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BARBORA
POLÁKOVÁ

Foto © www.klapper.cz

ZLATÁ DESKA SUPRAPHONU,
DOMÁCÍ ZPĚVAČKA ROKU
V CENÁCH EVROPY 2
A TŘI NOMINACE
NA CENY ANDĚL!

LoÀsk˘ eponymní debut Barbory
Polákové poﬁádnû víﬁí vody tuzemské hudební scény i nûkolik mûsícÛ
po svém vydání. Populární zpûvaãka
a hereãka za nûj byla na prvním ze
tﬁí vyprodan˘ch kﬁtÛ v praÏské
Malostranské besedû ocenûna ve
stﬁedu 2. bﬁezna Zlatou deskou
Supraphonu, v hlasování posluchaãÛ rádia Evropa 2 zvítûzila v kategorii Domácí zpûvaãka, k tomu získala
tﬁi nominace v Cenách Andûl a stejn˘ poãet nominací v Hudebních
cenách Îebﬁík. A co je moÏná ze
v‰eho nejdÛleÏitûj‰í – svÛj um potvrzuje i na Ïivo!

B. Poláková s ředitelkou
Supraphonu I. Milerovou

Foto © www.klapper.cz
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„Asi nikdo z tûch tﬁí stovek lidí,
kteﬁí ve stﬁedu veãer nav‰tívili kﬁest
desky Barbory Polákové v praÏské
Malostranské besedû, neodcházel
zklaman˘. Nebyl k tomu dÛvod.
V Ïádném pﬁípadû ne‰lo jen o hereckou benefici, ale o regulérní koncert
s pﬁesvûdãivou zpûvaãkou a skvûle
sehranou kapelou,“ napsal napﬁíklad
Václav Hnátek z iDnes.cz ve své
reportáÏi z prvního kﬁtu, kter˘ od nûj
získal skvûl˘ch 85%.
I toto hodnocení potvrzuje Barboﬁina slova z jednoho z mnoha rozhovorÛ, kde se vyznává: „muzika je
pro mû radost, ‰tûstí a energie“. Îe
v‰e zmínûné dostává vrchovatou
mûrou zpátky dokazuje, jak vﬁelé
pﬁijetí jejích vÛbec prvních samostatn˘ch koncertÛ ãi vítûzství
v jedné z kategorií cen rádia Evropa
2, tak v úvodu zmínûná Zlatá deska
Supraphonu za prodej debutu
i popularita hitového videoklipu
Nafrnûná. Ten má aktuálnû více neÏ
11 milionÛ zhlédnutí a dle oficiálních statistik jeho sledováním Barboﬁini fanou‰ci strávili více neÏ 62
let (!). Není se tedy ãemu divit, Ïe
spoleãnû se zlatou deskou si Barbora v Malostranské besedû spoleãnû
s tvÛrci jednoho z nejúspû‰nûj‰ích
ãesk˘ch klipÛ poslední doby pﬁevzala z rukou zástupcÛ Supraphonu
také ocenûní za „Milionové video“.

Foto © www.klapper.cz
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LAURA A JEJÍ TYGŘI SLAVÍ 30 LET!
Skupině Laura a její tygři vychází v Supraphonu dvojalbum. Je na něm její první deska Žár trvá a novinka
Továrna na sny. O obou jsme si povídali s kapelníkem Karlem Šůchou a zpěvačkou Lucií Bakešovou.
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deska v historii na‰í kapely. Dﬁíve
jsme se u sólového mikrofonu více
stﬁídali, tady jsme vsadili jen na
Lucii a nelituji toho.

Desky Îár trvá se v roce 1988 prodalo pﬁes sto tisíc kusÛ…
K·: Prodalo by se ho je‰tû daleko
víc, ale komunisti jeho v˘robu zastavili, aby se pr˘ dostalo i na jiné.
TakÏe ti, kteﬁí si ho nekoupili tenkrát,
mají teì ‰anci.
KdyÏ jste zaãínali, skuteãnû jste
mûl vymy‰lené, co bude Laura hrát
a jak budete na jevi‰ti vypadat?
K·: Ano, takhle jsem si to vysnil.
Tenkrát byla doba víceménû divadelní. Kamarádili jsme se s herci, s reÏisérem Petrem Léblem, bratry Cabany,
chodili jsme na jejich pﬁedstavení
a oni na na‰e koncerty. Celá tehdej‰í
generace se znala a spolupracovala.
Dobﬁe, ale proã právû bílé ko‰ile
a ãerné br˘le?
K·: Na to uÏ jsem odpovídal stokrát a pokaÏdé jsem ﬁekl nûco jiného.
Kterou verzi chcete sly‰et?
Na kterou máte zrovna náladu.
K·: Tehdej‰í doba mi pﬁi‰la zoufale buranská, tak jsem si ﬁekl, pojìme
ze sebe udûlat gentlemany. A protoÏe
by se kluci tûÏko dostali ke smokingÛm nebo frakÛm, zatímco bílou
ko‰ili mûl kaÏd˘, rozhodl jsem se pro

