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„O takové hudbě nemá cenu číst, ta se musí zažít…“ Slova, jež v roce 1999 uzavírala recenzi
tehdejšího alba legendárního
AG Fleku,
platí i o dlouho očekávané novince
Podnohama Zem
. Od vzniku zlínské skupiny v roce 1977 je to teprve třetí dlouhohrající kolekce, na níž se
rovnocenně představuje legendární sestava tří zpěváků (a dvou autorů)
Ivo Viktorin, Blanka Táborská
a
Karel Markytán
. Díky účasti mnoha hostů jde také o nejpestřejší album skupiny. Pestré však neznamená
roztříštěné: Vysoká zvuková kvalita – otisk pečlivé práce ve vyhlášeném
Studiu V
Ivo Viktorina – nahrávce dodává jednotnou tvář, která uspokojí i nejnáročnější posluchače.

Autorsky si Ivo Viktorin a Karel Markytán nové album rozdělili. Oba napsali po pěti písních,
které jsou odrazem jich samotných jak v hudebním cítění, tak v textech. Blanka Táborská
dostala od každého z nich dvě skladby, ostatní si autoři ponechali pro sebe. Jedenáctá skladba
pochází ještě z 80. let, z období první desky AG Fleku, a s doprovodem typického flekovského
sboru ji sólově nazpíval autor textu Karel Markytán. Album dostalo název podle písně Podnoh
ama Zem
, která symbolicky uzavírá vše, co bylo prožito, bez patosu, s lehkostí a energií a především s
nadhledem zkušeného pozorovatele světa. Světa, který přes všechnu svou tvrdost zůstává
barevný a pozoruhodný. Více se o albu můžete dočíst třeba
zde
.
Album, které vyšlo u
Indies Scope
, má za sebou pražský i brněnský křest. Ne, dnes se vás nebudeme ptát, kdy a kde křty
proběhly. Album získáte za správnou odpověď na jinou otázku. Najdete ji opět pod informacemi
o albu z našeho
Hodnocení desek
.
Odpovídejte mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
do dnešní půlnoci
(4. května)
. Do předmětu napište
SOUTĚŽ
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. Z autorů správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, jehož jméno a správné znění
odpovědi uveřejníme v diskusi pod soutěží.{desky 1548}

Podnohama zem je teprve třetí studiové album AG Fleku s původní trojicí Ivo Viktorin,
Blanka Táborská a Karel Markytán.
Jak se nazývají obě předchozí aba a kdy byla vydána?
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