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JAN P. MUCHOW
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THE ANTAGONIST/ BEST OF

Za muziku k filmům má čtyři České lvy a jako producent stál již za šesti alby, oceněnými Akademií populární hudby
Anděl. Je také držitelem Ceny české filmové kritiky a je i ceněným skladatelem scénické, divadelní hudby. Jan
P. Muchow, nejúspěšnější současný český skladatel filmové hudby, poprvé vydává své Best Of! Výběr z jeho filmové
hudby vychází na CD, vinylu i digitálně.

Foto © Michal Sváček

Že je Jan P. Muchow nejen zakladatelem
kultovní Ecstasy of Saint Theresa a vyhledávaným producentem i remixérem, ale také
jedním z nejoceňovanějších skladatelů filmové hudby, je věc dobře známá. Během
dvaceti let Muchow složil hudbu k více než
třiceti filmům. V několika filmech si i zahrál
a hned svým hereckým debutem v hlavní
roli filmu Šeptej se stal symbolem části
generace 90-tých let. Přesto se Muchow
rozhodl ve filmové tvorbě věnovat výhradně
komponování hudby. Že to bylo rozhodnutí
správné, dokazuje výčet ocenění, která Muchow za svoji filmovou hudbu obdržel: čtyři
ceny Český lev a dalších pět neproměněných
nominací, ceny České filmové kritiky nebo
Slnko v sieti Slovenské filmové akademie.
Vedle bilanční kompilace, která vyjde
u Supraphonu na CD, 2LP i digitálně 11. 8.,
uzrál čas i pro koncertní provedení v rámci
projektu Jan P. Muchow & The Antagonists,
který nabídne unikátní průřez Mouchowou
autorskou tvorbou pro film. Stane se tak
v pátek 25. 8. na festivalu filmové hudby
Soundtrack Poděbrady, kde se Jan P. Muchow & The Antagonists, podpořeni Pardubickou komorní filharmonií, představí

v exkluzivní koncertní premiéře poprvé
naživo!
„První byla idea živého provedení. Drtivá
většina mé filmové tvorby nikdy z pódia
nezazněla. Když jsem postupně tuto myšlenku začal komunikovat s kolegy, kteří se
na jednotlivých filmových projektech spolupodíleli, zjistil jsem, že se nabízí možnost
koncertovat s tak fantastickými hudebníky
jako jsou Marek Doubrava, Ema Brabcová,
Václav Havelka, Marie Dorazilová, Jenovéfa
Boková nebo Honza Janečka. Později jsem
o vznikajícím projektu mluvil s producentem Supraphonu Michalem Mákou a on
přišel s návrhem vydat album,“ vysvětluje
Muchow genezi celého projektu.
Jak v koncertní, tak v albové podobě se
můžeme těšit na čistě instrumentální scénickou hudbu i na písně napsané výhradně
pro jednotlivé filmy. Nebývá moc časté, aby
filmografie jednoho hudebního skladatele
nabízela tolik písní a proto se Muchow rozhodl tuto část své filmové tvorby na albu
akcentovat. Chybět tak nebude například
dnes již legendární Lucky Boy z filmu Samotáři, temná balada Lay Down ze snímku Ve
stínu, aktuální Cowboy of The River z Teorie
tygra nebo westernovská Out of Shadow
z polského filmu Yuma.
„Každá skladba má svůj jedinečný příběh
a víceméně ke každé skladbě, kterou jsem
složil, mám trvalou vazbu. A dost možná,
když se mě zeptáte jiný den, budu mít jinou
odpověď. Nicméně, ze zpívaných věcí bych
v tento moment určitě nevynechal ‚I‘ll Dream On‘ z filmu Yuma a z instrumentálních
‚A Beach‘, napsanou pro film Normal“ dodává JPM, když přijde řeč na skladby, které by
podle něj neměly na albu rozhodně chybět.
Celkově se dostalo na dvacet skladeb
v případě 2LP, respektive sedmnáct v případě CD, které známe z filmů Samotáři,
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Ve stínu, Teorie tygra, Grandhotel, Muži
v naději, Yuma, My 2, Jedna ruka netleská,
Normal, Václav a dalších.
Výsledkem je pestrá hudební paleta
emocí a nálad, v níž jednotlivé kompozice
fungují samostatně i dohromady jako celek.
Je to poslouchání křehké i rázné, pestré
i minimalistické. Přesně jak se sluší a patří
na reprezentativní kolekci, jež podtrhuje
Muchowovu výjimečnou pozici na tuzemské
hudební scéně i mezi zdejšími skladateli
filmové hudby. Ta je navíc podtržena originálním vizuálním zpracováním celého projektu, o které se postaral uznávaný grafik
Pavel Fuksa, který vytvořil pro oba nosiče
speciální výtvarné provedení.
A podobně tomu jistě bude i co se živého
provedení týče. Muchowa, jako „protagonistu“ hudebního obsahu, doprovodí šes-

tice „antagonistů“: Ema Brabcová (Luno,
Khoiba), Václav Havelka (Please The Trees), Marek Doubrava (Hm…, ex Tata Bojs),
Jan Janečka (Southpaw, Republic Of Two,
Luno), Marie Dorazilová (PKF – Pražská
filharmonie, Krása Quartet) a Jenovéfa Boková. Připočtěte k tomu projekce v režii VJ
Clada, které divákům obrazem připomenou
konkrétní snímky a umocní jejich filmové
emoce a je nadmíru jasné, že se 25. 8. na
Soundtrack Festivalu v Poděbradech uskuteční vystoupení z kategorií mimořádných.
Dle aktuálních zpráv z tábora JPM & The
Antagonists by to navíc nemělo být vystoupení jediné…
Album Jan P. Muchow – The Antagonist
vychází 11. 8. na CD a na vinylu jako 2 LP.
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TATA BOJS

Unikátní koncertní spojení skupiny Tata Bojs se Symfonickým orchestrem Českého Rozhlasu loni vyprodalo a zcela
nadšením rozbouřilo pražské Forum Karlín. Nevydat z něj záznam by nejen byla škoda, ale vyloženě promarněná
šance. Ten se s odstupem nyní společnými silami Supraphonu a Radioservisu objevil nejen na CD, ale i v podobě
znovu stále oblíbenější gramofonové desky.
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Bylo od počátku jasné, že symfonická aranžmá bude dělat váš bývalý
kytarista Marek Doubrava?
Milan Cais: To byla taková naše, nechci
říkat podmínka, ale nápad, kterým jsme
spojovali naše “ano”, tedy že tu nabídku
společného projektu přijmeme. S Markem spolupracujeme dlouho, věříme mu,
a víme, že vnímá podobně humor, který
je pro nás důležitý. Což pro ně byla určitá
sázka na nejistotu. Ale zafungovalo další
jméno, tedy Marko Ivanovič, se kterým
Marek pak vše konzultoval, a který má
s orchestry bohaté zkušenosti a i pro ně
byl určitou zárukou.
Skladby jste vybírali společně?
Milan Cais: Udělal jsem určitý předvýběr,
a z něj jsme to pak vyselektovali. Základem
nebyla snaha tam za každou cenu narvat jen
ty úplně nejznámější písničky. Snažil jsem
se spíš si představit, které skýtají potenciál
pro podobné spojení. Jediné, co nakonec neklaplo, byla představa, že tam bude i skladba
Léčitel s panem Jiřím Schmitzerem. Ale
on se na to nějak necítil. Také jsme tam
po letech chtěli mít Klárku Nemravovou,

