z beatlesácké rodinky
Znovu vyšla dvě Ringova alba
19. ledna 2018 vydala společnost Capitol Records dvě
alba Ringa Starra v remastrované podobě. Jedná se o vinylové tituly Ringo a Goodnight Vienna.

Vzpomínky na místě činu
Na indický meditační kurz Beatles se vzpomínalo přímo v
bývalém Maharišiho ašrámu v Rišikéši. I zde si připomněli
padesáti let, které uplynuly od vzpomínané události. Ve dnech 1. – 7.
března 2018 se tu uskutečnil mezinárodní jogistický festival. První tři
dny byl pro návštěvníky vstup zdarma.

Královna vyznamená Ringa Starra
Ringo Starr bude povýšen do šlechtického stavu dvacet
let poté, co se této pocty dostalo jeho kolegovi z kapely,
Paulu McCartneymu. Britská vláda v sobotu zveřejnila tradiční novoroční seznam oceněných osobností, které budou moci před svým
jménem používat titul Sir. Sedmasedmdesátiletý ex-Beatle získá rytířský titul za svůj přínos hudbě, a to pod svým občanským jménem
- Richard Starkey. „Je to skvělé! Je to čest a potěšení být uznáván
za svou hudbu a práci pro charitu, obojí miluju. Mír a lásku,” vzkázal
podle zpravodajského serveru BBC Starr veřejnosti.

Beatles Story slaví indickou anabázi Beatles

Liverpoolské Beatles Story připomíná transcendentální
meditování Brouků u jogína Maharišiho nově otevřenou
expozicí. Návštěvníci mohou zhlédnout fotografie Paula Saltzmana,
který se s Beatles kurzu zúčastnil, či spoustu dosud nespatřených
memorabilií. Nechybí ani sitár Raviho Shankara, zapůjčený pro tuto
příležitost od Ravi Shankar Foundation. Zájemci o historii Beatles také
poznají, jak se slavily Georgeovy 25. narozeniny. Expozici již navštívily
i dvě účastnice vzpomínaného výletu: Patie Boyd a její sestra Jennifer.

Nová výstava Ringových fotografií
Od 5. února 2018 je v Genesis House v britském Surrey
otevřena výstava PHOTOGRAPH Portfolio 2018. Je věnována fotografiím Ringa Starra a obsahuje celou jeho sbírku, před tím
prezentovanou jako PHOTOGRAPH Portfolios z roku 2013 a 2015,
doplněnou o poslední fotografické práce.

Další kniha o Indii
V roce 2000 vydal Paul Saltzman fotografickou knihu The
Beatles in Rishikesh a o šest let později The Beatles In
India. Nyní, když uplynulo 50 let od slavného pobytu Brouků v Maharišiho ašrámu v indickém Rišikéši, přichází pan Saltzman s reedicí
The Beatles In India. Kniha s předmluvou od Pattie Boyd a doslovem
od Donovana vyšla v únoru 2018.

Brouci opět na vrcholu
Obliba vinylových desek stále stoupá. Poslední roční prodejní nárůst podle magazínu Billboard činil devět procent.
Ze stejného zdroje vyplývá, že za loňský rok se v prodeji elpíček na
prvních dvou místech umístili Beatles. Alba Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band se prodalo 72 tisíc kopií a Abbey Road o šest tisíc
méně. Ze slavných LP se v Top Ten umístily: 6. Purple Rain – Prince,
7. The Dark Side Of The Moon – Pink Floyd a 10. Thriller – Michael
Jackson.

Kus Abbey Road v ukrajinských rukou
Mixážní pult s označením REDD.37, používaný i Beatles
ve studiích Abbey Road, získala po Lennym Kravitzovi
ukrajinská multimilionářka Marina Acton. Zaplatila za něj 1,9 milionu
dolarů. V domě, který koupila v Bel-Air od dvojice Kim & Kanye za
17,8 milionů dolarů, chce vytvořit nahrávací studio pro své pěvecké
výtvory.

Paul McCartney vydělal 132 milionů dolarů

Od dubna do prosince 2017 absolvoval Sir Paul McCartney se svojí One On One Tour 37 koncertů a údajně vydělal celkem až 132 milionů dolarů.

