
NA©E TIPY 24MÌSTÌ natoèené v roce 1989 a vydané Pantonem o rok pozdìji tu je celé. K nìmujsou pøidány je¹tì písnì Atomy a Sisyfova ¾ena ze singlu.Album obsahuje vedle kompaktních diskù i pìknì vypravený booklet, kdenajdeme ¹est textù, z nich¾ ètyøi napsal Láïa Kantor a po jednom Pavel ©ruta Petr Skoumal. Je tam také vzpomínka Jiøího Cerhy na spolupráci s Láïou,nìkolik výborných fotogra�í a osmistránková sta» Jiøího Èerného nazvaná 40 letbez výmluv . Je tam pøipomenuto také pùsobení skupiny v divadle Semafor, kteréale neskonèilo v roce 1975, kdy byli jeho èlenové propu¹tìní z trvalého pracovníhopomìru. Na krátkodobé smlouvy pokraèovali dál a hráli ve høe Kytice a¾ do jejíhosta¾ení z repertoáru.Album bylo pøedstaveno veøejnosti v nedìli 22. listopadu pøi koncertu v Ma-lostranské besedì, kde se se¹la vìt¹ina èlenù Vocalu doplnìná o posily polistopa-dové éry skupiny � Michala Pleskota a Veroniku Pospí¹ilovou. Ta vedle sborùtaké zaskoèila za momentálnì hlasovì indisponovanou Helenu Arnetovou a zazpí-vala její velký hit Ponorná øeka lásky , bez nìj¾ by nebyla rekapitulace úspì¹nétvorby skupiny úplná. Bylo to zpívání i vzpomínání krásné, lehce nostalgické,ale také nadìjné, proto¾e cesta zapoèatá v roce 1969 pokraèuje dál. Zaplnìný sálnad¹enì aplaudoval, a kdy¾ doznìl závìreèný Kabaret svìt , nebyl jsem asi sám,kdo se stì¾í bránil dojetí. Ivan KottPRAVDIVÁ ZPRÁVA O JEDNOM BO®SKÉM ALBUSpektrum: Paian, CD 2015, Vydal Alikvotní sbor Spektrum, o. s."To je to nejlep¹í, co jsem dìlal!\ øekl zvukaø joná¹ích srazù Radek Horáka podal mi cédéèko, na jeho¾ obalu byla fotka sluncem prosvìtlených mrakù.Vpravo dole bylo pomìrnì malými písmeny napsáno "paian\, pod tím "SPEK-TRUM\ a je¹tì pod tím "Alikvotní sbor/ Overtone Choir/ Obertonchor\. Kdy¾jsem album otevøel, padlo mi oko na závìr kratièkého úvodního textu: Název"Paian\ pochází ze staroøeètiny a znamená "slavnostní zpìv\, pùvodnì vìnovánbohu Apollónovi. Alikvotní sbor Spektrum vám pøeje bo¾ský zá¾itek.Bìhem prvního poslechu jsem pochopil, proè byl Radek ze své zvukaøské prácetak nad¹ený, a také to, ¾e pøání bo¾ského zá¾itku nebylo nadsazené. Aspoò u mìne. Znovu jsem vzal do ruky obal a teprve pøitom si v¹iml, ¾e v pravé horní èástivykreslily mraky mu¾skou tváø, spí¹ bo¾skou ne¾ lidskou, zøejmì tedy Apollónovu.Pøiznávám, ¾e o sboru Spektrum jsem nevìdìl a hlavnì jsem neznal ¾ádné zetøí jeho zatím vydaných CD. Alikvotní zpìv jsem mìl dosud spojený s tibetskýmimnichy a skupinou Huun Huur Tu ze sibiøské republiky Tuva. Tu jsem poprvésly¹el chrèet ve �lmu o apaèském náèelníkovi Geronimovi a podruhé na¾ivo naFolkovkách v Námì¹ti nad Oslavou. Moc se mi líbili, ale popsat to moc neumím.Mohl bych odnìkud opsat de�nici alikvotního zpìvu, ale tu si urèitì najdetesami. Hodnì o hrdelním zpìvu a pøímo o sboru Spektrum i jeho sbormistroviJanu Staòkovi se dozvíte z webových stránek básníka Jaromíra Typlta.