a nabízelo se i oslovit Clarinet Factory, se
kterými jsme spolupracovali na předposlední desce Ležatá osmička. Navíc jejich člen
Vojtěch Nýdl zároveň působí i v SOČR, takže
došlo k dalšímu propojení. A Marek nakonec
do výběru přidal ještě písničku Kamarádky,
kde měl jasnou ideu, jak ji pojmout. Tedy
jako skladbu „pro Mardošu a symfonický
orchestr”.
Tu sice máte na albu, ale pokud se
nemýlím, na koncertě jste ji zahráli
úplně poprvé?
Mardoša: Ano, Kamarádky jsme nikdy
předtím „naživo“ nehráli.
Dušan Neuwerth: A teprve na základě
toho, jak to dobře zafungovalo, jsme ji pak
zařadili i na repertoár letošního turné.
Milan Cais: Původně jsme moc nevěděli,
jak ji koncertně uchopit a Marek nám tou
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Měli i nějaké návrhy, které skladby
byste společně mohli zahrát?
Mardoša: Vůbec. Myslím, že pro většinu souboru jsme byli zcela nepopsaný list,
a s těmi písničkami se setkali poprvé.
Dušan Neuwerth: Ten soubor je veden
především interpretačně. Překvapilo mě,
když mi někteří říkali, že i ve škole už je
vedli k tomu, že důležitá je co nejkvalitnější
interpretace, do které by neměly zasahovat
osobní emoce. Což je přesně naopak, než
to máme my, pro které je vyjádření emocí naprostý základ. Navíc jsme si hráli to
svoje, zatímco oni to, co složil někdo jiný.
Orchestr ale asi jinak fungovat nemůže. Já
jsem si teprve až tady uvědomil, jak moc je
u podobně velkých těles důležitý dirigent.
Milan Cais: Dirigent Tomáš Brauner mimochodem byl z těch, kteří vlastně dopředu
naší tvorbu moc neznali, a jen tušil, že nějací
Tata Bojs existují. A nakonec si nás oblíbil,
a když jsem ho po několika měsících potkal,
říkal mi, že si nás často pouští v autě a baví
ho to. To bylo příjemné zjištění.

Ostýchali jste se před profesionalitou symfoniků?
Milan Cais: Samozřejmě tam určitý
respekt byl, ale zároveň jsme hráli naše
písničky, takže ta tréma zas nebyla nějak
velká. Ale byl to nestandardní projekt, který
se připravoval půl roku, a byla s tím spousta
zařizování.
Dušan Neuwerth: Asi to hodně záleží
na každém jednotlivci. Já jsem tam třeba
nehrál, ale kdyby ano, asi bych ten ostych
měl velký.
Foto © archov SOČR

Dozvěděli jste se, proč si jako jednu
ze spoluprácí, realizovaných k jejich
devadesátiletému výročí, vybral SOČR
právě Tata Bojs?
Milan Cais: To vlastně dosud tak úplně
netušíme, ale určitě v tom sehrál roli rozhlasový dramaturg Radiožurnálu Petr Král.
Seznámili jsme se s ním díky Koncertu pro
Světlušku, na kterém jsme hráli v takové
speciální verzi písničku Radioamatér, kterou se mnou za doprovodu dětského sboru
zpívala nevidomá dívka. Což pak proběhlo
i v televizi. A Petr Král, společně s ředitelem SOČRu Jakubem Čížkem to pak celé
iniciovali a oslovili nás.

symfonickou verzí dodal odvahu. Když ji
teď hráváme, tak v podstatě symfoniky
supluje počítač.
Čím vás samotné Marek Doubrava
překvapil?
Dušan Neuwerth: Mě právě těmi Kamarádkami, které jsou hudebně opravdu
vtipné. Ale některá aranžmá vycházela ze
spolupráce se smyčcovým Ahn Triem, se
kterým jsme udělali album Smetana, takže
tam jsme tušili. Vynikající je, že je pořád
hravý a kreativní, a zároveň má ze školy
perfektně zvládnuté řemeslo. Což se u některých jiných skladatelů občas vzájemně
vylučuje.
Milan Cais: Hlavně jsme se všichni trochu báli patosu, a myslím že se s tím nakonec skvěle popasoval. Typický příklad je
závěr skladby Sonda. To finále tak skvěle
graduje, že se mi až zdálo, zda tomu ten
zpěv neškodí a není tam navíc. Ta hudba
je opravdu mocná a krásná, připomíná
mi soundtrack ze Star Wars, a přitom vše
vychází z původní harmonie, jak jsme ji
vymysleli, není tam vůbec nic navíc, jen
je to šikovně rozepsané. Tohle Marek umí.
Jak moc se aktuálně vydaný záznam
liší od původního rozhlasového přenosu?
Milan Cais: Značně. Naštěstí už na
začátku vznikla myšlenka, že by to mělo
s odstupem vyjít. Takže se s tím počítalo.
Mardoša: A Dušan byl nadšený, že může
míchat tolik stop.
Dušan Neuwerth: Ta postprodukce
musela být docela velká. Nahrávalo se celkem devadesát stop, ještěže jsme předtím
do studia pořídili nový software, protože
v tom starém by to byl velký problém.
Záznam byl pořízen do dvou počítačů.
Milan Cais: Vlastně už na koncertě byly
dva mixážní pulty a dva zvukaři. Petr Kaláb zvučil orchestr a posílal ho Dušanovi,
který ho přidával ke kapele. Pro desku se
to ale všechno muselo udělat úplně znovu.
Dušan Neuwerth: Trvalo to zhruba tři
týdny. Nejprve jsem to zhruba předmíchal
a pak jsme to dokončovali spolu s Markem
Doubravou, a podle partitury dolaďovali
aranžmá, aby vynikly i tišší nástroje.
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DIAMANTOVÁ
HELENA VONDRÁČKOVÁ
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U příležitosti významného
životního jubilea vydala
Diamantovou kolekci
a převzala Diamantovou
desku
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Zdá se, že všechno bylo, jak být mělo.
Opravdu nic nechybělo?
Pro mě jako začínající zpěvačku to byl
samozřejmě profesní sen. Se všemi těmi
úžasnými profesionály, které jsem kolem
sebe měla, ani nic chybět nemohlo. Zbývalo
jen mít disciplínu a pokoru. Zpočátku jsem
hodně naslouchala a jak jsem se postupně
otrkávala, mohla jsem do věcí vnášet i svůj
pohled. To bylo skvělé. I tak jsem si však
vždy nechala poradit.
Pekli jste spolu jako kolegové?
Samozřejmě ano! I v tom byla ta doba
úžasná. Vždycky jsme se k sobě chovali
kamarádsky a pomáhali si. Rivalitu jsme
necítili. Drželi jsme spolu.
Jak do toho zmíněného stroje zapadali Zdeněk Rytíř, Ota Petřina a Karel
Svoboda?
Jako autoři různých projektů. Se Zdeňkem Rytířem jsem se potkala právě v Rokoku. Po odchodu orchestru Václava Hybše
přišel do divadla s kapelou Mefisto společně
s Karlem Svobodou. Když už se schylovalo
k tomu, že se s Martou Kubišovou a Vaškem
Neckářem osamostatníme, potkali jsme Bohuslava Ondráčka, který se pak stal naším
producentem. Jeho producentské centrum
Bob-Serie, jak mu říkal, úzce spolupracovalo
se Supraphonem, kde jsme vydávali desky pak už jako Golden Kids. Tenhle název
vymysleli Zdeněk Rytíř právě s Bobanem.
Zdeněk byl výborný textař. Boban zase jako
skvělý skladatel. Napsal třeba hudbu k jednomu z prvních českých muzikálů Gentlemani. Skvělé písničky psal i Karel Svoboda.
Byl houževnatý, cílevědomý a většina jeho
písniček se stala okamžitě hity.
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Zmínila jste Gentlemany. Jaká byla
vaše setkávání s muzikálem?
Mými prvními muzikálovými zkušenostmi byly role ve Filosofské historie a Balada
z hadrů. To byly kusy, kde jsme se museli
projevit nejen jako zpěváci, ale i jako herci
a tanečníci. Tam jsem zúročila své tréninky
v Rokoku, během kterých jsem pracovala na
svém hereckém a pohybovém projevu. Naučila se, jak pracovat s prostorem, zkrátka
být součástí celku, aby představení šlapalo.

