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Novinky
z beatlesácké rodinky
Opět nové fotky

McCartneyho automobil vydražen

Výstava neznámých fotograﬁí Johna Lennona proběhla od 2. července do 5. září 2011
v Andy Art a Antiques, malé galerii vysoko
v catskillských horách ve státě New York,
nedaleko od letního sídla Yoko Ono. Autorem nedávno objevených snímků byl v roce
1972 teenagerovský Louis Gaudiosi. Pro
Rock Magazine pořídil snímky s Johnem
Lennonem a Yoko Ono u nich doma v Greenwich Village v New Yorku. Nedlouho poté
fotografování zanechal a snímky na téměř
čtyřicet let skončily v archivu.

Další podpis prodán

Lamborghini 400GT, které vlastnil Paul
McCartney, se prodalo za 7,2 milionů liber.
Aukce se konala 1. července a pořádal ji
aukční dům Bonhams. McCartney byl prvním majitelem tohoto vozu, který se začal
vyrábět v roce 1963. Celkem se vyrobilo
pouze 250 kusů.

8. prosince 1980 dopoledne udělal Ron
Hummel interview s Johnem Lennonem a
Yoko Ono u nich doma v newyorské Dakotě.
Na konci rozhovoru požádal Johna o podpis plakátové přílohy nového alba Double
Fantasy. S podpisem nastoupil do letadla a
odletěl do San Franciska. Než v noci přistál,
byl již John Lennon po smrti. Hummelovo
interview bylo posledním zvukovým záznamem hlasu ex-Beatla a jeho podpis předposlední – před osudovým Chapmanovým.
Nyní byl Hummelův podepsaný plakát prodán ve dražbě za 40 tisíc dolarů.

Nejlegendárnější rockový pár
Firma Gibson sestavila přehled deseti legendárních rockových párů. Fanoušky
Beatles potěší, že na prvním místě není nikdo jiný než John Lennon a Yoko Ono. Druhá dvojice je Kurt Cobain a Courtney Love,
třetí jsou Paul a Linda McCartneyovi.

Ringo otiskl svou dlaň

John v Greenwich Villege

Během své návštěvy v Praze udělal Ringo
Starr otisk své dlaně pro skláře Jana Huňáta. Ze tří odlitků dostal jeden Ringo, druhý
pro dražební účely UNICEF (na podporu
dětí v rozvojových zemích) a třetí je vystaven v galerii Huňát v Terezíně. Ta byla otevřena letos v září.

Pětaosmdesátiletý Sir George Martin, známý také jako „pátý Beatle“, byl oceněný
čestným titulem Oxfordské University.

Zahrada chobotnic

Abbey Road slaví
Hudební studia poblíž slavného londýnského přechodu na Abbey Road oslavila 80 let
své činnosti. Jejich sláva vzrostla hlavně
díky Beatles, kteří ve studiu č. 2 nahráli skoro 90 procent svých písní.

Klub Cavern oslavoval
13. července slavil liverpoolský klub Cavern
50. výročí prvního vystoupení Beatles. Akci
pořádala společnost BOBCOM a vstup byl
zdarma. Kromě mnoha skupin zde zahráli
Quarrymen, folková zpěvačka Kristina Cox
nebo Banned Sauce. Oslava začala již
dopoledne u kostela ve Wooltonu, kde se
poprvé setkali John Lennon a Paul McCartney. Speciální Magical History Tour autobus pak objel liverpoolská místa spojená s
historií Beatles a do klubu Cavern dorazil v
sedm večer.

U příležitosti nedožitých sedmdesátých
narozenin Johna Lennona vyrobila ﬁrma
Steinway sérii 100 kusů bílého klavíru, který
John v roce 1971 věnoval Yoko Ono k jejím
38. narozeninám. Kopie nástroje, na kterém
Lennon složil Imagine, vyjde na 77.200 liber.

Nejšokující obal rockového alba
Na stránkách Ultimate classic rock byl zveřejněn žebříček deseti nejšokujících rockových obalů. Na prvním místě se umístili
Guns n‘ Roses s albem Appetite For Destruction, druzí skončili Rolling Stones se
Sticky Fingers a třetí nazí John Lennon a
Yoko Ono na obalu alba Unﬁnished Music
No. 1: Two Virgins. Řeznické album Beatles
Yesterday And Today se umístilo na osmé
příčce.

