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JAN WERICH

FORBÍNY VZPOMÍNEK

SU 6422-2

Literární historik a publicista
Franti‰ek Cinger v doprovodném
textu k dvojalbu zdÛrazÀuje: „Je
mnoho dÛvodÛ k tomu, aby se ãlovûk zaposlouchal do více neÏ pÛlstoletí star˘ch hovorÛ. On ãasto není
nejdÛleÏitûj‰í ãas, od toho kterého
okamÏiku uplynul˘, jako spí‰ pravdivost ãi moudrost my‰lenky, zku‰enosti, kdy vyslovené.“
Titul Jan Werich – Forbíny vzpomínek je dal‰ím dÛkazem geniality
tvÛrce, herce, komika a skvûlého
ãlovûka, kter˘ sv˘m humorem, jasnozﬁivostí, odváÏn˘mi a svobodn˘mi názory pﬁedbûhl ãas.

Foto © Alexandr Janovský

Koncem padesát˘ch let jezdíval
Jan Werich na „besedy s pracujícími“ po klubech ROH, vysoko‰kolsk˘ch posluchárnách ãi sanatoriích.
Jan Boroviãka, jenÏ byl manaÏerem
orchestru Karla Vlacha a zároveÀ se
v Divadle ABC staral o propagaci,
poﬁizoval z tûchto besed zvukové
záznamy. Nahrávky se pak staly
u BoroviãkÛ rodinn˘m pokladem. „
Jan Werich rád odpovídal na dotazy
z obecenstva a ãinil tak naprosto
svobodnû a otevﬁenû, bez jakékoliv
autocenzury. Jeho nebojácnost byla
udivující a opojná. Jan Boroviãka
nastavil fixní mikrofon samozﬁejmû
na vypravûãe, proto je otázky ‰patnû
sly‰et,“ uvádí k nahrávce producentka vydavatelství Supraphon
Naìa Dvorská a dodává: „Pro na‰e
nové vydání jsme se rozhodli oslovit
syna autora pÛvodních záznamÛ
Jiﬁího Boroviãku, aby dotazy pﬁetlumoãil on. Díky nûmu se nahrávky
zachovaly a mohly b˘t zveﬁejnûny,
navíc dostaly v jeho interpretaci
autentickou civilní podobu a pﬁiblíÏily se Werichovu pojetí dialogu.“
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BEATLINE MAPA BIGBÍTU LET 1967–1969
Mohutná dávka československého bigbítu šedesátých let na 2CD BEATLINE! Koncertně či studiově zaznamenané
období kolem dvou československých beatových festivalů navždy zůstává zásadní položkou naší hudební historie.

Foto © Alan Pajer

Flamengo

Kompilace BEATLINE pﬁibliÏuje
ãeskoslovenské bigbítové dûní z let
1967 aÏ 1969. V˘chodisky jsou
pÛvodní LP a EP Beat – line Supraphon 1968 a 2. ãeskoslovensk˘ beatov˘ festival, zachycující situaci
kolem obou památeãn˘ch pﬁehlídek
v praÏské Lucernû. Jsou v‰ak doplnûna o dal‰í nahrávky tak, aby
posluchaãi na‰li moÏné maximum
dobovû podstatného a profesionálnû
natoãeného.
Domácí bigbít tou dobou uÏ pﬁekonal ideologické nástrahy první
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Framus Five

