Novinky

z beatlesácké rodinky
George Harrison v Los Angeles

Bazén Johna Lennona

Jako muzikant je George Harrison oceněn
hvězdou na hollywoodském chodníku slávy
v Los Angeles. Kousek od tohoto poutního místa je mu vzdán ještě hold jako zahradníkovi – a to vysazenou Pínií v Griffith
Parku. Stalo se tak v roce 2003 a příští rok
22. února tu byla slavnostně odhalena ještě
bronzová plaketa. Tento den byl deklarován
„Dnem George Harrisona“. Deska je na
místě dodnes, což se nedá říci o informačních tabulkách ke čtyřem dubům, které 3.
října 2003 vysadili členové našeho klubu v
Průhonicích... o deklarovaném dni ani nemluvě.

V liverpoolském Wooltonu probíhá kampaň
na záchranu historických viktoriánských
městských lázní s bazénem, ve kterém se
učil plavat malý John Lennon. Objekt je od
října minulého roku uzavřen.

Love na iTunes
8. února se na serveru iTunes objevilo ke
stažení album Love. Současně byla uvolněna stahovatelná verze dokumentu o vzniku
tohoto muzikálu s písněmi Beatles v Cirque
du Soleil s názvem All Together Now. Cena
za oba tituly je 12,99 dolarů.

Muzeum filmu

Pan Liverpool
Nejen Pete Best, ale i Brian Epstein a Stuart Sutcliffe by mohli mít v Liverpoolu své
ulice. Usiluje o to New Liverpool Beatles
Appreciation Society. Její mluvčí John James Chambers to zdůvodňuje: „Epstein se
Sutcliffem jsou také významnou součástí
ikony Beatles. A Brian Epstein byl opravdu
pan Liverpool.“

Oblek ze zebry
Bílý oblek, v němž John Lennon kráčí po
přechodu londýnské ulice Abbey Road na
obalu stejnojmenného alba skupiny Beatles, vydražil anonymní sběratel v americkém Stamfordu za 46 tisíc dolarů. Oblek
Lennonovi na míru ušil francouzský návrhář
Ted Lapidus. Na aukci byla rovněž za 5,5
tisíce dolarů prodána otlučená zelená dodávka Chrysler z roku 1972, kterou Lennon
vlastnil se svou partnerkou Yoko Ono.

Sangare. Gramofonek si konečně také odnesl Paul McCartney, a to za nejlepší sólový
vokální výkon v kategorii rock, konkrétně za
skladbu Helter Skelter z alba Good Evening
New York City. V kategorii Nejlepší historické album zvítězil komplet remasterovaných
desek Beatles.

Lázně ve Wooltonu

Abbey Road stále v kurzu
Přes veškerý technický pokrok v záznamovém průmyslu se stále těší posluchačské oblibě vinylové desky. Podle Nielsen
SoundScan se v roce 2010 prodalo nejvíce
LP Abbey Road, a to již druhý rok po sobě.
Pořadí v TOP 10 Vinyl Records 2010 je po
Beatles následující: 2. Arcade Fire – The
Suburbs, 3. Black Keys – Brothers, 5. Michael Jackson – Thriller, 8. Jimi Hendrix
Experience – Valleys of Neptune a 9. Pink
Floyd – Dark Side Of The Moon.

Ze zanedbané usedlosti Almeria, kde pobýval John Lennon v rámci dovolené při
natáčení filmu Jak jsem vyhrál válku a kde
vzniklo Strawberry Fields Forever, se po
rekonstrukci stalo filmové muzeum. V 60. a
70. letech tuto oblast často využívali hollywoodští producenti díky její drsné, členité
krajině a perfektnímu počasí.V roce 1966 tu
například vznikl western The Good, the Bad
and the Ugly s Clintem Eastwoodem nebo
Lawrence of Arabia (1962), kde hlavní roli
vytvořil Peter O’Toole. Nyní po šesti milionové investici od místního fanouška Beatles
byl objekt zpřístupněn jako Casa del Cine.

O jednu památku méně
Liverpoolský kostel Panny Marie na Chestnut Grove ve Wavertree, kde byl v roce 1943
pokřtěn Georgius Harrison, byl uzavřen.

První absolventka
Bývalá finalistka soutěže Miss Kanada
získala magisterský titul na univerzitě Liverpool Hope ve studijním oboru Beatles,
populární hudba a společnost. Třiapadesátiletá Mary-Lu Zahalan-Kennedy je navíc
první absolventkou tohoto oboru, jehož studium zahájila v roce 2009 spolu s dalšími
11 studenty.
Před dražbou obleku

Limitovaný George
Firma Gretsch uvede na trh limitovanou edici kytary Duo Jet George Harrison, vytvořené podle modelu, na který hrál Harrison v
počátcích Beatles. Stát bude 20 tisíc dolarů
a v obchodech se má objevit 11. května.

