO
Před rokem a půl vyšlo v Supraphonu album
Ondřeje Brzobohatého Identity, které poměrně brzo
získalo platinovou desku a zapsalo se, jako jeden
z nejúspěšnějších debutů poslední doby.
V návaznosti na něj nyní vychází DVD/CD
Ondřej Brzobohatý – G2 Acoustic Stage.

Foto © Benedikt Renč, 2015
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Ondﬁeji, co na nûm najdeme?
Pﬁedev‰ím záznam koncertu
z Retro Music Hallu, kter˘ poﬁídila
televizní stanice Óãko. Chtûli jsme,
aby lidi, kteﬁí se na Identity Tour
2015 z rÛzn˘ch dÛvodÛ nedostali,
mûli moÏnost si alespoÀ pﬁiãichnout
k neopakovatelné atmosféﬁe Ïiv˘ch
koncertÛ.

Foto © archiv TV ÓČKO, 2015
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Pﬁedpokládám, Ïe jste do Retro
Music Hallu pﬁizval i hosty.
Myslím, Ïe divácky zajímav˘ bude
ãesko-slovensk˘ duet Vietor, v nûmÏ
zpívám se ãtyﬁnásobn˘m slovensk˘m
Zlat˘m slavíkem Petrem Cmoríkem.
Pﬁál jsem si lidem ukázat tu písniãku
naÏivo, protoÏe Petrova interpretace
je spontánní a hezká.
Na videu se objevujete také v nejnovûj‰ím duetu s rapperem Johnym
Machettem…
To je jeho pﬁezdívka. Ve skuteãnosti se jmenuje Joná‰ âumrik, takÏe to
vypadá, jako bych si do Retra pozval
dvojici z Veãerníãku Cmorík – âumrik.(smích)

Foto © archiv TV ÓČKO, 2015

A co chystáte napﬁesrok?
Rád bych pﬁipravil materiál na dal‰í
desku. S nov˘m albem bych ale nedûlal tolik koncertÛ. Zamûﬁím se jen na
vût‰í mûsta. JelikoÏ máme za sebou
nepﬁíjemnou bouraãku na dálnici D1,
trmácení se po v‰ech moÏn˘ch ‰tacích jsem ponûkud pﬁehodnotil.
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BARBORA POLÁKOVÁ
VYDÁ OČEKÁVANÝ DEBUT

Vydání očekávaného alba Barbory Polákové v produkci Jana P. Muchowa je na spadnutí a tak je na čase poodhalit
k němu více detailů. Populární herečka a zpěvačka, která boduje na internetu i v českém rádiovém éteru s pilotním
singlem Nafrněná, jehož videoklip má na YouTube již více než pět milionů zhlédnutí (!), na svůj bezejmenný
autorský debut připravila celkem deset písní. Ty vznikly během posledních čtyř let a fanoušci se na jejich vydání
mohou těšit v pátek 27. listopadu.
„SnaÏím se mít otevﬁen˘ oãi. Neb˘t
zacentrovaná jen v sobû. A zkoumat
pﬁíbûhy a situace ze v‰ech stran.
âasto se mi stává, Ïe kdyÏ pí‰u text,
rovnou sly‰ím hudbu. Nûkdy jen rytmus nebo náladu. To se pak radím
s pianistou Davidem Hlaváãem a ten
hraje a hraje a já zpívám a zpívám,
dokud to nemáme,“ komentuje Barbora proces vzniku sv˘ch písní.
Písní, které jsou velmi osobní, ale
nechybí jim silné sdûlení, chytr˘
nadhled ani ‰petka ironie, jeÏ jsou
pro Polákovou typické v její tvorbû
obecnû. Rozhodnutí je vydat v Barboﬁe – jak sama pﬁiznává – zrálo zhruba
dva roky: „Je to tak rok, co jsme se
rozhodli s Honzou Muchowem pro
Supraphon a je to tak dva, co jsme se
seznámili. Od té doby uÏ o albu mluvíme. Asi mû to napadlo skrz reakce
lidí. Tak snad je teì nezklamu.“

Dle reakcí na singl Nafrnûná, ale
tﬁeba i na „valent˘nskou“ píseÀ
Kráva, jeÏ na albu také nebude chybût, se dá soudit, Ïe zklamaní by
fanou‰ci b˘t nemûli. Aã je v‰ak tﬁeba
podotknout, Ïe mohou b˘t pﬁekvapeni melancholiãtûj‰í náladou vût‰iny
ostatních písní. Nicménû to podstatné, tedy hudební kvalita a intenzita
záÏitku zÛstává nemûnné.
SvÛj nezanedbateln˘ podíl na tom
vyjma samotné autorky mají i její spolupracovníci v ãele s producentem
alba Janem P. Muchowem a jiÏ zmiÀovan˘m Davidem Hlaváãem, kteﬁí se
na albu podíleli také autorsky. Zapomínat nemÛÏeme ale ani na ostatní,
tedy zpûvaãku Katku Sedlákovou,
basáka Pﬁemka Matûjovice a bubeníka
Davida Barto‰ka, kteﬁí spoleãnû tvoﬁí
„ucelenou partiãku, s níÏ s v˘jimkou
Krávy deska vznikala“.

Kromû samotné hudby je v pﬁípadû
Barboﬁina debutu dÛleÏitá rovnûÏ
jeho vizuální podoba. Nejde ale jen
o poutav˘ obal od Pavla Berkoviãe,
kter˘ je autorem fotografií i designu
a stál za kamerou pﬁi vzniku videoklipu Nafrnûná. Zajímavé pﬁekvapení se skr˘vá také uvnitﬁ.
„KaÏd˘, kdo si desku na CD koupí,
si mÛÏe sloÏit v bookletu vloÏenou
krásnou lampu designéra Petra
Bako‰e ze speciálního tenkého látkového papíru. Na nûm budou mou
rukou napsány texty písní, a kdyÏ se
lampa rozsvítí, budou texty prosvítat. Vymysleli jsme to hlavnû kvÛli
tomu, aby posluchaãi, kteﬁí si desku
koupí, zároveÀ mûli i nûco funkãního, co nehodí jen nûkam do police
nebo do kastlíku v autû. Mûl by to b˘t
opravdu vychytan˘ designov˘ kousek,“ vysvûtluje Poláková.
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3 OTÁZKY PRO MILANA CAISE
Nové album Tata Bojs s názvem A/B právû vy‰lo. Jak zní?
Jsou to plnohodnotné písnû s klasick˘m základem: bicí, elektronika, basa,
kytara a klávesy. Nahrávali jsme poctivé zvuky na poctivé nástroje. Jedna
písniãka se trochu vymyká… jmenuje se BûÏec a je o chlapíkovi, co rád bûhá,
jednoho dne se rozebûhne a uÏ se nemÛÏe zastavit. Já jsem tu písniãku zaãal
zpívat ve studiu a nebylo to ono. Napadl mû nestandardní, riskantní postup,
Ïe bych si dal smíchan˘ základ do sluchátek a nazpíval to za bûhu do telefonu. S rozklepan˘m hlasem, ale je tam ta autenticita.
Je hrát na bicí pﬁesnû do „loopÛ“ technicky nároãné?
Je to nároãné, ale za ta léta, co hraju s metronomem, je to snaÏ‰í a snaÏ‰í.
Prostû nûjak to tempo do hlavy dostane‰.