ni. A ãern˘ br˘le? To je maska, která
na koncertû dokonale funguje, protoÏe kdyÏ si je nasadíte, mÛÏete hrát
divadlo a jestliÏe si to diváci zaslouÏí, tak je nakonec sundáte. To se ale
dává jen dobr˘mu publiku za odmûnu. S publikem je to jako se sexem.
Ten taky nezávisí jen na chlapovi.
Na va‰í první desce zpíval sólovû
hlavnû Martin Po‰ta. Proã byla Ilona
Czáková pouze ve sborech?
K·: KdyÏ jsem dnes desku Îár trvá,
poslouchal, ﬁekl jsem si, proã jsem ji
nepustil dﬁív dopﬁedu. Asi proto, Ïe
byla drzá (úsmûv).
PﬁestoÏe je mezi obûma alby skoro
tﬁicetiletá pauza, kvalitativnû to
vidût není…
K·: V na‰í první partû byli samí
talentovaní lidi. Navíc jsme ãasto cviãili a repertoár si ohráli. A pak najednou vyjdete ze sklepa, tleskají vám
v âechách, je‰tû neÏ si na ten potlesk
zvyknete, otevﬁou se vám dveﬁe do
zahraniãí, a tleskají vám, kam pﬁijedete. Ludwigsburgh – osmdesát tisíc
lidí a Steve Lukather (zakládající ãlen
skupiny ToTo) a jeho parta na vás
vydrÏí ãuãet celej koncert. To potû‰í
víc, neÏ ta spousta lidí.

To jste museli b˘t hodnû namachrovaní.
K·: To jsme taky byli (smích).
Lucie, pﬁestoÏe v Lauﬁe zpíváte
nûco málo pﬁes rok, va‰e interpretace pÛsobí velmi pﬁesvûdãivû…
LB: Pro mû je v písniãce text skoro
nejdÛleÏitûj‰í. Je v nûm v‰echno, co
chci ﬁíct. Muzika ho jen podpoﬁí.
K·: NejdÛleÏitûj‰í je, aby bylo cítit,
Ïe si za tím zpûvák stojí. Továrna na
sny je, pokud jde o zpûv, nejsólovûj‰í

Koho napadlo vydat s Továrnou
na sny i album Îár trvá?
K·: To je skvûl˘ nápad na‰í manaÏerky. Samozﬁejmû, Ïe chci b˘t aktuální, neb˘t jen tím pánem, kter˘
kdysi nahrál dobrou desku. Chci b˘t
pánem, kter˘ udûlal znova kvalitní
album, má zase dobrou kapelu a zase
dobrou zpûvaãku.
Nechal jste se sly‰et, Ïe budete
hrát je‰tû dvacet let. Co tedy mÛÏeme od vás oãekávat pﬁí‰tû?
K·: Je zábavné si pﬁipomenout
minulost, ale nedá se z ní Ïít. Proto
jsem stra‰nû stál o to, vydat novou
desku. A co bude po ní? Nûco urãitû.
Nedávno jsem se dozvûdûl, jak to
budu mít s dÛchodem a zjistil jsem,
Ïe dvacet let hraní bude je‰tû málo,
takÏe aÈ Ïije budoucnost.
Va‰ek Va‰ák
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Foto © Lukáš Kadeřábek

Jak vzniklo onûch tﬁináct nov˘ch
písní?
K·: Ze zaãátku jsme jich mûli
samozﬁejmû víc, ale vyvrbilo se to
takhle. S nûkter˘mi jsem váhal, tﬁeba
s Andûlem stráÏn˘m. Nakonec jsem
rád, Ïe tam je. Továrna na sny je
v˘bûr za období pûti let.
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ROCKOVÝ FENOMÉN JIŘÍ SCHELINGER
BY OSLAVIL 65 LET
Připomíná ho reedice zásadních alb Hrrr na ně... a ...nám se líbí…
nost, kapele to tak skvûle ‰lape, Ïe
Perimu pﬁekáÏím. Konstatoval jsem
to s celkov˘m uspokojením, protoÏe
m˘m snem byla literatura, na jevi‰ti
jsem byl pﬁes pûtadvacet let. Chtûl
jsem psát texty, kníÏky, divadelní
hry, scénky… Jirka to vítal, protoÏe
na sebe zaãaly naráÏet na‰e pﬁedstavy. Nebavilo mû jezdit, zaãal jsem se
mu s tím svûﬁovat. Hlavnû jsem mu
ﬁíkal, aby potom, co odejdu, na sebe
dával pozor, protoÏe kdyby se mu
nûco stalo, jsme v prdeli v‰ichni.
Na to mi Jirka odpovídal, Ïe by se nic
tak hrozného nestalo, protoÏe bych
mohl zpívat sám.“
I pﬁes âechovo varování tomu
v‰ak chtûl osud jinak a ...nám se
líbí… je tak posledním Schelingerov˘m regulérním ﬁadov˘m albem
pﬁed ne‰Èastn˘m dubnov˘m úmrtím
v roce 1981 v Bratislavû. Necel˘ch
35 let od jeho skonu si jej (stejnû
jako Hrrr na nû…) nyní mÛÏeme pﬁipomenout v remasteru z pÛvodních
pásÛ a s ãasovû souvisejícími dvanácti bonusy, které jsou rovn˘m
dílem rozdûleny na obû CD.

