Novinky

z beatlesácké rodinky
Beatles v Billboardu

Hudební kapitalisté

Hodinky s Beatles

Billboard oslavuje padesátiny svého žebříčku Hot 100. K této příležitosti sestavil
žebříček stovky nejpopulárnějších interpretů všech dob. V jeho čele se samozřejmě
umístili Beatles. Za nimi skončila Madonna,
Elton John, Elvis Presley a Stevie Wonder.
Paul McCartney se umístil na 11. příčce.

Podle historika Davida Fowlera z cambridgeské univerzity byly rockové legendy
John Lennon a Mick Jagger jenom vychytralými kapitalisty. Britský odborník tvrdí, že
revoluce, kterou oba používali jako záminku
pro svá vystoupení, byla pouze velmi dobře
propracovanou marketingovou taktikou. „Ani
jednomu z nich nešlo o revoluci, ale o peníze,“ uvedl Fowler a dodal: „Skupiny, jako
Beatles, byly ve skutečnosti jen kapitalisté,
kteří se snažili obohatit na úkor vrtkavého
hudebního průmyslu. Proto naoko reprezentovali požadavky tehdejší mládeže.“

Britská společnost Zeon, která se specializuje na výrobu hodinek, získala exkluzivní
licenci od společnosti Apple Corps. V příštím roce se tak na trhu objeví řada asi 20
náramkových hodinek v cenách od 30 do
80 liber s motivy jednotlivých obalů alb Beatles.

Bojkotujte McDonald‘s!
Organizace na ochranu práv zvířat PETA
vyzvala všechny fanoušky Paula McCartneyho k bojkotu sítě rychlého občerstvení
McDonald‘s. Stalo se tak poté, co se liverpoolská restaurace této nadnárodní sítě
pochlubila tím, že jejich provozovna je vyzdobena obrázky Beatles. Paul McCartney
je už 30 let zapřísáhlým vegetariánem a
bojovníkem za práva zvířat. Jeho žena Linda založila vlastní značku vegetariánských
jídel.

Butiky Beatles
Společnost Virgin Megastores otevírá ve
všech svých amerických obchodech butiky
Beatles. Lidé v nich mohou koupit různé reklamní předměty s námětem Beatles, plakáty, knihy, desky a DVD.

Drahá ztráta

Paul s Nancy před McDonaldem

Výstava ilustrací Alana Aldridge
Od 10. října do 25. ledna 2009 můžete v
londýnském Muzeu designu shlédnout výstavu prací Alana Aldridge. Expozice nazvaná The man with the kaleidoscope eyes
je průřezem kariéry tohoto ilustrátora, jehož
kniha Beatles v písních a obrazech vyšla
koncem šedesátých let i u nás. Výstava je
doplněna o korespondenci a další archivní
materiál, včetně videozáznamů.

Vosková hlava Paula McCartneyho, kterou
obchodník Joby Carter plánoval prodat 26.
října 2008 ve dražbě, se mu ztratila. Zapomněl ji totiž v lepenkové krabici pod sedadlem ve vlaku. Za její nalezení a vrácení vypsal odměnu dva tisíce liber. Tím se
usmálo štěstí na bezdomovce Anthonyho
Silvu, který ji našel v odpadkovém koši ve
stanici Reading. Britském listu Daily Star
přiznal, že když hlavu v koši uviděl, myslel
si, že je to halloweenská maska. Pak mu
došlo, že se jedná o ztracenou hlavu Sira
Paula a okamžitě kontaktoval Cartera, který
mu vyplatil slíbenou odměnu. „To je přesně
to, co jsem potřeboval a doufám, že štěstí
se už nadobro obrátilo na moji stranu,“ svěřil se Silva. Busta byla nakonec prodána za
5.500 liber.