Foto © Salim Issa, 2015

Jak jde vlastnû s bubnováním skloubit zpívání?
V‰echno jde, kdyÏ si na to ãlovûk zvykne. Jsou samozﬁejmû polyrytmy, které
se skloubit se zpíváním moc nedají, ale já takové vûci moc nehraju, snaÏím se
to vym˘‰let jednodu‰e. Problém jsou tﬁeba nûkteré breaky, které musí‰ zaãít
na urãitou dobu a je‰tû dozpívat dobu pﬁedtím.

SU 6281-2

3 OTÁZKY PRO PETRA KOLÁŘE
V ãem byla dÛleÏitá spolupráce s Milo‰em Dodo DoleÏalem?
Pokud pracujete s vynikajícím muzikantem, kytaristou a zároveÀ producentem, kter˘ má toho za sebou tolik jako Milo‰ – a pokud je mezi vámi to
správné autorské ,,pnutí“, tak není co ﬁe‰it!
Na písních jste v mnoha pﬁípadech pracoval jako autor ãi spoluautor –
co bylo na tom nejtûÏ‰í?
NejtûÏ‰í je vÏdy tvÛrãí proces, kdy v‰e teprve krystalizuje a my jsme tvoﬁili v‰echny skladby od základÛ spoleãnû. Dokonce jsem si zavzpomínal
na dobu, kdy jsem zaãínal, protoÏe kdyÏ bylo potﬁeba, stal jsem se opût
bubeníkem (smích). A naopak, nejlep‰í je pro mû vÏdycky v˘sledek,
kter˘ musí posoudit aÏ posluchaãi.
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Foto © Petr Kurečka, 2015

Jaká byla spolupráce s Karlem Gottem na duetu, kter˘ je na albu
jako bonus?
S Karlem Gottem jsem spolupracoval uÏ nûkolikrát, ale v nahrávacím studiu nad pÛvodní písní jsme se se‰li poprvé. Karel je opravdov˘ profesionál se v‰ím, co k tomu patﬁí. Nahrávání probíhalo
v pﬁátelském duchu a pohodû a vûﬁím tomu, Ïe se tato atmosféra pﬁenesla i do na‰í nahrávky.
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OLYMPIC V SOUHVĚZDÍ ROMANTIKŮ
V těchto dnech vyšel skupině Olympic
poslední díl trilogie „Souhvězdí“ a to
Souhvězdí romantiků. Na novém albu
skupiny Olympic se tentokrát objeví
i nečekaní hosté: houslista
Pavel Šporcl, jazzový
trumpetista Laco Déczi,
violoncellista Jiří Bárta
a hráč na foukací harmoniku
Vladimír Papež. Album bude
pokřtěno na koncertě
24. listopadu
v Malostranské
Besedě.

„Trilogie souhvûzdí vznikla vlastnû na tiskovce k albu Souhvûzdí
‰ílencÛ, kde jsem zcela spontánnû
ﬁekl, pÛjde o trilogii… Nakonec jsem
rád, Ïe to tak dopadlo…“ glosuje
vznik trilogie Petr Janda.
Nahrávka je závûreãn˘ díl nové
olympické trilogie: Po „‰ílencích“
a „drsÀácích“ pﬁicházejí „romantici“,
ale jak uÏ to u Petra Jandy a celé kapely Olympic b˘vá, nic není dogma.
Název by svádûl k pﬁevaze zamilovan˘ch balad, ale aã tam stylovû vydaﬁené pomalé písnû nespornû jsou, je
to poslouchání velmi pestré.

V˘hradní skladatel a sólov˘ zpûvák
Petr Janda má pocit, Ïe je to jeho nejsilnûj‰í písÀová sestava za dlouhou
ﬁadu let – a nem˘lí se. Tradiãnímu letnímu komponování muziky se dostalo textÛ od Ale‰e Brichty, Miroslava
âerného, Ondﬁeje Fencla, Vlasty
Henycha, Pavla Chrastiny, Eduarda
Kreãmara a Karla ·ípa, tﬁi písnû jsou
ãistû autorské.

Olympic v ustálené aktuální sestavû skvûle hraje a zpívá v‰echny
k a p e l n í k o v y n á p a d y, o d b a l a d
s obãasnou trochou pelyÀku, viz
Láska má bejt akorát, Asi to byl
správnej flám nebo Láska je nûkdy
ãerná, pﬁes refrénovku Tak jdem hrát,
retro boogie Bourák, rockov˘ „skoro“

‰anson Lampión ãi „klimprovou“
Nám to neva aÏ po krásn˘ závûreãn˘
v˘dech Nemám Ïádnej plán. Tam
usly‰íte housle Pavla ·porcla, kter˘ –
vedle violoncella Jiﬁího Bárty, foukací harmoniky Vladimíra PapeÏe
a trumpety Laca Décziho – ve studiu
doplnil sestavu: Petr Janda, Milan
Broum, Jiﬁí Valenta a Martin Vajgl.
K pûtapadesátinám se zvolna blíÏící
Olympic nevykazuje únavu materiálu. O dal‰í dvû dekády star‰í Janda si
na‰el dÛvûryhodnou pozici rockera
v letech, leã se stoprocentnû zachovanou energií se ohlíÏejícího vpﬁed.

Foto © Michal Matyáš, 2015
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IMODIUM FURT JSME TO MY!

Foto © Michal Havlíček, 2015

Fanoušci kapely Imodium se radují: dostávají do rukou živý (zvukový i obrazový) záznam koncertu v pražské
Retro Music Hall a současně můžou své miláčky vidět na turné. Tedy – pokud si najdou některou z dvanácti
tour-zastávek skupiny. Koncert v Retro Music Hall se uskutečnil v rámci série televize Óčko G2 Acoustic Stage.
A jeho CD + DVD záznam se opravdu vyvedl.