25 NA©E TIPYNebudu dìlat chytrého jenom proto, ¾e jsem si to pøeèetl o nìco døív. Jediné,co chci, je vzbudit vá¹ zájem o desku, na ní¾ najdete leccos z toho, co znáte,v podání, jaké jste asi je¹tì nesly¹eli. Nezaskoèí vás tradicionály I Will AllwaysBless the Lord, Goin' Home èi Old Time Religion nebo Alleluja od GordonaYounga. To zpívají i jiné sbory. Ale nikdo v Èechách a na Moravì je zatímnespojil s alikvótními tóny. Tuto cestu poznal Jan Stanìk pøed lety v zahranièí,od té doby po ní kráèí a pøibírá ty, kteøí se jím nechají vést. Hlásím se taky,ne snad jako zájemce o èlenství v souboru, ale jako nad¹ený posluchaè, kterýsice pamatuje více pokusù o zhudebnìní Máchova Máje, ¾ádný v¹ak neznìl takoriginálnì jako verze Stuarta Hindse, jedné z nejznámìj¹ích postav alikvotníhozpìvu vùbec. To je dal¹í ze zvlá¹tností bo¾ského alba: obsahuje skladby ¹irokéhookruhu autorù hudby (kromì Hindse a Younga tøeba Zoltán Kodály nebo JaroslavKrèek) i textù (kromì Máchy tøeba Cyprian Kamil Norwid nebo Alexandr Blok)a pøitom jednotlivá èísla navazují zcela pøirozenì, v¹e plyne jak má, není nic, coby ru¹ilo.Mo¾ná je mùj dojem ovlivnìn blí¾ícím se pøedvánoèním èasem, mo¾ná i tím, ¾evíc ne¾ hodinový soudr¾ný celek konèí spirituálem Old Time Religion, který jsmepøed tøiceti lety s èeským textem "Neberte nám na¹i víru\ hulákali pøi vodáckémvysoko¹kolském kursu na Slapech. Ano, "ka¾dej máme nìjaký ty zá¾itky\, jakøíkával Petr Skoumal. Milan ZeibertNOVÉ ALBUM MU®E, KTERÉHO NA SCÉNÌNEPØESLECHNETE ANI NEPØEHLÉDNETEV úterý 10. listopadu bylo v budovì Èeského rozhlasu pøedstaveno nové hu-dební album vydané Radioservisem. Jmenuje se ARIAS a nabízí dvanáct oper-ních árií perfektnì nazpívaných basbarytonistou Adamem Plachetkou za do-provodu Symfonického orchestru Èeského rozhlasu øízeného Ondrejem Lenárdem.Mezi operními autory tu nacházíme velikány, jakými jsou Richard Wagner (áriez opery Tannhäuser), Gaetano Donizetti (Lucie z Lamermooru; Favoritka; Nápojlásky), Giuseppe Verdi (Falsta�; Síla osudu; Macbeth), Georges Bizet (Carmen)èi Gioachino Rossini (Lazebník sevillský). Z èeských skladatelù tu jsou zastoupeniAntonín Dvoøák (Èert a Káèa), Bedøich Smetana (Èertova stìna) a Jiøí Pauer(Zuzana Vojíøová). Album navazuje na dvì alba pøedchozí nazvaná Live a Songsobsahující dvoøákovský a smetanovský repertoár.Pøesto¾e Adam Plachetka patøí k mladé generaci na¹ich operních pìvcù(*4. 5. 1985), získal si ji¾ velké renomé. V roce 2005 debutoval v pra¾skémNárodním divadle, od sezóny 2010/2011 pùsobí ve Vídeòské státní opeøe, vy-stupoval rovnì¾ v Salcburku, Milánì, Soulu, Nice, Mnichovì, Bruselu, Londýnì,Baden-Badenu, Berlínì a dal¹ích mìstech. V únoru leto¹ního roku také zpívalv newyorské Metropolitní opeøe a je prvním Èechem, kterému se to podaøilopøed dovr¹ením tøiceti let.


