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Nový titul projektu Olivovníky vydává nakladatelství Galén . Dvojalbum Jihotaje zachycuje
jedno ze zajímavých experimentálních setkání písničkáře
Jana Buriana
se skupinou
Bizzare Band
, kapelou z pomezí vážné hudby, folku i šansonu. Záměr rovnoprávného zastoupení obou stran
vedl nakonec ke vzniku dvou alb. Na prvním jsou výhradně Burianovy nové písně.
„Je to podobné,“
říká autor v doprovodném textu,
„jako když různí režiséři pracují se stejným scénářem: každý s ním nakládá podle svého. A
písnička, to je takový drobný scénář. Proto mě láká zkoušet si s ní hrát a oblékat ji do různých
nových kabátů nebo ji naopak svlékat. A Bizarre Band mi k tomu dal velký prostor. První část
našeho dvojalba, složená z mých nových textů, je do značné míry monotematická – tématem tu
je to, co přináší můj pokročilý střední věk a určitá snaha vypořádávat s jeho nejistotami.“
Druhý disk obsahuje pak dvanáct starších Burianových písní, které si hudebníci sami vybrali a
přepracovali podle svých představ. Dvojalbum vychází v luxusním dárkovém provedení v
grafické úpravě Štěpánky Bláhovcové.
Album bude představeno na malém
turné
Jana Buriana s kapelou Bizzare Band:
4. listopadu 2017 – Louny, Městská knihovna
5. listopadu 2017 – Jablonec, Klub Na Rampě
6. listopadu 2017 – Ostrava, Galerie výtvarného umění
7. listopadu 2017 – Olomouc, Divadlo hudby
8. listopadu 2017 – Brno, Kabinet múz
9. listopadu 2017 – Pardubice, Divadlo 29
10. listopadu 2017 – Plzeň, Moving Station
12. listopadu 2017 – Praha, Archa{desky 1520}
Hudba Jan Burian a Vladimír Mišík (Podivný Hamlet)
Texty Jan Burian
Aranžmá Dušan Navařík a Zdeněk Dočekal Jan Burian – zpěv
Bizzare Band
Dušan Navařík – příčná flétna, vokál
Michal Kostiuk – klarinety, vokál
Klára Suchanková – housle, vokál
František Tomášek – akordeon, vokál
Štěpán Klouček – kytara, vokál
Zdeněk Dočekal – klavír, vokál
Pavel Husa – kontrabas, vokál
František Otakar Kukula – bicí, perkuse, beatbox Nahráno červnu až srpnu 2017 ve studiu
3bees v Jinočanech
Zvuková režie a mix Jakub „Šablonka“ Novotný a Adam „Marlett“ Pakosta
Mastering Petr „Kakaxa“ Fleissig v září 2017 {denvideo https://www.youtube.com/watch?v=_r
K7M3dwZk8&feature=youtu.be
}
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Ukázky na Soundcloud
https://soundcloud.com/galen-prague/jan-burian-bizarre-band-rybi-plac
https://soundcloud.com/galen-prague/dcera-se-stehuje-z-domu
https://soundcloud.com/galen-prague/jan-burian-el-corazon
https://soundcloud.com/galen-prague/jan-burian-nejtissi
Jan Burian (* 26. března 1952 v
Praze)
Básník, prozaik, hudební skladatel. Jako písničkář vystupuje od roku 1970 většinou sólově za
doprovodu klavíru, ale i v různých seskupeních: v letech 1974–85 s Jiřím Dědečkem, v období
1986–88 s Danielem Fikejzem, dále mimo jiné s Vlastislavem Matouškem, v triu
Burian–Jeřábek–Janče a v posledním desetiletí nejčastěji se svými syny Janem a Jiřím. Vydal
třináct písňových alb (Hodina duchů, Černý z nebe, Poesie, Jenom zpívám, Unavený
válečník
, Zrca
dlo
,
Drtivé jistoty
,
Blues 4. kategorie
,
Božskej klid
,
Dívčí válka
,
Muži jsou křehcí
,
Dvanáct druhů samoty
,
Jak zestárnout
,
Zpěvy u klavíru
,
Dvacet let v Arše
,
Jiná doba
;
Improvizace
,
Jihotaje
). Publikoval písňové texty (Na shledanou zítra), sbírky básní (Hodina duchů, Ženy, muži a jiné
básně), paměti (Rychle než to zapomenu), fejetony (Je tu nějaký zavěšený kafe?, Přízrak v
nákupním středisku, Přímluva za dnešní dobu), televizní rozhovory (Zlaté časy televize,
Posezení s Janem Burianem, Další posezení s Janem Burianem – dva poslední tituly společně
s Jitkou Kulhánkovou), knihy inspirované vlastními cestami po světě (Cokoli o New Yorku,
Cokoli o Dánsku, Sága o cestě na Island, Chilský deník, Ostrovy, majáky a mosty, Výlet do
Portugalska aj.). V roce 2012 vydal knihu o svém otci Nežádoucí návraty E. F. Buriana. Na rok
2018 chystá vydání bilančního rozhovoru s Pavlem Klusákem. Pro Českou televizi natočil více
než sto třicet pořadů Posezení s Janem Burianem a dokumentární cyklus Burianův den žen.
Založil volné sdružení Osamělí písničkáři a organizuje jeho pravidelná vystoupení. Uspořádal
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vydání pěti Almanachů Burianovy kulturní ozdravovny, několikrát vystavoval své fotografie,
každoročně provádí turisty po Islandu a Portugalsku, publikuje v tisku fejetony, ročně mívá
kolem stovky koncertů.
Informace o něm najdete na www.janburian.cz .
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