Titul pro Martina

Sea Life akvárium v Legolandu, Carlsbad,
Kalifornie, má novou expozici chobotnic
nazvanou Octopus’s Garden, podle stejnojmenné písně Beatles.

Bílý Steinway

Ringo u Huňáta

McCartneyho video
Loni Sir Paul McCartney překvapil fanoušky, když se objevil na jevišti při koncertu
Ringa Starra v newyorském Radio City a
popřál mu všechno nejlepší k narozeninám beatlesovskou Birthday. Letos na své
facebookovské stránce umístil video přející
Ringovi opět všechno nejlepší... a opět písní Birthday, natočenou tentokrát v londýnském studiu.

Divadlo Briana Epsteina
Bývalé liverpoolské divadlo Neptun bylo po
šestileté rekonstrukci opět zprovozněno.
Budova z roku 1913 září novotou, včetně
názvu „The Epstein Theatre“. Městská rada
tímto gestem ocenila zásluhu manažera
Beatles na celosvětové propagaci rodného
Liverpoolu.

Dvě ulice Peteho Besta
Hned dvě ulice v Liverpoolu vzdají hold Petemu Bestovi. Obě budou na novém sídlišti ve West Derby, asi půl míle od Casbah
Clubu, kde ve svých začátcích vystupovali
i Beatles. Fanoušci a návštěvníci Liverpoolu se mohou těšit na Pete Best Drive a
Casbah Close.
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Divadlo Briana Epsteina na Hanover Street
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Další objev

Yoko se zlobí na Dundee

Sérii asi padesáti černobílých fotograﬁí,
dokumentujících vystoupení Beatles ve
Washingtonu a Baltimore v roce1964, pořídil tehdy osmnáctiletý Mike Mitchell. Nyní,
po téměř padesáti letech, uložené negativy objevil a snímky nabídl v aukci. Ta se
uskutečnila 20. července 2011 v newyorské
Christie’s a vynesla jejich autorovi 361.938
dolarů – téměř čtyřnásobek odhadované
ceny. Za fotku z tiskovky ve Washingtonu,
snímanou za zády Brouků, zaplatil její nový
majitel 68.500 dolarů. Další momentka, zachycující Ringa zpívajícího I Wanna Be Your
Man (opět z Washingtonu) vyšla na 8.125
dolarů.

Proč zrovna my, ptají se majitelé hospůdky
Lennons ve skotském Ducee poté, co jim
Yoko Ono hrozí žalobou za porušení autorských práv. V dopise, který od ní dostali, vdova po Johnu Lennonovi upozorňuje,
že nemají souhlas k používání čehokoliv
souvisejícího se jménem John Lennon, a
chce, aby změnili název podniku a odstranili všechny Johnovy obrazy a memorabilia
– a to do čtrnácti dnů! Lennons bary jsou
po celém světě, proč pozornost paní Yoko
zamířila zrovna sem, diví se Skotové.

Tiskovka ve Washingtonu

Lennonovy předměty prodány
Kovbojský širák a sluneční brýle Johna
Lennona se prodaly na aukci v Berkshire
za 8500 liber. Klobouk (5500 liber) nosil
Lennon během amerického turné v roce
1965, italské sluneční brýle (3000 liber) o
dva roky později. Oboje pak dostal strýc
Charlie Lennon. Po jeho smrti v květnu
2002 předměty připadly jeho příteli Larrymu Warrenovi, který je dal letos v srpnu do
aukce.

kdo si trouﬂ nedat na obálku slavnou čtveřici.. „Jejich slavný Sgt. Pepper měl na titulu
zástup lidí a byl velmi barevný. A já si řekl,
že by bylo vhodné udělat desku, jejíž obal
by byl prostě jen bílý,“ vysvětloval Hamilton.
K albu vytvořil i kolážovaný plakát.

Ukradli Žlutou ponorku
Velký dřevěný model Žluté ponorky u kostela Svatého Barnabáše na Penny Lane v
Liverpoolu někdo v průběhu Beatleweeku
odcizil. Jak je vidět, vše, co souvisí s Beatles, má prostě cenu.

Please Please Me za 9 tisíc
Na liverpoolské aukci memorabilií byl letos v srpnu za 9 tisíc liber vydražen singl
Please Please Me podepsaný všemi členy
Beatles. Autogramy tehdy získala mladá
dívka po koncertě Brouků v Cavern Clubu.
To se psal rok 1963 a desku si její majitelka pořídila za pár šilinků. Dále se za 3200
liber prodala kšiltovka Johna Lennona. Jednou z největších a nejtěžších položek byly
vstupní dveře liverpoolského nahrávacího
studia v Kensingtonu 38, kde v roce 1958
nahráli tehdy ještě Quarrymeni svoji první
desku. Dveře, které budou součástí expozice Musea of Liverpool byly vydraženy za
2300 liber.

