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Z interview (v rukopise ):
"ve výbìru repertoáru musí se nám písnièka líbit obìma. Jeden to vymyslí, upraví, pøipraví,

napraví, spraví a zpraví a ten druhý se mu to snaûí shanìt i zhanìt "... V programu pøipravíme
nejdøíve zaèátek, písnì na rozehrání a rozezpívání, pak konec, písnì na rozpalování. Prostøedek si
nepøipravujeme, vìtöinou ho na jeviöti pøeskoèíme, a tak máme koncert bez prostøedku i bez
prostøedkù a tedybezprostøední.
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Extraordinary young instrumentalists are coming from the very heart of the South-Western
Bohemia.They are inspired by tradition, however they develop the folklore expression into a unique
performance style.Oneoftheirspecialgiftsisvirtuosity of improvisation.

Martin Kaplan ( 1967 )

Josef Fiala (l965)

Narodil se v Karlových Varech. K hudbì ho pøivedl tatínek
multiinstrumentalista, který hraje na vesnických zábavách. Hru na housle
studoval Martin Kaplan na hudební fakultì AMU ve tøídì prof. Ivana
ätrause (l989-l994). Zúèastnil se také hudebních kursù v italské Sienì ve
tøídì prof. Borise Belkina a prof. Uta Ughiho. Dnes pùsobí jako koncertní
mistr orchestru divadla J.K.Tyla v Plzni a pedagog na plzeòské
konzervatoøi. Zajímá se o hudbu váûnou i neváûnou (folklor, jazz, folk),
nadprùmìrné improvizaèní schopnosti ho øadí k vynikajícím
muzikantskýmtalentùm.

Narodil se v Plané. Hrát zaèal na pøání svého dìda, který patøil
k poslední generaci lidových muzikantù v jiûních Èechách . Hru na
violu studoval Josef Fiala na hudební fakultì AMU ve tøídì
doc.Lubomíra Malého (l985-1990). Dnes pùsobí jako pedagog na
plzeòské konzervatoøi a hudebník ve svobodném povolání. Zajímá se
dlouhodobì a aktivnì o lidovou píseò oblasti jihozápadních Èech.

Martin Kaplan a Josef Fiala spolu zaèali hrát v souboru písní
a tancù äkoda Plzeò (l983-1990). Pùsobení v tomto souboru a
vystoupení v deseti zemích Evropy a v USA vyústilo v r. l990 k zalo-
ûení dua, v nìmû pìstují lidovou píseò, øedkvièky i váûnou hudbu.

Výrazným úspìchem byl jiû jejich debut v rámci festivalu ke
l00. výroèí narození BohuslavaMartinù v St. Louis (USA).

Vedle rozhlasového natáèení jsou zváni ke koncertùm po celé
Èeské republice. Tak se duo zúèastnilo kupøíkladu spoleèného koncertu se souborem Musica
bohemica (umìlecký vedoucí Jaroslav Krèek) a "monstr" koncertu u pøíleûitosti oslav 60. narozenin
publicisty Jiøího Èerného.Mezivýznamná zahranièní vystoupení patøí koncert na festivalu "Mostly
Mozart" (New York, 1997) a týdnu èeské kultury (Warsawa 1998).

Martin Kaplan a Josef Fiala jsou
výrazné individuality a spolu pøedstavují
osobitý typ muzikantù vzácné ryzosti, velmi
urèitì odliöený od vöeho, co je u nás ke
slyöení.

Jejich pøínos ve folklórní hudbì má
svérázné zabarvení. Spoèívá pøedevöím
v aktualizaci improvizaèního principu;
koneènì jiû meziváleèná avantgarda
Osvobozeného divadla shledávala zvláötní
estetický úèinek v tom, ûe "ta teta byla táta
a Golem byla jeho ûena" a "vöechno je
jinak". Jelikoû je Martinu Kaplanovi
a Josefu Fialovi vlastní humor a schopnost

sebereflexe v komediální poloze, setkáváme se s delikátní smìsí rozmaru a melancholie. éivostí a
snadností inspirace se sbliûují nejpøirozenìji s nároènými ûánry jazzu, pøièemû improvizaci pìstují
jakovirtuozitu.

Èerpají témìø výhradnì z oblasti jihozápadních a jiûních Èech a regionu Chodska. Dùleûitìjöí
je pro nì melodie, souèasnì pøihlíûejí i k tomu, ûe k divákovi mluví více text. Ve spoleènì
vytváøených úpravách vycházejí ze specifických moûností instrumentaèních a barevných. Základ
tvoøi zpívaná sloka, proti níû stojí vyhrávka. V improvizaèních promìnách nápìvu vyuûívají
dvojhmatù, prázdných strun, pasáûí na harmonickém základì shodném s nápìvem, i postupù váûné
hudby, jazzu, etnické hudby a dalöích oblastí. Vedlemollových tónin vybírají nejèastìji D dur, G dur,
s ohledem na prázdné struny (v pøístupu "pùvodem empirickém, pøed-descartovském"), zøídka
chodskou Es dur.

Pøipomíná-li nìkdy umìní "konzervování merunìk", tak jak to kdysi pøipomínala
F.X.äaldovilyrika ärámkova, naopak Martin Kaplan a Josef Fiala dávají vyniknout umìní ûivému
a poeticky prozáøenému.

PhDr Blanka Hemelíková

ìThe Most Vibrant Music Öî
The New York Times 14. 8. 1997


