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ALBOVÝ DEBUT

MICHAL HORÁK – Michalovo cédéčko
Michal Horák je mladý nadaný písničkář a multiinstrumentalista, který
dokáže zaujmout svými originálními texty a svérázným humorem. Patří
k představitelům nové písničkářské generace, která se na scéně objevila
po nástupu Tomáše Kluse a Xindla X. Svým debutovým albem se řadí
k interpretům, jakými jsou Pokáč a Voxel. Ty na albu můžeme slyšet v písních
Netušim a Nemusí bejt. Do povědomí širší veřejnosti se Michal Horák
dostal už dříve vydanými singly (V 7:25, Hej teto! nebo Vysokoškolskej song)
zveřejněnými společně s videoklipy prostřednictvím YouTube. Pravidelně
koncertuje po celé republice a předskakoval například i svým vzorům Tomáši
Klusovi nebo Pokáčovi. Žánrově se repertoár alba rozpíná v oblasti folku,

chytlavými popěvky má blízko k populární hudbě, ale patrná je i Michalova
inspirace v oblíbených žánrech, jako jsou jazz a swing, nebo v okouzlení
atmosférou kabaretních vystoupení. Většina skladeb vzniká čistě písničkářským
přístupem, nicméně interpret si přizval i řadu blízkých hudebníků, kteří
dotvářejí a zpestřují zvuk alba o smyčcové a dechové nástroje nebo
v několika případech o perkuse a bicí nástroje. O produkci nahrávky se stará
producentské duo Martin Havlen a Niko Jalauzidis z libereckého Resound
studia. Půjde rozhodně o jeden z nejzdařilejších debutů letošního roku, který
má ambici autora definitivně etablovat na české hudební scéně.
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TIP MĚSÍCE

LIVE KONCERT

LUCIE BÍLÁ
Ta o mně

LUBOŠ
POSPÍŠIL & 5P
Live!!! Ostrava

Foto © Lenka Hatašová

Po více než třech letech od vydání alba
Hana se Lucie Bílá vrátila do bratislavského
studia Littlebeat, aby zde natočila
své nové studiové album Ta o mně.
Leitmotivem je láska ve všech možných
podobách a radost ze života. Na rozdíl od
předchozího platinového alba Hana se
základní autorská sestava Martin Šrámek –
Andrej Hruška – Katarína Knechtová na
novince rozrostla o další zvučná jména,
jakými jsou Marek Ztracený (Mám ráda
život a Protože), dvojice Jan Vávra – Jana
Infeldová ze skupiny Jananas (3 dny a Cirkus bude), Marcell (Nadechnout),
Zuzana Mikulcová (Léto), Patricie Fuxová (Nevěřím) či Jana Kirschner (Pojď
klidně spát). Album produkoval Martin „Maxo“ Šrámek, o mix se postaral
Andrej Hruška a mastering provedl Miroslav Chyška. Vzniklo tak mimořádné
album silných písniček v současné, ale přitom ne účelové zvukové produkci,
korunované skvostným pěveckým výkonem Lucie Bílé.

NOVINKA

CHINASKI – 11
Nová deska skupiny Chinaski s názvem
11 představuje symbolickou novou kapitolu
v historii kapely – jde totiž o první album
v aktuální nové sestavě. Písně vznikaly
většinou spontánně, často v šatně po
koncertech – díky tomu zachycují syrovou
energii, kterou kapela vládne během
živých vystoupení. Na části alba se jako
producent podílel Sacha Skarbek (Adele,
Miley Cyrus, James Blunt) nebo Reinhold
Mack (Queen, Rolling Stones).

Úspěšný písničkový repertoár z posledních
přibližně čtyř dekád, nyní pódiově
zachycený s aktuální variantou kapely
5P. Jako jednomu z mála plus minus
sedmdesátníků se Pospíšilovi podařilo
trvale propojit jeho ojedinělý tenor
a kvalitní songy s až o dvě generace
mladšími muzikanty. V ostravském klubu
Parník bylo na dvou koncertech natočeno,
následně sestříháno a k vydání připraveno
celkem 16 nahrávek, dosahujících stopáže
osmdesáti minut. Mix a mastering Víta
Beneše potřebně technicky prospěl,
ale zcela zachoval pódiovou energii i autenticitu. Součástí CD je
dvacetistránkový booklet s desítkami fotografií, atraktivně ukazujících vše
výše popsané a doplňujících to poslouchané.