Povídám si o nûm s nûkolika ãleny
kapely najednou.
Vyjádﬁili jste se, Ïe tenhle Ïiv˘ záznam je pro vás velká vûc, jak˘si splnûn˘ sen. Opravdu to byl vá‰ sen?
Trochu asi jo. Nebo asi i o nûco
víc. Na to, jak hrajeme dlouho, jsme
doteì vlastû Ïádn˘ poﬁádn˘ Ïiv˘
záznam nepoﬁizovali. Pravda, nûkdy
v roce 2008 nám vy‰la Ïivá deska
s názvem Akustika live, ale dnes si
myslíme, Ïe to byl spí‰ rozmar. Asi
jsme nad tím tenkrát mûli více pﬁem˘‰let. Teì jsme pﬁem˘‰leli víc.
A zároveÀ je tu i podstatná videoãást, tedy to DVD. TakÏe kdyÏ ta
nabídka od Óãka pﬁi‰la, pookﬁáli
jsme a ﬁekli jsme si: koneãnû budeme
mít první video!
V ãem jste teì pﬁem˘‰leli víc?
Dali jsme si na tom opravdu záleÏet. Kapela se nám rozrostla o ãtyﬁi
nástroje, o to vût‰í práci nám to celé
dalo. Tﬁeba s aranÏemi. Ale ti noví
smyãcaﬁi jsou opravdu dobﬁí muzikanti, vy‰kolení, kteﬁí ovládají svoji

vûc. UÏ kvÛli nim jsme si museli
máknout, abychom se pﬁed nimi
nemuseli stydût. I tak po nás chtûli
nûkteré vûci, které neumíme, tﬁeba
noty.

Co vy na to, kdyÏ vám nûkdo ﬁekne,
Ïe se mu va‰e akustické hraní líbí víc
neÏ elektrické?
My to nijak úkornû nebereme. Koncert jako koncert. Furt jsme to my!

AranÏe na koncert dûlali oni?
Do znaãné míry. Samozﬁejmû ale
ani my nejsme úplnû hlu‰í, takÏe
jsme mûli právo veta.

Pﬁipravovali jste se nûjak zásadnû
na tu obrazovou stránku vûci? Zmûnili jste tﬁeba úãesy, kost˘my nebo
barvu nástrojÛ?
UÏ nûjakou dobu spolupracujeme
s na‰í kamarádkou Martinou, spolu
vym˘‰líme nové outfity. I na tohle
vystoupení jsme si nûjak˘ nov˘
vymysleli a pouÏíváme ho i na turné.
Ona je to obecnû dÛleÏitá vûc
a mnoho kapel uÏ na to postupnû
taky pﬁichází. I my máme své vizáÏisty a ‰vadleny… (smích)

Sdílíte názor, Ïe akustické hraní je
nároãnûj‰í, neÏ elektrické, tﬁeba
proto, Ïe se v nûm neschová Ïádná
chyba?
V zásadû ano. Akusticky ale sami
hrajeme dost dlouho a máme s tím
dobré zku‰enosti. Dokonce nûkteﬁí
ﬁíkají, Ïe je na‰e akustické koncerty
baví víc, neÏ elektrické. Nicménû
sloÏitûj‰í to urãitû je. Muzika tu je
oholená na kost, a v tom se nic
neschová. Není to Ïádn˘ kravál;
a kdyÏ je, tak krásn˘ a ãiteln˘ – písniãky vylezou ve své podstatû. Jsou
nûkteré kapely, jejichÏ muzika akusticky hrát v zásadû nejde. Ale ná‰
pﬁípad to, na‰tûstí, není.

Podíleli jste se i na scénû v praÏské
retro Music Hall?
âásteãnû. Ta scéna se vyvedla. My
sami sice moc nejedeme do lampiãek, a tady jsou v‰ude, ale vymysleli
jsme si tam na zemi obkreslené mrtvoly, a to nám pro‰lo. PÛvodnû jsme
tam chtûli je‰tû ‰plouchanec krve, ale

toho se Óãko leklo. Na druhou stranu
ale hodnû dobré práce dûlá lustr,
kter˘ je nad námi. Má nádech tûch
znám˘ch devadesátkov˘ch unplugged koncertÛ z MTV a dûlá snad
polovinu celého vizuálu.
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ZLATÁ KOLEKCE
PETRA HAPKY

Foto © Jakub Ludvík, 2015

Necelý rok od odchodu skladatele a zpěváka do
muzikantského nebe (25. 11. 2014) vydává Supraphon
ucelený výběr celkem 59 písní i filmových melodií…
Petr Hapka studoval v letech 1960
aÏ 1966 na praÏské konzervatoﬁi hru
na violu, posléze si k tomuto hudebnímu nástroji pﬁibral je‰tû zpûv
u v˘znamného operního pûvce Karla
Bermana. A aby toho nebylo málo,
nav‰tûvoval rovnûÏ dramatické
oddûlení Oldﬁicha Nového.
Bûhem studií zaãal mlad˘ hudebník pÛsobit jako klavírista v mal˘ch
praÏsk˘ch divadlech (Proton, Divadlo dne‰ního dne, Paravan)
a v Paravanu na sebe vÛbec poprvé
upozornil jako skladatel – a to v textappealech humoristy J. R. Picka.
Hana Hegerová natoãila v roce 1966
na své první album jednu ze stûÏejních Hapkov˘ch písní z tohoto období, dodnes platn˘, protoÏe nadãasov˘ Obraz Doriana Graye. Od té doby
se stal Petr Hapka pro pÛvodní
zpûvník Hany Hegerové autorem
zcela nepostradateln˘m.
V letech 1964–1965 pÛsobil Petr
Hapka ve skupinû Tornádo. V období let 1967 aÏ 1970 byl dirigentem
dnes jiÏ legendárního – a hned zkraje normalizace zakázaného – praÏského Divadla Za branou reÏiséra
Otomara Krejãi, pro které sloÏil
a nastudoval hudbu k inscenacím
Provaz o jednom konci, Hodina
lásky, Zelen˘ papou‰ek (v‰e 1967)
a Lorenzaccio (1969). S tímto divadelním souborem staãil v dobû jeho
nedlouhé existence je‰tû absolvovat
nûkolik atraktivních umûleck˘ch
zájezdÛ do zahraniãí.
Do ‰ir‰ího posluchaãského povûdomí se Petr Hapka zapsal poprvé
v roce 1964 jako autor hudby ke
skladbû Malá píseÀ (známé pﬁedev‰ím pod „náhradním názvem“
Bach se mi pﬁes rameno dívá), kterou na desky nazpíval Karel Gott.
Mlad‰í posluchaãská generace
objevila praÏského rodáka, skladatele, pianistu, dirigenta a charismatického interpreta Petra Hapku pﬁedev‰ím díky vzájemnû inspirativní –
a dá se ﬁíci kongeniální – spolupráci
s textaﬁem a libretistou Michalem
Horáãkem, která zapoãala ve druhé
polovinû osmdesát˘ch let minulého
století.
Nicménû od zaãátku sedmdesát˘ch let se zaãal Petr Hapka v˘raznû
prosazovat rovnûÏ jako autor filmové hudby. Na jeho „filmovém kontû“
najdeme hudební doprovod k bezmála stovce (!) celoveãerních filmÛ.
Z televizních seriálÛ, na kter˘ch
Petr Hapka jako skladatel spolupracoval, jmenujme alespoÀ následujících pár: Námûstíãko, Náves, Bylo
nás pût, My v‰ichni ‰kolou povinní
a Prima sezóna…
Album autorské dvojice Petr
Hapka – Michal Horáãek nazvané
Potmû‰il˘ host (1987) získalo Plati-