Helena Vondráčková se nerada ohlíží,
ale teď, jak říká, musela. K jejímu životnímu jubileu se rozjel kolotoč akcí, koncertů,
nahrávek a alb. Pozadu nezůstalo ani vydavatelství Supraphon, které vydalo nádherně
vypravený pětidiskový komplet nazvaný
Diamantová kolekce.
Právě nad ním jsme si s Helenou Vondráčkovou povídali, a samozřejmě jsme
u toho museli i vzpomínat.
Začněme u přelomového roku 1965,
kdy jste přišla do Prahy, do Divadla
Rokoko. Co všechno to pro vás znamenalo?
Začátek se vším všudy. O fungování divadla jsem do té doby jako začínající zpěvačka
nevěděla téměř nic. Stala jsem se najednou
součástí souboru a postupně pronikala do
fungování divadla. A nejen jeho provozu.
Když nevystupujete sólově, musíte být
mnohem přesnější, vnímat, co se kolem vás
děje, naslouchat. Navíc jsem byla pěvecký
samouk, takže jsem se vlastně začala učit
i zpívat. Karel Gott mi dal tip na výborného učitele zpěvu, profesora Konstantina
Karenina. Za ním jsem pak chodila několik
let na Náměstí Míru. Později jsem pokra-

čovala ještě s dalšími profesorkami zpěvu,
p. Matouškovou a p. Smolákovou – Svolinskou. V divadle bych ale jen jako zpěvačka
nevystačila, proto jsem pracovala i na svém
pohybovém projevu. Chodila jsem třeba na
hodiny stepu k Franku Towenovi. Angažmá
v Rokoku pro mě zkrátka znamenalo vstup
mezi profesionály.
Přitom jste ale v divadle měla skvělé
zázemí s prvotřídními spolupracovníky.
To máte pravdu. Byla jsem obklopena
opravdu těmi nejlepšími. Zásadní postavou
byl skvělý ředitel divadla Darek Vostřel. Díky
němu jsme mohli často účinkovat v hudebních programech televize. Byly to oblíbené
pořady, jako Vysílá studio A, Píseň pro Rudolfa III., různé silvestrovské programy a mnoho dalších. Hodně spolupracoval s režisérem
Jaromírem Vaštou nebo později s Jankem
Roháčem. V rádiu to byli především Karel
Krautgartner a Josef Vobruba, tehdejší dirigenti Orchestru Československého rozhlasu,
takže jsme i hodně natáčeli tam. Hlavně Pepík Vobruba nám často vybíral repertoár, ať
už mně, Martě Kubišové, Vaškovi Neckářovi,
Waldovi Matuškovi nebo Karlu Gottovi. Většinou měl dobrý nos.

Po Listopadu 1989 vtrhl na česká
jeviště muzikál Les Misérables, a vy
v něm!
V roce 1992 přišel Adam Novák s nápadem inscenovat tenhle světový muzikál
u nás. Majitelé licence dohlíželi na jeho
dokonalé zpracování, proto byli Bídníci
prvním muzikálem uváděným u nás na
opravdu světové úrovni. Nedlouho před
tím jsem zrovna nahrávala své Broadway
album. V té euforické době na začátku 90. let
o české písničky nebyl moc zájem, a nikdo
z autorů ani moc nepsal. Přišla jsem se proto
za Vladimírem Popelkou s nápadem na album muzikálových melodií. Díky Adamovi
Novákovi jsem na toto album mohla zařadit
i píseň z Bídníků, Knížka snů.
Les Miserablés tedy odstartovali vaši
velkou muzikálovou éru!
Ano. Postupně jsem dostávala spoustu
dalších nabídek. Dostala jsem šanci v těchto muzikálech: Hello, Dolly v Bratislavě,
Mona Lisa, Baron Prášil, Kočky, Mama Mia!
a dalších… Na mém novém pěticédéčkovém výběru poprvé vychází i píseň Memory
z muzikálu Kočky, s českým textem Michaela Prostějovského. Na zmíněném Broadway
albu z 90. let mi ji otextoval Eduard Krečmar. Nově mě čeká účinkování v muzikálu
Michala Davida a Lou Fanánka Hagena,
Muž s železnou maskou, který bude uve-

