Novinky

z beatlesácké rodinky
Matriky nelžou

Takhle ne, pánové

Nový John Lennon

Tisíce dětí dostaly v šedesátých letech
jména John, Paul a George. Vyplývá to ze
statistických údajů britských matrik. Mezi
roky 1964 a 1965 – kdy byla Beatlemánie
na vrcholu – přibylo 2.414 Georgeů, 36.877
Johnů a 56.170 Paulů... ale jen 5 Ringů.

V roce 2008 začal boj Paula McCartneyho s
McDonald‘s. Vadilo mu, že použili jeho fotografie pro výzdobu stěn restaurace v Liverpoolu, ačkoli je dlouholetým vegetariánem.
Po McCartneyho stížnosti restaurace v
Sefton Street nakonec fotografie odstranila.
Společnost PETA, kterou McCartney dlouho podporuje, prohlásila, že by McCartney
nikdy nepovolil, aby jeho fotografie sloužily
pro propagaci masných výrobků.

Liverpoolský A Hard Days Night Hotel získal do své sbírky další obraz. Hamburský
malíř Sven Reimers ho nazval „Příběh Johna Lennona“. Jedná se o Johnův profil v
průběhu několika let.

Dárek pro Paula
Dlouholetý fanoušek Paula McCartneyho,
jistý Dave Jorgensen z utažského Cache
Valley, vyrobil Paulovi, který v Utahu koncertoval během letního amerického turné,
zajímavý dárek v podobě ručně vyřezávané
levoruké baskytary, se stejným hmatníkem
jako slavná Hofnerka. Jakmile byl termín
koncertu v květnu oznámen, začal Dave na
kytaře pracovat. Strávil nad ní 200 hodin.
Tělo je z javoru s britskou vlajkou v průhledném laku na zadní straně.

Lennon Naked vyjde na DVD
Dokument BBC Lennon Naked, který zachycuje sedm let v životě Johna Lennona,
a ve kterém si zahrál Christopher Eccleston, bude uveden na DVD pouhé dva dny
po televizní premiéře. Distribuovat ho bude
společnost Warner Home Video od 23. listopadu 2010 a měl by obsahovat několik bonusů, jejichž obsah zatím nebyl zveřejněn.

Promoce v LIPA
Sir Paul McCartney byl u promocí na Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA),
a více než 290 studentům popřál mnoho
úspěchů v jejich uměleckém životě: „Buďte
skvělí a vytvářejte něco nového, děkujeme
vám za všechnu dřinu, kterou jste studiu věnovali.“ Hlavními předměty tříletého studia
na tomto institutu jsou: divadlo, tanec, hudba, zvuková technika, umělecký management, divadelní technika a divadelní design.

Harmonika umlkla

Nová basovka pro Paula

Blázen na kopci v Blbci k večeři
Beatles málokdy, pokud vůbec, dávají svolení k použití jejich písní ve filmech. Nyní
došlo k výjimce. Paramount Pictures / Dreamworks mohou ve filmu Blbec k večeři (Dinner for Schmucks) nechat zaznít Blázna na
kopci (Fool On The Hill). Podle zasvěceného zdroje za pouhých 1,5 milionu dolarů.

Ve věku 78 let zemřela liverpoolská harmonikářka Shirley Evans, která se objevila
po boku Beatles ve filmu Magical Mystery
Tour. John Lennon a Paul McCartney pro
ni napsali instrumentálku Shirley‘s Wild
Accordion, kterou nahrála ve studiu Abbey
Road za doprovodu: George Harrison – kytara, Ringo Starr – bicí a Paul McCartney –
maracas. John Lennon to celé produkoval.
Nahrávka nebyla dodnes vydána a nadále
setrvává v archivu EMI Studios.

Ringo zamítnut
Na proslulé londýnské King’s Road chtěl
Ringo Starr u svého střešního bytu provést
stavební úpravu. Jelikož se klasický červený cihlový dům z 30. let minulého století
nachází v chráněné oblasti, žádost byla zamítnuta. Exbeatle se hodlá odvolat.

Kus historie na prodej
Georgiánský dům v liverpoolské ulici Percy Street č. 9 je na prodej. Krátce před tím,
než se přestěhoval do Gambier Terrace,
zde bydlel Stuart Sutcliffe, jeden z původních členů Beatles. Místní realitní společnost prodává dům za necelých 600 tisíc
liber. Známější byt v Gambier Terrace sdílel
Sutcliffe s přáteli z Liverpool College Art,
Johnem Lennonem a Rodym Murrayem.