novou desku a následující kolekce
V penziónu Svût (1988) pak pﬁedstavila v˘jimeãn˘ koncept, kter˘ se stal
pro dal‰í tvorbu dvojice Hapka +
Horáãek typick˘. Namísto jediného
pûveckého protagonisty se totiÏ na
nahrávkách podílelo hned nûkolik
v˘razn˘ch interpretaãních osobností. V tomto pﬁípadû tﬁeba Michael
Kocáb ãi slovensk˘ interpret
Richard Müller, vÛbec poprvé si tu
sólovû zazpíval také autor hudby
Petr Hapka. Na tomto albu se objevily písnû jako S cizí Ïenou v cizím
pokoji, ·tûstí je krásná vûc, Rozeznávám nebo Buﬁty, pivo nenávist.
Autor kompilace a textu do bookletu Milo‰ Skalka vybral na 3CD to
nejlep‰í a nejtypiãtûj‰í z bohaté tvorby tohoto oblíbeného skladatele.
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ČTYŘICET ODSTÍNŮ TOMÁŠE LINKY
Dvojalbum Tomáš Linka To nejlepší – 40 odstínů country by nemělo chybět v diskotéce žádného milovníka tohoto
žánru. Název kompilace je velice příhodný: Linka umí veškeré odstíny country od bluegrassu přes klasickou
akustickou country a western music až po její moderní elektrickou podobu. Vynikající zpěvák, textař a hráč na
foukací harmoniku je dnes už legendou. Mimochodem – díky jeho Škole hry na foukací harmoniku u nás máme
zase o něco víc hráčů na tenhle specifický nástroj. Samotný Tomáš Linka prošel kapelami The White Stars,
Greenhorns, Fešáci, Cadillac a Kanafas, dnes hraje a zpívá v nových Fešácích a kapele Přímá linka.
Dvojalbum vycházející k Linkovu životnímu jubileu je doplněno o booklet s úžasnými oslavencovými vyznáními
a taky hromadu fotek z jeho alb. A že je na co vzpomínat!
Neb˘t va‰eho tatínka harmonikáﬁe, moÏná by se va‰e dráha ubírala
jin˘m smûrem…
Stoprocentnû. KdyÏ Marko âermák
v roce 1968 zakládal novou kapelu
White Stars, pÛvodnû pﬁi‰el za m˘m
tátou. Îe se doslechl, Ïe hraje na foukací harmoniku. V bluegrassu byla
tenkrát foukaãka nûco nového,
moderního, tak to chtûl mít taky. Táta
tehdy ﬁekl, Ïe uÏ toho za Ïivot odehrál dost, ale Ïe já taky hraju, aÈ se
n û j a k d o h o d n e m e . Ta k j s m e s e
dohodli. Vznikly The White Stars,

coÏ byla startovací kapela celé mojí
kariéry.

otravn˘. (smích) Tak zaloÏil White
Stars a tím to v‰echno vzniklo.

Jak˘ byl vztah kapely White Stars
a GreenhornÛ?
V roce 1968 pﬁi‰li Rusáci, a Greenhorni byli v té dobû na turné v Západním Nûmecku. KdyÏ zjistili, Ïe tady
jsou tanky a Ïe to nevypadá dobﬁe,
rozhodli se, Ïe tam zÛstanou. Jedin˘
âermák se vrátil, protoÏe mûl malinkaté dítû. Za tﬁi nedûle ho ale zaãaly
svrbût prsty, protoÏe banjo miloval,
musel poﬁád hrát, aÏ s tím byl nûkdy

Greenhorni se ale vrátili…
Vrátili, protoÏe zjistili, Ïe by se
v Nûmecku museli Ïivit manuální
prací. Nûjakou dobu fungovaly obû
kapely, Greenhorni i White Stars,
vedle sebe. Jan Vyãítal ale pochopil,
Ïe mu nûjaká drzá kapela White Stars
docela slu‰nû ‰lape na paty, tak
„hodil bombu“, jak tomu dodnes
ﬁíkám. Pﬁi‰el za náma – za âermákem, Hoffmannem a mnou, abychom

‰li k nim. My jsme to pﬁijali, protoÏe
to bylo jako kdyby vám nûkdo nabídl, abyste ‰el kopat za Spartu.
Tím tedy kapela White Stars
zanikla.
Ale vznikla, alespoÀ podle odborníkÛ, nejlep‰í sestava GreenhornÛ
v‰ech dob.
Pozdûji jste tro‰ku cestoval mezi
Greenhorny a Fe‰áky, jak jste to
zvládal?
·patnû. Myslel jsem si, Ïe to bude

Foto © Martin Kubica, 2015

Foto © Dagmar Borovská, 2015

SU 6267-2

IX. / listopad 2015

fungovat vedle sebe, ale nefungovalo.
Tak jsem si nakonec vybral definitivnû Fe‰áky.
Jak tûÏké bylo v 60. a 70. letech
minulého století nahrávat a vydávat
desky?
PÛvodnû jsme s Greenhorny vydávali u Pantonu. Mûlo to tehdy jeden
zádrhel. KdyÏ Panton jednou vydal
nûjakou píseÀ, nikdo dal‰í uÏ si se
stejnou písniãkou ne‰krtl. Prostû mûl
smÛlu. Mnû se to stalo nûkolikrát –
napﬁíklad s nûkter˘mi písniãkami
Pavla Bobka. Tﬁeba Veì mû dál, cesto
má; tu vydal Bobek dﬁív a tak já uÏ
jsem svoji verzi vydat nemohl. Ale
musel jsem se s tím smíﬁit.