Úspěšné Grammy
Na letošním třiapadesátém únorovém Grammy Awards byly ceny uděleny celkem ve
108 kategoriích. Členové Beatles bodovali
celkem třikrát. Ocenění za nejlepší popovou
vokální spolupráci získala píseň Imagine z
alba The Imagine Project, na kterém se
podíleli Herbie Hancock, Pink, India.Arie,
Seal, Konono No 1, Jeff Beck a Oumou

Casa del Cine

Řeznický obal opět v aukci
Deska s kontroverzním „Řeznickým obalem“ se vydražila v aukční síni Heritage, v
Los Angeles, za 26. 290 dolarů. Toto vinylové elpíčko z roku 1966 bylo ještě v zataveném a neporušeném obalu. Takových by
mezi sběrateli mělo být asi pětadvacet.

Další vítězství
Časopis Parade sestavil žebříček nejlepších rockových skupin všech dob. Na první
příčce se umístila skupina Beatles následovaná Led Zeppelin a Queen. Věční rivalové Rolling Stones skončili devátí, těsně za
Santanou.

Stáhněte si mě
Jeden z největších vzpomínkových koncertů v historii, slavný Concert for George, byl
v pátek 25. února 2011 nabídnut na oficiálních stránkách George Harrisona ke shlédnutí jako stream. 22. března se pak objevil
na Blu-Ray a bylo možné ho stáhnout na
internetu.

Souls and Something. Harrisonovy písně
tak zazněly v různých stylech a žánrech.

Kde se zastaví?
Neúnavný žánrový novátor Paul McCartney
složil hudbu k baletu. Jeho padesátiminutová prvotina nazvaná Ocean‘s Kingdom
bude mít premiéru 22. září v divadle Davida
H Kocha v Lincoln Centre na newyorském
Manhattanu. Nacvičí ji Newyorský městský
balet s pětačtyřiceti tanečníky pod vedením
Petera Martinse.

Beatles na Sibiři

Z filmové premiéry koncertu pro George - 2003

To to trvalo
Ringo Starr plánuje na letošní léto evropské turné. Starý kontinent chce se svým
All-Starr Bandem procestovat křížem krážem. Začíná 4. června v Kyjevě a končí
17. července ve Vídni. Stěžejní by měly být
dva koncerty. Jednak v Hamburku, kde chce
7. července oslavit své narozeniny, a hlavně
v Liverpoolu. Tady si potřebuje vylepšit svoji
pošramocenou reputaci z roku 2008, kdy
u příležitosti oslav Liverpoolu jako Evropského hlavního města kultury urazil místní
fanoušky televizním prohlášením, že rodné
město bylo pro ně tehdy už těsné a museli
pryč. Přiznává, že se mu to všechno nějak
vymklo z ruky a své komentáře tehdy myslel jako žert. Proto se bude snažit dobrým
koncertem vše odčinit. A vzkazuje: „Na evropské fanoušky se těším, miluju Evropu.“

V západosibiřském městě Tomsk bude v
září odhaleno sousoší Beatles v životní velikosti. Monumentální dílo bude věrnou kopií
výjevu z obalu alba Abbey Road – Brouci
na světoznámém přechodu. Bronzový odlitek vyjde asi na 6 milionů rublů (200 tisíc
dolarů).

Nejistý Paul
V londýnské aukční síni se bude dražit piano, na kterém Paul McCartney přehrával
u zpěvačky Almy Cogan svoji novinku Yesterday (ještě s původní textem a názvem
Scrambled Eggs). Chtěl se ujistit, že jde o
jeho původní nápad, že ho neokopíroval.
Na piano z roku 1926 později při návštěvě u
Coganů hráli i Mick Jagger, Sean Connery,
John Lennon nebo Michael Caine. Nástroj
nyní do aukce nabídla sestra Almy Sandra.
Cena piana se odhaduje na 125 tisíc liber.

