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Kdysi dávno, ještì v minulém století, jsem
mìl pøíle<itost zazpívat si jednoho veèera
s Jitkou Vrbovou a se skupinou Erastus. A teï,
po létech, tøímám v ruce lesklý kotouè a na
nìm záznam toho, co jsme tehdy na jevišti
divadla Semafor spoleènì stvoøili. A tak se mi
znovu vrátila, spolu s tóny nejrùznìjších, ale
vesmìs krásných písní, ta vlídná atmosféra
onoho veèera a já vzdávám dík onomu
neskuteènému vynálezu, který dokázal
zachovat nejen tóny onoho koncertu, jak šly za
sebou, ale i barvu hlasu Jitky Vrbové a
Erastusù, a dokonce i tu mou. A navíc i onu modrou náladu, která
ovládla ten veèer plný
jazzu. Pøál bych si, aby se
tahle nálada zmocnila i
posluchaèe tohoto disku a
navodila mu stejnì krásné
pocity, jaké jsme mìli tehdy
my.
Jiøí Suchý

Vzpomínek na vystoupení Jiøího
Suchého mám nepoèítanì: Reduta,
kavárna Vltava, Divadlo Na zábradlí, Semafor a spousta dalších
jeviš< a pódií, vèetnì tìch, na kterých vystupoval jako host Jonášklubu. Ji< tøináct let patøí do mé
pomyslné sbírky krásných zá<itkù
také dva veèery, které se konaly
v divadle Semafor v bøeznu a dubnu
1988. Tehdy klub, po zákazu z roku
1986 obnovený pod zkráceným
názvem, v nìm< z Jonáše zbylo
pouze "J", uspoøádal dva koncerty
skupiny Erastus se zpìvaèkou
Jitkou Vrbovou, jejich< hostem se
na své domácí scénì stal Jiøí Suchý.
Èas bì<el dál, na semaforském jevišti i na klubových pódiích se
støídaly další poøady, ale v mé pamìti zùstala tato vzpomínka velmi
<ivá. Výborné sborové zpívání Erastu, sóla Jitky Vrbové a
samozøejmì i skladby Duka Ellingtona otextované a zpívané Jiøím
Suchým - to jsou momenty, které se v pamìti fanouška této hudby
zachytí velmi dùkladnì. Øadil jsem je ovšem celkem pochopitelnì
mezi to, "co všechno odnes èas” a nenapadlo mì, <e se s nimi ještì

nìkdy setkám. O to vìtší radost mi v loòském roce zpùsobil Vladimír
Tomek, kdy< mi sdìlil, <e nahrávky tìchto koncertù vlastní a <e
dokonce jejich kvalita dovoluje vytvoøit z nich za pomoci souèasné
techniky album. Pak ji< následovala dohoda všech zúèastnìných,
Vladimírova nároèná práce ve studiu a výsledek je na svìtì.
Vra<me se tedy do hledištì divadla Semafor jara 1988 a nechme se
unášet proudem krásné hudby i výbornými èeskými texty.
podzim 2001
Ivan Kott - klub Jonáš
.........................................................................................................
Historie skupiny ERASTUS
Historie skupiny Erastus zaèala pøed 30 lety na pra<ské Bílé Hoøe;
tehdy pár nadšencù pro èernošské spirituály a gospely dalo
dohromady malý pìvecký sbor. Mezi prvními èleny byli odchovanci
Vysokoškolského umìleckého souboru, které soustøedil kolem sebe
organizaèní duch kapely Petr Weigl. Základ repertoáru a jazzové
zamìøení dal souboru jeho první kapelník a pianista Miloš Kysilka.
Ten spolu s trumpetistou a nejvýraznìjším sólistou Erastu Zdeòkem
Pøevorovským a dalším všestranným muzikantem Vítem Svobodou
pùsobil ve stejnojmenné kapele tradièního jazzu a mj. pøinesl do
nového Erastu dlouho u<ívanou znìlku skladbu Johnyho Doddse
"When Erastus Plays His Old Kazoo". Od poèátkù kapely urèoval její

podobu také Jaroslav
Kysilka, nejen vynikající hráè na øadu
nástrojù (piano, flétna, saxofony), ale
také skladatel,
aran<ér a textaø.
Skupina se èasem
stabilizovala coby
ètyøèlenný mu<ský
sbor podle vzoru
Golden Gate Quartetu (Petr Weigl-tenor;
Zdenìk Pøevorovský-baryton, trubka; Pavel Rozsypal-baryton,
kytara; František Chlubna-bas), sbor nìkdy samostatný, nìkdy
doprovázející sólovou zpìvaèku; dále rytmika ve slo<ení piano, basa
nebo baskytara, bicí (Petr Hoøejší) a sólující sopránový nebo altový
saxofon.
Erastus mìl štìstí na výborné zpìvaèky. V polovinì 70.let
úèinkovala s kapelou Eva Kriz-Lifková, která se pozdìji stala
èlenkou Spirituál kvintetu. Na Slánských jazzových dnech v roce
1980 Erastus navázal trvalou spolupráci s Jitkou Vrbovou, která

svým jazzovým drivem ovlivnila zvuk celé kapely a v následujícím
dvacetiletí se stala jejím pilíøem.
Další š<astná volba padla na nového baskytaristu. Stal se jím
zkušený muzikant, skladatel, textaø a organizátor Vladimír Tomek,
který brzy pøevzal také vedení Erastu.
Díky stylové a repertoárové rozmanitosti (klasické spirituály,
blues, jazz, swing i folkové námìty), bylo mo<né Erastus slyšet
v Malostranské besedì, Redutì, Mìstské knihovnì, na Portì,
na spoleèných vystoupeních se Spirituál kvintetem èi Hanou
Hegerovou, na jazzových festivalech nejen v Praze, ale i na spoleèných koncertech s dixielandovými kapelami a známými sólisty
Evou Olmerovou, Tondou Brychem a Josefem "Ba<íkem" Pavelkou.
Kromì toho vystupoval
Erastus také v <i<kovském
divadle, v Semaforu s Jiøím
Suchým a spolupracoval
s orchestrem Karla Vlacha.
Dnes je ji< obtí<né
vybavit si všechna místa,
kde Erastus od svého
vzniku koncertoval, nebo<
za uplynulých 30 let

odehrál více ne< 600
vystoupení v Èechách i
v zahranièí (úspìchy
sklízel ve francouzském
Besançonu).
Nahrávky poøízené
Vladimírem Tomkem
v divadle Semafor se
podaøilo zachovat a po
restaurování je i vydat na
této desce.
Miloš Kysilka, Zdenìk Pøevorovský a Hana Svobodová

V kapele v prùbìhu let dále pùsobili:
zpìvaèky-Jiøina Bayerová, Alena Hanusová, Milena Mašková, Irena
Pešicová, Marie Sládeèková, Soòa Šímová,
bubeníci-Stanislav Matoušek (také zpìv), Ladislav Šindler, Josef Vašátko,
Miloš Kejø, Jan Ouøedník, Štìpán Jaroschy, František Suchánek
basisté-Stanislav Juøica, Jan Velek, Jan Jùza
...a další