Foto © Lukáš Kadeřábek

Leto‰ního 6. bﬁezna to bylo pﬁesnû
65 let ode dne, kdy se narodil Jiﬁí
S c h e l i n g e r, l e g e n d á r n í z p û v á k
s nezamûniteln˘m rockov˘m chraplákem. V tandemu s textaﬁem
a muzikantem Franti‰kem Ringo
âechem a jeho kapelou byl jednou
z nejv˘raznûj‰ích postav ãeskoslovenského hardrocku 70-t˘ch let 20.
století. Dva dny pﬁed tímto v˘roãím,
tedy v pátek 4. bﬁezna Supraphon
pﬁipomene SchelingerÛv odkaz
vydáním remasterované reedice
dvou zásadních alb Hrrr na nû…
(1977) a ...nám se líbí… (1979) doplnûné navíc tuctem bonusÛ.
“Najednou jsme s Jirkou vûdûli, Ïe
se nám splnil sen. Ta deska byla pro
nás stra‰nû dÛleÏitá, protoÏe nastartovala Jirkovu popularitu. Zvlá‰tû
proto, Ïe jsme dosáhli toho hrát vlastní tvorbu… To byla nádhera. Po toli-

napsal napﬁíklad Josef Kotek v listopadové Melodii v roce 1977.
Schelinger a âech se v‰ak diktátem
doby nenechali rozhodit a ‰li si dál
za sv˘m, coÏ s náleÏitou rázností
dokázali na albu ...nám se líbí...,
které bylo v dobû vydání pﬁíjemn˘m
‰okem. Krom oãekávateln˘ch byteln˘ch rockovek tu najdete i poloakustické songy s hosty zajímavosti Petra
Kalandry, Oskara Petra a Jana Hrubého. Jedna ze ‰u‰kand ﬁíká, Ïe ‰lo
o jisté repertoárové v˘chodisko
z nouze, ale v˘sledek je zcela mimoﬁádn˘. Historicky asi vÛbec nejproÏitûj‰í Schelingerovo zpívání, nepochybná síla ãasto nejednoduch˘ch
melodií, velk˘ pﬁíslib pro tragicky
bohuÏel jiÏ nenaplnûnou budoucnost.
„KdyÏ jsme desku poslouchali,
mûli jsme z ní velice dobr˘ pocit.
PﬁestoÏe to bylo spojení rockov˘ho
mi‰ma‰e s akustikou,“ glosuje první
dojmy F. R. âech a zároveÀ pﬁiznává,
Ïe i tyto pozitivní pocity ze spolupráce ovlivnily jeho postoj k dal‰ímu
fungování v tvÛrãím tandemu s Jiﬁím
Schelingerem.
„Zaãal jsem si stále více uvûdomovat, Ïe z Jirky vyrÛstá taková osob-
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ka letech to zaãalo mít ksicht a bylo
to jako venku,” vzpomíná SchelingerÛv dÛleÏit˘ parÈák a kapelník Franti‰ek Ringo âech na období vzniku alba
Hrrr na nû… v knize Petra Bo‰nakova
a Milana Schelingera Jiﬁí Schelinger:
Îivot a… 1951–1981.
To nabídlo na tehdej‰í socialismus
deset odváÏnû rachotiv˘ch ãísel, provázan˘ch svérázn˘mi nonsensov˘mi
prÛpovídkami a skupina, taÏená rytmikou Jiﬁí Stárek (bicí) / Jan Kavale
(baskytara) a ozdobená v˘bornou
kytarou Stanislava „Kláska“ Kube‰e
i perkusemi F. R. âecha, je tu ideální
podporou Schelingerova unikátnû
chraptivého a nekudrlinkovatého
hlasu.
Milovníci hardrocku byli nad‰eni,
dobová kritika – nikterak pﬁekvapivû
– ono nad‰ení v‰ak tolik nesdílela.
„Shrnuto v celkov˘ klasifikaãní
obraz: pﬁi vût‰í obezﬁetnosti, píli
a trpûlivûj‰í, svûdomitûj‰í pﬁípravû
mohl v˘sledek vyznít ponûkud chvályhodnûji. Av‰ak hlavu vzhÛru! Udûlené tﬁi hvûzdiãky jsou vcelku poctivû
zaslouÏeny a do pﬁí‰tí konference lze
je‰tû mnohé zlep‰it. Aby i páni rodiãe mûli z vás, mil˘ F. R. âechu, radost
jako ze skuteãné nadûje vlasti!,“
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SUPRAPHON SLAVÍ OSMDESÁTINY
ZDEŇKA SVĚRÁKA