Nejdražší memorabilia Beatles
Sběratelský server wikicollecting.org sestavil žebříček pěti nejlépe vydražených
předmětů spojených s Beatles. 1) Lennonův ručně psychedelicky pomalovaný
Rolls-Royce Phantom V – prodaný v aukční
síni Sotheby’s v roce 1985 za 2,23 milionů
dolarů. 2) Lennonovo piano Steinway, na
kterém složil píseň Imagine koupil George
Michael v roce 2000 za 2,1 milionů dolarů. 3) Lennonův ručně psaný text písně A
Day In The Life byl v roce 2010 vydražen v
newyorské Sotheby’s za 1,2 milionů dolarů.
4) Ručně malovaná kůže basového bubnu
z obalu alba Beatles Sgt. Pepper‘s Lonely
Hearts Club Band našla svého nového majitele v roce 2008 za jeden milion dolarů. 5)
Harrisonova kytara Gibson SG, na kterou
George hrál v roce 1966 a 1969, byla prodána v aukční síni Christie’s v roce 2005 za
567.500 dolarů.

New York oslavoval Harrisona
26. února 2011 se v New Yorku konal vzpomínkový koncert u příležitosti nedožitých
osmašedesátých narozenin George Harrisona. Hlavní hvězda večera, Roberta Flack,
které brzy vyjde CD písní Beatles, si pozvala ještě The Doughboys, The Grip Weeds,
The 253 Boys, Lou Volpe a The Wyld Olde

Irské autogramy za 1.300
Dnes jednašedesátiletý Charles Mulchrone z Newportu požádal v létě 1968 Johna
Lennona a Yoko Ono o podpis. Stalo se
tak v jednom hotelu v irském Mulranny. Na
aukci v březnu letošního roku za ně získal
1.300 euro. Podpisy koupil Ir žijící v Berlíně.

Ringo Starr v Praze
V rámci letošního evropského turné zavítá Ringo Starr se svým All-Starr Bandem i
do Prahy. Koncert se uskuteční v Kongresovém centru dne 29. června 2011 od 20.
hodin. 20. dubna bylo ještě cca 800 volných vstupenek v cenovém rozmezí 2.390
– 4.990 Kč. Blíže www.ticketportal.cz.

Gibsonovci
Paul McCartney byl příznivci firmy Gibson
vyhlášen nejlepším baskytaristou všech
dob. S firmou Gibson byl úzce spojen i
George Harrison. Kytaru Les Paul používal při natáčení Bílého dvojalba a později
i Let It Be a Abbey Road. S dalším Gibsonem SG Standard nahrával Rubber Soul s
Revolverem a je s ním zachycen na klipech
Paperback Writer, Rain a Lady Madonna.

Rokenrolová litografie
V pražském ekotechnickém muzeu se 21.
března uskutečnila dobročinná aukce, jejíž
hlavním magnetem byl obrázek malovaný
Johnem Lennonem. Litografii s názvem It’s
Only Rock’n’Roll získalo občanské sdružení Sluneční paprsek od dlouholetého přítele
Yoko Ono, maďarského umělce Sama Havadtoye. Obrázek, opatřený originální japonskou značkou Johna Lennona a pečetí
Yoko Ono, stvrzující původ díla, s odhadovanou hodnotou tří tisíc dolarů byl nakonec
vydražen za 132 tisíc Kč.

Hezký dárek
Piano rodiny Coganů

Ocenění pro George Martina
Dvorní producent Beatles George Martin
obdržel čestný titul z oxfordské university.
Sir George je někdy také nazýván „pátým
Beatlem“, díky jeho spolupráci na téměř
všech jejich albech. Hlavně je ale považován za jednoho z nejvýznamnějších hudebních producentů. Svůj titul Martin okomentoval : „Oxfordské ocenění je pro mě velkou
poctou. Zásluhu na tom mají ale i všichni
brilantní spolupracovníci ze všech uměleckých žánrů.“

V březnu se za 1.250 liber na ebay vydražila autobiografická kniha o manažerovi
Beatles, Brianu Epsteinovi, A Cellarful of
Noise. Cenu výtisku vyhnalo hlavně věnování: „Jimovi, všechno nejlepší, Brian“. Hezký dárek od Epsteina zdědila po Jamesovi
McCartneym jeho druhá manželka Angela
Mortimer, kterou si otec Paula McCartneyho vzal v roce 1964.

Museum of Liverpool
Nově vybudované Museum of Liverpool
bude pro veřejnost znovu otevřeno 19. července 2011.

Remastrovaná válka
V březnu vychází remastrované vydání filmu Richarda Lestera How I won the war
(Jak jsem vyhrál válku). DVD s filmem, ve
kterém si zahrál John Lennon vychází v
době výročí protestní akce Johna s Yoko
pod názvem „Bed in“ a jejich svatby na Gibraltaru. Lennonovy fanoušci budou mít jistě
radost z bookletu opatřeného dopisem od
Yoko a Johnovými snímky z filmu.

Muzeum s Royal Liver Building v pozadí

Luboš Červený