den na podzim tohoto roku bude v Divadle
Broadway. Na tomto albu vychází poprvé
moje verze slavné písně As if We Never
Said Goodbye z muzikálu Sunset Boulevard
autora Andrew Lloyd Webbera s krásným
českým textem Michaela Prostějovského
„Jednou za život“.
A jsou tu i tři nové muzikálové písničky s textem Zdeňka Borovce. Ten
pro vás asi hodně znamenal, je to tak?
Jde o texty k písničkám, které jsme připravovali na desku s filmovými melodiemi,
které jsem natočila v angličtině. Měli jsme
plán i na české verze, ale to nakonec nevyšlo. Ty texty jsou ale nádherné a rozhodně
si zasloužily žít v písničkách. Proto jsem
je nahrála.
Zdeněk patřil k mým stěžejním autorům.
Spolupracovala jsem s mnoha dalšími textaři. Nikdo pro mě ale neotextoval tolik písní
jako on. Bylo to přes stopadesát textů. První
jeho text, který jsem zpívala, byla písnička
Přejdi Jordán. Zdeněk také skvěle zpracoval
i zmíněný muzikál Les Miserablés. A právě
díky němu jsem v tomhle muzikálu dostala roli Fantine. Nebyli jsme jen kolegové,
ale také přátelé. S ním a jeho ženou jsme
se často vídávali. Byl to jeden z největších
textařů české populární hudby.
Jako hold této textařské legendě jsem
k jeho nedožitým 85. narozeninám, ve svém
výběru věnovala i celé jedno cd, složené
z písní s jeho texty.
Zpátky na jeviště. Dá se říct, že zkušenost z Rokoka, se vám hodila po celou
dobu kariéry?
Určitě. Především v Golden Kids to
opravdu platilo. Jako trio jsme na sebe byli
odkázáni mnohem více než ve velkém divadelním souboru. Byla to dokonalá souhra.
Byli jsme mladí, do všeho jsme měli chuť,
hrnuli jsme se do novinek, hltali jsme hudbu z celého světa. Martin alt, můj soprán
a Vaškův tenor spolu krásně ladily. Byli jsme
zkrátka taková báječně uvinutá vánočka.
Navíc jsme kolem sebe měli skvělé zázemí
s Bobanem Ondráčkem, Zdeňkem Rytířem
a dalšími. Naše popularita byla obrovská.
Dostali jsme šanci v zahraničí. Zazářili jsme
na festivalu MIDEM. Měli jsme našlápnuto
stát se světovými hvězdami. Bohužel přišel
srpen 1968 a všechno bylo jinak.
I přesto, že jsme společně účinkovali jen
rok a půl, dodnes na tu dobu vzpomínám
jako na ohromné životní období.
Když začali být Golden Kids zakázaní, šla jste na trh víc s vlastní kůží.
Byla to pro vás velká změna?
Jedinou skutečnou změnou bylo vlastně
jen to, že jsem byla sama za sebe, bez toho
příjemného zázemí, které jsme jako slavné trio měli. S Vaškem jsme ještě nějakou
dobu zůstali ve dvojici, a spolupracovali
s Bobanem Ondráčkem, Josefem Vobrubou a stejným velkým orchestrem, se kterým jsme jezdili s Golden Kids. Vašek se
svým bratrem pak založil vlastní skupinu
Bacily. Já jsem začala zpívat se skupinu
Strýci Luďka Švábenského a s nimi jsem
odjela na své nejdelší tříměsíční turné do
Japonska a SSSR. Se Strýci jsem vydržela
sedm let. Procestovali jsme téměř celý svět.
Účinkovali jsme v Evropě, Kanadě, Brazílii
a dalších zemích.
A začala jste se stále víc zapojovat
i do organizování koncertů a zájezdů.
Bylo to těžké?
Bylo to náročnější, ale pořád jsem kolem
sebe měla skvělé spolupracovníky. Ať už
to byla kapela nebo vokální můj sbor. Na
pódiu jsem se tak neměla čeho bát. Na rozdíl
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Už od 60. let jste mohla jezdit do ciziny, to je asi pro zpěvačku motor, moci
se setkávat a srovnávat se zahraniční
konkurencí…
Byla to samozřejmě ohromná zkušenost a zároveň inspirace. Jednu dobu
jsme s Jirkou Kornem hodně pracovali
v Německu a zažili přípravu a účinkování
v obrovských show s tisíci účinkujících.
Německá produkce totiž do svých pořadů
zvala zpěváky a soubory ze zahraničí. To
byla obrovská škola. Podobnou školou,
ale třeba i odrazovým můstkem k dalšímu růstu byly festivaly. Například v Riu,
Tokiu, Splitu, Aténách, Istanbulu. Dnes
už většina těchto festivalů, díky možnostem, které nabízí internet, vymizely.
Konají se úspěšně a na světové úrovni jen
ve Vitebsku a v Sopotech, jinak všechny
skončily. Pro mě byly v té době festivaly
důležité proto, že jsem se mohla potkat
s důležitými lidmi z branže. Kontakty do
zahraničí vznikaly právě tam.
Jak moc vám pomáhala znalost cizích jazyků?
Ta byla samozřejmě klíčová. Bez těch by
to ani nešlo. Odmalička jsem se učila cizí
řeči. Dodnes zpívám v němčině, francouzštině, angličtině, ruštině, polštině a taky
jsem zpívala maďarsky, italsky a dokonce
i japonsky. Partneři v zahraničí vždy oceňují
když zjistí, že budu zpívat jazykem, kterému
jejich publikum rozumí.

Foto © František Jirásek

Disk s duety v rámci vašeho kompletu se jmenuje To se nikdo nedoví.
Dá se říct, na kterého kolegu v duetu
vzpomínáte nejraději?
To se vůbec nedá říct! S každým kolegou
byla ta spolupráce příjemná a určitým způ-

Foto © Martin Kubica

od jiných zpěvaček jsem neměla manažera.
Musela jsem se proto dost ohánět. Vždycky
jsem ale měla poblíž někoho, s kým jsem se
mohla poradit a kdo mi pomáhal. Boban Ondráček, Víťa Hádl, Luděk Švábenský, Martin
Kratochvíl, a v mých začátcích i Josef Vobruba. Těm všem opravdu vděčím za mnoho.
Také proto ta jména vlastně pořád opakuji.

sobem i zábavná a vtipná. Krásné písničky
jsem nazpívala s Waldou Matuškou, třeba
Ty můj kvítku medový. Nebo s Karlem Gottem. Náš první duet se, pokud si dobře
pamatuji, jmenoval S láskou. Nezapomenutelná byla také spolupráce s Richardem
Müllerem, Peterem a Mirem Dvorskými.
Dueta jsem nazpívala i s dalšími zpěváky,
například s Michalem Davidem, Martinem
Maxou nebo Petrem Mukem, či Davidem
Deylem a mnoha dalšími. Moje duetové
pilíře jsou ale čtyři: Golden Kids, Walda
Matuška, Karel Gott a Jirka Korn.
Vzpomenete si, které z vašich projektů byly nejnáročnější?
Třeba na natáčení známé show Ein
Kessel Buntes jsme jezdili už týden před
natáčením a od rána do večera zkoušeli
s choreografy i celým ansámblem. Nejen,
že jsem tam zpívala, tancovala, ale i celý pořad v němčině moderovala. To se nepoštěstí
každému…

Vzpomínám také na jedno náročné
vystoupení v západoněmecké televizi.
S Jirkou Kornem jsme vystoupili se směsí
melodií standardů. Kromě zpívání jsme
i hodně tančili, a byli tam i stepovací pasáže.
Připravovali jsme se s anglickým choreografem, kterého nám poskytla televize. S ním
jsme dřeli celý týden ve studiu, nejdřív v Čechách, potom ještě v Německu. Byla to jedna
z nejnáročnějších příprav, jakou jsem zažila.
Náročná bývala i natáčení ve východním
Německu, kde jsme s Jirkou pracovali často.
Žádný podobný pár, jako jsme byli my, totiž
tehdy v Německu, a asi ani v Evropě, nebyl.
Za každým pečlivě připraveným číslem bylo
vždy hodně tvrdé práce.
Disk nazvaný Dlouhá noc mapuje
vaši kariéru až do současnosti…
Na tomto albu můžete kromě tanečních
písní slyšet i klidnější věci, písničky šansonového charakteru, třeba z mého zatím posledního alba Dávno vím svý. Vybrala jsem

písně, které sama považuji za ty nejlepší.
Myslím, že každý posluchač si zde může
najít podle svého příběhu nebo třeba nálady
ten svůj song. Je to zvukově, melodicky,
textově i výrazově velmi pestrá deska.
Když se ohlédnete za svými dvaapadesáti lety v šoubyznysu, jste pyšná na
to, co jste dokázala?
Nerada bilancuji, raději se dívám dopředu a plánuju, ale teď mě okolnosti přinutily se ohlédnout. A když vidím z nahrávek,
videí i fotek, kde všude jsem vystupovala,
co všechno jsem nazpívala, v jakých pořadech jsem účinkovala, kolik jsem nahrála
písní, alb a DVD, myslím, že jsem v životě
nezahálela. Podařilo se mi také prosadit
se v zahraničí, v Německu, Polsku, Rusku,
Japonsku, Brazílii. Mám z toho všeho dobrý
pocit a těším se na všechno další, co mě čeká
a není toho zrovna málo.
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JIŘÍ MALÁSEK 90

