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Brian Epstein forever

Pětilibrový John Lennon

Ačkoli je proti zbourání Ringova rodného
domu v liverpoolské Madryn Street vedena
rozsáhlá kampaň, někteří fanoušci – upomínkoví lovci – si už pro jistotu odsekali ze
zdiva domu pár cihel. Vedoucí kampaně za
záchranu domu okamžitě požádal o ochranu před těmi vandaly.

Bývalé liverpoolské divadlo Neptune bude
po rekonstrukci přejmenováno na The
Epstein Theatre. Město tak chce vzdát hold
muži, který velkou měrou pomohl Liverpoolu k celosvětové slávě. Budova na Hanover
Street má být po sedmileté renovaci otevřena v únoru příštího roku.

U příležitosti 70. narozenin Johna Lennona byla v Británii vydána pětilibrová mince
ze čtyřiadvacetikarátového zlata. Vyrobeno bylo 5 tisíc kusů a cena je 44,99 liber.
O jejím vydání hlasovali lidé na Facebooku a Twitteru. John Lennon se tak zařazuje po bok „Velkých Angličanů“ jako William
Shakespeare, Sir Winston Churchill, či
Charles Darwin.

Nadační akce
20. listopadu 2010 se v Christies Paris
uskutečnila aukce 65 fotografií Richarda
Avedona. Součástí kolekce byly i psychedelické portréty Beatles z roku 1967, jejichž
cena se nakonec vyšplhala na konečných
ceně 608 tisíc dolarů. Výtěžek prodeje je určen pro nadaci Richarda Avedona.

Limitovaná série Steinway

Madryn Street č. 9

Pamětní deska Briana Epsteina
Liverpoolská zpěvačka Cilla Black odhalila
pamětní desku na domě v Covent Garden,
ve kterém měl v šedesátých letech Brian
Epstein svou londýnskou kancelář. Cillu
Black seznámil s Epsteinem John Lennon.
Na svého bývalého šéfa zavzpomínala slovy: „Brian Epstein byl velký muž a opravdový gentleman.“

Reedice All Things Must Pass
V limitované edici vyšlo legendární album
George Harrisona All Things Must Pass.
Jednotlivé výlisky jsou očíslované a k dispozici jsou pouze na vinylu v podobě 3LP.
Nahrávky byly remastrovány ve studiích
Abbey Road.

Firma Steinway & Sons, která vyrábí klavíry,
chce oslavit netradičním způsobem nedožité 70. narozeniny Johna Lennona. Vyrobí
proto speciální sérii bílého klavíru, který
dal Lennon v roce 1971 své manželce Yoko
Ono jako dárek k narozeninám. Zájemci si
tak můžou pořídit jeden ze čtyř modelů, jež
mají na křídle Lennonův obrázek: Come
Together vyjadřuje Lennonovu touhu po
sjednocení, Grand Piano znázorňuje tvůrčí
proces, Freda People ukazuje Lennonovu
vášeň pro hudbu a Self Portrait má obtištěnou Lennonovu nejznámější podobiznu.
Nechybí samozřejmě ani replika podpisu a
zlatá tabulka s textem k Imagine.

Brouci opět spolu
Vydání knihy fotografií s názvem From
Where I Stand autorky Mary McCartney
svedlo opět dohromady jejího otce Paula
a Ringa Starra. Slavnostního křtu knihy se
zúčastnili kromě obou ex-beatlů Ringova
manželka Barbara, dcera Lee Starkey a
Stella McCartney.

Ringo Starr v Hard Rock Cafe
Za zpěvu písní Johna Lennona proběhla
2. listopadu 2010 v losangeleském Hard
Rock Cafe charitativní akce pod názvem
Imagine There‘s No Hunger. Zúčastnili se
jí: Ringo Starr s manželkou, Dave Stewart,
Edgar Winter, Joe Walsh a další muzikanti.
Edgar Winter zazpíval Come Together (s
nádherným saxofonovým sólem) a Revolution, Dave Stewart přidal Mind Games a
Imagine. Ve finále Ringo Starr s ostatními
muzikanty vzdali Johnovi hold jeho slavnou
Give Peace A Chance.