Kdo z koho?
Velké klání v rámci londýnských letních
olympijských her v roce 2012 začíná už
nyní. Kdo bude hlavní hvězdou zahajovacího ceremoniálu? Paul McCartney nebo
Rolling Stones? Bude to obtížný výběr. Pro
McCartneyho by to byl jistě hezký dárek k
jeho sedmdesátinám.

Druhá modrá plaketa

Živé hotelové hraní
Brazilské akustické kytarové duo Duofel přijelo do liverpoolského hotelu A Hard Days
Night natočit živou promo nahrávku k jejich
novému albu. Mini koncert hitů Beatles,
včetně Eleanor Rigby, se uskutečnil v pokoji
nazvaném Yesterday.

Další John doma v hotelu

Shirley s Johnem ve studiu Abbey Road

U příležitosti 70. narozenin Johna Lennona byla 23. října na londýnském Montague
Square č. 34 odhalena modrá pamětní deska. Akce se zúčastnila i Yoko Ono. Zde, v
bytě půjčeném od Ringa, spolu s Johnem
žili a byli 18. října 1968 zatčeni za přechovávání drog. Po liverpoolském Mendipsu je to
již druhá Lennonova modrá plaketa.

Remastrovaný John
Lennonovo Double Fantasy se remastrovalo ve stejném studiu, kde John pracoval ještě v noci před svou smrtí. Producent Jack
Douglas zavzpomínal pro britský časopis
MOJO: „Tenkrát jsem s ním šel k výtahu a
popřál mu dobrou noc... a za 20 minut již
nebyl. Teď jsem seděl ve stejné místnosti a
poslouchal opět jeho hlas.“ Remastrované
album vyšlo jako dárek k Johnovým nedožitým sedmdesátým narozeninám. Bonusově
je zařazen i 30 let starý studiový úryvek zachycující atmosféru a náladu, která provázela nahrávací frekvenci 8. prosince 1980.

Astrid Kirchherr v Liverpoolu

Červené a modré album Beatles

McCartney dostane další cenu

15. října se na pultech obchodů objevila remastovaná kompilační alba největších hitů
Beatles 1962-1966 a 1967-1970. Jedná se
o fanouškům známé červené a modré album. Nyní vychází jako 2CD s bookletem
rozšířeným o raritní fotografie.

Paul McCartney patří k pětici osobností,
které letos dostanou cenu The Kennedy
Center Honors za celoživotní přínos pro
americkou kulturu. Předávací ceremoniál
se uskuteční 5. prosince ve washingtonském Středisku Johna F. Prezident Barack
Obama s manželkou přijmou vyznamenané
v Bílém domě na recepci a na jejich počest
uspořádá Kennedyho středisko večerní
představení. Osmašedesátiletý McCartney
v prohlášení vydaném poté, co se dozvěděl, že bude vyznamenán, vzdal hold zavražděnému americkému prezidentovi J. F.
Kennedymu, po němž dostalo název středisko i ceny, jež uděluje. „Prezident Kennedy byl pro nás v 60. letech takovou ikonou
a jeho prezidentství bylo pro mnoho lidí tak
inspirující, že je pro kluka z Liverpoolu velkým potěšením dostat tuto cenu,“ napsal
McCartney.

Dar pro BFI
Režiser Beatles filmů A Hardy Day’s Night
a Help!, Richard Lester, daroval svůj archiv Britskému Filmovému Institutu. Archiv
obsahuje spoustu vzácných fotografií, produkčních snímků, návrhů a zápisů z obou
filmů.

Od 25. srpna 2010 do 30. ledna 2011 je v
liverpoolském muzueu Victoria instalována
výstava fotografií Strid Kirchherr. Pod názvem A Retrospective mohou návštěvníci
shlédnout kolekci sedmdesáti snímků pořízených s Beatles na jejich dovolené v Tenerife a při natáčení filmu A Hard Day’s Night
v roce 1964.