Lennonova andulka vynesla 22 tisíc liber

Zemřel autor snímku Lennona s jeho vrahem
Paul Goresh byl velkým fandou Johna Lennona a často se
s fotoaparátem pohyboval před newyorskou Dakotou. Je
také autorem známé fotografie Johna s Markem Chapmanem, pořízené 8. prosince 1980 pár hodin před vraždou. Paul Goresh zemřel 9.
ledna 2018. Bylo mu 58 let.
Paul Goresh

s

Johnem Lennonem před Dakotou

Originální kresba Lennonovy tučné andulky, která byla v
roce 1964 použita na vánoční pohlednici mezinárodní charitativní organizace Oxfam, se nyní vydražila za 22 tisíc liber. Původně
se měla práce nazvaná The Fat Budgie objevit v Lennonově knize A
Spaniard in the Works. Jednalo se pravděpodobně o první charitativní
vánoční pohlednici.

Fanoušci Beatles zuří
Mezi islámskými teroristy, operujícími v Sýrii a Iráku, působí buňka s názvem Fab Four. Přišla k němu díky akcentu
svých mužů pocházejících z Londýna. Fanoušci liverpoolských idolů
zuří, jak může někdo takové vražedné šmejdy spojovat s Beatles.

Lennon na olympiádě
Během slavnostního zahájení zimních olympijských her v
jihokorejském Pyeongchangu zazněla i coververze Lennonovy Imagine v podání korejských zpěváků.

Písňové texty George Harrisona v Tokiu
McCartneyho Lamborghini na prodej

Bonhams Auctions v Londýně nabízí vzácný vůz Lombarghini 400 GT vyrobený v roce 1967 v Itálii. Dvoudvéřové
červené kupé koupil Paul McCartney v únoru 1968 a vlastnil ho přes
deset let. Předpokládaná cena jednoho z pouhých čtyř vozů importovaných do Británie je mezi 400 a 500 tisíci liber.

John Lennon na poznávací značce
Kalifornský Odbor motorových vozidel zahájil prodej poznávacích značek s autoportrétem Johna Lennona s jeho
sloganem z Imagine – představ si, že nikdo nemá hlad. Výtěžek z
akce má pomoci hladovějícím Kaliforňanům.

Astrid Kirchherr with the Beatles
Nakladatelství Damiani Books vydalo publikaci Astrid Kirchherr with the Beatles. Na šestadevadesáti stránkách
nabízí autorka fotografie Brouků z Hamburku, společné dovolené na
Tenerife a natáčení filmu Perný den. Kniha formátu A4 přijde na 22,5
liber.

Od 17. února do 11. března 2018 proběhla v tokijské Tomio
Koyama Gallery výstava kopií ručně psaných textů George
Harrisona. Expozici nazvanou I ME MINE doplnily fotografie ex-Beatla.

The Beatles Baby
Dvouletý Theo Stehler z Henrietty, stát New York, je možná
nejmladším fanouškem Beatles. Rodiče mu často zpívají
písně liverpoolských Brouků a seznamují ho i s jejich názvy. Klučík dovede po krátkém popěvku všechny pojmenovat. Na internetu kolovalo
video, kde rychle a bez problémů poznal Hey Jude, All You Need Is
Love či I Want To Hold Your Hand. Jestlipak by se takový malý beatlemaniak našel i u nás?

Další záznam v Guinnessově knize rekordů
Beatlesácké Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
vstoupilo do Guinnessovy knihy rekordů jako album s největší pauzou mezi opakovaným umístěním na vrcholu britské hitparády. Poprvé se tak stalo 10. června 1967 a nyní se to zopakovalo 8.
června 2017 po výročním remastrovaném znovu vydání. 49 let a 363
dní je novým rekordem. Před tím patřil Stounům s jejich albem Exile
On Main St. – 37 let a 353 dní.

Velká omluva velkého producenta
Americký producentský veterán Quincy Jones v jednom
rozhovoru pozurážel několik známých kolegů z muzikantské branže. Kromě U2 a Michaela Jacksona se otřel i o Beatles. Nazval je nejhoršími muzikanty na světě, Paula McCartneyho nejhorším
basákem a Ringa mizerným bubeníkem. Pětaosmdesátiletý uznávaný
muzikant nebyl asi během interview v nejlepším rozpoložení. Ale po
zásahu jeho dětí se omluvil: „Jsem nedokonalý, nebojím se to říct.
Omlouvám se a nebojím se to říct.“

Kdo si počká, ten se dočká

20. března 2018 ráno byl Richard Starkey, alias Ringo
Starr, povýšen princem Williamem do šlechtického stavu. Na slavnosti v Buckinghamském paláci ho provázela manželka
Barbara Bachová. O tom, co s příslušným řádem udělá, má jasnou
představu. „Budu ho nosit u snídaně“. Na dotaz, jaké měl pocity nyní
a před 53 lety s Beatles, odpověděl: „Dnes o samotě jsem se trochu
třásl,“ a přiznal, že své kolegy postrádal.