Beatles ovládly iTunes

Další četařova tvář odchází
Ve věku 85 let zemřel 29. září 2010 herec
Tony Curtis, jeden ze zobrazených slavných
lidí na obalu alba Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Beatles obdivovali Curtise
a on sám byl jejich velkým fanouškem. Jednou z jeho nejslavnějších rolí byl saxofonista v komedii Někdo to rád horké.

Pětilibrový John

Ringo, Mary a Paul McCartney

Den po zahájení prodeje písní Beatles přes
internetový obchod iTunes ovládla tato
skupina hitparádu iTunes. Do první desítky
se dostala alba Abbey Road, The Beatles
a Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band.
Nejprodávanější samostatnou písní se stala Here Comes The Sun, která obsadila 20.
příčku. V první padesátce se umístily ještě
tituly Let It Be, In My Life, Blackbird a Come
Together. Celé album vyjde na 12,99 dolarů, kompletní set 149 dolarů a jedna píseň
1,29 dolaru.

Další do sbírky

Výstava prodloužena

Klub v ohrožení

Obdobně jako v létě v Utahu, tak i na podzim v Argentině obdržel Paul McCartney
další ručně vyrobenou baskytaru, tentokrát
ve tvaru proslulé Hofnerky. Osmadvacetiletý
Frederiko Costa z Buenos Aires na ní intenzivně pracoval tři týdny. Své dílo dokončil
dva dny před Paulovým koncertem v jeho
rodném městě. Do šatny, ke svému idolu, se
po mnoha peripetiích dostal patnáct minut
před začátkem show. McCartneymu předal
basovku se slovy: „Ta je pro tebe, je to moje
vlastnoruční práce.“ Sir se na ni s úžasem
podíval, objal ho, zkusil si na ni zahrát, podal mu ruku a vyfotografoval se s ním. Frederikův sen vidět živě ex-beatla a setkat se
s ním se mu splnil.

Výstavní projekt Beatlemánie! v prostorách
Českého muzea hudby bude prodloužen do
6. dubna 2011. Od druhé poloviny února
2011 se z Londýna do Prahy přemístí velmi
zajímavá kolekce velkoplošných fotografií.
Příznivci Beatles se mají tedy opět na co
těšit.

17. prosince 2010 vystoupil Paul McCartney v londýnském klubu 100 Club. Lístky
stály 60 liber a do klubu se vměstnalo 300
návštěvníků. Koncert se konal na podporu
kampaně proti uzavření tohoto slavného
klubu, kde v sedmdesátých letech vystupovali Sex Pistols, Clash, Rolling Stones, The
Who, Oasis a další hvězdy rockové historie.
27 skladeb převážně z repertoáru Beatles
si s Paulem s chutí zazpíval celý sál.

Happy Christmas
Po návratu z Jižní Ameriky oznámil Paul
McCartney, že uspořádá dvě speciální vánoční vystoupení. První se uskutečnilo 18.
prosince 2010 v londýnském HMV Apollu a
druhé si užil rodný Liverpool o dva dny později v O2 Aréně. Vstupenky na toto vystoupení byly prodány za pouhé čtyři minuty.

Grammy Awards
13. února 2011 se v Los Angeles budou
předávat každoroční ceny Grammy. Paul
McCartney byl letos nominován v kategorii
Nejlepší sólový rockový vokál – za přednes
písně Helter Skelter na albu Good Evening
New York City. Spolu s ním jsou nominováni
Eric Clapton, John Mayer, Robert Plant a
Neil Young. Další nominaci dostali Beatles
za remastrovaný stereo box v kategorii Nejlepší historické album.

Zdrátovaní Brouci

Frederiko s Paulem

Ivan Lovatt z australského Hinterlandu vytváří busty známých osobností neobvyklou
technikou. Na vytvoření modelu potřebuje
asi třicet metrů pletivového drátu, který pečlivě splétá a špendlí do požadovaného tvaru. Beatles ze seržantovského období vytvaroval do nejmenších podrobností. Jeho
výtvory jsou k vidění v Jackman Gallery v
Melbourne.