Gibson naděluje

Nový George Harrison
19. října se na pultech obchodů objevilo
nové album, které jistě zaujme fanoušky
Beatles a především George Harrisona. Kolekce tří CD a jednoho DVD, nazvaná Collaborations, zachycuje spolupráci ex-beatla
s indickým hudebníkem Ravi Shankarem.
Ke zvýšení exkluzivity je vydána v limitované číslované edici a box set je doplněn
šestapadesátistránkovým bookletem obsahujícím historii přátelství těchto dvou muzikantů a mnoho unikátních fotografií z rodinných archívů. CD disky obsahují tyto tituly:
Shankar Family & Friends (1974), The Ravi
Shankar Music Festival from India (1976),
Chants of India (1997). DVD disk přináší
záznam vystoupení Ravi Shankar‘s Music
Festival from India.

Toaleta na prodej
Záchodová mísa, kterou používal John Lennon ve svém domě v Tittenhurst Parku, byla
vydražena za 9.500 liber. Přitom odhad byl
kolem tisíce liber.

Toaleta z Tittenhurst Parku

Výroční Mojo
U příležitosti 40. výročí vydání posledního
alba Beatles vyšlo v limitovaném nákladu
deseti tisíc výtisků srpnové číslo časopisu
MOJO s vinylovou LP deskou cover verzí
písní Beatles a rozhovorem s Paulem McCartneym.

Lesterův archiv

TOP 100
Časopis Rolling Stone sestavil žebříček
100 nejlepších písní Beatles. Pořadí prvních deseti je následující: 1. A Day In The
Life, 2. I Want To Hold Your Hand, 3. Strawberry Fields Forever, 4. Yesterday, 5. In My
Life, 6. Something, 7. Hey Jude, 8. Let It
Be, 9. Come Together, 10. While My Guitar
Gently Weeps.

Beatles koktejly
V průběhu letošního Beatle-weeku nabízel
liverpoolský restaurant Zelig’s Little Italy
(naproti Albertovým dokům) speciální koktejly ovlivněné tvorbou Beatles. Návštěvníci
tak mohli ochutnat třeba exotický Here Comes The Sun – inspirovaný Harrisonovou
láskou k indické kultuře nebo ohnivě peprný
SGT. Peppers. Speciální nabídka platila jen
od 26. do 30. srpna 2010.

K oslavě nedožitých 70. narozenin Johna
Lennona se přidává i firma Gibson, která
při této příležitosti přichází na trh s akustickými kytarami J – 160. V omezeném množství si mohou vážní zájemci pořídit tyto nástroje ve třech variantách. První – Vintage
Sunburst – v počtu 500 ks za 4.728 dolarů
bude věrnou kopií nástroje známého i z filmu A Hard Day’s Night. Druhá – Imagine
White – by měla podle Yoko Ono odrážet
Johnovo cítění během natáčení písně Imagine. Třetí – Antique Natural – připomíná
mírové postelové protesty z roku 1969.
Originál této kytary je umístěn rokenrolové
Dvoraně slávy v Clevelandu. Imagine a Antique jsou vyrobeny shodně po sedmdesáti
kusech. Bílá Imagine bude za 10.748 dolarů
a Antique, i s karikaturami Johna a Yoko, za
15.048 dolarů. Všechny nástroje jsou u mechaniky opatřeny Lennonovým podpisem.

Mark zůstává
Posudková komise ve věznici Attica zamítla další žádost Marka Davida Chapmana o
předčasné propuštění. Ve vyjádření je uvedeno: „Propuštění je v této době nevhodné
a neslučitelné se zájmy společnosti.“ Další
šanci bude mít Lennonův vrah opět za dva
roky. Chapmanovi je nyní 55 let a je umístěn
ve speciální části věznice. V současnosti
pracuje jako vrátný, uklízí kanceláře a pomáhá vězňům v právní knihovně. Od roku
1994 se chová příkladně a nemá jediný záznam.

Gibson J - 160

Quarrymen v USA

Kingsway v plamenech

Původní Quarrymeni – Len Garry, Colin
Hanton a Rod Davis absolvovali 16 koncertů ve Spojených státech v rámci oslav
nedožitých sedmdesátých narozenin Johna
Lennona. Začali 23. září v New Jersey a
skončili 9. října v New Yorku.

Již delší dobu uzavřený bývalý noční klub
Kingsway v Southportu, ve kterém si Ringo
Starr odbyl debut nového bubeníka Beatles,
6. září 2010 vyhořel.

Luboš Červený