Foto © Martin Kubica

Vydáním dvou titulů a chystá pro něj diamantovou desku za padesát let spolupráce!
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SU 6410-2

UÏ 28. bﬁezna 2016 oslaví Zdenûk
Svûrák 80. narozeniny a Supraphon
vydá pro pﬁíznivce jeho tvorby hned
dva tituly. V pátek 18. bﬁezna vyjde
audiokniÏní komplet 8CD Povídky
a Nové povídky a speciální set
CD+DVD Operky. Vydavatelství
Supraphon pﬁedá ZdeÀku Svûrákovi

ve ãtvrtek 17. bﬁezna Jubilejní diamantovou desku a pﬁipomene tak
i leto‰ní padesáté v˘roãí od vydání
prvního singlu s jeho textem.
U Supraphonu vychází 18. bﬁezna
ve speciálním kompletu Povídky
a Nové povídky na 8CD audioknihy
ZdeÀka Svûráka. Vût‰inu z nich naãe-

tl autor sám a ve tﬁech pﬁípadech svûﬁil roli vypravûãe hereãkám – Daniele Koláﬁové a Libu‰i ·afránkové.
V novém kompletu se koneãnû setkávají v‰echny povídky tak, jak je Zdenûk Svûrák napsal pro kniÏní podobu
(nakladatelství Fragment). Jeho
vyprávûní spojují neãekané pointy,
vûrohodné a zajímavé osudy hrdinÛ,
citlivû sdûlené detaily a postﬁehy.
Právem mÛÏe b˘t dílo ZdeÀka Svûráka srovnáváno s tvorbou na‰ich nejvût‰ích povídkáﬁÛ. Úãinek zvukové
ãetby umocÀuje hudba Jaroslava
Uhlíﬁe.
Autorská dvojice Jaroslav Uhlíﬁ
a Zdenûk Svûrák stojí za oblíben˘mi
Operkami z televizního cyklu Hodina zpûvu. Supraphon je nyní poprvé
vydává na DVD + CD. Hudební
pohádky Uhlíﬁe a Svûráka opl˘vají
sugestivními texty a melodiemi.
Komplet Operky, kter˘ vychází také
18. bﬁezna, obsahuje zhudebnûné

pohádky: O Budulínkovi, âervená
Karkulka, O dvanácti mûsíãkách
a ·ípková RÛÏenka.
„K oslavám v˘znamného Ïivotního
jubilea ZdeÀka Svûráka se pﬁipojí
vydavatelství Supraphon pﬁedáním
Jubilejní diamantové desky. Chceme
tak ocenit vynikající spolupráci
s tímto v˘razn˘m umûlcem, kter˘ uÏ
pﬁed padesáti lety napsal první text
k písniãce vydané Supraphonem. Je
nám ctí b˘t souãástí tvÛrãího svûta
ZdeÀka Svûráka. Spolupráce s ním je
vÏdy jedineãná,“ dodala ﬁeditelka
Supraphonu Iva Milerová.
Kﬁest novinkov˘ch titulÛ a pﬁedání
Jubilejní diamantové desky se uskuteãní ve ãtvrtek 17. bﬁezna od 15
hodin v nové prodejnû SUPRAPHON
musicpoint na Jungmannovû námûstí
17 v Praze 1.

Foto © Lukáš Kadeřábek
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NA CESTĚ S LUBOŠEM POSPÍŠILEM
aneb ROUTE 66 – exit 1
Matador ãeské hudební scény
s hlasem, kter˘ si nespletete, proÏívá
jedno z nej‰Èastnûj‰ích období své
více neÏ ãtyﬁicetileté kariéry. Po
turné k zásadnímu albu Soukromá
elegie pro leto‰ek navléká lehce
retrospektivní kabátek. Vloni v záﬁí
oslavil Pospí‰il bez pompy pûta‰edesátiny, na jaro a podzim 2016 pﬁichystal Supraphon k jubileu to, po ãem
fanou‰ci léta volají – vyjde komplet
v‰ech zpûvákov˘ch CD + kupa bonusÛ. Za pÛl roku uÏ to nebude 65, ale
o rok více, po rockov˘ch dálnicích
toho Lubo‰ Pospí‰il najezdil, název

aktuálního turné i albového boxu je
tedy nasnadû – Route 66. V˘tvarnou
podobu si vzal na starosti renomovan˘ v˘tvarník Karel Haloun.
„Cel˘ projekt bude rozdûlen na dvû
ãásti – exit 1 a exit 2,“ pﬁibliÏuje zpûvák. „První várku pokﬁtíme 16.3. na
velkém koncertû v praÏském Paláci
Akropolis, zahostují mimo jiné
Márdi z Vypsané fixy, s nímÏ jsme se
nedávno podíleli na filmu Klub osamûl˘ch srdcí anebo mÛj souputník
Vladimír Mi‰ík.“
Box Exit 1 ãítající 7 CDs, kter˘ oficiálnû vyjde 18. 3. 2016 sumarizuje