Fireman vydává nové album
14. listopadu vyšlo nové album Paula McCartneyho. Pod názvem Fireman se skrývá
titul Electronic Arguments. Poslední ﬁremanovský titul vyšel v roce 1998 (Rushes).
Nové album obsahuje skladby: Nothing Too
Much Just Out Of Sight, Two Magpies, Sing
The Changes, Travelling Light, Highway,
Light From Your Lighthouse, Sun Is Shining,
Dance ´Til We‘re High, Lifelong Passion, Is
This Love?, Lovers In A Dream, Universal
Here Everlasting Now, Don‘t Stop Running.

Hodinky s obalem Anthology

McCartney o Nancy?
Podle Daily Express píše Paul McCartney
píseň pro svou novou přítelkyni Nancy Shevellovou. Nebylo by divu. Paula inspirovala
každá žena, která prošla jeho životem. Jane
Asherová ho přiměla k napsání velkých hitů
Beatles, jako Here There And Everywhere
nebo And I Love Her. Pro Lindu napsal v
roce 1970 hit Maybe I‘m Amazed. Heather
Millsová dostala v roce 2001 písničku Your
Loving Flame.

Výstava Johna Lennona
Ve dnech 9. až 12. října 2008 proběhla v
newyorské Openhouse Gallery pod názvem
Imagine Peace výstava kreseb Johna Lennona. Součástí kolekce více než 100 prací
byla i kontroverzní série litograﬁí ze svatební cesty Johna s Yoko Ono, kterou v minulosti na londýnské výstavě zabavila britská
policie.

Katie Noonan nahrála Beatles

Silva s Paulovou hlavouve Wenston-

V dlouhém seznamu coververzí písní Beatles se objevilo další jméno. Australská zpěvačka Katie Noonan natočila album Blackbird, na které si vypůjčila písně od Johna
Lennona a Paula McCartneyho. Nahrávka
vznikla v New Yorku za pouhé dva dny. Podle jejích slov si písně George Harrisona nechala na další album.

Lennonovy brýle
V americkém Northgate vybrali lupiči v nákupním středisku sklad obchodu s optikou.
I když vzniklá škoda vyšplhala na 200 tisíc
dolarů, to nejcennější zloději neodnesli. Majitel Hermann Dungs si oddychl, když našel
pár Lennonových brýlí „lennonek“ na svém
místě. Přitom hodnota těchto memorabilií je
odhadována asi na 300 tisíc dolarů.

mání pouhých 2500 kusů. Pokud ale chcete
ve svém novém iPodu poslouchat Beatles,
musíte si je sami převést z CD do MP3. Na
iTunes zatím písně Beatles ke stažení nejsou.

The Space within us na Blu-ray
18. listopadu 2008 vydala společnost A&E
Home Video titul The Space within us na
nosiči Blu-ray. Jedná se o koncertní ﬁlm z
amerického turné Paula McCartneyho v
roce 2005. Vystoupení byla snímána 25 kamerami, ﬁlm vyšel už na DVD.

Shrek 4
Paul McCartney skládá písničku pro čtvrté
pokračování příběhů o Shrekovi. V novém
ﬁlmu o zeleném obrovi by si měl zazpívat i
s dcerou Beatrice, která si tento animovaný
příběh oblíbila. McCartney by se tak měl připojit ke známým osobnostem, jako Cameron Diaz, Mike Mayers či Antonio Banderas,
které propůjčili své hlasy postavám okolo
obra Shreka.

Ostuda v Monaku

Majitel a Johnovy brýle

Quarrymen vydávají nový singl
Padesát let po vydání prvního singlu vychází nová deska liverpoolské skupiny
Quarrymen. Píseň Never Stop Rockin‘ Rollin‘ byla nahrána letos a je ke stažení na
serveru www.thequarrymen.de. Zároveň
bylo oznámeno, že v průběhu příštího roku
vyjde DVD s dokumentem The Quarrymen
- The band that started the Beatles. Dosud
jediným singlem byl titul In Spite Of All The
Danger/ That‘ll Be The Day, který vyšel také
na The Beatles Anthology.