JUBILEJNÍ REEDICE

OLYMPIC
Pták Rosomák
Padesát let od původního vydání znovu
vychází Pták Rosomák, hudebně dospělejší
projekt Olympiku. Poslední v klasickém
obsazení, tedy ještě s baskytaristou,
zpěvákem a textařem Pavlem Chrastinou.
Jde o poslouchání s puncem českého
bigbítu, postavené na nezaměnitelných
písničkách zásadní autorsko-interpretační
dvojice Janda–Chrastina, sympaticky
pěvecky doplněné Janem „Sorry“
Pacákem a Ladislavem Kleinem. Vinylová
podoba nabízí rekonstruovaný zvuk a
obal, tentokrát poprvé reedičně doplněný i originální vystřihovánkou
Ptáka Rosomáka, určenou k otáčkám na gramotalíři. Cédéčková stopáž
pak obsahuje devět bonusů: vedle variantních českých verzí některých
základních songů také písně singlové a časově související s nahráváním
a vydáním alba.

NOVINKA
DOPORUČUJEME

MIRAI
Arigatō
Česká kapela Mirai dva roky po debutu
Konnichiwa vydává svoji druhou
desku, která i tentokrát nese japonský
název Arigatō. Již na počátku roku ji
předznamenal singl Øtchi a později přidali
další Hometown. Tuto dvojici na desce
kapela doplnila o dalších devět písní,
v nichž si hráli s různými trendy od r‘n‘b á la
Billie Eilish, přes hardcore až po ukulele
pop. K jedné z nich přidal svůj hlas i Ben
Cristovao. Zvuk nahrávce pomáhal udávat
producent Ondřej Fiedler, který se osvědčil
ve spolupráci s Lenny.

MŇÁGA A ŽĎORP
Třecí plochy
Mňága a Žďorp vydá čtrnácté studiové
album nazvané Třecí plochy. Obsahuje
12 písní a otvírákem je předělávka písničky
Je to nejistý od J. A. R. Po úspěšné
spolupráci na albu Třínohý pes se kapela
znovu rozhodla natáčet s producentem
Milanem Cimfem ve studiu Sono. Některé
písničky se vyklubaly ze starších demáčů,
jiné vznikly letos. Jak už název desky
napovídá, ústředním tématem jsou vztahy.
Na Třecích plochách figuruje i řada hostů.
Těmi stálými, kteří s kapelou v létě objeli
i několik festivalů, jsou bývalý člen Buty
klávesák Milan Nytra a zpěvačka Jitka Andrášková. Na albu uslyšíte i Luboše
Novotného z Druhé trávy a dechovou sekci kapely Brass Avenue.
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MIMOŘÁDNÝ PROJEKT

INDIE-POPOVÁ NOVINKA

DAGMAR
PECKOVÁ,
DAREK KRÁL
The Magical Gallery

LANUGO
Lanugo, 2019

Nápad na album The Magical Gallery,
obsahující skladby inspirované
mistrovskými díly světového malířství, nosil
skladatel a producent Darek Král v hlavě
spoustu let. Postrádal však to hlavní – hlas,
který by dokázal v nahrávce vykreslit vše
potřebné. Dagmar Pecková byla celému
projektu velmi nakloněná. K projektu
byly přizvány i další osobnosti ze světa
klasické hudby: harfistka Jana Boušková,
violoncellistka Zuzana Dostálová, Epoque
Quartet a tenor Richard Samek. Na albu se
objevily skladby inspirované obrazy mistrů francouzských (Degas, ToulouseLautrec, Monet, Manet), italských (Modigliani, De Nittis), rakouských (Klimt,
Schiele), předlohami se stala také plátna Vincenta Van Gogha a Johna
Singer Sargenta. O texty skladeb se postarali Luciano Lagazzi, Guillaume
Basset, Kate Hamsíková, Radka Stahr a nahrávání probíhalo v prestižních
studiích All Senses Production a SONO za zvukové režie Štěpána Škocha.

PRO DOBROU NÁLADU

PÍSNIČKY PRO
VESELÉ DĚTI
A JEJICH RODIČE

„Drobky v peřinách a v deset klid“. Tak
zní úryvek jedné z 10 písní na novém albu
indie-popové kapely Lanugo. Kapela
vkročila do světa rodičovství se vším, co
k tomu patří, a zvědavě pozoruje obyčejné
momenty své nové reality bez růžových
brýlí. Zpěvačka Markéta Foukalová
proměňuje prchavou každodennost
v magické okamžiky, ve kterých se
čas zastavil, a my tak máme příležitost
uvědomit si, že to nejpodstatnější, co
se v našich životech děje, je zpravidla
nejméně vidět. S novou nahrávkou producent Viliam Béreš posouvá zvuk
skupiny do dosud neprozkoumaných vod, zůstává však v kontrastu věrný
melancholické lince, která tradičně a umanutě spojuje většinu tvorby
kapely. Lanugo, 2019 je současnou deskou plnou svěžího zvuku a hravého
experimentu.