prvních ‰est Pospí‰ilov˘ch podstatou sólov˘ch alb. Nûkterá z nich se
uÏ dﬁíve objevila, ale jen neúplná
v rámci bonusov˘ch podob. Ve formátu CD se nyní dostalo na anglicky
zpívanou verzi pro Artii Love Prayer
a na album Jsem v tom. Sedmé CD je
pak chronologick˘m souhrnem singlov˘ch nahrávek.
Grafického ﬁe‰ení boxu se logicky
ujalo studio 3. dílna – Karel Haloun
a Ludûk Kubík ãasto stáli i u pÛvodních elpíãkov˘ch obalÛ. Speciální
booklet na dvaceti ãtyﬁech stranách
nabízí v˘bûr z písÀov˘ch textÛ,

archivních fotografií a jin˘ch dokumentÛ doby.
CD 1 Tenhle vítr jsem měl rád
(1983)
CD 2 Love Prayer (1983)
POPRVÉ NA CD
CD 3 … a nestřílejte na milence
(1986)
CD 4 Jsem v tom (1987)
POPRVÉ NA CD
CD 5 Třináctá komora (1991)
CD 6 Vzdálená tvář (1993)
CD 7 Kráska v nesnázích
Singly 1978–1986 (2016)
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LUBOŠ POSPÍŠIL VZPOMÍNÁ NAD JEDNOTLIVÝMI
ALBY SVÉ DISKOGRAFIE:
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Love Prayer
Anglická verze Tenhle vítr…, obohacená o nûkolik titulÛ. Z nároãn˘ch
anglick˘ch textÛ jsem mûl tak trochu
„vítr“, na‰tûstí se jich zhostili Oldﬁich âern˘ (vynikající autor filmov˘ch dabingÛ) a Michael Glenny –
Angliãan, tehdy student, pankáã,
pozdûji v˘razn˘ reportér na CNN
a autor pozoruhodné knihy o ruské
mafii.

…a nestﬁílejte na milence
První LP s kapelou 5P a jasn˘ zaãátek dlouhodobé spolupráce s Pavlem
·rutem, toho ãasu zakázan˘m básníkem, dnes drÏitelem ceny Jaroslava
Seiferta, ceny Karla âapka a státní
ceny za literaturu.
Jsem v tom
Podobnû jako tﬁeba Mi‰ík s Etc…
jsme se ani my v období 1986-87
nevyhnuli módû dunivého sondu
elektrick˘ch bicích. Tehdy ﬁíkali, Ïe je
to trend a Ïe tak budou hrát v budoucnu v‰ichni. Na‰tûstí to nebyla pravda.
Tﬁináctá komora
âásteãná reakce na „sametové“
události. LP vy‰lo moÏná pﬁíli‰ unáhlenû, znaãná ãást spoleãnosti oãekávala spí‰ kulturní impulzy od vrace-

jících se emigrantÛ. KdyÏ zjistili, Ïe
se jejich oãekávání pﬁíli‰ nenaplní,
situace se „normalizovala“. Holt není
normalizace jako normalizace.
Vzdálená tváﬁ
Uzavírala první období spolupráce
s Bohou‰em Zatloukalem spoleãn˘m
pohledem na vlnu „unplugged“.
Kráska v nesnázích
Sebrané singly z let 1978-87, tj. 16
písní + Veﬁejn˘ vítr (z kompilace Posloucháte Vûtrník). Singly jsem vÏdy
vnímal plnohodnotnû, okruh autorÛ
byl tak totoÏn˘ s LP deskami (Ota Petﬁina, Petr Skoumal, Bohou‰ Zatloukal,
Ladislav Kantor, Pavel ·rut… a já).
Název Kráska v nesnázích jsem zvolil
náhodnû, ve stejnojmenném filmu se
tato pÛvodní verze neobjevila.