Flamengo
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poloviny ‰edesát˘ch let. Odpoutal
se od pÛvodního modelu doprovázení sólov˘ch zpûvákÛ spí‰e rokenrolového typu a v postupujícím
politickém a kulturním uvolnûní
mnohem aktuálnûji komunikoval se
svûtovou scénou.
První CD mapuje dûní kolem premiérového celostátního ãs. beatového festivalu (prosinec 1967), druhé
zaznamenává situaci toho následujícího, konaného o rok pozdûji.
Sada studiov˘ch nahrávek pﬁedstavuje laureáty a vítûze tehdy soutûÏních pﬁehlídek (Soulmen, Blue
Effect, Olympic, Prúdy, Framus
Five, Bluesmen, Synkopy 61 nebo
Rebels), koncertní záznamy z roku
1968 nabízejí také Samuels Band,
Blues Five, Flamingo, Flamengo
nebo George and Beatovens. Pro
doplnûní pohledu a poslechu
nechybí pﬁipomínky dal‰ích zásadních brnûnsk˘ch (Atlantis, Vulkán)
nebo praÏsk˘ch (Matadors, Juventus, Cardinals ãi Komety) rockov˘ch aktivit.
Studiovû ãi koncertnû zaznamenané období kolem dvou ãeskoslovensk˘ch beatov˘ch festivalÛ navÏdy
zÛstává zásadní poloÏkou na‰í
hudební historie. Toto remasterované
2CD, doplnûné ﬁadou dokumentárních fotografií, chce b˘t uÏiteãnou
pﬁipomínkou tohoto faktu.

Foto © Lukáš Kadeřábek
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MILOŠ VACÍK POD HVĚZDAMI
Nejdřív kniha, potom audiokniha a hudební album. A k tomu všemu originální ilustrace. To je projekt Miloše Vacíka
Pod hvězdami, který jitří snad všechny smysly. I když z některých povídek není čtenářovi nebo posluchačovi veselo,
nakonec ho pohladí po duši. A když řekneme, že audioknihu načetli velcí čeští herci Josef Somr a Viktor Preiss,
je jasné, že tu máme naprosto výjimečnou záležitost.
Povídáme si o ní s jejím autorem
a hybatelem Milo‰em Vacíkem.
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Kniha, audiokniha a hudební
soundtrack tvoﬁí jeden krásn˘ celek.
Mûlo to takhle b˘t od zaãátku?
Popravdû ne. Nejdﬁív vznikaly
povídky, u kter˘ch jsem od zaãátku
vûdûl, Ïe k nim budou také mé ilustrace. Vzniklo tedy pûtatﬁicet povídek a o nûco víc ilustrací a v‰elijak˘ch kreslen˘ch symbolÛ. AÏ pozdûji mû, jakoÏto muzikanta, napadlo
udûlat jako bonus ke kníÏce hudbu.
Aby to celé ãtenáﬁe uneslo je‰tû více
do atmosféry textÛ a prohloubilo to
jejich vjem.

Deska ale nakonec vznikla samostatnû…
Ve vydavatelství mi vysvûtili, Ïe by
muzika jako pﬁíloha knihy cel˘ projekt zkomplikovala, tﬁeba i kvÛli DPH.
Bylo tedy jasné, Ïe se ti‰tûná a zvuková ãást budou muset oddûlit. Dumal
jsem, jak to pojmout, a v té dobû jsem
se shodou okolností seznámil s Janem
Jiránûm, kter˘ mimo jiné reÏíruje
audioknihy. Vznikla tedy audiokniha,
ale na Supraphonu vyjádﬁili je‰tû
dal‰í pﬁání: chtûli vydat dvojcédéãko,
na jednom z nich audioknihu a na
druhém ãistû jenom hudbu k povídkám. CoÏ se povedlo. TakÏe nejdﬁív
vy‰la kniha, potom ono dvojalbum.

Jak kniha, tak i CD má v˘tvarn˘
doprovod, jehoÏ jste autorem. Jsou
to obrázky, které mají, dle va‰ich
slov, pﬁipomínat staré dﬁevoﬁezy
nebo rytiny.
Já sám jsem studoval v˘tvarnou
‰kolu a vÏdycky mû tyto grafické
techniky bavily. AÈ uÏ ‰lo o dﬁevoﬁezy, linoryty nebo suchou jehlu.
Atmosféra takov˘ch obrázkÛ evokuje právû staré tisky, rytiny nebo iluminované rukopisy. Takhle jsem si
to pﬁál i u knihy a alba Pod hvûzdami. A pﬁizpÛsobili jsme tomu s grafikem i písmo. Ano, chtûl jsem se
pﬁiblíÏit trochu tûmto star˘m barevn˘m dﬁevoﬁezÛm. S touto my‰len-