NOVĚ NA VINYLU

MICHAL TUČNÝ
Snídaně v trávě

Výběr skladeb nejen na dětské diskotéky,
oslavy a karnevaly, ale také pro zábavy
všeho druhu, k tanci a poslechu doslova
pro každého. Známí zpěváci a originální
nahrávky. Dětské hity prověřené časem
i melodie z nových pohádek a večerníčků.
Kompilace populárních písniček
s humornými texty pro dobrou zábavu
posluchačů všech generací. Toto album
zaručeně pobaví, rozveselí a roztančí děti
i dospělé.

Největší country hity, tentokrát na vinylu!
Výběrů úspěšných písniček Michala
Tučného existuje řada, ale tento je výrazně
posílen faktem, že vznikl ještě za jeho
života a přispění. Na jarní úspěšnou CD
reedici klasického kompilačního alba
Michala Tučného nyní navazuje i její
elpíčková podoba. Vinylová stopáž dovolila
vybrat jedenáct písniček – co název, to
skvělá kapitola z historie moderní české
country hudby. Nový remastering a tradiční
nosič zvuku jsou potěšením pro ucho a
oko všech, kteří si stále nehodlají zvyknout
na nehmotné sdílení a poslouchání muziky. Obsah kompilace byl sestaven
ve spolupráci s Tučného rodinou, stejně jako graficky stylový obal, nabízející
fotografie K. Kerlického a skrývající malé textové překvapení. Po řadě let je
tu tedy znovu vinylová podoba country hudby, která ani po více než třech
desítkách sezón nezestárla.

TIP NA VÁNOCE

DECHOVKA

24 VÁNOČNÍCH
HITŮ

DECHOVÁ HUDBA
SUPRAPHON
Jen mi hraj, kapelo.
Novinky Dechové hudby
Supraphon – 1976

Legendární české vánoční šlágry i velké
vánoční hity posledních let na nové
kompilaci. Dvacet čtyři snímků tvoří
originální adventní kalendář s největšími
hvězdami české populární hudby (Karel
Gott, Lucie Bílá, Waldemar Matuška, Václav
Neckář, Eva Pilarová, Helena Vondráčková,
Karel Černoch ad.). Poprvé na CD vychází
nahrávky Už z hor zní zvon (4 Tenoři)
a Vánoce na míru (Ewa Farna). Všechny
písničky na albu doslova „voní“ Vánocemi.
Jako bonus je zařazena nestárnoucí
melodie Karla Svobody z filmu Tři oříšky pro
Popelku.

Novinka pro milovníky dechovky! Připomeňte
se písně Jen mi hraj, kapelo, Nezapomeň, Ze
všech jediná, Trubka jásá (Pro Evičku), Mám,
nebo nemám, Osamělou pěšinou, Vyhrávali
muzikanti a další v podání Dechové hudby
Supraphon Jindřicha Bauera. Původní LP
album vydal Supraphon v roce 1977, nyní titul
vychází poprvé digitálně.
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TOP TIP

REEDICE SLAVNÉHO ALBA

KEANE
Cause And Effect

THE BEATLES
Abbey Road
(50th Anniversary Deluxe
Edition)

Britští Keane se před šesti roky rozhodli, že
si dají pauzu, aby se mohli věnovat svým
sólovým projektům. Výsledkem toho jsou
dvě alba Toma Chaplina a jedno projektu
Tima Rice-Oxleyho a Jesse Quina Mt.
Desolation. Na sklonku loňského roku
se ovšem vrátili zpět do studia, aby zde
připravili své páté album Cause And
Effect. Jedenáct písniček, které se v deluxe
edici rozrostou o dalších pět skladeb,
bude poněkud melancholičtějších, jelikož
odrážejí porozchodový stav hlavního
skladatele kapely Rice-Oxleyho. Natáčelo se v jeho vlastním Sea Fog
Studios a společnost jim tam dělal producent Dave Kosten, jehož práci
můžete znát například z nahrávek Bat For Lashes, Everything Everything
nebo Mariny And The Diamonds.