Foto © Kateřina Šmídová

Tenhle vítr jsem mû rád
Pﬁíprava na Tenhle vítr… se nesla
mimo jiné ve znamení ãekání na
natáãení. Mûli jsme pﬁipraveno podstatnû dﬁív, jenÏe nás neustále ve studiu pﬁedbíhali zejména ti, kteﬁí to
mûli u tehdej‰ích mocipánÛ v˘raznû
lep‰í. My ale byli zvyklí ãekat a na‰i
pﬁíznivci na‰tûstí taky.
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KAMELIE PŘICHÁZEJÍ S NOVÝM TRENDEM
Pěvecké duo Kamelie slaví pětatřicet let svého působení na scéně (nejen) československé populární hudby.
Výročí oslavilo stylově: vydáním cédéčka Trend. Stále šarmantní dámy Hana Buštíková a Dana Vlková na něm
dokazují, že jsou pořád plné elánu a mají z hudby radost. Ta se pak samozřejmě chytá i na posluchače.
Kamelie tu nezapřou svůj styl, ale jdou dál. I to je na duu sympatické.
S obûma usmûvav˘mi dámami si
povídáme nejdﬁív o v˘roãích.
Jsou pro vás dÛleÏitá?
Hana: Ani ne, pokud se t˘kají
narozenin…
Dana : …ale tﬁeba vzh ledem
k cédéãkÛm, to ano. Rády slavíme
narozeniny na‰ich „dûÈátek“ z poslední doby: v roce 2005 vy‰lo na‰e album
Runway. V roce 2006 Detail. V roce
2010 album v rámci Pop-galerie.
A teì je to novinková deska Trend.
Tahle v˘roãí jsou pﬁíjemná.
Pﬁi práci na albu jste se se‰ly
s osvûdãen˘m t˘mem spolupracovníkÛ, pﬁedev‰ím s muzikantskou
dvojicí Petr a Pavel ORM a textaﬁem
Eduardem Kreãmarem. V tomhle jste
vûrné a z alba ãi‰í radost a dobrá
nálada…
H.: Na tuhle práci jsme se moc tû‰ily, navíc mám ráda práci ve studiu.
Radost to byla uÏ pﬁi nahrávání. Vydat
dneska novinkové album, to není jen
tak. Vycházejí spí‰ kompilace. TakÏe
jsme rády, Ïe jsme to dokázaly.
D.: A opût se ukázalo, Ïe poãáteãní
v˘bûr spolupracovníkÛ, tedy uÏ zmínûní Petr a Pavel ORM, byla ta nejlep‰í volba. Byli a jsou pro nás nepostradatelní. Jejich písniãky neztrácejí
na kráse a zÛstávají i po letech sv˘m
zpÛsobem v˘jimeãné.
Jak jste k nim vlastnû pﬁi‰ly?
H.: V‰ichni ãtyﬁi jsme se potkali
v kapele Josefa Laufera. Oni tam byli
jako muzikanti, my jako zpûvaãky.

Foto © Marie Votavová

Vy jste tam ale tenkrát byly je‰tû
jako trio…
D.: Ano, trio Hana – Dana – Jana,
s Janou Giergielovou.

…a pak jste si daly pauziãku.
H.: Já jsem ode‰la do programu
Zpívání v de‰ti k Jiﬁímu Kornovi….
D.: … já na mateﬁskou a Jana Giergielová do ·v˘carska. Dohromady
jsme se s Hankou daly zase na zaãátku osmdesát˘ch let. UÏ bez Jany.

‰okovalo. Prostû se úplnû trhnout.
Chtûly jsme, aby nás lidi poznali
a zase pﬁijali. Nûjak˘ velk˘ zvrat uÏ si
koneckoncÛ ani nemÛÏeme dovolit.
D.: Kdo to dûlá, chybuje. :-) TakÏe
na‰e nové album je kameliovsk˘
Trend.

Jak moc zasahujete skladatelÛm
a textaﬁÛm do písniãek – jak to tﬁeba
probíhalo u alba Trend?
H.: To je pﬁípad od pﬁípadu. Nebereme úplnû v‰echno, co nám nabídnou. Nûkteré jsme i odmítly. A nûkdy
jsme samy pﬁicházely s nápady, co
bychom si pﬁedstavovaly. Oni nám
pak napsali v zásadû písniãku na
pﬁání.
D.: Tentokrát jsme chtûly spí‰
vyzrálej‰í styl, i kdyÏ samozﬁejmû
„kameliovsk˘“. (To je mÛj osobní
pracovní název pro melodické, skvûle proaranÏované i nahrané písniãky
od ORMÛ, které nám vyrábûjí na
míru.) Tentokrát jsou moÏná víc
poslechové, ale jedna diskotékovka
tam stejnû je: „AspoÀ chvíli mi dej.“

Mûní se va‰e publikum? Pﬁedpokládám, Ïe va‰i fandové z osmdesát˘ch
let dnes berou na koncerty své dûti.
H.: Berou, ale takhle to bylo vÏdycky. Dospûlí brali na na‰e koncerty
dûti a dûti zase rodiãe. Nikdy jsme
nemûly v˘hradnû teenagerovské publikum, posluchaãe sloÏené z mládeÏe, která proti v‰emu revoltuje. A to
trvá. Gró na‰ich fanou‰kÛ zÛstává.
Tro‰ku zestárli, ale pﬁivádûjí zase ty
mlad‰í. A ti mladí z na‰ich koncertÛ
neodcházejí, coÏ je fajn.