Film s Beatles vydražen
Raritní osmimilimetrový ﬁlm se záznamem
koncertu Beatles, konaného 17. září 1964
v Kansas City, byl vydražen za 4100 liber.
Koupila ho společnost Apple Corps. Neozvučené dvouminutové záběry natočil tehdy
patnáctiletý fanoušek Drew Dimmel, který
do koncertní haly propašoval kameru.

9. listopadu se v Monaku udělovaly ceny
World Music Awards. Ringo Starr převzal za
Beatles diamantovou cenu. Ta se uděluje od
roku 2001 interpretům, kteří za svou kariéru
prodali více než 100 milionů desek. Po ceremoniálu Ringa překvapila žena středního
věku, která ho chtěla obejmout. Ringo na ni
vyjel se slovy: „Jdi ode mě, jdi do pr. . . “

Cena MTV pro Sira Paula
V Liverpoolu se již po patnácté předávaly
evropské hudební ceny MTV. Šestašedesátiletý Paul McCartney získal v rodném
Liverpoolu ocenění pro „největší legendu“
populární hudby, kterou mu předala další
rocková hvězda - zpěvák irských U2 Bono.
„Tenhle člověk vynalezl mé povolání,“ řekl
Bono o bývalém členu Beatles. „Paul McCartney mě sem vezl v autě a ukazoval mi
místa po celém Liverpoolu. To je, jako když
vás po Římě vozí papež v papamobilu. Ve
vesmíru rock and rollových kapel byli Beatles velkým třeskem.“

Nepište mi!
Ringo Starr se dal slyšet, že již nebude podepisovat memorabilie a že má v úmyslu
vyhazovat poštu od svých příznivců. “Prosím, neposílejte mi poštu na žádnou adresu, kterou máte,“ vybídl své obdivovatele
na videu zveřejněném na svém webu. „Po
20. říjnu nebude nic podepsáno. Varuji vás
poklidně a s láskou, mám toho příliš mnoho
na práci,“ dodal. Osmašedesátiletý Starr v
černém obleku a tmavých brýlích řekl, že je
to „vážně míněné poselství každému, kdo
se dívá“.

iPod Beatles
Od pondělí 20. října je v prodeji nový iPod.
Speciální edice Beatles je provedena v černé barvě, s logem Beatles na přední straně
a siluetami z obalu desky Abbey Road na
zadní straně. Kapacita je 120 GB. Za cenu
795 dolarů je k dispozici sběratelský box
obsahující 13 původních CD Beatles, 2 CD
Past Masters a CD Love. Ve skvělém boxu
najdete také kytarové trsátko. Box exkluzivně prodává Bloomingdale‘s, celkem je k

Beatrice McCartney

McCartney s Bobem Dylanem
Paul McCartney se svěřil médiím, že by
rád spolupracoval s americkým zpěvákem
a skladatelem Bobem Dylanem „Bylo by
úžasné s Bobem spolupracovat, protože
má veškerou mou úctu. A na druhé místo
pak řadím Davida Byrneho (Talking Heads),
toho mám rád,“ řekl zpěvák v rozhovoru pro
Absolute Radio.

Shea sedadla
McCartney s Bonem

Reklama s písní Beatles
10. listopadu 2008 se v televizní reklamě v
hlavním vysílacím čase objevila píseň Beatles. Vánoční reklamní šot natočil Lowe
London a hit From Me To You v něm zpívají členové hudební školy Johna Lewise. V
minulosti byly použity písně Beatles All You
Need Is Love americkou společností Luvs
(v roce 1967) a skladba Revolution ﬁrmou
Nike (v roce 1987) za 15 milionů dolarů.