PRÁVĚ VYCHÁZÍ

JAMES BLUNT
Once Upon a Mind
James Blunt na sebe strhl pozornost
v roce 2004, kdy debutoval albem Back
To Bedlam. Singl You’re Beautiful se stal
pomyslnou hymnou roku a Bluntovi vynesl
pět nominací na Grammy. Posluchače
zaujalo Bluntovo nesporné charisma,
jeho líbivý vzhled i romantizující příběh
vojáka nasazeného v Kosovu. Pro české
fanoušky byl též pikantní jeho vztah
s českou modelkou Petrou Němcovou.
S dalšími deskami se Bluntovi už tolik
nedařilo, přesto si udržel popularitu
i zájem posluchačů. Loňská nahrávka Moon Landing však byla jeho velkým
návratem na výsluní. Na pátém studiovém albu Once Upon a Mind se
vrací zpět k tomu, co umí nejlépe. A to jsou klasické písně, které chytnou
za srdce. Na albu tak lze nalézt balady, popové skladby či lehký náznak
country.

NOVINKA

LIAM GALLAGHER
Why Me? Why Not.
Liam Gallagher svým debutovým sólovým
albem As You Were zaznamenal velký
úspěch. Dobyl s ním vrchol britského
i irského žebříčku, vysloužil si nominaci na
Brit Award, několik prestižních hudebních
magazínů jej zařadilo do svých výročních
žebříčků a on sám se stal hlavní hvězdou
hudebních festivalů. Na své druhé album
Why Me? Why Not., které začal nahrávat
v dubnu loňského roku, upozornil v červnu
singlem Shockwave a ten se během
několika málo týdnů stal jeho největším
sólovým hitem. Na desce ho doplní další
desítkou skladeb, respektive třinácti v případě deluxe edice. Nahrával
je opět se dvojicí slavných producentů – Gregem Kurstinem a Andrew
Wyattem, kteří dříve spolupracovali s Miley Cyrus, Kelly Clarkson, Siou či
Beckem, a k nim se přidali navíc ještě Simon Aldred a Adam Noble.

Jedna z nejdůležitějších kapel hudební
historie The Beatles vydala 27. září reedici
slavného alba Abbey Road. Ikonická
fotografie kapely přecházející přes přechod
pro chodce byla totiž vyfocena fotografem
Ianem Macmillanem 27. září přesně před
50 lety. Abbey Road, které debutovalo
na první příčce britských i amerických
žebříčků, kde se drželo 17 týdnů, se
vylisovaly miliony kusů, v roce 1995 si
deska vysloužila uvedení do Grammy
Hall of Fame za nahrávku neupadající
kvality a historického významu a album dodnes zůstává nejprodávanější
studiovou deskou kapely. Deluxe edice alba obsahují knihu s komentářem
Paula McCartneyho, historika Beatles Kevina Howletta, poznámky ke
každé ze skladeb, esej od hudebního publicisty Davida Hepwortha, která
reflektuje vliv alba, dříve nevydané fotografie, které z většiny zachytila Linda
McCartney, ručně psané texty, korespondenci Beatles, tehdejší reklamní
letáky a mnoho dalšího.

DOPORUČUJEME

RINGO STARR
What’s My Name
What’s My Name je další z procítěné a po
domácku vyrobené tvorby Ringo Starra,
kterou nahrával opět doma ve svém studiu.
Na desce klasicky nechybí Ringovi přátelé,
mezi kterými je například Paul McCartney,
Joe Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart,
Benmont Tench, Steve Lukather, Nathan
East, Colin Hay, Richard Page, Warren
Ham, Windy Wagner, Kari Kimmel a další.

METAL TIP

KO N
The Nothing
Svou nejtvrdší desku slibují fanouškům Korn. Připravili nahrávku The
Nothing, která je značně poznamenaná tragickým úmrtím manželky
frontmana Jonathana Davise. Ten sám uměl vždy vyzdvihnout ty nejtemnější
a nejhlubší lidské emoce v jejich nejsurovější formě. Korn (psané často
jako Ko n) je americká metalová
kapela založená roku 1993, původem
z Bakersfieldu, Kalifornie. Korn prodali ve
Spojených státech více jak 16,5 milionu alb,
přičemž obdrželi šest nominací Grammy,
z toho dvě vítězné. Navíc jsou považováni
za tvůrce nového metalového stylu, tzv. numetalu a Nové Vlny Amerického Heavy
Metalu.