Bůh vzduchu
V listopadu 1980, při návštěvě Japonska,
vyplnil John Lennon vstupní dokument s
trochou nadsázky. Například do kolonky
jméno uvedl „vykuř mi!“, národnost měl
„divnou“, povolání „riskantní“ a jeho pas vydal „bůh vzduchu“. Formulář, který vlastní
soukromý sběratel, byl nabídnut do aukce
Fame Bureau. Odhadovaná cena je 15 tisíc
liber.

Ponorka ještě na svém místě

100 nejlepších
Časopis Rolling Stone sestavil žebříček
100 nejlepších písní Beatles. Na první příčce se umístila skladba A Day In The Life. Za
ní skončily: 2. I Want To Hold Your Hand, 3.
Strawberry Fields Forever, 4. Yesterday, 5.
In My Life a poslední stou příčku obsadila
Hello, Goodbye.

Brouci odmítali rasismus
V Los Angeles byl za 23 tisíc dolarů vydražen kontrakt Beatles na americký koncert v
kalifornském Cow Palace (1965), kde odmítli hrát před rasově segregovaným publikem. Odhadovaná cena byla čtyřikrát nižší.

Sir Paul McCartney na OH
Paul McCartney by měl účinkovat při slavnostním zahájení letních olympijských her v
Londýně. Tím dnem „D“ bude 27. červenec
2012. Naděje na účast obou dosud žijících
Beatlů na této akci pohasla, když Ringo
Starr prohlásil, že v té době bude na americkém turné.

Zemřel Bob Whitaker
Ve věku 71 let zemřel po dlouhé nemoci
britský fotograf Robert Whitaker. S Beatles
spolupracoval od roku 1964 až do jejich
rozpadu. Nafotil třeba zadní stranu obalu
alba Revolver a vytvořil slavný a kontroverzní obal jejich amerického alba Yesterday And Today,

Čtvrt milionu za měsíc
Měsíc po otevření nového Musea of Liverpool navštívilo jeho expozice již 250 tisíc
návštěvníků (8.300 denně), což je trojnásobek oproti původnímu odhadu.

Do třetice

Nový Paulův balet
Johnův dotazník

George Harrison v Los Angeles

9. října, v den nedožitých 71 narozenin
Johna Lennona, se Paul McCartney potřetí
oženil. Na londýnské radnici v Marylebone
si vzal Nancy Shevell. Obřadu se zúčastnilo
jen pár desítek lidí. Mezi pozvanými hosty
byl i Ringo Starr se ženou.

Muzeum Grammy v Los Angeles od 11. října hostí výstavu George Harrison: Living in
the material world. Jedná se o první velkou
retrospektivní výstavu o životě a díle tohoto
hudebníka. Ta potrvá do 12. února, poté se
přesune do dalších amerických měst a pak
i do Evropy.

Ocean‘s Kingdom vydá Decca

Zemřel Richard Hamilton

Společnost Decca se konečně dočkala! Po
jejím odmítnutí začínající skupiny Beatles v
roce 1961 vydají alespoň nahrávku prvního
baletu Paula McCartneyho Ocean‘s Kingdom. Album má vyjít ještě letos.

Ve věku 89 let zemřel výtvarník Richard
Hamilton, považovaný za otce britského
pop-artu a často přiřazovaný k americkému
kolegovi Andymu Warholovi. Pro Beatles
navrhl obal Bílého dvojalba. Byl jediným,
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V New York City Ballet se ve čtvrtek 22. září
konala slavnostní premiéra dlouho očekávaného baletu s názvem Ocean‘s Kingdom.
Hudební podklad napsal Paul McCartney,
choreograﬁi vytvořil Petr Martins a kostýmy
navrhla Stella McCartney. Tématem díla je
milostný příběh o mořské princezně a jejím
nešťastném vztahu s pozemským princem.
McCartneyho premiéru si jako diváci nenechali ujít: herci Sarah Jessica Parker, Naomi Watts, Alec Baldwin a Christopher Maloney a hudebníci Bon Jovi či bývalý Monkee
Micky Dolenz.

Luboš Červený