Foto © Lukáš Kadeřábek, 2015

K va‰emu novému v˘bûru. Vy jste
si ho vlastnû v pﬁedstihu nadûlil
k sedmdesátinám…

Je to tak. Sedmdesát mi bude
v únoru pﬁí‰tího roku, ale Supraphon
z pochopiteln˘ch dÛvodÛ vydává
desku uÏ teì.
Na v˘bûru je pûtatﬁicet písní z celé
va‰í kariéry plus pût novinek. Jak
moc jste se u toho vybírání trápil?
Docela dost. Z více neÏ ‰edesátky
písniãek není lehké vybrat pûtatﬁicet.
SnaÏili jsme se vybrat takové, které
co nejlépe charakterizují období, ve
kter˘ch vznikly. A samozﬁejmû ty
nejlep‰í. Od Jesseho Jamese, to je asi
nejstar‰í vûc na kompilaci, aÏ po ty
nejnovûj‰í. Myslím si, Ïe dvojalbum
celkem dobﬁe odráÏí celou moji kariéru, tûch asi sedmaãtyﬁicet let, co
tuhle muziku dûlám.
Lidi od vás stále chtûjí sly‰et
nûkteré superhity – tﬁeba Divnej

smích nebo Lojzu a Lízu. Vy jste se
ale nechal sly‰et, Ïe zrovna tyhle
písnû uÏ vám vyslovenû lezou
krkem.
Tyhle písniãky jsou vyslovenû
o hlase. Zpíval jsem je falzetem.
KdyÏ mi bylo pûtadvacet, tﬁicet, tak
to byla srandiãka. Hlas byl je‰tû tvárn˘ a mûkk˘. JenÏe jak ãlovûk stárne,
hlas si sedá. Co ‰lo pﬁed tﬁiceti lety, je
dnes opravdu obtíÏné. Ty písnû mi
uÏ dneska dûlají docela potíÏe. Tak
jsem si ﬁekl, Ïe kdyÏ budu muset na
koncertû zpívat Lojzu a Lízu, chci
pûtikilo pﬁíplatek! (smích)
Kterou písniãku si naopak vÏdycky rád zazpíváte?
U mû i u posluchaãÛ je asi ta úplnû
nejoblíbenûj‰í Paní má se má. Nepamatuji si koncert, kde bychom ji
nehráli.

Na dvojalbu je i pût ãerstv˘ch
novinek!
Ano, jako bonus úplnû na konci.
Jsou to opravdu fungl nové vûci,
které jsme stvoﬁili s uÏ zmínûn˘m
Tondou Kny. Spolu jsme uÏ léta
sehraná autorská dvojice. Mûli jsme
k dispozici asi patnáct textÛ, které
jsem napsal bûhem posledních
dvou let, a on si z nich vybral pût.
Tak jsme napsali pût nov˘ch písní
a nahráli je s kapelou Pﬁímá linka.
Celé dvojalbum se jmenuje âtyﬁicet
odstínÛ country, a nejvíc to sedí
právû u tûch nov˘ch písní. Jsou Ïánrovû zcela rÛznorodé. Jedna jde trochu do jazzu, jedna je rocková, dal‰í
romantická… prostû kaÏdá je jiná.
A v‰echny jsme je dûlali s velkou
láskou, takÏe by se mohly lidem
líbit.
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C&K VOCAL DŘÍV NEŽ NĚCO ZAČNE

SU 6307-2

Hold nepochybnému fenoménu
na‰í hudební historie! PÛvodní zámûr
pﬁispût k oslavám podzimních sedmdesátin spoluzakladatele, textaﬁe
a zpûváka Ladislava Kantora se promûnil ve vzpomínku na velké leto‰ní
ztráty. On i v akci C&K Vocal zásadnû
zainteresovan˘ kytarista a skladatel
Ota Petﬁina uÏ bohuÏel ode‰li bez
‰ance návratu. Pﬁedstavit si pﬁedev‰ím sedmdesátá a osmdesátá léta bez

tohoto smí‰eného sboru, plného skvûl˘ch osobností a definovaného mimoﬁádností vokálních aranÏí, obsahem
textÛ i halfplaybackovou prezentací
za doprovodu Petﬁinovy minimalisticky maximální muziky nejde. Skladatel a zpûvák Jiﬁí Cerha, ono C
v názvu kapely, sestavil albovou krabiãku z ãeské verze Generace (1977),
Balady o Zemi (s nûkolika anglicky
zpívan˘mi bonusy, 1985), Causy Kry-

saﬁ (1989) a úzce souvisejícího alba
Heleny Arnetové V‰echno nebo nic/V
nijakém mûstû (1988). Pﬁehlídka dal‰ích vokalistÛ (také Lubo‰ Pospí‰il,
Petra JanÛ, Zuzana Hanzlová, Ivana
·tréblová, Hana Horká, Jiﬁí Mal‰ovsk˘
nebo Jiﬁí ·lupka Svûrák) a muzikantÛ
(také Pavel Foﬁt, Vladimír „Guma“
Kulhánek, Jan Kubík, Pavel Vûtrovec,
Tolja Kohout, Lubo‰ Andr‰t, Lubor
·onka ãi Ale‰ Charvát) je skvûlá. Vût-

‰inov˘ pÛvodní (pﬁedev‰ím Cerha,
Petﬁina, Kantor), ale také pﬁevzat˘
(Flamengo, Marek Grechuta) repertoár je trvale pozoruhodn˘. Vzpomínkov˘ text Jiﬁího âerného v bookletu je
informaãnû i pocitovû velmi cenn˘.
Vybrané Kantorovy písÀové ver‰e
v˘bornû doplÀují krabiãku (grafika K.
Haloun), která by rozhodnû nemûla
chybût ve sbírce nikoho z posluchaãÛ
originální muziky na pokraji ÏánrÛ.
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EVA OLMEROVÁ
…JAK DYNAMIT
VYŠEL UNIKÁTNÍ VÝBĚR Z VĚTŠINY
DOSUD NIKDY NEVYDANÝCH
NAHRÁVEK
Eva Olmerová byla zpûvaãkou
s velk˘m hudebním cítûním a je‰tû
vût‰ím srdcem. Neotﬁele a s obrovsk˘m nasazením vstupovala do rÛzn˘ch hudebních ÏánrÛ. KaÏdé písni
vtiskla svou nespoutanou osobnost.
Bez nadsázky byla nepﬁeslechnutelná, posluchaãe strhla sv˘m typick˘m
pûveck˘m v˘razem. Kde se ocitla
Eva Olmerová, tam se nûco dûlo!
Pamûtníci ji dodnes ãasto pﬁirovnávají k dynamitu. Proto i název
celé desky je parafrázován z názvu
jedné písnû této nové kolekce Noc
jak dynamit, jejíÏ text napsala taktéÏ
velmi osobitá umûlkynû Ester Krumbachová, která je na desce zastoupena hned tﬁemi texty. Jistû zaujmou
i písnû z filmÛ Napravení Jima
Valentina, Flirt se sleãnou Stﬁíbrnou, âtyﬁi vraÏdy staãí, drahou‰ku,
Automat na pﬁání. Raritou je protestsong Nezoufej, kter˘ Eva Olmerová
zazpívala pouze na koncertu
s názvem SONG 69.
Jde o unikátní v˘bûr z vût‰iny
dosud nikdy nevydan˘ch nahrávek
Evy Olmerové (z let 1964–1993), objeven˘ch v sedmi rÛzn˘ch archivech.