Liverpoolské muzeum Beatles Story zakoupilo dvě sedadla ze Shea Stadium. „Chceme fanouškům Beatles nabídnout tuto součást legendárního newyorského stadionu,
kde se v roce 1965 odehrál jejich památný
koncert pro více než 50 tisíc posluchačů,“
řekla tisková mluvčí muzea Jamie Bowman.
Návštěvníci muzea se na ně budou moci
posadit začátkem příštího roku.

Kdo nejlépe zpívá?
Hudební časopis Rolling Stone udělal anketu mezi hudebníky, producenty a redaktory,
a na základě toho sestavil žebříček 100 nejlepších zpěváků rockové historie. Příznivce
Beatles potěší, že na 5. místě se objevil
John Lennon. Paul McCartney okupuje 11.
příčku.

Sedadla ze Shea Stadium

Bílé album na eBay
Beatlesácké Bílé album s pořadovým číslem 0000005 bylo 23. listopadu 2008 prodáno v internetové aukci na eBay za 19.210
liber. Jedná se o unikátní kus memorabilia
pro každého fanouška Beatles. Tento výlisek věnoval John Lennon jednomu příteli
(nikdo neví, kdo to byl), který prý 22. listopadu 1968 (v den oﬁciálního britského vydání)
navštívil Johna v londýnském bytě na náměstí Montague č.p. 34, (ten Johnovi a Yoko
půjčil Ringo Starr). Když na stole uviděl dva
čerstvé výlisky desky, o jeden si řekl. Musel
to být nejspíš dobrý známý, protože John
souhlasil, jen dodal: „Neber si jedničku, ta
je moje.“ A tak si tajemný návštěvník odnesl
No. 0000005. Později se deska objevila ve
„sběratelském“ obchodu Vinyl Revival Records v britském městě Newbury (hrabství
Berkshire). Co se s prý prakticky nehraným
albem dělo do listopadové dražby, se už asi
zjistit nepodaří.

svolení Olivie Harrison. Jak říká zdroj blízký
britskému Daily Express: „Olivia si je dobře
vědoma, že Georgeovi se Carnival Of Light
nelíbila. Bude pro ni velmi obtížné dát svolení.“

Lennon prodal duši
Na trhu je nová kniha pro fanoušky Beatles
a Johna Lennona. Jmenuje se Lennon Prophecy: New Examination Of Death Clues Of
Beatles a její autor Joseph Niezgoda tvrdí,
že Lennon prodal svoji duši ďáblovi výměnou za celosvětový úspěch a bohatství.

Nahrávání u Ed Sullivana
3. prosince se v newyorském Ed Sullivan
Theatre, na stejném pódiu, kde Beatles
absolvovali v roce 1964 svůj americký televizní debut, konala prezentační akce o jejich nahrávání. Kevin Ryan a Brian Kehew,
autoři knihy „Nahrávání Beatles“, hovořili o
technikách a technologii užívaných inženýry, producenty a umělci zodpovědnými za
Beatles nahrávky.

Eleanor Rigby v aukci

Carnival Of Light
Paul McCartney chce vydat téměř neznámou experimentální skladbu Beatles, kterou
nahráli v roce 1967. Během práce na písni
Penny Lane požádal Paul zbytek kapely,
aby chodili po studiu Abbey Road, křičeli
a hráli nebo bouchali na všechny nástroje.
„Nemusí to dávat žádný smysl,“ řekl tehdy
svým kolegům. Výsledek, 14ti minutovou
směs výkřiků, různých tónů a psychedelických efektů, která nemá nic společného se
známými melodiemi Beatles, nikdy nevydali. Ringo, George i John považovali Carnival
Of Light za příliš avantgardní. Nedostala
se ani na Beatles Anthology. McCartney
chtěl skladbu nahrát, protože měl za úkol
vytvořit něco pro festival elektronické hudby. Na veřejnosti zazněla jen jednou, právě
na tomto festivalu, přičemž většina publika
netušila, od koho pochází. Na vydání skladby potřebuje Sir Paul souhlas Ringa Starra
a vdov po Johnovi Lennonovi a Georgeovi
Harrisonovi. Největší překážkou bude asi

Paul McCartney u příležitosti vydání svého
nového projektu pod pseudonymem Fireman poskytl také rozhovor pro média. V
něm prohlásil, že nahrávky Beatles se v dohledné době na iTunes ani jiné internetové
službě neobjeví ke stažení. Podle jeho slov
společnosti Apple Corps a EMI nehodlají
dát souhlas ke zveřejnění digitálních verzí
nahrávek.