Foto © Pavel Růt
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Va‰e povídky jsou vesmûs krátké.
Asi zastáváte názor, Ïe i v krátkém
literárním útvaru se toho dá honû
ﬁíct, je to tak?
JelikoÏ mÛj tatínek byl básník, byl
jsem tím od dûtství obklopen. Vím
tak, Ïe básnû mÛÏou b˘t silné i tehdy,
jsou-li krátké. U této knihy to vyplynulo ze situace, a zdálo se mi, Ïe to
opravdu staãí.
Dá se, alespoÀ o nûkter˘ch z tûch
povídek ﬁíct, Ïe to jsou bajky?
Ano, dá. Ta kníÏka je plná symbolÛ. Vystupují tam zvíﬁata, lev, sokol,
je‰tûrka, had a dal‰í, kteﬁí mluví
a pﬁem˘‰lí. Sv˘m zpÛsobem to tedy
bajky jsou. A pak je na ãtenáﬁovi, co
si k té které situaci dosadí, jakou
strunu v nûm rozezní. A jestli je mu
bliÏ‰í povídka se zvíﬁetem nebo ãlovûkem. Samozﬁejmû v povídkách
vystupují i lidé.
Hodnû cestujete. Asi jste si spoustu
námûtÛ a moÏná i tûch zvíﬁat pﬁivezl z cest…
Inspirace z cest tam urãitû je. Jako
muzikant jezdím studovat spí‰ na
západ, tﬁeba do Brazílie, vÏdycky mû
ale zajímal i Blízk˘ v˘chod. Byl jsem
v Libanonu, Tunisu, dvakrát v Egyptû. Z kaÏdé cesty ve mnû nûco zÛstane a psaním to ze sebe, dá se ﬁíct,
dostávám ven.
Pí‰ete i na cestách nebo tam vstﬁebáváte záÏitky a pí‰ete aÏ doma,
v âesku?
Na cestách si pí‰u deníky. Obsahují má dobrodruÏství, atmosféru,
poznatky jednotliv˘ch dnÛ. A doma
se pak nechávám inspirovat atmosférou tûch deníkov˘ch záznamÛ.

Nûkteré ty povídky – a koneckoncÛ i muzika – mi pﬁipadají dost
smutné.
Je pravda, Ïe ty povídky úplnû
veselé nejsou. Ale takov˘ je Ïivot:
ãlovûk, kdyÏ je mlad‰í má o Ïivotû
urãitou pﬁedstavu, a pak zjistí, Ïe
realita je pak zcela jiná. V tûch
povídkách je urãitû i ãást mû samotného. Vût‰inou dûlám spí‰e veselou
hudbu, samba pﬁeci smutná není, ale
jsou ve mnû i melancholiãtûj‰í struny. Smutek, kter˘ k Ïivotu samozﬁejmû patﬁí, se ve mnû sbíral del‰í
dobu, a ‰el ven právû v tûchto povídkách. No a ta hudba? Je sloÏena
pﬁímo k tûmto povídkám, tak jsme
s Alanem Vitou‰em, kterého jsem
oslovil ke spolupráci, ctili jejich
atmosféru. Hudba je velmi ambientní, klidná aÏ meditativní.
Nûkteré povídky z knihy a audioknihy Pod hvûzdami jsou i docela
optimistické. Ukazují, Ïe i smrt
mÛÏe b˘t krásná nebo aspoÀ Ïe není
ne‰tûstím. Pﬁíklad: sokol chtûl zaÏít
naplno píseãnou bouﬁi; zaÏil ji
a zemﬁel vlastnû ‰Èastn˘.
To je ﬁeãeno naprosto pﬁesnû.
O paradoxu Ïivota je tﬁeba i povídka
Na správném místû ve správnou
chvíli. âlovûk nûco oãekává, nûco
hledá – a nachází to ve chvíli, kdy
umírá. A pak vlastnû umírá smíﬁen˘
a ‰Èastn˘, i kdyÏ se to mÛÏe zdát jako
paradox. Mé povídky jsou mnohdy
o hraniãních situacích a zdálo se mi,
Ïe právû takovéto paradoxy Ïivota
jsou v extrémních podmínkách pou‰tû nebo moﬁe daleko uvûﬁitelnûj‰í.
Jak tûÏké bylo pro naãtení audioknihy sehnat pány Viktora Preisse
a Josefa Somra?
S tím velmi pomohl Jan JiráÀ. KdyÏ
jsem mu tuto svoji pﬁedstavu a sen
pﬁednesl, hned s úsmûvem ﬁekl, Ïe