Paul McCartney získal cenu Wolf Prize

Jedním z devíti laureátů, který získal izraelskou cenu Wolf
Prize za rok 2018, je Paul McCartney. Izraelská Nobelova
cena se uděluje v pěti kategoriích, z nichž jedna je hudební. Ocenění
přináší i finanční pobídku ve výši 100 tisíc dolarů pro každou kategorii. Slavnostní předání proběhne koncem května v Jeruzalémě.

Dopis podepsaný všemi Beatly
V září 1965 odeslali Beatles dopis adresovaný DJ Paulu
Drewovi z Radia WQXI v Atlantě. Děkovali mu za pomoc
během jejich letního turné po Spojených státech. Dopis na hlavičkovém papíře NEMS Enterprises Ltd. podepsaný všemi Brouky se vydražil letos v únoru za 13 tisíc liber.

Beatles dresy pro Liverpool FC
Firma New Balance navrhla pro fotbalový klub FC Liverpool nové dresy vzdávající logem Beatles a přechodovou
siluetou z obalu alba Abbey Road hold místní nejslavnější skupině.
Vedení klubu se dosud nevyjádřilo, ale fanoušci na sociálních sítích
jsou nadšeni.

La Beatles Bohéma

Zajímavý projekt, spojující žánr opery s hudbou Beatles, představila melbournská Cut Opera na střeše CBD
Flagstaff Carpark. Šest víkendových představení v dubnu 2018 měla
připomenout památný střešní koncert Brouků v lednu 1969. Nádherná hudba Pucciniho Bohémy, skloubená s vybranými hity Beatles,
nabídla zajímavé hudební zpracování tohoto tragického milostného
příběhu. Devadesátiminutová show připravila posluchačům opravdu
nevšední zážitek.

Parodie na Imagine

„Představte si, že neexistují žádné hashtagy, vím, že je
to těžké, ale zkuste to.“ Tak vyznívá parodie youtubera
Stevena Mahna na Lennonovu klasiku přejmenovanou na Emojine.
Když John Lennon zpíval v roce 1971 Imagine, představoval si planetu, kde lidé nebudou rozděleni podle zemí a náboženství. Mahn nyní
v roce 2018 chce, abychom si představili svět bez sociálních médií.
Vyjadřuje touhu zbavit svět zbytečností, včetně hashtagů, emotikonů,
clickbaitů, naštvaných komentářů a pochopitelně i chodců, kteří při
soustředění na telefon způsobují nehody.

Seržantovský box z osobní sbírky

Do aukce ve prospěch charitativní společnosti Forever
Stars, pomáhající rodičům, kteří přišli o dítě, přispěl Paul
McCartney podepsaným seržantovským boxem z vlastní sbírky. Ten
se nakonec vydražil za 900 liber.

Výstava o Johnovi a Yoko

Od 18. května 2018 do 22. dubna 2019 se v novém liverpoolském muzeu na nábřeží Pier Head uskuteční výstava
o této dvojici. Vstup volný.

Lennonova Monkey Honda vydražena
V jakém stavu John Lennon malý motocykl značky Honda
při prodeji usedlosti Tittenhurst Park v roce 1971 opustil,
v takovém byl nyní nabízen v aukci. 4. března 2018 tento skvost v
anglickém Solihullu získal nový majitel za 57.500 liber.

Nová figurína Johna Lennona

Odkaz Johna Lennona, skladatele, mezinárodní ikony
míru a renesančního člověka, stále žije. Firma Molecule8
uvádí od dubna 2018 na trh jeho figurku z éry „Imagine“ o velikosti 30
cm. Cena i s dopravou činí 300 dolarů.