Že by Best Road?
Zakládající člen Beatles, bubeník Pete
Best, by mohl mít brzy v Liverpoolu také
svoji ulici. Jeho jméno je na seznamu, který má místní radnice posoudit. Navržen byl
podle mluvčího úřadu za zvláštní přínos do
městského hudebního dědictví.

Již druhá cena
5. prosince 2010 obdržel Paul McCartney
z rukou prezidenta Obamy cenu za celoživotní přínos pro americkou kulturu. Ocenění
s ex-beatlem ještě získali: country zpěvák
Merle Haggardand, brodwayský skladatel
Jerry Herman, TV hvězda Oprah Winfrey a
tanečník – choreograf Bill T. Jones. V závěrečném mini koncertu vzdali Paulovi hold:
No Doubt s písněmi Hello Goodbye a Penny
Lane, frontman skupiny Aerosmith Steven
Tyler přednesl čtyři závěrečné skladby z
alba Abbey Road, a přehlídku uzavřeli zpěváci James Taylor a Mavis Staples s Let It
Be a Hey Jude. „Vystupoval jsem leckde,“
řekl Tyler publiku. „Ale nikdy jsem nebyl
šťastnější než tady, na rohu Pensylvania
Avenue a Abbey Road.“ Paul McCartney
přijel letos do Washingtonu pro cenu již podruhé. V červnu převzal Gershwinovu cenu
za přínos v populární hudbě.

Paul v londýnském 100 Clubu

Báječné vánoce
Paul McCartney se stále obdarovává písní
Wonderfull Christmastime. Statistické zdroje uvádějí, že každoročně se tato koleda
prodá za 400 až 600 tisíc dolarů. Od roku
1979, kdy byla vydaná, se stala evergreenem. Paul si ji sám složil, nahrál všechny
nástroje a tudíž se nemusí s nikým dělit o
honorář. Za těch 31 let si přišel cca na patnáct milionů dolarů. Hezké vánoce.

Chata na prodej
Ringo Starr s manželkou Barbarou prodávají třípokojovou chatu poblíž Aspenu ve
státě Colorado. Ta leží na šestnáctiakrovém
pozemku ve Woody Creeku a Ringo za ni
chce 4,5 milionu dolarů. Málo využívanou
nemovitost koupil Starr před dvaceti lety.

Další kulturní památka

Busty, jak jsme je dosud neznali

Nejslavnější „zebra“ v Londýně a možná i
na světě má za sebou další mezník. Přechod u nahrávacího studia v ulici Abbey
Road, který proslavila stejnojmenná deska
Beatles, se stal 22. prosince 2010 britskou
kulturní památkou.

U2 vzpomínali

Brouci pomohli charitě

Na závěr koncertu v australském Brisbane, který irští U2 odehráli 8. prosince 2010
na Suncorp Stadium, uctil zpěvák Bono se
svými spoluhráči památku Johna Lennona
několika písněmi z repertoáru Beatles. Diváci se přidali a s chutí si zazpívali In My
Life, Rain, Dear Prudence, All You Need Is
Love a Stand By Me, Johnovu cover verzi
hitu Bena E. Kinga.

Dvě LP desky Beatles, z hromady anonymně darovaných desek pro charitativní účely
v britském Woodbridge, byly v aukci prodány za 260 liber. Jednalo se o vzácné první
vydání debutového alba Please Please Me
(230 liber) z roku 1963 a kopii LP Revolver
(30 liber) z roku 1966.

Beatles v Mexico
Na letišti v Mexico City vystavuje místní malíř Antonio Luquín sbírku olejomaleb obalů
všech 120 alb, které vydali Beatles jako
skupina nebo jednotliví členové jako své
sólové projekty. Expozice pod názvem Let
It Beat trvá do 6. března 2011.

Další muzeum
První latinskoamerické muzeum věnované
Beatles bylo otevřeno 3. ledna 2011 v Buenos Aires, ve stejném komplexu Paseo La
Plaza jako místní Cavern Club na Av. Corrientes 1660.

Luboš Červený