Foto © Otto Dlabola, 2015
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Nezamûniteln˘ hlas Evy Olmerové
v nich se stejnou lehkostí zvládá
rÛzné hudební styly – jazz, blues,
‰anson, country i staropraÏské
kuplety…
I v tomto pﬁípadû se potvrzuje, Ïe
od Evy Olmerové lze oãekávat cokoliv, jenom ne bûÏnou produkci.
Tato limitovaná edice, v nákladu
pouh˘ch 1500 kusÛ, roz‰iﬁuje
pohled na pozoruhodnou osobnost
ãeské hudební scény nejen v˘bûrem
jejich neznám˘ch nebo zapomenut˘ch nahrávek, ale i pﬁipomenutím
pûvecké mnohovrstevnosti umûlkynû, která ode‰la pﬁíli‰ brzy…
CD „Eva Olmerová …jak dynamit“
vydal Tomá‰ Padevût / distribuce
SUPRAPHON. Projekt s podporou
OSA partner.
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KAMELIE OSLAVÍ 35 LET NA SCÉNĚ
A VYDÁVAJÍ NOVÉ ALBUM

Foto © Marie Votavová, 2015

Osvědčený tandem Petr a Pavel ORM připravil pro legendární pěveckou dvojici KAMELIE nové album,
které chce přinést všem posluchačům dobrou náladu…

Foto © Zdeněk Brouček, 2015
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Kamelie a Petr a Pavel ORM

Duo Kamelie oslaví 35 let na
scénû! Nejen toto v˘roãí je dÛvodem
pro vydání nového alba nazvaného
Trend. Dvojice Hana Bu‰tíková
a Dana Vlková patﬁí k ãesk˘m hudebním stálicím. Na poãátku osmdesát˘ch let se díky spolupráci s producentsk˘m duem Petr a Pavel ORM
prosadily pﬁedev‰ím rytmick˘mi
a chytlav˘mi písniãkami. Jejich
úspû‰ná umûlecká kariéra byla vÏdy
spojena i s atraktivní vizuální strán-

kou. Uvedené atributy si Kamelie
uchovávají i v souãasnosti a jejich
novinkové CD je toho dÛkazem.
Osvûdãen˘ tandem ORM dodal
skladby, které pﬁíznivce „usmûvav˘ch“ Kamelií urãitû nadchne a potû‰í. Mnohé z nich mÛÏou Hana a Dana
inspirovat svou pozitivní energií
a Ïivotním optimismem. A právû
pohodu a dobrou náladu najdou
posluchaãi v melodiích a textech
nového alba.
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10 NOVINEK MLUVENÉHO SLOVA
PRO LETOŠNÍ PODZIM
Během podzimu potěší SUPRAPHON příznivce mluveného slova desítkou nových titulů. Z toho je sedm
audioknih: Goldstein píše dceři Ireny Douskové, Dobré a ještě lepší jitro Františka Nepila, Pudlenka
aneb Měl jsem psa a kočku od Karla Čapka, Buddhovy pohádky a také projekt Regionálních pověsti.
Na předvánočním trhu se ještě objeví audiopodoba nových knih herečky Ani Geislerové a muzikanta
Miloše Vacíka. Pestrou nabídku mluveného slova na CD rozšířil Supraphon i o vzácnou nahrávku
z archivu Divadla Na zábradlí a o žhavou novinku Divadla Spejbla a Hurvínka.

KAREL ČAPEK PUDLENKA
ANEB MĚL JSEM PSA
A KOČKU
Marek Eben čte text jedné
z největších osobností
české literatury dvacátého
století v kongeniálním
spojenectví. Souzní
s jemným humorem Karla
Čapka a dodává jeho
nápadům pobavení člověka,
který dobře ví, o čem autor
píše. Nahrávka je určena
nejširší veřejnosti, dětem
a dospělým, nejen
pejskařům a chovatelům
koček, kteří však zvláště
ocení autorův humor, vtip
a porozumění zvířátkům
i lidem.

IRENA DOUSKOVÁ
GOLDSTEIN PÍŠE DCEŘI
V dopisech, které posílá stárnoucí filmový režisér z Izraele
své dospělé dceři do Prahy, se postupně odkrývají peripetie
jeho života v Čechách i v jeho nové zemi a rozporuplnost
opožděně navázaného, nenaplněného vztahu. Tento výsostně
komorní příběh o otcovské lásce i sebelásce, odehrávající se
na přelomu 80. a 90. let
dvacátého století, nyní
načetl Arnošt Goldflam,
který svou interpretací
dotvořil psanou
korespondenci v nový
dramatický útvar, jenž
mimořádně citlivě
a s pochopením odkrývá
niterné rozporuplné pocity
hlavního hrdiny.

SU 6413-2

DIVADLO S+H
HURVAJZ, VYŽVEJKNI SE!
SU 6404-2

AŇA GEISLEROVÁ P. S.
Deníkové zápisky populární herečky Ani Geislerové zachycují
všední život i záblesky střeženého soukromí. V pěti
podivuhodných letech, jejichž datace není úplně jistá, se mísí
humor s melancholií, zamilování s rozchody a naprostá
upřímnost s potřebou nic nevyzradit. Autorka se svým
vtipným, osobitým stylem
často dotýká základních
věcí, jako jsou rodina, láska
nebo dětství, a zve
posluchače, aby se na
cestu vydal s ní. Audiokniha
vychází souběžně s knihou,
vydanou nakladatelstvím
EUROMEDIA GROUP.

SU 6418-2

Hurvínek je opět na stopě
báječných objevů! Poté, co
nás na úspěšném CD
o Funícím Billym seznámil
s vynálezem vysavače, teď
odhaluje tajemství bubblegumu neboli žvýkačky.
Putování začíná roku 1906 ve
Velimské továrně na
čokoládu. Dobrodružství ho tentokrát zavede až za oceán.
Tam se setká dokonce se slavným pistolníkem Buffalo Billem
a s indiány, kteří mluví česky. Je to v Chicagu, kam doputuje,
na počátku 20. století.
Doufá, že získá recept na
výrobu žvýkačky. Jestli se
mu to podaří, uslyší děti na
CD, které vzniklo podle
scénáře Denisy
Kirschnerové v režii Heleny
Štáchové.