míﬁím vysoko. Ale oslovil je. Oba si
nechali texty poslat a po pﬁeãtení oba
s naãtením souhlasili. To mû samozﬁejmû ohromnû tû‰í a jsem ‰Èastn˘,
Ïe to tak dopadlo.
Pﬁi práci na hudebním soundtracku jste spojil síly s nûkolika spolupracovníky.
A v‰ichni jsou to moji pﬁátelé.
KdyÏ jsem se chystal dûlat hudbu ke
kníÏce, ﬁekl jsem si, Ïe by mûla b˘t
jiná, neÏ dûlám bûÏnû. Ambientní,
klidná. Oslovil jsem Alana Vitou‰e,
o kterém vím, Ïe má podobn˘ hudební cit. On se toho opravdu ujal
a v˘slednou podobu muziky hodnû
ovlivnil. K tomu jsem pozval Athinu
Langoskou, ﬁeckou zpûvaãku s nádhern˘m hlasem. A klarinetista Ale‰
Kudela se mnou hraje uÏ dlouhá léta,
pro‰li jsme spolu nûkolika hudebními formacemi. TakÏe si rozumíme.
Nakonec jsme je‰tû pouÏily pﬁednahrané improvizace úÏasn˘ch muzikantÛ a na‰ich pﬁátel z Clarinet Fac-

Foto © Richard Klíčník

kou jsem do toho ‰el, i kdyÏ ilustrace jsou kresleny tuÏí, barevn˘mi
tuÏemi a akvarelem.

tory, se kter˘mi jsem já i Alan spolupracoval. V‰e zakonãil spoleãn˘ koncert v‰ech zmínûn˘ch na kﬁtu knihy
a nahrávek.
Bylo tûÏké udûlat z knihy v˘bûr
povídek pro audioknihu?
Ta kniha, alespoÀ pro mû, má urãitou linku, jak˘si v˘voj. Nûkteré
postavy se tam opakují a mizí. Tﬁeba
lev, nebo král, jako urãit˘ symbol.
KdyÏ jsme s Janem Jiránûm dûlali
v˘bûr pro audioknihu, dali jsme si
urãitá pravidla. Tﬁeba aby to celkovû
nebylo moc depresivní, aby tam
nebylo moc bojÛ a válek. Z pÛvodnû
pûtatﬁiceti povídek jsme jich vybrali
sedmnáct – a myslím si, Ïe i ta audiokniha má urãit˘ v˘voj. Ov‰em
pokud ho tam posluchaã nechce hledat a vnímá kaÏdou povídku samostatnû, je to také v poﬁádku. Nakonec
ten v˘bûr nebyl nijak bolestiv˘. Myslím, Ïe v‰e krásnû vyplynulo. Jsem
‰Èastn˘, Ïe kniha i nahrávky tak tvoﬁí
jeden velk˘ propojen˘ celek.
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POSLOUCHEJTE
NEJLEPŠÍ POHÁDKY PŘED USNUTÍM
Kombinaci milých, vlídných hlasů, krásné hudby a mistrovské interpretace oblíbených pohádek, to vše obsahuje
právě vydané CD Nejlepší pohádky před usnutím. Název není nadsazený, protože jde skutečně o ty nejlepší pohádky,
v nichž někdy interpreti také zpívají. Libuše Šafránková čte pohádky Tři oříšky pro Popelku a O zvědavém štěňátku.
Karel Höger vypoví, jak pejsek s kočičkou myli podlahu. Skvělou společnost korunuje Marek Eben. Nejprve spolu
s Krtečkem vypráví příběh Jak Krtek ke kalhotkám přišel, pohádku O perníkové chaloupce, nazvanou bratry Grimmy
Jeníček a Mařenka, pak doprovodí vlastními písněmi. „Po takových pohádkách se budou zdát ty nejkrásnější sny,“
říká producentka nového sampleru Naďa Dvorská, které jsme se zeptali, jak se jí spolupracovalo s tak výbornými
herci a jestli je obtížné vybrat ty nejlepší nahrávky pro takové speciální CD.

