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z beatlesácké rodinky
Výstava z LA v Liverpoolu

kový mikrofon Reslosound aukční síni Christie’s, kde byl vydražen za
7 500 liber. Lennonovo trsátko ze stejného koncertu se prodalo za 4
000 liber.

Od 16. října 2014 je v liverpoolském Beatles Story k vidění
kolekce fotograﬁí Boba Bonise. Ten jako cestovní manažer
provázel Beatles na všech třech jejich amerických turné v letech 1964
– 1966. Při tom se svým fotoaparátem zachytil přirozené momentky ze života kapely napříč Spojenými státy. Expozice se do rodného
města Brouků stěhovala z Grammy muzea v Los Angeles.
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29. června 2014 byla na Sutherland House v londýnské
Argyll Street umístěna modrá plaketa se jménem Briana
Epsteina. Zde, poblíž Palladia, sídlila v letech 1964 – 1967 Eppyho
společnost NEMS Enterprises. Modré pamětní desky jsou umísťovány na budovy, kde významné osobnosti minulosti žily a pracovaly.

Text za dva miliony
Když se v roce 2010 prodal v aukci za 1,2 milionů dolarů ručně psaný Lennonův text A Day In The Life z alba
Seržanta Pepře, považovalo se to za nepřekonatelnou metu. O čtyři
roky později se však v Sothebyho newyorské aukci vydražil rovněž
ručně psaný text Like A Rolling Stone od Boba Dylana za 2 045 000
milionu dolarů.
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Jako aplikace pro iPad vyjde pět desek Paula McCartneyho: McCartney, Ram, Band On The Run, McCartney II a
Wings Over America. Každé album bude obsahovat remastrované
nahrávky, rozhovory, fotograﬁe a dokumentární videa, včetně
záběrů ze zkoušek. Jedno vyjde na 5,49 liber, což je méně než album
na iTunes.

Komiksové Imagine
Mexičan Pablo Stanley ilustroval skladbu Johna Lennona
– Imagine. Vzniklý komiks se snaží ztvárnit Johnovu ideu o
celosvětovém míru napříč všemi vírami. Kromě osobností, citovaných
v Imagine, přiřadil Pablo do příběhu i hocha pojmenovaného „Milk“
– sanfranciského dozorce Harveye Milka, který byl jako první homosexuální osoba zvolen do veřejné funkce. Zavražděn byl v roce 1978.
Další nové jméno „Anna“ patří ruské novinářce a bojovnici za lidská
práva Anně Politkovské. Velká kritička nynější vládnoucí garnitury v
Rusku byla zavražděna v roce 2006. Komiks tvoří vnitřní stránky obálky tohoto čísla fanzinu. Milk s Annou jsou uvedeni na třetí straně.

Nový dokument o Beatles
Režisér Ron Howard se chystá natáčet dokument zaměřený na začátky Beatles. Spolupracovat chce s Yoko Ono,
Olivií Harrisonovou, Ringo Starrem a Paulem McCartneyem. Premiéra ﬁlmu je plánovaná na závěr roku 2015.

Lennon znovu po padesáti letech

Starý mikrofon za novou cenu

Nakladatelství Canongate připravuje reedici dvou knih
Johna Lennona – In His Own Write (1964) a A Spaniard in
the Works (1965). Nové vázané publikace mají vyjít 8. prosince 2014.
Prvotiny „Písání“ se jenom na britských ostrovech prodalo v šedesátých letech přes 600 000 výtisků.

Po koncertě v ABC Theatre v Hull, Yorkshire, 16. října
1964, věnoval John Lennon jednomu fanouškovi svůj mikrofon. Nyní, téměř o půl století později, tentýž fanoušek nabídl pás-
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Nepochopený hold Beatles
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S nápadem, jak zahájit golfový turnaj přišla sázková kancelář Betfair v Liverpoolu. Internetová sázková společnost
v Hoylake umístila vedle golfového hřiště během Open Championships obrovský model chobotnice – prý jako poděkování liverpoolským nejslavnějším exportérům, Beatles. Hráči ani diváci však z této
atrakce nadšeni nebyli.