SU 6414-2
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MILAN KUNDERA
PTÁKOVINA

DÁRKOVÁ KOLEKCE
MLUVENÉHO SLOVA 5CD-BOX

Na mimořádnou událost českého kulturního života aspiruje
nečekaný objev v archivu Divadla Na zábradlí. Jde
o autentický záznam představení hry Milana Kundery
Ptákovina ze dne 14. 1.
1970, těsně před
cenzurním zákazem hry.
V rolích předsedy a ředitele
excelovali v ironické
nadsázce Miloš Kopecký
a Josef Chvalina.
Supraphonský zvukový
záznam vyšel současně
s knižním vydáním hry
v nakladatelství Atlantis.

Supraphon pro letošní Vánoce připravuje ideální dárek pro
všechny milovníky mluveného slova. V kompletu pěti CD
vyjdou zvukové dramatizace oblíbených dobrodružných
příběhů: Bílý Tesák Jacka Londona, Hrabě Monte Christo
Alexandera Dumase, Syn lovce medvědů Karla Maye a Osada
Havranů od Eduarda
Štorcha – vše ve skvělém
hereckém podání takových
mistrů slova jako byli:
Rudolf Hrušínský, Miroslav
Moravec nebo Josef
Vinklář. Nahrávky ze
zlatého fondu Supraphonu
pod názvem Dárková
kolekce mluveného slova.

SU 6412-2
SU 6415-2

REGIONÁLNÍ POVĚSTI
Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Jde o první titul společného vydavatelského projektu
Supraphonu a Popron Music. Na pilotním sampleru je celkem
19 pověstí z různých koutů naší země. Načetli je: Miroslav
Donutil, Martin Stránský, Zlata Adamovská, Jan Přeučil,
Miroslav Táborský, Ondřej Vetchý a další oblíbení herci.
Pověsti, legendy a pohádky různých autorů vyprávějí příběhy
o známých městech, hradech a zámcích. Cílem edice
Regionální pověsti je uvádět do celostátní distribuce nové
i starší nahrávky ze všech koutů České republiky. V průběhu
letošního podzimu pátrají
tvůrci projektu pod sloganem
Hledáme nejkrásnější pověsti
z Čech, Moravy a Slezska za
pomoci regionálních institucí,
informačních center
i veřejnosti po příbězích,
vhodných pro budoucí vydání.

DHARMACHARI NAGARAJA
BUDDHOVY POHÁDKY
NA DOBROU NOC
Devatenáct pohádek se zajímavými a neobvyklými příběhy,
skrývajícími v sobě jednoduchá základní ponaučení, která
pomáhají pochopit základy
buddhismu. Příběhy Jsou
určeny malým dětem, takže
každé takové poselství je
sděleno jasně
a srozumitelně. Barbora
Hrzánová čte pohádky
zasvěceně a s netajeným
potěšením.

SU 6404-2

SU 6414-2

FRANTIŠEK NEPIL
DOBRÉ A JEŠTĚ LEPŠÍ JITRO
František Nepil připravoval pro Československý rozhlas
počátkem osmdesátých let
ranní sloupky, jimiž
motivoval posluchače pro
krásně prožitý následující
den. Soubor nahrávek
Dobré a ještě lepší jitro
doplňuje v bonusu CD
i vzpomínka Ondřeje
Suchého na společná
vystoupení, načtená z první
kapitoly knihy Dobrý a ještě
lepší František Nepil.
SU 6408-2

MILOŠ VACÍK
POD HVĚZDAMI ANEB
POVÍDKY Z POUŠTĚ A MOŘE
Autor, známý svými hudebními výlety a nahrávkami
inspirovanými Brazílií, Kubou či Afrikou, napsal bajky ze
života zvířat, plné lidského snažení a věčného hledání.
Ale hudebník se ve Vacíkovi nezapře, a tak vydává audioknihu
jako 2 CD. Na prvním CD je
soundtrack k poslechu –
jde o hudbu nahranou
a složenou přímo k textům.
Druhé CD je zvukovou
podobou knihy, která
vznikla v režii Jana Jiráně
v podání výborných herců –
Viktora Preisse a Josefa
Somra.
SU 6419-2

SPECIÁLNÍ STRÁNKA PRO PŘÍZNIVCE NAHRÁVEK MLUVENÉHO SLOVA SUPRAPHONU SALON MLUVENÉHO SLOVA: www. salon-mluveneho-slova

VIII. / říjen 2015

KATEŘINA ENGLICHOVÁ
HARFA NEHRAJE JEN ANDĚLSKOU HUDBU

Foto © Petr Kurečka, 2015
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Na albu Musica per Arpa jsou
skoro v‰echny skladby z per ãesk˘ch autorÛ. Jedinou v˘jimku tvoﬁí
Suita pro harfu Benjamina Brittena.
Jak podle Vás vycházejí vedle sebe
díla ãeská a Brittenova skladba?
Myslím si, Ïe vycházejí velmi
dobﬁe, a proto jsem je tam zaﬁadila. Je
logické, Ïe urãit˘ náznak konfrontace
tam mÛÏe b˘t. Na‰i skladatelé Slavick˘, Hurník, Sluka, Kabeláã i Gemrot
jsou autoﬁi, kteﬁí pﬁi své kompoziãní
práci pﬁesnû vûdí, co dûlají. Tím, Ïe
Ïili a Ïijí v malé zemi, v prostﬁedí, kde
se mluví jedním jazykem, tak moÏná
nemûli takovou moÏnost se ukázat
i v zahraniãí. DÛvod, proã jsem vedle
sebe zaﬁadila tato díla byl ten, abych,

nejen harfistÛm, dokázala, Ïe jsou to
skladby, které se mohou smûle hrát na
koncertech, ale mají své jasné místo
i na nahrávce a to vedle slavné harfové skladby Benjamina Brittena.
Bylo nároãné vybírat ãesk˘ repertoár pro toto album nebo by bylo
moÏné jím naplnit i dal‰í nahrávky?
Myslím si, Ïe by vystaãil na tﬁi
nebo ãtyﬁi alba. Samozﬁejmû, Ïe není
tak ‰irok˘ jako tvorba pro klavír,
harfa je tím limitována a zámûrnû
jsem vybírala skladby, které nejsou
pouze sólové. Dobﬁe si uvûdomuji,
jak tûÏké je poslouchat dlouho jak˘koliv drnkací nástroj a mám ráda,
kdyÏ je tam zaﬁazen i jin˘ element

a harfa se mÛÏe pﬁedstavit jako
nástroj vhodn˘ pro komorní hudbu.
Myslím si, Ïe by byla ‰koda, nepﬁedstavit veﬁejnosti nová díla, ãasto se
totiÏ stává, Ïe interpreti hrají stále to
samé. KdyÏ si vezmeme tﬁeba skladbu Klementa Slavického z mého alba
– to je dílo, které by mohlo naprosto
suverénnû znít na svûtov˘ch pódiích
a soutûÏích.