ŘÍJEN 2019

ORIGINÁLNÍ HUDEBNÍ POHÁDKA

K ZAMYŠLENÍ

RADŮZA
Uhlíř, princ a drak

MARIE
SVATOŠOVÁ,
ALEŠ PALÁN
Neboj se vrátit domů

Nevšední pohádka písničkářky Radůzy
upoutá posluchače originálním jazykem,
který je velmi muzikální, poetický a hravý.
Spolu s Radůzou si v pohádce, která
byla původně napsána jako divadelní
hra, zahráli a zazpívali herci Národního
divadla: Anna Fialová, Lucie Polišenská,
Radúz Mácha, Igor Orozovič a Jiří Suchý
z Tábora. Hudební doprovod písní vznikl
použitím celé řady tradičních i netradičních
hudebních nástrojů ve spolupráci Radůzy
s multiinstrumentalistou, aranžérem
a vyhledávaným studiovým hráčem Josefem Štěpánkem. Booklet
audioknihy obsahuje texty všech písniček a ilustrace pohádkových postav od
renomované výtvarnice Lucie Dvořákové v kombinaci s fotografiemi herců.

Marie Svatošová je lékařka, spisovatelka,
zakladatelka hospicového hnutí v České
republice. Se svými přednáškami neúnavně
objíždí republiku a propaguje paliativní péči.
Mluví pozitivně o tématu tak zásadním, ale
i vytěsňovaném, jako je smrt. Aleš Palán,
spisovatel, novinář, autor mnoha knižních
rozhovorů, držitel ceny Magnesia Litera a ceny
Kniha roku Lidových novin, je její kamarád.
V zasvěceném dialogu se i díky jeho otázkám
dozvídáme mnoho o příbězích lidí, s nimiž se
Marie Svatošová setkala a na nichž demonstruje svůj způsob uvažování a sílu
své víry. Od poslechu tohoto rozhovoru se posluchač neodtrhne snadno,
bude mít totiž možnost setkat se s odpověďmi na základní problémy života
a jeho konce. Nebude ovšem chybět ani humor, protože ten je nedílnou
součástí života.

TIP PRO DĚTI

Foto © Martin Kubica

JIŘÍ LÁBUS
Bergman: Kryštofova myš

NOVINKA

DIVADLO SPEJBLA
A HURVÍNKA
Taťuldo, zhasni!
Novinkové album z dílny Divadla Spejbla
a Hurvínka pokračuje v linii zábavných
i trochu poučných příběhů věcí kolem
nás. Po vesele napínavé historii vysavače
a žvýkačky je na řadě žárovka. Kdo ji
vymyslel, jaké kolem toho byly zápletky, kdo
jsou pánové Göbel, Edison, Křížík a Tesla?
Jakou roli v tom hráli Spejbl, Hurvínek,
Mánička, bábinka, Brno a hantec? Co
způsobila prasklá žárovka, proč má pan
Spejbl závratě a paní Kateřina nosí v kabelce
kleště? To všechno a ještě mnohem víc
si poslechnete na cédéčku v příběhu
napsaném Denisou Kirschnerovou, režírovaném a obrázky vyzdobeném jejím
bratrem Mikim, muzikou ozdobeném Janem Lstibůrkem a zaplněném mnoha
zajímavými postavami.

Hrdinou příběhu je desetiletý Kryštof, který
se v mnohém liší od svých vrstevníků. Nemá
žádné kamarády a od chvíle, kdy mu zemřel
tatínek, je jeho svět plný samoty a smutku.
Svoje štěstí hledá ve světě iluzí a snů, který
je jen malou náhražkou za život, který žije. To
vše se ale změní v okamžiku, kdy ho osloví
neznámá dívka, která se až nápadně podobá
myši. Jejich společná dobrodružství, která
záhy prožijí, vrátí Kryštofovi do tváře úsměv
i jeho ztracené sebevědomí… Audiokniha pro
děti ve skvělé interpretaci Jiřího Lábuse a v režii Jana Jiráně.

VZPOMÍNKA

RADOVAN
LUKAVSKÝ,
PRAŽŠTÍ MADRIGALISTÉ
Bolest s veselostí
V roce 1969 měla poetická kavárna
Viola v Praze na svém repertoáru
představení poezie a hudby českého
baroka od Bedřicha Bridela a Adama
Michny z Otradovic Bolest s veselostí.
Scénář napsali Vladimír Justl a Antonín
Škarka, hudební scénář Pavel Jurkovič.
Toto představení mělo být vydáno ve
zkrácené formě na gramofonové desce
ve spolupráci se Supraphonem. K vydání
nahrávky ale již nedošlo, poprvé vychází až
nyní. V představení i na nahrávce účinkovali
nezapomenutelný herec, divadelní pedagog a recitátor Radovan Lukavský
(1. 11. 1919 – 10. 3. 2008) a Pražští madrigalisté s uměleckým vedoucím
Miroslavem Venhodou.
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NOVINKA
VÝBĚR PÍSNÍ PĚVECKÉ HVĚZDY