Jak se vám spolupracovalo s Libu‰í ·afránkovou?
Libu‰ka je jedna z nejmilej‰ích
osobností, se kterou jsem kdy pracovala. Okouzluje sv˘m nûÏn˘m hla-

Proã jste se do kompilace rozhodla zaﬁadit i archivní nahrávku s Karlem Högerem?
Vybírala jsem pohádky také podle
vlastní zku‰enosti. Jak pejsek
a koãiãka myli podlahu patﬁí k tûm
pﬁíbûhÛm, které dûti v na‰í rodinû
vyÏadují a milují. Hlas Karla Högera
je uklidÀující a vlídn˘, pﬁíbûh je laskav˘ a mile legraãní.

Ondﬁej Such˘, hudbu Zdenûk Zdenûk a Libu‰ka ji zpívá nesmírnû
sugestivnû. Také mám moc ráda písniãky k pohádce Jeníãek a Maﬁenka.
Hudbu i slova napsal Marek Eben
a spolu se sv˘mi bratry hraje a zpívá.
Pohádka konãí krásn˘m popûvkem,
kter˘ symbolicky cel˘ v˘bûr uzavírá
slovy: Skonãila pohádka, jdûte spát,
dûÈátka!

Foto © Martin Kubica

Naìo, co by mûly podle vás splÀovat nahrávky, které pou‰tí rodiãe
dûtem pﬁed usnutím?
Pohádky pﬁed usnutím by mûly dûti
uklidnit pﬁíjemn˘m a mil˘m hlasem
vypravûãe a pﬁíbûhem, kter˘ nejen Ïe
dobﬁe dopadne, ale ke kterému se dûti
rády vracejí, pﬁejí si jej sly‰et znovu
a znovu. Ve vyprávûní mÛÏe b˘t i dramatické napûtí, ideální je, kdyÏ je to
v pohádce, kterou dûti dÛvûrnû znají.

Foto archiv Supraphonu
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Bylo tûÏké pﬁesvûdãit Marka Ebena,
aby naãetl pohádky o Krteãkovi?
KdyÏ jsme hledali interpreta pro
vypravûãe Krteãkov˘ch dobrodruÏství, mûli jsme seznam nûkolika
jmen, mezi nimi Marka Ebena. Znala
jsem Marka jiÏ z dob jeho studií, hrál
ve Viole v pohádce o Kocourkovi
Modrooãkovi tak v˘bornû, Ïe jsem
zkusila nejprve oslovit právû jeho.
Marek se nezdráhal ani chvilku.
KdyÏ pak v‰ichni sly‰eli v˘sledek,
tedy první pohádku Jak Krtek ke kalhotkám pﬁi‰el, divili se, Ïe bychom
mohli uvaÏovat je‰tû o jiném interpretovi. Do té míry byla volba Marka
jasnû nejlep‰í. Naãetl pak celou velkou sérii Krteãkov˘ch dobrodruÏství,
která patﬁí u Supraphonu k nejúspû‰nûj‰ím nahrávkám mluveného slova.

Album je vybaveno i pûkn˘m
hudebním doprovodem v podání
Jiﬁího Stivína, ZdeÀka ZdeÀka ãi
BratrÛ EbenÛ…. asi to povaÏujete za
dÛleÏité?
Jirka Stivín jednodu‰e a ve zkratce
hudebnû pﬁedstaví pohádku Tﬁi oﬁí‰ky pro Popelku, ãtenou Libu‰í
·afránkovou. Moc se mi líbí také její
·tûnûãí písniãka. Text k ní napsal

Foto © Martin Kubica

sem a její bytost vyzaﬁuje nûhu
a vlídnost. Je neuvûﬁitelnû inteligentní, vtipná a nesmírnû pracovitá. Za
v‰ím, co udûlá, opravdu stojí a je to
v˘sledkem její poctivé pﬁípravy.