toho nikdy nezasahuji, to by ani
nebylo dobﬁe. KdyÏ pak skladbu
dostanu, tak k tomu ﬁeknu svÛj
komentáﬁ, ale je potﬁeba ﬁíci, Ïe
v‰ichni tﬁi autoﬁi jsou lidé, kteﬁí pﬁesnû vûdí, co chtûjí napsat. K tomu je tu
je‰tû ta vûc, Ïe jejich skladby jsem
dostala napsané ruãnû, to je pro mû
krásn˘ pocit, ãlovûk to hraje hned
jinak. Ty noty mají svou du‰i.

Na tomto albu jsou hned tﬁi skladby, které byly napsány pﬁímo pro
Vás. Jak˘ je to pro Vás pocit? Mluvila jste se skladateli pﬁi vzniku tûchto
skladeb o jejich koncepci?
Je to tak, Ïe skladatel dílo napí‰e
a bûhem jeho tvÛrãího procesu do

Je hudba 20. století po harfu
v nûãem jiná neÏ hudba jin˘ch
období?
Harfa obecnû zjemÀuje hudbu, to je
hlavní. A to platí i pro tvorbu 20.
a 21. století. I kdyÏ se stále snaÏím
pﬁedstavovat harfu jako nástroj, kter˘
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umí b˘t rytmick˘ a siln˘, kter˘
nehraje jen andûlskou hudbu.
Co byste vzkázala posluchaãÛm,
kteﬁí budou pﬁem˘‰let nad nákupem
Va‰eho nového CD a budou mít tﬁeba
na první pohled obavu z moderních
skladeb?
¤ekla bych snad jediné – Ïe
i moderní hudba má co nabídnout.
Jsou to skladby, které nepatﬁí mezi
ultra moderní kompozice, které mají
‰okovat. Je to hudba, která má klasickou formu (sonátová forma, francouzská suita), ale ten obsah je
moderní, a to ve smyslu poetiky,
novátorství. âasto to testuji na sv˘ch
pﬁátelích, kteﬁí nejsou z hudebního
svûta a ti byli velmi mile pﬁekvapeni.

Jak americká flétnistka Carol
Wincenc vnímala ãeskou tvorbu 20.
století?
Troufám si ﬁíci, Ïe z tûch skladeb
byla nad‰ená. MoÏná je to i tím, Ïe její
pﬁedci jsou ze Slovenska a zároveÀ je
jasné, Ïe ona jako flétnistka svûtové
úrovnû, se stále zajímá o nov˘ repertoár. Jako hráãka se setkává nejen s hudbou západní, ale vûnuje se napﬁíklad
i indick˘m autorÛm.
Zajímavostí tohoto alba je fakt, Ïe
Jiﬁí Gemrot nebyl pouze autorem
p o s l e d n í s k l a d b y, a l e z á r o v e À

hudební reÏisér této nahrávky. Jak
se to projevilo pﬁi natáãení jeho Tria
pro hoboj, harfu a klavír?
Jiﬁí Gemrot patﬁí k nejvyhledávanûj‰ím hudebním reÏisérÛm u nás. Je
to ãlovûk, kter˘ má obrovsk˘ dar
komunikace s interpretem. Nûkdy si
myslím, Ïe je to jako terapie u psychologa. Bylo velmi zajímavé s ním
natáãet jeho vlastní dílo. My sami
jako hudebníci jsme ho dokonce
museli Ïádat, aby byl u své skladby
na nás stejnû pﬁísn˘, jako u skladeb
jin˘ch autorÛ. Byl velmi pokorn˘
a skromn˘ a já vûﬁím, Ïe jsme ho
potû‰ili tím, Ïe jsme jeho trio na
nahrávku zaﬁadili.
Dal‰ími dvûma hosty jsou klavírista
Martin Kasík a hobojista Vilém Veverka. Pﬁedpokládám, Ïe toto nebyla
va‰e první hudební spolupráce?
Martin Kasík i Vilém Veverka patﬁí
k m˘m dlouholet˘m hudebním partnerÛm. Trio, které nám Jiﬁí Gemrot
vûnoval, jsme hráli nûkolikrát i na
koncertû, a shodli jsme se na tom, Ïe
by byla ‰koda ho nenatoãit. V‰ichni

tﬁi si totiÏ myslíme, Ïe je to dílo,
které je velmi reprezentativní pro
harfu jako komorní nástroj. Martin
Kasík je m˘m oblíben˘m klavíristou,
kterého nesmírnû obdivuji pro jeho
kreativní a brilantní klavírní technikou. S Vilémem Veverkou hrajeme uÏ
deset let na mnoha koncertech a bylo
vlastnû logické, Ïe jsem ho pozvala
v rámci tria i na toto album.
Kdy bude oficiální kﬁest nové
desky?
Kﬁest tohoto alba bude trochu
netradiãní. Uskuteãní se totiÏ v rámci
módní pﬁehlídky návrháﬁky Petry
Kociánové, která mi poskytla své
róby pro fotografie, které krásnû
nafotil Petra Kureãka do mého CD.
Bude 26. listopadu ve Dvoranû praÏského Rudolfina. Rozhodly jsme se
tak propojit dva na první pohled rozdílné svûty.

Foto © Petr Kurečka, 2015

Na CD Musica per Arpa jste pﬁizvala i nûkolik hudebních hostÛ. Ve
dvou skladbách se pﬁedstaví ‰piãková americká flétnistka a dlouholetá
profesorka newyorské Juilliard
School Carol Wincenc. Jak do‰lo
k této spolupráci?
Poprvé jsme se setkaly na jednom

americkém hudebním festivalu, kde
nás dali dohromady poﬁadatelé. Hned
po prvním setkání jsem si „padly do
noty“ a od té doby jsme odehrály uÏ
nûkolik koncertÛ, aÈ uÏ v Los Angeles,
kam se budeme opût vracet nebo
i v âR. KdyÏ jsem zjistila, Ïe Carol
Wincenc bude v Praze v rámci soutûÏe PraÏského jara, kde byla v porotû,
rozhodla jsem se ji poÏádat o spoluúãinkování na mém albu a ona souhlasila. Bylo to vlastnû velmi snadné.
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