Produkujte ﬁlm o Beatles!
Staňte se producentem ﬁlmu o Beatles! Ten
se jmenuje The soundtrack of our lives a
vzniká jako celovečerní dokument o fanoušcích Beatles. Líčí například jak jim Beatles
ovlivnili životy, jak je inspirovali, proč mladí stále poslouchají jejich hudbu. Natáčel
se přes dva roky na mnoha místech, kudy
Brouci prošli. Součástí dokumentu jsou také
rozhovory s hudebníky, kteří v současnosti hrají s Paulem McCartneyem a Ringem
Starrem. Celkem vzniklo 90 hodin ﬁlmového
materiálu, který je potřeba sestříhat do konečné podoby. To se bohužel neobejde bez
dalších ﬁnancí, které momentálně chybějí.
Pokud chcete pomoci k dokončení tohoto
ﬁlmu, kontaktujte producenta na adrese
butscher@earthlink.net.

Paul hájí Ringa

Nová kniha o Johnu Lennonovi

Divadlo Eda Sullivana

Beatles na iTunes nebudou

Záznam s podpisem Eleanor Rigby z účetní
knihy staré městské nemocnice v Parkhill
byl 27. listopadu 2008 prodán na charitativní aukci v Londýně za 115 tisíc liber. Zápis
pochází z roku 1911 a tehdy 16ti letá Eleanor byla myčkou nádobí. Její náhrobek se
nachází na hřbitově u kostela Sv. Petra v
Liverpoolu, poblíž místa, kde se poprvé setkali Lennon s McCartneym. Paul léta tvrdil,
že ke jménu Eleanor ho inspirovala herečka
Eleanor Bron, která hrála ve ﬁlmu Help! Příjmení pak našel na vinětě v Bristolu. Přitom
náhrobek rodačky kompletního jména se
nabízel nedaleko bydlišť obou muzikantů.
Paul McCartney však popřel veškeré dohady o tom, že Eleanor Rigby byla skutečnou osobou. „Je to naprosto ﬁktivní osoba,
kterou jsem si vymyslel. Pokud někdo chce
utratit peníze za dokument, který prokazuje, že tato vymyšlená postava žije, tak je to
směšné.“

Když Ringo Starr zveřejnil na svém webu
video v němž žádá fanoušky, aby mu neposílali věci k podpisu, mnohé to pobouřilo
(video už na webu Starra není). A tak na
pomoc přispěchal Paul McCartney, který
bývalého kolegu brání: „Mám Ringa rád,
protože je takový, jaký je. Řekne, co si myslí. A pokud nechce něco podepisovat, tak
nemusí. Je to dobrý člověk. Nevyhledává
spory. Je to jeho rozhodnutí, tak ho prosím
respektujte.“

Další nové snímky
Kaleidoscope Eyes: A Day in the Life of Sgt.
Pepper je název nové fotograﬁcké publikace autora Henryho Grossmana. Na více
než 230 dosud nezveřejněných snímcích
jsou Beatles zachyceni při práci na albu
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
Fotky pro časopis Life byly pořízeny večer
28. února 1967 v londýnském studiu Abbey
Road, kde Brouci zrovna zkoušely novou
kompozici Johna Lennona nazvanou Lucy
In The Sky With Diamonds. Fotograﬁe jsou
doprovázeny úryvky z Life článků. Kniha
mohla být krásným dárkem v hodnotě cca
500 dolarů.