MUSICA
FLOREA
PAVEL HAAS
MAREK
ŠTRYNCL
QUARTET
JAN
ZACH
REQUIEM SOLEMNE,
Dmitrij
Šostakovič:
VESPERAE
BEATA VIRGINIE
SmyčcovéDEkvartety
č. 2, 7, 8
JAN ZACH (1713–1773) Requiem solemne c moll,

PRAŽSKÝ
MAGDALENA
FILHARMONICKÝ
SBOR
KOŽENÁ
& FRIENDS
LUKÁŠ VASILEK
Soirée

DETAIL

Vesperae
deje Beata
dur (Mariánské ne‰pory)
Šostakovič – to
výzva, seVirgine
kterou se D
každé

kvarteto dříve
či později–musí
popasovat.
Michaela
Šrůmová
soprán,
Sylva Čmugrová – alt,
V případě
Pavel Haas–Quartet
se však Nosek – bas, Musica Florea,
Čeněk
Svoboda
tenor, Jaromír
zdá, že je to jejich
vlastní dirigent
země. Jejich
Collegium
Floreum,
Marek Štryncl

nespoutaná, impulsivní, místy frenetická
energie,
extrémní
Jan
Zach,smysl
novépro
jméno
v tétokontrasty,
ediční řadě, bývá řazen mezi „českou
schopnost
gradace z18.
dechberoucí
hudební
emigraci“
století. Nežjemnosti
však ve svých 28 letech ve válečném
a něhy
po symfonickou
dramatičnost,
to hezkou řádku skladeb. Těžiště
roce
1741
opustil Čechy,
měl už za sebou
vše jsou
prostředky
Šostakovičovi
a jeho
jeho
tvorby
leží v oblasti
hudby liturgické;
jen text zádušní mše zhudebnil
hudbě bytostně
Druhý
kvartet
třikrát.
Requiem vlastní.
solemne
c moll
patřilo na kůrech pražských kostelů
byť komponovaný
v bezpečném
k(1944),
těm nejčastěji
provozovaným
(svědčí o tom množství dochovaných
zázemí,aodráží
bolest,
nejistotu
opisů)
zaznívalo
z nich
až do století dvacátého. Tuto mši lze dnes
a rozervanost
života
uprostřed
války.
Kvartety
č. 7 a kompozičních
8 vznikly v rocestylů,
1960
poslouchat
i jako
znějící
čítanku
tehdy
obvyklých
oba jsounad
velmi
niternou zpovědí.
Sedmý, nejkratší
z celéhokontrapunktu
cyklu, věnoval
sa úžasem
autorovým
širokým záběrem
– od přísného
Šostakovič
památce
své první
ženy. Osmý pak autor patrně zamýšlel jako
až
po moderní
koloraturní
árie.
svůj vlastní
epitaf, v době,
kdy(zde
se nacházel na tenké hraně mezi životem
Zachovy
Mariánské
nešpory
smrtí. Autobiografický
charakter díla je zřejmý i z úvodního čtyřtónového
va novodobé
premiéře) měly
(D-Es-C-H),
autorova
vmotivu
tehdejší
Praze také
hojné hudebního podpisu, který se ve skladbě
stále vrací.aPHQ
překračují
času i bariéru osobní fyzické existence
uplatnění
zaznívají
v nichpropast
již
a vstupujístylu
do samého
středu
Šostakovičovy hudby, v plné škále emocí
názvuky
vídeňských
klasiků.
a s bezprostředností,
by to byla hudba jejich nejvlastnější.
Obě
díla nám skýtají jako
představu,
jaká hudba zněla v novostavbách
pražských kostelů 30. let 18. století.
Musica Florea, soubor
mezinárodního renomé, se ujal této
premiéry s nasazením sobě
vlastním.