V londýnské aukční síni Bonhams byly za 16 250 liber vydraženy milostné dopisy, které Ringo Starr posílal Doreen
Speight. Poznali se v roce 1961 na táboře v Severním Walesu. Dívce
bylo šestnáct let a Ringo tam hrál s Rory Stormem a jeho Hurikány.
Letní láska sice neměla dlouhého trvání, ale dvojice si vyměnila několik zamilovaných dopisů. Ringo jich napsal asi tucet. Dochovalo se
jich pět, tři odeslal slavný bubeník z Admiral Grove, kde v té době žil
s matkou. V jednom z nich na podzim 1962 mimo jiné psal o zajímavé
nabídce, kterou právě dostal. „Volali mi kluci z Beatles, jestli bych se
k nim nepřidal, tak jsem řekl jo a zabalil to u Roryho. Jde nám to dobře, už nám vyšla první deska, doufám, žes’ ji slyšela, hrajou jí každý
večer na rádiu Luxembourg (nezapomeň si ji taky koupit).“ Doreen
nyní po letech dopisy objevila a nabídla je v aukci. „Strávili jsme spolu
týden, dělali barbecue a plážové mejdany po zkouškách jejich kapely.
Sedávali jsme v Roryho autě, Ringo mě držel za ruku a kupoval mi
nealko drinky, byl to opravdový gentleman,“ vzpomíná Doreen.
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Nejnovější anketu Top 10 Richest Bassists ovládají rockoví basoví kytaristé. Nejbohatším basákem je Paul McCartney se jměním 1,2 miliardy dolarů. Aby ho dohnali, museli by následující čtyři kolegové své jmění spojit. Na druhém a třetím místě skončili
shodně s 300 miliony Sting (The Police) a Gene Simmons (Kiss). A
plejáda rockerů pokračuje: v pořadí čtvrtý se umístil Roger Waters
(Pink Floyd) – 270 milionů, pátý Adam Clayton (U2) – 150 milionů,
šestý John Paul Jones (Led Zeppelin) – 80 milionů, osmý Geezer
Butler (Black Sabbath) – 65 milionů a desátý Krist Novoselic (Nirvana) – 40 milionů.
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Zaměstnanci Children’s Society našli ve svém archivu
článek a fotograﬁe Beatles z návštěvy jejich londýnského
dětského domova, dnes již neexistujícího, Hambro House. Chlapci se
s dětmi setkali před padesáti lety mezi natáčením scén pro Perný den
ve Scala Theatre.

Doreen s Ringem

Socha pro Briana Epsteina
Liverpoolští žáci nazpívali ve studiu Motor Museum píseň
Thank You For Being Our Friend, která má v rámci kampaně Statue4Eppy pomoci získat sedmdesát tisíc liber na pořízení
sochy Briana Epsteina. Dílo by měl vytvořit sochař Tom Murphy.
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2. srpna 2014 prohlásil guvernér Minnesoty za den Paula
McCartneyho. Stalo se tak u příležitosti koncertu ex-beatla v tomto městě v rámci turné Out There. V odůvodnění stojí: „Sir
McCartney si jako jeden z nejvlivnějších osobností v hudební historii
zaslouží pravidelné připomenutí.“
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Liverpoolská Beatles společnost rozjíždí kampaň za nový
památník nejslavnější místní kapely. Po bronzovém Johnu
Lennonovi, který stojí na Mathews Street poblíž Cavern Clubu již třicet let, by se jednalo o sousoší s pracovním názvem She Loves You.
„Po třiceti letech si rodné město Brouků zaslouží jejich nový pomník,“
říká mluvčí společnosti a dodává: „Rok 1963, to bylo šťastné období skupiny i města. A She Loves You ho nejlépe vystihuje. Bronzové
sousoší má obsahovat postavy Johna, Paula, George a Ringa v životní velikosti i s jejich nástroji a zesilovači. Odhadovaná pořizovací
cena je 100 – 150 tisíc liber. Počítá se i s hracím automatem, kde by
si lidé mohli za malý poplatek poslechnout oblíbenou píseň Beatles.
Kde budou Brouci umístěni, se ještě neví. Buďto na Metquarter nebo
Liverpool One.
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Devětapadesátiletý vrah Johna Lennona, Mark David Chapman, požádal po osmé o předčasné propuštění z vězení.
Jeho žádost byla komisí opět zamítnuta.
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Devatenáctiakrový neobydlený ostrov Dorinish v Clew
Bay, hrabství Mayo, Irsko, koupil v roce 1967 za 1 700 liber
John Lennon. Po rozvodu s první manželkou Cynthií ho o tři roky později nabídl k užívání „hipíkům“. Jejich komunita tu pobývala dva roky.
Po požáru obydlí ostrov opustila. Yoko Ono ho následně v roce 1984
prodala za více než třicet tisíc liber. V roce 2012 současný majitel
nabídl Dorinish Island za 300 tisíc. Po dvou letech klesla cena na 200
tisíc a v současné době se pohybuje kolem 100 tisíc liber.
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Liverpoolská společnost Winston Elizabeth and Windsor
připravuje ke čtyřicátému výročí úmrtí Johna Lennona limitovanou várku čtyřicetileté skotské whisky. Součástí balení má být
také miniaturní kytara z osmnáctikarátového zlata. Lahev whisky by
měla přijít na čtyřicet tisíc dolarů. A k mání bude v roce 2020 většinou
jen na charitativních akcích.
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Shades of Elvis 2
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Priscilla Presley, bývalá manželka krále rokenrolu, plánuje
po úspěchu její knihy Shade of Presley druhý díl. Ke spolupráci chce získat Paula McCartneyho a Ringa Starra, aby zavzpomínali na setkání s Elvisem v roce 1965 v Los Angeles.