Vše odpuštěno
„Beatles jsou slavnější než Ježíš,“ prohlásil v roce 1966 John Lennon, a snesl tak
na Beatles zlobu, hlavně amerických věřících. Nyní již emoce opadly. Vatikánský list
Osservatore Romano mu jeho dávnou poznámku odpustil. Deník označil slova, která Lennon pronesl, za chvástání mladého
muže, potýkajícího se s náhlou slávou.

Martin, Aspinall, Lennon a McCartney

Medailonky z Cavernu

Paul McCartney nominován

Vzácný poklad, medailónky z Cavern Clubu, byly objeveny 35 let po uzavření tohoto legendárního liverpoolského hudebního
klubu. Tehdy sloužily jako důkaz členství ve
světově proslulé kolébce Beatles a zvuku
Merseysoundu. Nalezl je poslední majitel
klubu, Roy Adams, když uklízel přístřešek
svého domu v Merseyside. Teď bude omezené množství nabídnuto široké veřejnosti
a fanoušci mají šanci získat originální kousek z počátků historie Fab Four. Roy Adams
nález objasnil slovy: „Když byl klub v roce
1973 uzavřen, vyklidil jsem i starou šatnu
plnou materiálu. Medailonky musely být v
jedné z krabic, které skončily u mě doma.“

Paul McCartney získal dvě nominace na
Grammy 2008 s nahrávkami z vinylového
EP Amoeba‘s Secret, zachycujícími živé
vystoupení v Los Angeles 27. června 2007.
Nejlépe prý zpíval jako muž ve skladbě That
Was Me a jako rocker zase v písni I Saw
Her Standing There. 51. výroční Grammy
Awards‘ se koná 8. února 2009 ve STAPLES Center v Los Angeles a bude vysílána živě na CBS.

za použití výstřižků z novin, fotograﬁí, memorabilií, reprodukcí, certiﬁkátů, písňových
textů a časopisů, které shromažďoval přes
40 let. Výsledné fotomontáže pak byly základem jeho nových olejomaleb.

Beatles se prodávají
Beatles vydělávají více než Madonna. Za
poslední rok vydělala téměř čtyřicet let neexistující skupina 35,1 milionů liber. V žebříčku amerického časopisu Forbes, který
pravidelně sleduje výdělky v jednotlivých
oblastech, se Beatles umístili na 5. místě.
Před nimi skončili: 50 Cent, Police, Jay-Z a
Beyoncé.

Vzpomínka na bed-in

Cavernovský medailonek

Nizozemský fan klub Beatles plánuje na 29.
března 2009 pod názvem Lennon Memorial
Day vzpomínkovou akci u příležitosti 40.
výročí „bed-in“ Johna s Yoko v amsterdamském hotelu Hilton. Na programu by neměly
chybět koncerty revivalových skupin z Nizozemska i ze zahraničí, promítání Johnových
dokumentárních ﬁlmů, aukce memorabilií
atd. Více informací naleznete na webové
adrese www.beatlesfanclub.nl.

Novinky z aukcí

Montáž s McCartneym

Ručně vyrobená kytara Takamine, kterou
vlastnil Paul McCartney, se objevila v aukci
25. listopadu 2008. Černá elektroakustická
kytara byla prodána v charitativní dražbě
ActionAid. Celkový výnos z této akce dosáhl
částky 180 tisíc liber. Ve stejný den se také
konala aukce věcí z pozůstalosti britského
komika Spike Milligana. Mezi nejcennějšími
předměty se objevilo vánoční přání od George Harrisona (7200 liber) a báseň Paula McCartneyho (6000 liber). Mezi dalšími
položkami byl také výtisk knihy The primal
scream Arthura Janova, kterou Milliganovi
věnoval John Lennon (4200 liber). Piano
1833 Broadwood Grand, na které hrával
Milliganův soused Paul McCartney, bylo
prodáno za pouhých 480 liber.