Další pamětní deska

Na místě, kde Beatles pózovali během koncertní návštěvy
anglického města Weston-super-Mare v červenci 1963 je
nyní umístěna pamětní deska. Tím místem je skála u Birnbeck Pier.

Kompletní archiv prodán

V březnové aukci v britském Newton-Le-Willows se vydražil soubor 413 negativů pořízených v roce 1964 osmnáctiletým Mikem Mitchellem. Zachycují skupinu Beatles během jejího vystoupení v americkém Washingtonu a Baltimoru. Část snímků,
přesněji 46, se objevilo před sedmi lety v nabídce aukčního domu
Christie’s v New Yorku. Celá sbírka přišla nyní nového majitele na 358
tisíc dolarů.

Červenec 1963 ve Weston-super-Mare

Ringovo americké turné

Po letním evropském turné ohlásil Ringo i termíny zářiové
koncertní šňůry po Spojených státech amerických. Od 1.
do 29. září 2018 navštíví se svým All Starr Bandem 20 měst napříč
patnácti státy. Startuje v Hard Rock Hotel & Casino v Tulse, Oklahoma
a končí tradičně v Greek Theatre, Los Angeles, Kalifornie.

13. 9. 1964 v Baltimoru

Mercedes George Harrisona na burze

Černý Mercedes 500-MG, vlastněný v letech 1984 – 2000
Georgem Harrisonem, se prodal ve stejné aukci jako negativy za 61 tisíc dolarů. Vůz se objevil ve videoklipu k písni Real Love.
Luboš Červený
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Malá vzpomínka na tichého Beatla

V

posledním únorovém týdnu celý
svět „jemně plakal“ při vzpomínce na nejtiššího člena Beatles –
George Harrisona. I když převážnou část
kariéry liverpoolských Fab Four trávil ve
stínu fenomenální skladatelské dvojice
Lennon & McCartney, tak přesto zaznamenal úžasný hudební vývoj. Od Don’t
Bother Me až po Something. Bez po-

chyby po sobě zanechal nesmazatelnou
stopu, a to nejen autorskou.
Byl to Harrison, kdo představil dvanáctistrunnou kytaru, východní melodičnost
a sitár v populární hudbě. Díky jeho
„dvanáctce“ z Perného dne se zformoval zvuk amerických The Byrds, kouzlu
sitáru neodolal později ani Brian Jones
z Rolling Stones. O východní kultuře a
transcendentální meditaci ani nemluvě.
George Harrison nebyl ani tak klidný
Beatle jako spíš skromný Beatle. John
chtěl být větší než Elvis a Paul si s chutí zakřičel jako další rokenrolový velikán
Little Richard. To George tíhnul k Carlu
Perkinsovi, jehož schopnosti jako skladatele písní a kytaristy byly podkopávány zřetelným nedostatkem charisma.
Stejně tak na říjnovém koncertu v roce
1992, který se konal u příležitosti oslav
30. výročí umělecké činnosti Boba Dylana, si George nevybral super hity typu
Blowin’ in the Wind nebo Like A Rolling
Stone, jako někteří kolegové, ale předvedl méně známé If Not For You a Absolutely Sweet Mary.
I přesvědčení, že svět může být lepším

místem, bez válek a utrpení, vyjadřoval
Harrison jinak, než třeba Lennon. Věřil,
že je možné změnit svět, když budeme
milovat bližního svého a pomáhat si.
John Lennon s Yoko Ono protestovali za
účasti médií ve jménu světového míru v
postelích světoznámých hotelů. To Harrison byl mužem činu a uspořádal v srpnu
1971 charitativní koncert na pomoc hladovějícím v Bangladéši.
Ve své autobiografii I Me Mine z roku
1979 George Harrison napsal: „Nechodím do klubů a na večírky, zůstávám radši
doma a pozoruji řeku.“ V 80. a 90. letech
se zřídkakdy objevoval na veřejnosti. V
rozhovoru pro Rolling Stone v roce 1987
řekl, že přátelství s Johnem Lennonem
přesáhlo smrt jeho přítele. „Náš vztah
je trvalý, ať už je ve fyzickém těle nebo
ne… ´Pokud ti paměť bude sloužit, znovu se shledáme.´ Věřím tomu.“
Kdyby 25. února 2018 slavil své 75. narozeniny, jistě by tak učinil neokázale. Jak
žil, tak i odešel, skromně…
Luboš Červený