Mám ale pocit, Ïe album Trend je
holdem osmdesát˘m letÛm. Îe ten
sound je takov˘, ﬁeknûme, osmdesátkov˘.
H.: Tû‰í mû, Ïe to ﬁíkáte. Nechtûly
jsme se úplnû vzdálit od na‰eho stylu
a udûlat nûco, co by na‰e fanou‰ky

A koncertujete poﬁád. Asi bûhem
koncertÛ propagujete i nové album
Trend!
D.: SnaÏíme se vystupovat prÛbûÏnû. I letos budeme v prÛbûhu celého
roku zpívat a dûlit se o radost
s posluchaãi, a tak vlastnû budeme
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prÛbûÏnû propagovat i na‰i novou
desku. Ostatnû – právû na koncertech
b˘vá o CD zájem nejvût‰í.
Jste na scénû pûtatﬁicet let; kdyÏ si
to uvûdomíte, co to s vámi dûlá?
H.: Já si ﬁeknu jenom: to to uteklo!
D.: A já si ﬁíkám: kde ta léta jsou?
A... díky za nû!
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SMETANOVO TRIO OBJEVUJE
OSOBITOU KRÁSU KLAVÍRNÍCH TRIÍ
BOHUSLAVA MARTINŮ
Komplet klavírních trií Bohuslava Martinů skýtá jedinečný vhled do vývoje skladatelovy neustále se proměňující
hudební řeči od 30. do 50. let – a koneckonců i výpověď o samotném skladateli jako člověku a o jeho myšlení.
Supraphon novou nahrávku v podání Smetanova tria vydává 18. března 2016.
Hned první pûtivûtá triová skladba
Cinq pièces brèves (1930) byla napsána lehkou rukou (v pouh˘ch deseti
dnech) a intuitivnû. Poprvé jsou zde
sly‰et neobarokní tendence, pro
pozdûj‰í hudbu MartinÛ tak pﬁíznaãné. Následující Bergerettes vyznívají
s pﬁekvapivou líbezností – uvûdomíme-li si, Ïe dílo vzniklo v únoru
1939, mûsíc pﬁed vyhlá‰ením Protektorátu, pÛl roku pﬁed vypuknutím
války… Poslední dvû klavírní tria,
komponovaná v 50. letech, jiÏ nesou
v‰echny prvky autorovy zralé hudební ﬁeãi. Trio ã. 2 z února 1950 patﬁí
k vrcholÛm skladatelova neoklasického období. Strukturou komplikovanûj‰í Trio ã. 3 (oznaãované téÏ
„Grand trio“) má koncertantní ráz.
Kompletní nahrávka trií Bohuslava
MartinÛ vznikla díky renomovanému Smetanovu triu, jeÏ mistrnû rozeznívá v‰echny barevné odstíny od

lehkosti po ‰irokou lyrickou kantilénu pozdního MartinÛ. âlenka Smetanova tria klavíristka Jitka âechová
k tomu poznamenala: „Urãitû vÏdy
znovu pﬁekvapí nás interprety
i posluchaãe snaha o bﬁitk˘ modernizmus a konstruktivizmus ran˘ch
Pûti krátk˘ch kusÛ, které v komplikovanosti a disonantním pﬁedivu zní
vzhledem k roku vzniku 1925 neskuteãnû futuristicky. Nicménû návrat
do jasné MartinÛ deklamace o 15 let
pozdûji v kouzelnû promûnliv˘ch
pastorálnû lyrick˘ch Bergerettách je
nám mnohem bliÏ‰í. MartinÛ geniálnû zpracovává lidovû inspirované
popûvky, rytmizuje, barví a vrství
netradiãnû varírované nápady. Nám
interpretÛm tím dává velk˘ prostor
k mnoha agogicky barevn˘m odstínÛm na relativnû malé plo‰e. Návrat
k triím d moll a C dur, která vznikla
bezprostﬁednû po sobû v roce 1950

Foto © Richard Sklář

Smetanovo trio: Jan Páleníček, Jitka Čechová a Jiří Vodička

a 1951, nás vÏdy inspiruje a nesmírnû tû‰í, je v nich v‰e, co ãlovûk od
Bohuslava MartinÛ oãekává –jednodu‰e martinÛovsky krásná, vroucí
a nostalgií po âechách vonící
hudba.“
Smetanovo trio právû nyní vyjíÏdí
na turné do Anglie, kde bude vystupovat pﬁeváÏnû s ãesk˘m repertoárem. Následnû se soubor pﬁedstaví
20. dubna ve Dvoﬁákovû síni Rudolfina. PÛjde o koncert v rámci jejich
leto‰ní rezidence ve Spolku pro
komorní hudbu pﬁi âeské filharmonii. „Zazní Glinkovo trio s klarinetistou Wenzelem Grundem, premiéra
Kukalova tria nám vûnovaného a velkolepé Trio a moll Petra ljiãe âajkovského,“ uvedla Jitka âechová a zároveÀ je‰tû upﬁesnila: „Do konce sezony nás ãeká ﬁada koncertÛ po vlastech ãesk˘ch a moravsk˘ch a také
koncertní zájezd do Francie a Itálie.
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Na podzim opût vyráÏíme do JiÏní
Ameriky, tentokrát nás ãeká turné po
Brazílii.“
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KATT PŘÍBĚH VARHAN A HLASU,
PŘÍBĚH VLASTNÍ CESTY
KATT (Kateřina Chroboková) je mezinárodně úspěšnou varhanicí a cembalistkou. Vedle interpretace v oblasti klasické
hudby vytváří i autorskou hudbu, ve které originálně kombinuje zvuk klasických varhan s elektronikou a zpěvem.
Tak je to i na eponymním albu, jež KATT vydá 18. března 2016 u vydavatelství Supraphon. Nahrávky jsou kombinací
různých světů propojených duchovní tématikou. KATT novinkové album označuje ve své hudební dráze za zlomové.
Studium na prestiÏních ‰kolách
(mj. Schola Cantorum Basel) a spolupráce s vynikajícími orchestry (Anima
Eterna, Royal Flemish Philharmonic
ad.) pﬁivedly KATT k mistrovské
interpretaci autorÛ od Bacha po
mladé skladatele své generace. Její
intuice a fascinace zvukov˘mi moÏnostmi varhan jí v‰ak dovedly je‰tû
dál – k vlastní tvorbû, posléze k vlastnímu hlasu. Inspiraci ãerpá ve zpûvech nejstar‰ích kﬁesÈansk˘ch tradic,
v sakrální architektuﬁe i v atmosféﬁe
okamÏiku. „Varhany mû vÏdycky svou
zvukovou barevností fascinovaly. Jak
ﬁíká jeden mÛj kamarád, mexick˘
skladatel Felipe Juan Waller, je to
vlastnû nejstar‰í „synÈák“ na svûtû.
Lidé, kteﬁí nechodí na varhanní koncerty, znají vût‰inou pouze ten monumentální zvuk varhanního pléna.
âasto ov‰em neví, Ïe toto „monstrum“
ze kterého vám jde mráz po zádech,