DAGMAR PECKOVÁ
PROZRADILA SVÉ PLÁNY
Mezzosopranistka Dagmar Pecková i v novém roce pokračuje s koncerty projektu Hříšnice a zároveň chystá
zajímavou novinku s písněmi Kurta Weilla…
Hﬁí‰nice na koncertních pódiích
i v leto‰ním roce
Mezzosopranistka Dagmar Pecková
v loÀském roce slavila úspûch s projektem Hﬁí‰nice, jehoÏ realizaci podpoﬁila PBS group. Po vydání alba, na
které zaﬁadila árie biblick˘ch ãi antick˘ch hrdinek, jeÏ hﬁe‰ily nejen ze
zklamané lásky, uskuteãnila i nûkolik
koncertních provedení. Hﬁí‰nice oÏijí
i letos. Nejprve s nimi Dagmar Pecková vystoupí 20. dubna ve Filharmonii
Hradec Králové. O dva dny pozdûji se
pﬁesune se stejn˘m orchestrem
a s dirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem do Chrudimi.
Hﬁí‰nice se také stanou headlinerem nûkolika festivalÛ. V rámci mezinárodního hudebního festivalu JanáãkÛv máj zazpívá Pecková 31. kvûtna
za doprovodu Janáãkovy filharmonie
Ostrava vedené dirigentem Stanislavem Vavﬁínkem. S Filharmonií Brno
a s dirigentem Aleksandarem Markoviçem vystoupí 24. srpna na Mezinárodním hudebním festivalu ·pilberk.

Hostem nové nahrávky ·tefana
Margity a dal‰ích koncertÛ se
Spirituál kvintetem
V bﬁeznu se Dagmar Pecková
chystá do nahrávacího studia, kde
bude hostem nové nahrávky ·tefana
Margity, kter˘ pro Supraphon pﬁipravuje speciální vánoãní album.
Po obrovském úspûchu praÏsk˘ch
jubilejních koncertÛ souboru Spirituál kvintet, jichÏ byla Dagmar Pecková
hostem v pûti zcela vyprodan˘ch
Lucernách, se letos vystoupení uskuteãní 2. a 3. dubna v Sono Centru
v Brnû.
Dáma v pánské spoleãnosti
Dagmar Peckovou do svého ambiciózního orchestrálního cyklu pﬁizvala PKF – Prague Phiharmonia.
Spoleãnû vystoupí 10. kvûtna
v Rudolfinu v rámci koncertu
s názvem Dáma v pánské spoleãnosti, kde zazní pod taktovkou Matthiase Pintschera písnû Richarda Wagnera Wesendonck Lieder.

Cabaret Epoque Kurta Weilla
Konec koncertní sezony vûnuje
Pecková novému projektu Cabaret
Epoque sestaveného z písní pozoruhodného skladatele první poloviny
20. století Kurta Weilla. S jeho
songy se oblíbená pûvkynû pﬁedstaví v doprovodu Epoque Orchestra
14. ãervna na festivalu Smetanova
Litomy‰l. „S dílem Kurta Weilla
jsem se seznámila jiÏ v roce 1992.
V angaÏmá ve Stuttgartu v rámci
nastudování opery Vzestup a pád
mûsta Mahagonny. Mám ráda jeho
osobité a nadãasové songy, ‰ansony
a jiÏ dlouho plánuji, Ïe se jim chci
více vûnovat. Myslím, Ïe právû teì
pro nû nazrála doba. Moje pocta
Kurtu Weillovi nebude jen repertoár
ze Îebrácké opery ãi Vzestupu
a pádu mûsta Mahagonny, ale také
písnû a balady v originálních
nûmeck˘ch, francouzsk˘ch a anglick˘ch verzích,“ prozrazuje Dagmar
Pecková a zároveÀ dodává: „Kurtu
Weillovi bude vûnována i moje nová