ROMANTICKÝ KLAVÍR VE ZLATÉ KOLEKCI
Pouhých padesáti šesti let se dožil legendární tvůrce „romantických klavírů“ pan Jiří Malásek. 7. srpna uplynulo
devadesát let od jeho narození.
syn Petr zcela logicky: první dvě alba jsou
výběrem z instrumentálních sólových nahrávek Jiřího Maláska světových i českých
hitů, které měly ve své době neuvěřitelný
sukces a stále patří mezi stálice českých
domácností. Za úspěchem těchto snímků
stojí nejen citlivý výběr, ale hlavně interpretace, která zvýrazňuje jemné odstíny
melodií s promyšleně atraktivním frázováním. Za většinou aranží těchto skladeb
podle schémat Jiřího Maláska stojí Vladimír Popelka a Václav Hybš. Zde nechybí ty
nejoblíbenější, jako například: Balada pro
Adélku; Měsíční řeka; Lásko; Spoutej mě;
Oh, baby, baby; směs melodií z filmu Pan
Tau a dalších třicet neméně populárních

skladeb za doprovodu Tanečního orchestru Československého rozhlasu, respektive
Orchestru Václava Hybše.
Třetí album je pohledem na osobnost
Jiřího Maláska jako autora (respektive spoluautora s Jiřím Bažantem, případně Vlastimilem Hálou). CD otevírá Píseň o jasmínu
v podání Hany Hegerové, následuje (atypická) Ouplavická polka z prvního televizního
seriálu Tři chlapi v chalupě. Celkem šest
evergreenů (například Milenci v texaskách,
Život je bílý dům či Den je krásný) z prvního
filmového muzikálu Starci na chmelu z roku
1964. Stejný počet skladeb připomíná neméně slavný film z roku 1966 Dáma na kolejích s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli.

Jiří Malásek (společně s Jiřím Bažantem)
byl autorem hudby k televiznímu seriálu
Dobrá voda, jehož titulní melodie zde je
také zastoupena v podání FISYO.
Jako bonusy zde autor kompilace Petr
Malásek zařadil málo známé nahrávky zejména z přelomu padesátých a šedesátých
let, včetně těch klavírně mistrovských pro
čtyři ruce s Jiřím Bažantem (například Tři
strážníci). Před závěrečnou orchestrální
skladbou Exodus (z roku 1964) jsou zde
dvě písně, Podzimní koncert (Jiří Vašíček)
a Varšavský koncert (Karel Gott) s výraznými klavírními sóly Jiřího Maláska.

SU6384-2

Foto © archiv Supraphon

Ač vystudoval práva, hudba se stala jeho
posláním: nejprve se jí věnoval amatérsky,
hudební teorii i hru na klavír studoval pouze
soukromě. Později již jako sólový klavírista
např. s Orchestrem Karla Vlacha nebo Orchestrem Dalibora Brázdy. Od roku 1955
pracoval také pro Československý rozhlas,
kde působil i jako hudební dramaturg. Právě zde se seznámil se skladatelem Jiřím
Bažantem, s nímž později vytvořil známé
a úspěšné hudební skladatelské, aranžérské
i klavírní duo. Kromě Československého
rozhlasu pracoval také pro Československou
televizi a od roku 1970 jako šéfredaktor ve
vydavatelství Panton.
3CD Jiří Malásek Zlatá kolekce sestavil
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LUBOŠ ANDRŠT & ENERGIT
TIME'S ARROW

Na jaře vyšlo u Supraphonu pozoruhodné album Time‘s Arrow s mimořádně zajímavou historií vzniku, o které si
povídáme s kytaristou Lubošem Andrštem.

Zdůvodnil vám tehdy někdo, proč
album nemůže vyjít?
(se smíchem) Oni nemuseli nic zdůvodňovat. Musela se podat žádost, a redakční
rada buď zařadila, nebo nezařadila titul do
vydavatelského plánu na další rok. A i když
ten titul schválila, tak pak často zabralo rok
až dva, než ta deska vyšla. Nějaký čas totiž
trvalo přidělení nahrávacích frekvencí a někdy až rok to, než tu desku vůbec vyrobili.
Nám navíc bylo naznačeno, že naše “prozápadní hudba” a demosnímky v angličtině
vůbec nemají na schválení šanci.
Ale nějaké rozhodnutí na papíře nám na
to pochopitelně nikdo nedal. Prostě jsme se
jen dozvěděli, že album pro tento rok “není
v plánu”. Což se klidně za rok mohlo opakovat. Nám se pak naštěstí podařilo uspět

V jaké podobě se ty původní skladby
zachovaly?
Měli jsme jednak demosnímky, které
si nechal pořídit Hynek Žalčík, který se
v pozici producenta na volné noze album
snažil dojednat, a pak jsem také měl kazetu z koncertu. Když později Indies vydali
reedici dvou jazzrockových alb, zařadili na
ni ty demosnímky jako bonus. Ale ta jejich
kvalita samozřejmě odpovídá době.
Když se vás pak v průběhu let na ten
materiál ptali fanoušci a kamarádi, co
vás od pozdější realizace nejvíc odrazovalo?
No jo, pořád se na to někdo ptal. Já se
obecně příliš neohlížím zpátky. A každá
reinkarnace je velmi ošemetná – zpětně
je obvykle dost těžké vžít a vrátit se do
původní nálady a rozpoložení. Když se ale
potom začali zmiňovat i spoluhráči, že by
to rádi nahráli, začal jsem o tom uvažovat.
A do toho přišel Standa Padrůněk, bratr
původního baskytaristy, že by o to vydání
moc stál, a že by na něj i přispěl. Všechno
tak začalo dostávat jasnější obrysy.
V čem byl největší problém?
Měl jsem strach, abychom z toho neudělali nějaký paskvil. Sádrového trpaslíka.
A také mi bylo jasné, že ty původní skladby
bude potřeba něčím doplnit – přece jen jich
nebylo tolik, něco bylo v té době jen v rozpracovaném stavu, a na koncertech jsme
hráli i standardy, tradiční bluesové dvanáctky a rokenroly. V repertoáru jsme měli
i jednu skladbu od Rolling Stones – přece ji

SU6372-2

nebudeme znovu nahrávat?! I proto jsem
napsal skladbu přímo pro Vláďu Padrůňka.
Později se vše ještě o rok odložilo, protože
jsem měl problémy s uchem.
Z původních spoluhráčů už Vladimír
Padrůněk a Ivan Khunt nebyli naživu.
Zkoušel jste oslovit bubeníka Erna
Šedivého?
My jsme spolu dokonce i chvíli hráli. Jenomže u něj byl nemalý problém se
spolehlivostí. Zkoušky vypadaly dobře, ale
před koncertem si pak dal „fajfku“, a najednou bylo všechno jinak. Mám ho moc rád,
myslím, že jsme pořád kamarádi. Všichni
jsme na něj léta čekali a kdekdo s ním po
jeho návratu z Ameriky chtěl hrát, ale už
to nebyl ten „starej dobrej Ernouš“. Stejně
se nakonec rozhodl pro návrat do Ameriky.
Mezi současnými spoluhráči asi
sotva někoho překvapí baskytarista
„Guma“ Kulhánek a bubeník Jiří Zelen-

Foto © Alan Pajer

Souviselo to i s tehdejším nástupem
jazzrocku?
Jistě. Rock to u nás tehdy neměl lehké
a mnozí hudebně vzdělanější muzikanti v té
době utíkali do doprovodných skupin popových zpěváků. Mě ale vždy nejvíc zajímala
instrumentální stránka věci, takže pro mě
šlo o přirozený vývoj.

s jazzovým albem, kde nebyly texty, které
by bylo potřeba schvalovat.