NOVINKA

CZECHENSEMBLE
BAROQUE,
TOP TIP
ROMAN VÁLEK
František
Xaver Richter:
IVAN
MORAVEC
Super flumina
Babylonis,
KLAVÍRNÍ
RECITÁL
Miserere
DETAIL

Tři díla, výmluvně charakterizující hudební baroko, klasicismus
a romantismus, uslyšíte v podání přední osobnosti české soudobé
interpretace,legendárního klavíristy Ivana Moravce. Obsahové
aPro
kompoziční
stylistické
kontrasty
kompozic na tomto albu umožňují
60letého Franze
Xavera
Richtera,
poznat
Moravcova
výrazového
horizontu a schopnost vtažení
tehdy vešíři
Francii
etablovaného
skladatele
posluchače
klavíristova
výkladujaro
skladatelova
sdělení. Recitál začíná
moravskéhodo
původu,
bylo pařížské
1769
nejvýznamnějším
polyfonním
klavírní literatury. Chromatickou
zcela výjimečné. Když
se o dvadílem
roky dříve
fantazii
fugou
d moll Johanna
Bacha, BWV 903. Skladba
přihlásilado
skladatelské
soutěže, Sebastiana
kterou
vznikla
v plodném
období, které Bach zasvětil nástrojové
pořádala
významnášedesátiletém
koncertní instituce
hudbě
skladebnému
experimentátorství,
Concerta spirituel,
chtěl se
patrně ucházet a nese všechny znaky jeho
tehdejších
tvůrčích výbojů...
Sonáta
B dur Wolfganga Amadea Mozarta,
o některé hudebnické
zaměstnání
v Paříži.
KV
333, jebyla
dílem
dvaadvacetiletého,
Zadáním
kompozice
velkého moteta
k(„motet
mistrovství
vyzrálého
à grand
chœur“skladatele
zahrnující ve
sled árií,
službách
ansámblůsalcburského
a sborů) na latinský text žalmu
arcibiskupství...
136 Super flumina Babylonis. I když se Richter v soutěži neumístil, jeho
Dětské
scény
Roberta
Schumanna,
kompozice
vzbudila
velký
zájem a 28. března 1769 byla v rámci Concert
op.
15 jsou
z roku 1838,v Tuilerijském
tedy z dobypaláci v největším sále tehdejší
spirituel
premiérována
zápasu
osmadvacetiletého
Paříže. O
necelý měsíc později Richter nastoupil na prestižní místo ředitele
skladatele
o ušlechtilou,
krásnou
kůru štrasburské
katedrály.
Moteto Super flumina v jeho volbě sehrálo
abezesporu
uměleckyvýznamnou
bohatě talentovanou
roli. V prvních štrasburských letech (1770–73) vznikla
dceru
učitele Wiecka,
Kláru. 50
JeMiserere mei Deus, určená pro temné
trojice jeho
zhudebnění
kajícího žalmu
to
cyklus noční
13 klavírních
miniatur
hodinky,
liturgii velikonočního
tridua. Třetí z nich, f moll, v premiérové
o
dětech doplňuje
a jejich světě.
nahrávce
žalm Super flumina na tomto albu. V pořadí již čtvrtou
richterovskou nahrávkou nám soubor Czech Ensemble Baroque objevuje
dosud nezmapovaný odkaz pozoruhodného skladatele Evropy 18. století.

DETAIL

BOHUSLAV MARTINŮ KANTÁTY

Mezzosopranistka Magdalena Kožená nabízí
intimní
výběr
písní, v nichž ji sbor,
doprovázejí
Pražský
filharmonický
sbormistr Lukáš Vasilek
vynikající hudebníci a zároveň její přátelé
SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – baryton,
včetně Sira Simona Rattlea, pro něhož jde
Ivo
Kahánek
– klavír,
Jaromír
Meduna – recitace ad.
o
nahrávací
debut
v roli klavíristy.
Německé
Lieder
na
CD
reprezentuje
Johannes
Když roku 1955 Miloslav Bureš poslal Bohuslavu Martinů svou první
Brahms
(ZweioGesänge,
91 a Fünf
báseň Píseň
studánceOp.
Rubínce,
dotkl se nejhlubších míst skladatelova
Ophelia-Lieder,
WoO 22)
Richard Strauss
srdce. Básník ji zasadil
naa Vysočinu,
do kraje skladatelova dětství
(Morgen!
op. 27
č. 4), francouzské
písně
a vzpomínek.
Martinů
se musel zhlédnout
v osobě starého poutníka
Ernest
Chausson
vracejícího
se do(Chanson
rodného perpétuelle)
kraje. S Otvíráním studánek byl hotov za 9 dní
aa Maurice
Ravelčtveřice
(Chansons
madécasses)
zhudebnění
Burešových
básní uzavřel Mikešem z hor půl roku
apřed
avantgardu
20. století
Stravinského
Tři písně
svou smrtí.
Kantáty
představovaly
pro skladatele významné spojení
na
texty Williama
Shakespeara.
Magdalena
ani české
s domovinou
v době,
kdy politická
situacenemohla
a pozdějivynechat
podlomené
zdraví
písně:
uslyšítenaději
výběr Dvořákových
písníCo
v úpravě
Duncana
Warda
a Říkadla
stále ubíralo
na návrat domů.
asi prožíval,
když
ve švýcarském
Magdalenina
milovaného
Schönenbergu
poslouchalLeoše Janáčka.
gramofonovou desku s první
supraphonskou nahrávkou Otvírání
studánek, když od přátel dostával
zprávy o českých premiérách svých
skladeb… Nová nahrávka PFS na
tomto CD vychází z připravované
kritické edice, zohledňující
autorovy rukopisy a interpretační
požadavky. Nejvyšší interpretační
nároky a návrat k původní
představě skladatele, to je krédo
této nahrávky a jejích protagonistů.