Foto © Ilona Sochorová
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nahrávka. Album z jeho písní
chystám ve spolupráci se Supraphonem na pﬁí‰tí rok.“
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Z KONCERTNÍHO DIÁŘE
VILÉMA VEVERKY
Vilém Veverka vydal loni na podzim
u Supraphonu pozoruhodné album barokních
hobojových koncertů. Ke spolupráci na této
nahrávce přizval špičkové interprety
s mezinárodním renomé: Barbaru Marii Willi,
Dominika Wollenwebera a soubor Ensemble
18+. Podle hudebních recenzentů Veverka
i touto další nahrávkou stvrdil své nezadatelné
místo mezi nejrespektovanějšími hobojisty
v mezinárodním měřítku.

Foto © Julian Veverica, 2015
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Vi l é m Ve v e r k a n y n í a k t u á l n û
album pﬁedstaví 11. bﬁezna v Berlínû,
kam byl pozván dramaturgy do
komorního cyklu Konzerthaus
orchestru. Vystoupí v rámci provedení klavírních kvintetÛ Ludwiga van
Beethovena a Wolfganga Amadea
Mozarta. Vilém Veverka bude také
hostem abonentní ﬁady Symfonického orchestru âeského rozhlasu
v Rudolfinu, kde se 11. dubna uskuteãní praÏská premiéra Koncertu pro
hoboj a orchestr od Elliotta Cartera.

Vilém je rovnûÏ jednou z hvûzd
leto‰ního roãníku Mezinárodního
hudebního festivalu PraÏské jaro.
Vystoupí 24. kvûtna v Kostele sv.
Anny – v PraÏské kﬁiÏovatce s mezinárodnû úspû‰n˘m souborem
Ensemble Berlin-Prag. „Toto je skuteãnû top koncert a svého druhu
lahÛdková hudební konfrontace;
jin˘mi slovy, provedeme skladby jak
star˘ch mistrÛ – Jana Dismase
Z e l e n k y, F r a n ç o i s e C o u p e r i n a ,
Johanna Sebastiana Bacha, ale i kla-

siku 20. století – Karlheinze Stockhausena, Klause Hubera. Je to velká
událost a satisfakce zároveÀ,“ glosuje Vilém Veverka a dodává: „Tû‰í
mû, Ïe s Ensemble Berlin-Prag
vystoupíme i 30. ãervna na dal‰ím
‰piãkovém ãeském festivalu Smetanova Litomy‰l.“
Program, inspirovan˘ nov˘m
a l b e m Vi l é m a Ve v e r k y, z v o l i l
Hudební festival Ludwiga van Beethovena v Teplicích, kter˘ na‰eho
pﬁedního hobojistu pozval i se sou-

borem Ensemble 18+ na 28. kvûtna
do Jimlína.
V souãasnosti dokonãuje reÏisérka
Linda Jablonská o Vilému Veverkovi
autorsk˘ dokument z úspû‰ného
cyklu âeské televize MÛj pokus
o mistrovsk˘ opus, kter˘ by mûl b˘t
na obrazovky uveden v záﬁí. Viléma
Veverku zachytí kamera bûhem
intenzivní práce na stûÏejní skladbû,
Suitû Pavla Haase, kterou v roce 2009
rovnûÏ nahrál (album Risonanza) pro
Supraphon.
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SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
OBJEVUJE FASCINUJÍCÍ OBRAZ
HUDEBNÍHO ŽIVOTA PRAHY ZA KARLA IV.
V květnu oslavíme 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV.,
kterého považuje český národ za jednu z nejvýznamnějších osobností své historie. Právě k tomuto výročí vydává
renomovaný soubor Schola Gregoriana Pragensis ve spolupráci se sopranistkou Hanou Blažíkovou album
příznačně nazvané Carolus IV. Nahrávku uvádíme na trh na CD i v digitálních servisech.

