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Vynořit se a nenechat se stáhnout pod hladinu bezmoci a sebedestrukce. Že život dokáže
každému připravit nepřeberné množství zákrut prezentuje ve čtrnácti skladbách Mirek Kemel
na novince nazvané
Ryby, raci
. Nejen poeticky melancholický, ale i zvukomalebný a niterný je známý přední karikaturista
Mirek Kemel na své třetí nahrávce.
Ryby, raci
je mimořádné písničkářské album plné silných melodií i originálních aranží.
Mirek Kemel připravil nahrávku
Ryby, raci
téměř čtyři roky po CD
Nic víc
. Stejně jako na předchozích nahrávkách i na tomto albu se Mirek Kemel, autor všech skladeb,
rozhodl kráčet jiným směrem, než jak ho prezentují jeho populární karikatury. Písně se věnují
vážným tématům a vztahům. Navíc, oproti předchozím nahrávkám, disponuje tato již v pořadí
třetí nahrávka daleko učesanějším aranžmá než předchozí alba.
„Posunout se zvukově bylo vědomé rozhodnutí kapely staré zhruba tak dva roky. Optimální
sestavu jsme nějakou dobu hledali, v současnosti ji máme. Do kapely přibyli výborní muzikanti,
na kontrabas Petr Tichý a bubeník Petr Mikeš. Oba dlouholetí muzikanti kapely Bran, odkud
pochází i Tomáš Görtler, hráč na akordeon, který je členem naší kapely od začátku. Z této
sestavy vyplynulo i rozhodnutí natočit nové CD s bohatou aranží.“

A o své tvorbě Mirek Kemel říká: „Všechny mé písničky vycházejí z vlastního příběhu, nálady,
obrazu... Mám pocit, že jiné dělat neumím.“
Je autorem
všech skladeb na albu a zachytil v nich důležité momenty lidského života, které prožívá ve
svém životě téměř každý člověk. Výsledný obraz písní i celého alba má na svědomí ale někdo
jiný.
„Celé CD
jsem nechal v rukách producenta Vlasty Konopiského. Já měl jen hlas poradní, stejně jako
ostatní členové kapely. Vlasta měl o zvuku, nástrojích a aranžích poměrně jasnou představu, do
které si mluvit moc nenechal. Hosty jsme vybírali ze svého okolí a kamarádů tak, aby naplnili
naše představy o zvuku a aranžích. Za zmínku stojí třeba Štěpán Škoch, dlouholetý, dnes už
bývalý člen kapely Chinaski, který nám CD natáčel a na CD hostuje na saxofon a irish whistle.“
Album
Ryby, raci
, které můžete dnes získat, vyšlo u
Indies Scope
v březnu letošního roku. V únoru Mirek Kemel přišel s oficiálním videoklipem k písni
Ryby, raci
s Vladimírem Javorským a Pavlou Beretovou v režii Jakuba Čermáka – Cermaque a my jsme
vám jej představili i na FOLKtime.cz.
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{desky 1546}
Opovědi posílejte
dnes (27. dubna) do půlnoci mailem na adresu
soutezzavináčfolktime.cz
, předmět
SOUTĚŽ
. Z autorů správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, jehož jméno a správné znění
odpovědi uveřejníme v diskusi pod soutěží.
Kdy a kde proběhly křty CD Ryby, raci v Praze a v Brně?
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