Foto © Lukáš Kadeřábek

U alba Time´s Arrow asi všichni budou v prvé řadě zmiňovat dobu, která
dělí vznik skladeb a jejich vydání. Není
to už na zápis do knihy rekordů?
To by docela dobře, alespoň u nás, mohlo být. A pro mě je to rozhodně rekord už
jen v tom, že jde o jediné opravdu rockové
album, které jsem nahrál. Pak už jsem se
věnoval bluesové nebo fusion hudbě, s Michalem Prokopem jde o jakousi kombinaci
všeho, ale k čistokrevnému rocku už jsem
se pak nikdy nevrátil.

ka, ale jak jste se potkal s o dost mladším zpěvákem a hráčem na hammondky
Janem Holečkem?
To bylo docela zajímavé. Toho totiž přivedl právě Ernouš.
Jednou mi zavolal a říká: ”Mám kluka, který hraje na hammondky jako Ivan
Khunt. A zpívá taky jako Ivan. Nechtěl bys
ho zkusit?” Tak jsem si poslechl nahrávku,
a zjistil, že to je přesně ono.
Kromě původních skladeb jsou na
albu i dvě pozdější. Proč?
My jsme tehdy hráli poměrně krátce
a těch skladeb jsme tudíž zase tolik neměli. Vzal jsem proto ty, které byly jasné
a mohly se nahrát tak, jak byly. Ty další by se
musely nejdříve upravit, předělat, některé
nebyly ani dokončené. Raději jsem tak na tu
desku dal skladby, které souvisely s Vláďou
Padrůňkem, kterému je věnovaná. I když
vznikly později.
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PO STRNIŠTI BOS

Je nejen nový film, ale také velmi úspěšná audiokniha

Foto © Martin Kubica

Právě přichází do kin film Po strništi bos
režiséra Jana Svěráka, který vznikl podle
knihy jeho otce Zdeňka Svěráka, jenž se
rovněž podílel na scénáři nového filmu.
Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na
dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války
na venkově. Kniha vyšla u nakladatelství
Fragment a na 13. ročníku cen Magnesia
Litera získala Cenu čtenářů. Po půl roce od
vydání knihy ji načetl Zdeněk Svěrák pro vydavatelství Supraphon. Na jaře 2014 vyšla
audiokniha Po strništi bos na CD i digitálně.
Zařadila se mezi audioknižní bestsellery
a dosáhla statutu Zlatá deska.
Producentka mluveného slova vydavatelství Supraphon Naďa Dvorská uvedla:
„Touto audioknihou dokazuje Zdeněk Svěrák, že je jako autor i nejlepším interpretem
svého díla! Jeho obdivuhodné vypravěčské
umění, jakoby filmová obraznost, vtipné
a velmi věrohodné situace, to vše strhne
posluchače k velkému prožitku.“

SU6194-2

Renomovaný vokální ansámbl Cappella
Mariana v čele s Vojtěchem Semerádem přichází s další objevnou nahrávkou Kodex
Speciálník, kterou má vydavatelství Supraphon v distribuci. Jeden z nejdůležitějších
hudebních pramenů pozdně středověkých
Čech, který stojí stále stranou zájmu interpretů, přenese posluchače do posledních
dvou desetiletí 15. století.
Rukopisná sbírka vícehlasých skladeb
známá pod názvem Kodex Speciálník vznikala v Praze v posledních dvou desetiletích
15. století a představuje dnes jeden z nejdůležitějších hudebních pramenů pocházejících z pozdně středověkých Čech. Jeho
obsah se váže převážně k mešní liturgii
utrakvistické církve. V prameni nacházíme
též skladby duchovní neliturgické, stejně
jako repertoár určený pro instrumentální
provozování.
Cappella Mariana představí unikátní
program sestavený z vybraných skladeb,
které z větší části dosud stály stranou zájmu interpretů. Výběr ukazuje rozmanité
a často i překvapivé podoby franko-vlámské polyfonie 15. století, vedle skladeb pocházejících ze západní Evropy nebo Itálie
tvorbu středoevropských autorů a rovněž
osobité kompozice neznámých domácích
hudebníků.
Nahrávka vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Foto © Petra Hajská

CAPPELLA MARIANA
KODEX SPECIÁLNÍK

KTC1571
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MARIE ŠIMSOVÁ

NOVÝ HLAS MÁNIČKY
Po zesnulé Heleně Štáchové, ředitelce Divadla Spejbla a Hurvínka, loutky Máničky a bábinky promluví hlasem
Marie Šimsové. Svého nástupce si ještě stihla vybrat sama Helena Štáchová. Mánička by tak nadále měla zůstat
rovnocennou Hurvínkovou partnerkou, prožívat i své příběhy a disponovat celou řadou autentických vlastností, které
by pomáhaly vytvářet zajímavé situace.
Do souboru Divadla S+H jste nastoupila už v roce 2004. Jaká byla vaše motivace pracovat právě v tomto divadle?
Tehdy mi končila loutkoherecká stáž
v Divadle loutek v Ostravě a osobní důvody
mě vedly do Prahy. Rozeslala jsem žádosti
snad do všech dětských a loutkových divadel, protože pro tuto hereckou cestu jsem
se rozhodla už ve škole. Martin Klásek mě
pozval na pohovor a následně mě přijal
jako elévku.
Kdy jste přišli na to, že máte předpoklady pro interpretaci Máničky?
Zkoumali jsme tyto předpoklady již
v rámci přijímacího pohovoru. Přes léto
jsem pak dostala za úkol připravit si krátký autorský výstup s loutkou Máničky, kdy
jsem zkusila spojit interpretaci s animací.
Máničku jste začala alternovat s Helenou Štáchovou v některých představeních již v minulém roce, ale nikdo

nečekal, že vám tuto roli již tak brzy
předá definitivně. Jak vnímáte tuto
situaci?
Především soucítím s rodinou a všemi
blízkými, kteří se s Helenkou museli rozloučit. Divadelní situaci vnímám jako divadelník – každý den přicházejí děti a chtějí
prožívat dobrodružství svých oblíbených
hrdinů. Takže pro mě je zásadní tato každodenní práce pro děti, abychom jim i nadále
přinášeli chytré, milé, zábavné a také trochu
poučné příběhy.
Zaznamenala jste již nějaké ohlasy
na vaší interpretaci?
Zatím jsou všichni moc milí a drží mi
palce.
Udílela Vám Helena Štáchová nějaké
rady ohledně interpretace a hereckého
uchopení této populární postavičky?
Samozřejmě. A byly to vždy rady cenné,
přesné, praktické, předávané s trpělivostí

a humorem. Neméně prospěšnou školou
pro mě ale byla všechna ta léta, kdy jsem ji
mohla pozorovat při práci. Byla to skutečně
skvělá herečka.
Jak vnímáte charakter Máničky, její
vývoj až do dnešních dnů a máte s ní
nějaké konkrétní plány?
Zcela určitě souhlasím s tím, jak, a že vůbec, se Mánička vyvíjela v čase. Vidím v tom
paralelu vývoje sebevnímání a sebeurčení
ženy v druhé polovině 20. století. Ženský
element se v Divadle S+H upevnil, což se
ostatně projevilo i ve vytvoření bábinky –
paní Kateřiny. Mánička by i nadále měla
zůstat rovnocennou Hurvínkovou partnerkou, prožívat i své „plnokrevné“ příběhy
a disponovat celou řadou autentických
vlastností, které by pomáhaly vytvářet zajímavé situace. Předpokládá to samozřejmě
šikovné autory, nemyslím ve smyslu pouhé
znalosti postav, k napsání opravdu dobré
hry je zapotřebí určitě víc.