Skotská zpěvačka Susan Boyle, vítězka soutěže Británie
má talent (2009), vydává v listopadu 2014 již své šesté
album, tentokrát složené z cover verzí známých písní různých autorů.
Kromě Bridge Over Troubled Water dvojice Simon & Garfunkel nebo
Wish You Were Here od skupiny Pink Floyd přezpívala i Imagine Johna Lennona. A v případě této skladby má strach z ohlasu fanoušků
Beatles. Přeci jenom jde podle ní o ikonicky nezaměnitelný hit.
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Vůbec první autoportrét Johna Lennona, pořízený v roce
1958 ještě za studií na liverpoolské výtvarné akademii, je
k mání za tři miliony liber. Expresionistický, ne zrovna mužně vyhlížející obraz, ukazuje Lennonův proﬁl s vypouklým bříškem a větším
poprsím.

���������������������
Pod tímto názvem vyjde 18. listopadu 2014 album sestavené z cover verzí písní Paula McCartneyho. Desítky kolegů
z hudební branže vzdalo hold skladatelskému talentu slavného ex-beatla. Více než čtyřicet skladeb z období Fab Four, Wings a sólové
tvorby Sira Paula zpracovali po svém například: Bob Dylan (Things We
Said Today), Brian Wilson (Wanderlust), The Kiss (Venus and Mars/
Rock Show), Paul Rodgers (Let Me Roll It), Allen Toussaint (Lady Madonna), Rick Neilsen a Robin Zander z Cheap Trick (Jet), Booker T.
Jones (Can’t Buy Me Love), Heart (Letting Go), či B. B. King (On the
Way). Za zmínku stojí i příspěvek skupiny The Cure (Hello Goodbye)
s Jamesem McCartneym za klávesami. Kromě výše uvedených interpretů zaznějí i The Pretenders, Corinne Bailey Rae, Smokey Robinson, Roger Daltrey z Who, Willie Nelson, Billy Joel, Def Leppard, The
Steve Miller Band, Barry Gibb, Alice Cooper a Jeff Lynne.
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Třípokojový byt v londýnské William Mews č. 15 je na
prodej za 2,5 milionu liber. V letech 1964 – 1965 v něm
přebývali George Harrison a Ringo Starr. Obstaral jim ho Brian Epstein, bydlící pár pater nad nimi. Na jaře 1965 se George s Patií Boyd
odstěhoval do Esheru v Surrey a Ringo do Montagu Square č. 34,
Marylebone, Londýn. Ve William Mews se také Brouci sešli 26. října
1965 před převzetím ocenění MBE v Buckinghamském paláci.
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Liverpoolský sochař Leonard J. Brown vytvořil sochu nazvanou Eleanor Rigby. 1,57 metru vysoká dáma je vytvořena z vyřazených bankovek v hodnotě jednoho milionu liber. Dílo vznikalo šest měsíců a autor na tělo použil granulovaný materiál od Bank
of England. Podle svých vlastních slov se inspiroval jednou starou
dámou ověšenou taškami, kterou potkává v místě bydliště. „Sochou
jsem chtěl vyjádřit, že peníze nejsou jediným lidským štěstím, a všichni bychom měli být vděčni za to, co máme. Všude narážíme na podobně osamělé Eleanor Rigby, nosící veškerý svůj majetek ve svých
taškách,“ vysvětlil Brown. Jeho dílo bude vystaveno v liverpoolském
muzeu do ledna 2015. První bronzová Eleanor Rigby sedí na lavičce
v Stanley Street, poblíž Cavern Clubu, již od roku 1982.
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Na předávání cen Muže roku byl v londýnské královské
opeře oceněn i Ringo Starr za spolupráci s nadací Davida
Lynche. Ringo se stal také tváří kampaně Johna Varvatose, jejíž výtěžek půjde na konto zmíněné nadace.

Ve videoklipu k singlu Early Days hraje Paul McCartney
na svoji první kytaru Zenith Model 17 z roku 1958. Nástroj
pamatuje začátky kapely a Paul na ni složil píseň I Lost My Little Girl.
V klipu se objevuje i Johnny Deep v přestrojení za muzikanta.
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Podle basového kytaristy skupiny Kiss, Gena Simmonse,
měli Beatles rozhodující vliv na mužskou módu ve 20. století. „Dlouhé vlasy před nimi nosili naposledy normálně na veřejnosti
snad jen mušketýři v 17. století a jejich vrstevníci. Až strůjci Beatlemánie dali svým vzhledem zelenou dalším rockerům i hippies hnutí. Vše
ve znamení dlouhých vlasů“, vysvětluje Gen.
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Ringo Starr se rozhodl prodat svoje anglické pozemky v
Surrey a žít natrvalo v losangeleském Beverly Hills. Podle
jeho slov je čas na změnu. V Los Angeles je lepší počasí a zdravější
životní styl. Apartmá v Londýně si však Starrovci ponechají.

Luboš Červený
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