Foto © Dušan Tománek

Byl to právû ãesk˘ král Karel IV.
(1316-1378), kter˘ vtiskl Praze její
neb˘valou krásu. Bohatství architektonick˘ch a v˘tvarn˘ch skvostÛ
z jeho doby je zﬁejmé na první
pohled, král v‰ak neménû peãoval
o rozkvût duchovního a kulturního
Ïivota tohoto mûsta. Kromû svatovítské katedrály se hudba v pozoruhodné Ïánrové barevnosti rozvíjela
v prostﬁedí praÏské university (latinské duchovní písnû i francouzská ars
nova), v Emauzích, klá‰teﬁe zaloÏeném Karlem za úãelem provozování
slovanské liturgie, mûstem se jistû
oz˘valy i ãeské písnû (Otep myrhy,
Dﬁûvo se listem odiévá) navazující na
tradici nûmeckého minnesangu.
V‰eobecnû známá je úcta Karla IV.
ke svat˘m a s tím související „sbûratelská vá‰eÀ“ pro relikvie. Právû
z Karlova podnûtu vznikl svátek svatého Kopí a hﬁebÛ, jehoÏ chorální
officium zãásti zaznívá i na novém
albu renomovaného souboru Schola
Gregoriana Pragensis Carolus IV.
Chorální i vícehlasé zpûvy Karlovy
doby doplÀuje Schola Gregoriana Pragensis na spoleãné nahrávce se sopranistkou Hanou BlaÏíkovou i o svûtskou tvorbu; v˘sledkem je fascinující
obraz hudebního Ïivota za Karla IV. ve
v‰ech jeho barvách a formách.
„Jsem rád, Ïe jsme v tomto projektu mohli spojit síly s vynikající zpûvaãkou Hanou BlaÏíkovou, která je
také skvûlou hráãkou na gotickou
harfu a s v˘born˘m flétnistou Jakubem Kydlíãkem i dal‰ími v˘born˘mi
instrumentalisty,“ uvádí umûleck˘
vedoucí souboru Schola Gregoriana
Pragensis David Eben a glosuje:
„Pﬁáli jsme si, aby na‰e nahrávka
byla jakousi hudební obdobou barevné gotické vitráÏe z doby Karlovy.
SnaÏili jsme se zachytit onu mnohovrstevnatost dobové hudební kultury
14. století.“
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PLATINOVÝ A ZLATÝ PAVEL ŠPORCL
Houslový virtuos Pavel Šporcl loni na podzim vydal na 2CD – k poctě 330. výročí
narození Johanna Sebastiana Bacha – „Sonáty a partity pro sólové housle." K novému
albu zároveň uspořádal mimořádné turné „Bacha na Šporcla — Generali Tour 2015".
V rámci třinácti beznadějně vyprodaných koncertů provedl vždy jiné Bachovy skladby,
které v Praze a v Brně navíc rozšířil o „Bach maratón." V rámci něho provedl
v metropolích Čech a Moravy vždy tři koncerty ve třech po sobě jdoucích dnech
a provedl tak absolutně kompletní Bachovo dílo pro housle.
houslista zároveÀ obdrÏel i zlatou
desku za 3CD „Zlatá kolekce."
Ta vy‰la v roce 2013 k jeho ãtyﬁicetinám a je v˘bûrem toho nejlep‰ího ze
supraphonsk˘ch nahrávek.
V rámci slavnostního pﬁedání ocenûní za prodej alb Pavel ·porcl
pﬁedstavil svoje plány pro rok 2016.

Tím nejv˘znamnûj‰ím je nepochybnû debut v newyorské Carnegie Hall.
„Koncert v Carnegie Hall je pro mû
velkou v˘zvou a vyznamenáním
souãasnû. Debutem ve slavném
Isaac Stern Auditorium si splním
jeden ze sv˘ch nejvût‰ích snÛ,"
dodává Pavel ·porcl.

Foto © Lukáš Kadeřábek
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Album se Sonátami a Partitami pro
sólové housle se za necelé tﬁi mûsíce
od vydání stalo nejprodávanûj‰í
tuzemskou klasickou nahrávkou
roku 2015. V pondûlí 25. ledna za ni
Pavel ·porcl v prostorách nové prodejny SUPRAPHON musicpoint pﬁevzal platinovou desku. Oblíben˘
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