Mluvčí Paula McCartneyho, Stuart Bell,
označil fotograﬁi, na níž Sir Paul pózuje
s běloruskou zpěvačkou Polinou Smolovou, za jasný padělek. „On tu dívku vůbec nezná,“ řekl v rozhovoru pro časopis
„Ogonyok“. Nedávno totiž téměř všechny
běloruské hromadné sdělovací prostředky
publikovaly tento snímek. Zpěvačka Polina Smolova reprezentovala svoji zemi na
soutěži Eurovision – 2006. V článku s tímto
fotem byla mimo jiné popisovaná diskuse o
možném spojení hudebních projektů obou
umělců. Mezitím jeden z místních novinářů
našel … stejný originální snímek Paula, ale
bez Poliny. Ten byl pořízen ve studiu Abbey
Road v červenci roku 2006. Drzá kamuﬂáž
skončila zaslouženým výsměchem.

Bojovník za práva zvířat
Sir Paul má problém. Dostal se do sporu
se svými sousedy z East Sussex, kde má
jedno ze svých sídel a pozemky o rozloze
1.500 akrů. No a v této oblasti se přemnožila divoká prasata. Proto je tam povoleno je
střílet. S tím McCartney nesouhlasí. Možná
až ho jednou hladový divočák prožene …
změní názor.

VOX knižně
„VOX Ampliﬁers, JMI Years“ vyšla 15. prosince 2008. Vydavatel nové retrospektivní
knihy říká, že tato publikace podává nejúplnější přehled všech zesilovačů této ikonické
značky.

George od Anthonyho Browna

Opilý John Lennon
V losangelesské aukční síni Bonhams a
Butterﬁelds byla za 30 tisíc dolarů vydražena magnetofonová páska se záznamem
dlouhým 6 minut a 16 vteřin. V této době
zní opilý hlas Johna Lennona v upraveném
oplzlém textu nahrávky Lloyda Priceho
Just Because. Doprovodná kapela střídavě
zrychluje a zpomaluje, aby udržela krok s
Lennonovým zpěvem. Páska pochází z roku
1973, kdy John začal připravovat podklady
pro album Rock’n’roll. Prodávající, který zůstal anonymní, získal pásku údajně od Johna Lennona. Kupec zůstal také anonymní.
Skladba Just Because v roce 1975 na albu
Rock’n’roll vyšla – s původním textem.

Maják knižně
Ve spolupráci s Island Post Company vydala Yoko Ono knihu Imagine Peace Tower, v
níž popisuje jak se rodil nápad na stavbu
Johnova majáku na islandském ostrově Videy, přes jeho realizaci a slavnostní zprovoznění v roce 2007. Publikace obsahuje
fotograﬁe ze soukromé sbírky autorky,
spoustu ilustrací a snímků věže, ostrova a
jeho okolí, prémiové DVD a arch známek,
zobrazujících Peace Tower, vydaný poštou
9. října 2008.

Hlas ze záhrobí

McCartney a Smolova

Hotelová výstava
Výjimečná výstava portrétních pláten Brouků je otevřena v liverpoolském hotelu Hard
day‘s night do 28. srpna 2009. Anthony
Brown ve svých dílech vzdává hold Beatles

Osmadvacet let po své smrti se objevil John
Lennon v televizní reklamě. Díky digitální
technologii nabádá lidi v USA, aby podpořili
projekt One Laptop per Child. Jeho cílem je,
aby děti z nejchudších zemí dostali přenosný počítač. „Představte si, že každé dítě má
přístup ke vzdělání bez ohledu na to, kde se
na světě nachází. Měli by šanci učit se, snít,
dosáhnout všeho co budou chtít,“ přimlouvá
se hlas legendárního Beatla.

Luboš Červený