Jak to bude s paní Kateřinou – Mániččinou bábinkou – přebíráte interpretaci i za ní?
Hledáme barvu, abychom dosáhli určitého kompromisu, protože věkový rozdíl
se zde projevuje výrazněji než u Máničky.
Bábinka bezpochyby „omládne“, ovšem
když s ní Helenka začínala, byla sama ještě
mladší, než jsem teď já
Na čem nyní pracujete a co chystáte
do budoucna?
Přebírám stávající repertoár, a to
i v němčině. Na tomto místě bych chtěla
požádat diváky a příznivce o trpělivost
a pochopení naší současné nelehké situace.
A již také zkoušíme novou hru pro nejmenší
diváky Hurvínek v Hajanech, kterou ještě
napsala Helena Štáchová.

Foto © archiv D S+H
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KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA
SUKA: DVOŘÁKA NELZE HRÁT
BEZ PŘIDANÉ HODNOTY
Mladí hudebníci sdružení v Klavírním kvartetu Josefa Suka, jsou špičkoví interpreti, na pódiích úspěšní a osobně
pokorní ke světu hudby. S upřímnou úctou hovoří o učitelích, své vzory důsledně titulují Mistr s velkým M,
o vystoupeních a prezentacích mluví jako o příležitosti – „máme tu čest“… Sympatické hudební seskupení (houslista
Radim Kresta, violistka Eva Krestová, violoncellista Václav Petr a pianista Václav Mácha) má za sebou řadu vítězství
v mezinárodních soutěžích, vysoce hodnocená vystoupení doma i v zahraničí. A nyní i nové CD – Klavírní kvartety
Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Představuje se tu jako výtečně sehrané komorní těleso. O nové desce jsme hovořili
s Evou a Radimem Krestovými.

Foto © Daniel Havel

Touto nahrávkou úspěšně navazujete na bohatou českou komorní
tradici, na které osobnosti či soubory
nejvíc?
R: Logicky navazujeme na naše profesory. Já jsem žákem pana profesora Václava
Snítila; to byl úžasný člověk, člen Vlachova
kvarteta, Českého noneta a Smetanova tria.
Eva byla studentkou pana profesora Pazdery, člena Stamicova kvarteta. Václav Petr je
žákem profesorů Michala Kaňky a Daniela
Weisse a klavírista Vašek Mácha studoval
u Mistra Ivana Moravce. To všechno jsou
obrovská jména, každý nás něčím inspiroval. V neposlední řadě jsme měli v průběhu

celého studia kontakt s houslovým virtuosem Mistrem Josefem Sukem.
Znali jste se s ním dobře?
R: On se v podstatě nevěnoval pedagogické praxi; jeho nejvýznamnějším žákem
je vynikající houslový virtuos Ivan Ženatý,
což je - v nejlepším slova smyslu - na jeho
hře slyšet. Já se s Mistrem Josefem Sukem
v průběhu houslové dráhy setkával také
v souvislosti se svým komorním orchestrem. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat. Mistr Suk ovlivňoval nejen houslové
osobnosti, ale celé komorní soubory, také
zejména vynikajícími nahrávkami Suko-

va tria, které nahrálo naprosto stěžejní
komorní díla. Takže se dá říci, že ovlivnil
i nás.
Dvořákův klavírní kvartet je rozsáhlý a náročný, kterou jeho část máte
nejraději? A která pro vás byla při nastudování nejobtížnější?
E: Každý člen kvarteta má asi rád jinou.
Třeba druhou větu začíná cello nádherným
sólem, tak si myslím, že cellista Vašek Petr
bude mít nejradši právě tuto větu; já jako
violistka mám moc ráda třetí větu, je hodně
členitá, veselá i poetická.
R: Druhý Dvořákův kvartet op. 87 je

vynikající a zároveň interpretačně zvlášť
náročný. Uvědomuji si to například v souvislosti s jinými skladbami. Kvartet hrajeme často na koncertech spolu s Klavírním
kvartetem Johannesa Brahmse č. 1 op. 25.
Obě jsou to obrovská díla. Brahms má 43
minut, Dvořák bezmála 38 minut.
R: U Brahmse je forma - výstavba skladby neuvěřitelná, je to jeden „velký chrám“,
v podstatě velká symfonie. Dvořákův klavírní
kvartet má taktéž dokonalou formu, nicméně je to docela jiná skladba. Vše je v první řadě
podřízeno inspiraci. Skladatel sám říkal, jak
se mu témata jen hrnou, psal a psal, a přitom
se mu to „rojilo“, až nestíhal zapisovat.
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Jak se to projevuje při interpretaci?
Na první – klamný - pohled se zdá, jakoby
bylo Dvořákovo dílo o něco jednodušší než
Brahmsovo, ale není! Má to totiž jeden veliký háček: Dvořáka nelze hrát bez tzv. „přidané hodnoty“. Můžete zahrát vše správně,
každou notu, a nemusí to být stále ono.
Pokud tam chybí něco, co vás prostě chytne
za srdce, pak Dvořák není „celý“. Brahms je
úžasná hudba, milujeme ho a hrajeme velmi
rádi. Ale tuto hudbu lze hrát přesně tak, jak
je napsaná, zatímco Dvořáka musíte hrát
se speciálním vcítěním. S vědomím toho,
že hrajete někomu pro potěšení a musíte
mu, chcete, předat emoce, které v této
hudbě jsou.
E: To je možná i odpověď na otázku, co je
na tom těžké – musím říci, že u Dvořáka je
extrémně náročné – tedy spolu s nácvikem
intonace – právě vyjádřit jeho mimořádnou emocionalitu a přitom zachovat ve
skladbě řád.
Klavírní kvarteto je podle vašeho
vyjádření ideální hudební formace,
protože pro milovníka komorní hudby
skýtá řadu možností. A dokáže téměř
nahradit celý orchestr.
E: Ano, je to přesně tak, protože klavír
dokáže zahrnout spoustu harmonií vlastním orchestru. Spolu se smyčci je možné
vytvořit spoustu barev, se kterými se dá
pracovat navíc. Máme to o to těžší, ale když
se skladba povede, nádhera!
R: Kvarteto dokáže vyjádřit také atmosféru naprosto intimní - díky smyčcům tu
nejkomornější náladu. Na druhé straně díky
klavíru můžeme zahrát dynamicky naprosto monumentální místa. Proto je pro nás
osobně forma klavírního kvarteta ideálem
komorního vyžití.
Jste však zároveň hodně flexibilní,
hrajete i v různém obsazení.
R: Ano, my hráváme na koncertech i jako
duo, smyčcové trio nebo jako klavírní trio.
V podstatě v různých formacích, které se