ZLATÉ EVERGREENY

JONAS
KAUFMANN
Wien

Nové album německého tenora Jonase
Kaufmanna Wien je věnované zlatým
evergreenům,
vrátily Vídeň–mezi
špičkováPRAHY 18. STOLETÍ
NOVINKAkteré
KLASIKY
HUDBA
města známá svou populární hudbou. Album se
skládá z oblíbených operetních árií vídeňských
DETAIL
skladeb komponovaných mezi lety 1870 a 1950.
Jonas Kaufmann si k nahrávání alba přizval špičky
ve svém oboru: Adama Fischera a legendární
Wiener Philharmoniker Orchestra.

COLLEGIUM
MARIANUM

JANA SEMERÁDOVÁ, SERGIO AZZOLINI,
XENIA LÖFFLER, LENKA TORGERSEN
NOVĚ NA VINYLU

FRANTIŠEK JIRÁNEK KONCERTY

PAVEL HAAS
QUARTET
Bedřich Smetana:
Smyčcové kvartety

Přívlastek „český Vivaldi“ si rychle vysloužil František Jiránek, barokní
skladatel a houslista dvorní kapely hraběte Václava Morzina. Muzikologie
jej objevila teprve před několika lety a pracuje na identifikaci jeho skladeb.
Nad autorstvím některých z nich zůstává otazník, neboť je některé
prameny připisují Jiránkovi, jiné Vivaldimu; těžké rozhodování, když byl
Jiránek tak nadaným žákem svého benátského učitele. Čím dál více
Jiránka objevují i sami hudebníci. Mezi jeho velké propagátory patří kromě
souboru Jany Semerádové i fenomenální fagotista Sergio Azzolini
(dokladem je už předchozí objevná
a nadšeně přijatá nahrávka jeho
koncertů,
4039-2) a renomovaná
Když
se naSU
výjimečnosti
nahrávky shodnou
hobojistka Xenia
Löffler.
Přesspektrem, pak si
nejvýznamnější
kritici
napříč
všechny
otazníky
a zvláštnosti
(např.
jistě
zaslouží
být vyryta
do vinylu.
Jakkoli je
obsazení violy
d'amour,
zřídka
Smetanova
komorní
tvorba
velmi skromná,
užívaného
nástroje,
do nadsázky
Trojkoncertu
každé
z těch
děl je bez
jedním ze
A dur) se tukamenů
především
posluchači
základních
české
komorní hudby.
nabízíkvartety
živá, temperamentní
Oba
napsal Smetana v závěru života,
a virtuosní
muzika, skladby
dosudnahrávku
postižen
hluchotou.
Oceňovanou
neslyšené,
to ve špičkové
Pavel
Haas aQuartet
nyní Supraphon pro
interpretaci.
V pravdě
opulentní
milovníky
vinylu
a dokonalého
zvuku vydává
barokní
hostina. parametrů (180g virgin vinyl,
na
LP nejvyšších
DMM cutting) doplněnou o digitální verzi v rozlišení Hi-Res.

REDAKCE:
Michal Koch,
Drvota,
ZdeněkaBrouček
a Tomáš
Rulfúprava:
/ grafická
úprava:
Luděk Turek
REDAKCE:
Linda Vladan
Hrůzová,
Petr Malínský
Tomáš Rulf
/ grafická
Marek
Šmidrkal

KONTAKT: SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 604, fax (+420) 221 966 630
promotion: promo@supraphon.cz; obchodní oddělení: obchod@supraphon.cz

youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon

www.supraphon.cz
plus.google.com/+supraphon/