se v mÏiku mÛÏe pomocí nádhern˘ch
flétnov˘ch rejstﬁíkÛ promûnit v éterickou vílu. Takov˘ch charakterÛ i rÛzn˘ch bizarních zvukov˘ch barev mají
varhany nespoãet,“ glosuje KATT své
osobní vnímání varhan.
Na novém CD jsou skladby Bacha,
Messiaena a Pärta skvûle a osobitû
interpretované na znamenit˘ch ãtyﬁmanuálov˘ch varhanách baziliky
v nejstar‰ím lucemburském mûstû
Echternachu. Pro nahrávku s ‰irok˘m stylov˘m a Ïánrov˘m rozptylem potﬁebovala KATT nástroj velk˘
a zvukovû hodnû barevn˘. Sama
k tomu dodává: „Za varhany v nádherné katedrále opatství Echternach
mû poprvé vzal mÛj kamarád Thierry Origer. PÛsobil zde jako jeden
z t i t u l á r n í c h v a r h a n í k Û . Te n t o
nástroj i bazilika mû doslova uchvátily. Proto pﬁi plánování místa
nahrávání mého alba pro Supra-

phon byla volba jasná – Echternach!
Navíc, byl to právû Thierry, kter˘ mi
zaãal ﬁíkat KATT.“
Na album byly zaﬁazeny i tﬁi autorské skladby, které KATT pﬁibliÏuje
takto: „Tak dlouho jsem radila skladatelÛm jak nejlépe vyuÏívat obrovské
moÏnosti varhan, aÏ jsem zaãala
vytváﬁet vlastní hudbu. Moje první
skladba byla Slavkof. Je samozﬁejmû
zaﬁazena i na album. Dodnes si vzpomínám, jak jsem ji pﬁi hraní v kostele
ve Slavkovû najednou zaãala improvizovat a otevﬁel se mi tak úplnû „nov˘
vesmír“. Nesmírnû mû to osvobodilo
a uvolnilo, takÏe jsem se zaãala pou‰tût do vûcí, které by mû pﬁedtím ani
nenapadly. Napﬁíklad jsem zaãala
pouÏívat svÛj hlas. Nejdﬁív jako „prodlouÏen˘“ rejstﬁík mého nástroje. Pozdûji jsem zaãala psát i své texty. KdyÏ
jsem zaãala komponovat a hrát vlastní skladby, byl to pocit, kter˘ jsem

nikdy pﬁi hraní skladeb jin˘ch autorÛ
nezaÏila. Tohle pro mû teprve znamená skuteãné vyjádﬁení sebe sama.“
Supraphonsk˘ debut KATT (Kateﬁiny Chrobokové) vychází v pátek
18. 3. 2016 na CD i digitálnû. Tûsnû
pﬁed vydáním alba (10. a 11. bﬁezna)
vystoupí v brnûnském Besedním
domû s Brnûnskou filharmonií
v rámci koncertu Klasicky a nezvykle. Zahraje Kabeláãovu Symfonii pro
varhany, tympány a orchestr. Sv˘m
recitálem obohatí KATT leto‰ní roãník Hudebního festivalu ve Slavonicích a také mezinárodní varhanní festival v nûmeckém Landsbergu.
Na podzim ji ãeká série koncertÛ
v Nûmecku a ve Francii s orchestrem
Anima Eterna a také speciální provedení koncertní verze supraphonského alba, jenÏ se uskuteãní 10. listopadu v Kostele ·imona a Judy v Praze.

Foto © Tomáš Nosil
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