nabízejí a které si pořadatelé přejí. Absolvovali jsme i koncerty jako sólisté na jednom
večeru, každý se svým sólovým koncertem
za doprovodu komorního orchestru.
Klavírní kvartet Josefa Suka, který představujete na cédéčku, má zajímavou první větu – jakoby výbuch
mladého bouřliváka. Nejdřív si člověk
řekne, že je to zcela jiné, než hudba
Antonína Dvořáka. Pak skladba pokračuje, a v dalších větách to je najednou
jinak, je tam lyrika, jemná poezie. Jak
vnímáte rozdíly i sounáležitosti obou
skladatelů?
R: Suk tvořil svůj kvartet pod dohledem Antonína Dvořáka, který mu ovšem
nechal – a je to na té hudbě slyšet! – velice
mnoho volnosti. Svým způsobem respektoval sedmnáctiletého, emocionálně nabitého mladého člověka. Když jsme tuto
skladbu studovali, což vlastně bylo od
počátku naší komorní kvartetní existence, hned zkraje jsme se potýkali s jedním
problémem. První téma je – jak i vy říkáte –
výbuch. Má obrovskou dynamiku, je to velmi strhující hudba. My jsme se museli hned
vyrovnat s tím, aby to v dalších hudebních
částech skladby nebylo jen takříkajíc „ode
zdi ke zdi“. Abychom v díle našli více různorodějších momentů, které tam jsou, ale
musíte je interpretačně objevit. A chce to
opravdu čas, aby dílo v umělcích, kteří je
interpretují, nějakým způsobem vyzrálo
tak, aby ty výbušné dynamické prvky brali
s nadhledem, a zase v klidnějších místech
dokázali vyjádřit niternější emoce.
E: Často se zmiňuje, že Suk psal toto
dílo už pod Dvořákovým vedením, ale
ten Sukovi místa, zvukově možná někdy
až přeforsírovaná (ve skladbě se objevuje
velmi často dynamické znaménko „fff“),
schválil. A nechal mu to tak. Přitom Dvořák
jako vyzrálý a zkušený skladatel komorní
tvorby by to tak sám nenapsal. Ale já mám
pocit, že v Sukovi podpořil jeho mladickou

vášnivost a rozbouřenost. A nechal ho jít
vlastní cestou.
Svědčí o kvalitě učitele, když nechá
osobnost, aby vyzrála po svém. Předá
mu, co může, ale nemanipuluje ho.
E: Suk nakonec kvartet Antonínu Dvořákovi věnoval, a označil jej opusovým č.
1. – i když již předtím napsal klavírní trio
a další skladby. Z toho je vidět, jak si Dvořáka velice vážil a ctil.
Je to vaše debutová deska?
E: Vlastně tak docela debutová není,
nahráli jsme už dvě cédéčka v Itálii jako
ceny za vítězství v soutěžích.
R: Natočili jsme tehdy stěžejní díla
Johannesa Brahmse, Klavírní kvartet č. 1
a Klavírní kvartet č. 3. Na CD s Brahmsovým
3. kvartetem jsme přidali Klavírní kvartet
Gabriela Fauré č. 1 op. 15 a k Brahmsovu kvartetu č. 1 Mahlerův klavírní kvartet.
Co byste chtěli vydat na CD příště?
R: Rádi bychom natočili Klavírní kvartet
Bohuslava Martinů, hrajeme ho už dlouhá
léta a snad již dozrál k nahrávce. Snažíme
se též inspirovat i tvorbou některých soudobých skladatelů, jako je např. Jiří Gemrot,
který pro nás napsal klavírní kvartet. Jeho
skladby jsou emocionálně nabité a kvartet
nám skvěle sedí. Nechci předbíhat, nicméně
ten bychom také rádi natočili.
Jiří Gemrot byl i hudebním režisérem této vaší desky, že?
Ano, je to skutečně všestranný umělec,
nejen vynikající skladatel a skvělý pedagog – je mým kolegou na Pražské konzervatoři –, ale také excelentní hudební režisér
působící v Českém rozhlase. Všechno slyší,
nic neodpustí.
Což je dobře!
E: A v neposlední řadě bychom moc rádi
natočili klavírní kvartet lotyšského soudobého skladatele Peterise Vaskse. Je to dílo
monumentální a úžasné, hrajeme je velice
rádi a zaslouží si pozornost.

Koncertujete také v rámci koncertních sezon Českého spolku pro komorní
hudbu. Plánujete další vystoupení?
R: Na koncertech Českého spolku pro
komorní hudbu hrajeme rádi. Vystupovali
jsme letos v lednu ve Dvořákově síni Rudolfina, další koncert budeme co nejdříve
dojednávat.
E: Především díky Českému spolku pro
komorní hudbu jsme přišli více do povědomí domácího publika. Jsme velmi vděční
a vážíme si ceny ČSKH nejlepšímu komornímu souboru za rok 2014.
Byli jste úspěšní na řadě prestižních
mezinárodních soutěží, seznam získaných ocenění je bohatý. Které z nich
bylo rozhodující a pomohlo vám proniknout do světa?
E: Především to bylo vítězství v soutěži
Premio Trio di Trieste, díky němuž jsme
získali zastoupení agentury i velké možnosti koncertování v zahraničí.
R: Tato soutěž byla pro nás hodně důležitá, pro komorní tělesa v obsazení s klavírem
je to v mezinárodním měřítku jedna z nejuznávanějších soutěží. Pro naši uměleckou
dráhu nám vítězství v této soutěži opravdu
velmi pomohlo.
Než jste si dali název Klavírní kvarteto Josefa Suka, jmenoval se váš soubor Ensemble Taras. Proč Taras?
R: Když jsem založil klavírní trio, což je
už více než deset let, hledal jsem pro ně příhodný název. Musím říct, že hledání vhodného názvu je samostatná disciplína; když
jsem procestoval všechny slovníky, a pořád
nenalezl nic vhodného, tak jsem si řekl, že
zvolím název podle něčeho či někoho, koho
mám opravdu rád. A já miluju hudbu Leoše
Janáčka, zvláště jeho Tarase Bulbu…
No ovšem - Taras, že mě to hned nenapadlo! Trio se pak rozšířilo a ustálilo
v takovém složení jako je teď. A vy jste
je pojmenovali po houslistovi Josefu
Sukovi.
R: Změnu názvu nám navrhnul právě
Český spolek pro komorní hudbu s laskavým svolením paní Marie Sukové, manželky
houslisty Mistra Josefa Suka. Sukovo trio,
které máme tu čest následovat, byl pojem,
obrovská a slavná komorní tradice. A pro
nás velká zodpovědnost, takže máme co
dělat…

Foto © Martin Kubica

Jaké máte plány pro nejbližší měsíce?
E: Na přelomu srpna a září nás čeká
turné v Japonsku, na které se moc těšíme,
zvláště na to, že budeme hrát s Panochovým kvartetem Dvořákův sextet. A také
Dvořákův a Sukův klavírní kvartet. Dále
budeme mít koncerty například v Itálii, na
Slovensku, také v Praze na Dnech soudobé
hudby a na jaře 2018 turné v Brazílii.
Chcete ještě něco dodat k Dvořákovsko-sukovské desce?
E: Ještě jsme neřekli to nejdůležitější!
Naše CD jsme věnovali paní Marii Sukové;
byla velice dojatá, když jsme ji to řekli. Je
pro paní Sukovou „z celého srdce“. Tak jsme
si také zvolili motto našeho CD „..Se srdcem
na dlani“ a věříme, že i posluchači budou
při poslechu našeho CD této krásné hudbě
oddáni stejně, jako my.
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