Eva Kriz-Lifková
Vykročila na svoji sólovou dráhu nejprve v Praze jako interpretka černošských
spirituálů a gospelů ve skupinách Erastus a Spirituál kvintet. Láska k duchovní
hudbě a mnohaleté studium zpěvu v Paříži jí umožnily sólově účinkovat ve
Francii nejen v řadě oratorií a kantát, ale i v mnoha samostatných koncertech,
věnovaných převážně renesanční a barokní hudbě. Život ve Francii jí umožnil
postupně vstřebávat francouzskou hudební kulturu, zejména klasický šanson.
Od svého návratu do Prahy v roce 1989 působila jako členka Pražských
madrigalistů a sólistka Bach collegia. Již několik let se věnuje také pedagogické
činnosti – na Francouzském lyceu v Praze vyučuje ve francouzštině hudbu a řídí
školní sbor. Díky svému všestrannému hudebnímu talentu vystupuje úspěšně jako
sólistka a autorka komponovaných hudebních pořadů věnovaných převážně
francouzským šansonům.

Edouard Mesdag
se narodil ve Francii. Po univerzitním studiu zaměřeném na literaturu a divadelní
a pěvecké umění, působil v několika pařížských divadlech malých forem
(Compagnies Théâtre Inachevé et Instant Théâtre, Théâtre du Renard aj.),
účinkoval ve vokálním souboru Les Rossignolets (koncertní turné v Rakousku,
Italii, Řecku, Belgii, Polsku...) a získal cenné zkušenosti i v oblasti
kinematografie jako herec (např. ve filmu Jack and Jacques). V současné době
spolupracuje s pražskými hereckými ateliery a pedagogicky působí ve
Francouzském lyceu v Praze.

Milan Dvořák
Patří právem mezi naše významné hudebníky širokého zaměření. Jako
profesionální pianista hrál v mnoha orchestrech (např. Ferdinanda Havlíka), byl
uměleckým vedoucím doprovodné skupiny Hany Hegerové, dlouhodobě
spolupracuje s Evou Pilarovou a dalšími interprety. Nahrál několik set snímků pro
ČT, Český rozhlas, Supraphon a Panton. Působil jako profesor kompozice na
Ježkově konzervatoři v Praze a je členem Swing kvintetu Praha. Jako hudební
skladatel se uplatňuje v mnoha oborech: šansony a písně, jazzové klavírní etudy,
muzikály a filmová hudba.

SLAVNÉ FRANCOUZSKÉ PÁRY
PROGRAM

Un homme et une femme (Muž a žena)

Francis Lai / P.Barouh

ABELARD Pierre (1079-1142) středověký profesor teologie,
zakladatel pařížské univerzity
& HELOISE (1101-1164) jeho mladičká žačka a osudová láska
Quand le chant si doux (Indiánská píseň lásky) M.Altéry / R.Friml
BAKER Josephine (1906-1975) černá americká zpěvačka a
tanečnice, žijící ve Francii
& BOUILLON Jo (1908-1984) dirigent jazzového orchestru, její muž
J´ai deux amours (Dvě lásky mám)
L.Koger, H.Varna / V.Scotto
BARDOT Brigitte (1934) herečka a sex symbol francouzského
filmového plátna
& VADIM Roger (1928-2000) scénárista a filmový režisér
Une histoire d´amour (Příběh lásky)
C.Desage/ Francis Lai
CLAUDEL Camille (1864-1943) nadějná talentovaná sochařka
& RODIN Auguste (1840-1917) její učitel, představitel
francouzského impresionistického sochařství
Mon amant de St. Jean (Můj milý ze Sv. Jána)
L.Agel / E.Carrara
CURIE Marie-Sklodowská (1867-1934), fyzička, objevitelka radia
& CURIE Pierre (1859-1906) její manžel a spolupracovník
Boum (Bum)
Ch.Trenet

COCTEAU Jean (1889-1963) všestranný spisovatel, básník,
filozof,dramatik, malíř
& MARAIS Jean (1913-1998) legendární francouzský herec

LOUIS XV. (1710-1774) francouzský král z rodu Bourbonů
& MARQUISE DE POMPADOUR (1721-1764) sebevědomá a
inteligentní kráska, jedna z mnoha králových milenek
Gavotta
E.Mesdag/ H.Purcell

CERDAN Marcel (1916-1949) francouzský šampion v boxu
& PIAF Edith (1915-1963) královna francouzského šansonu
Hymne à l´amour (Hymna na lásku)
E.Piaf / M.Monnot

NAPOLEON BONAPARTE (1769-1821) francouzský císař a
vojevůdce, klíčová osobnost moderní historie a vojenství
& DE BEAUHARNAIS Joséphine (1763-1814) francouzská
císařovna, žena Napoleona, narozená na ostrově Martinique
Tourdion
Anonym 18.století

CHANEL Coco (1883-1971) módní návrhářka, která významně ovlivnila
světovou módu
& STRAVINSKI Igor (1882-1971) ruský hudební skladatel
Stenka Razin
R.Livron / ruská lidová
GAINSBOURG Serge (1928-1991) kontroverzní zpěvák, skladatel a
textař ruského původu
& BIRKIN Jane (1946) jeho anglická manželka, herečka a zpěvačka,
nový sexuální symbol Francie 70. let
Je t´aime, moi non plus (Miluji tě, já tebe také ne)
S.Gainsbourg
HALLYDAY Johny (1943) "francouzský Elvis Presley“, pěvecká hvězda
rokenrolu a popu ve frankofonním světě
& VARTAN Sylvie (1944) jeho manželka, roková hvězda 60. let
bulharského původu
Souvenir souvenir
F.Bonifay / Coben
Danson le twist (Tančeme twist)
A.Salvet / S.Vartan
J´ai un problème (Mám problém)
M. Mallory /J. Renard

přestávka

SAND George (1804-1876) spisovatelka proslulá mužským stylem
v oblékání i svým milostným životem - vztah s F. Listzem, Mériméem,
herečkou Marií Dorvalovou a hlavně s F. Chopinem
& CHOPIN Fryderyk (1810-1849) „básník klavíru“, skladatel
polského původu (otec byl Francouz) a klavírní virtuos
Etuda pro klavír E-dur (motivy)
F.Chopin
SAINT-EXUPÉRY Antoine (1900-1944) spisovatel a humanista,
autor „Malého prince“, vojenský pilot.
& SUNCIN Consuelo (1901-1979) manželka a múza St. Exupéryho
původem z Argentiny
L´important c´est la rose (Nejdůležitější je růže) L.Amade /G.Bécaud
SARKOZY Nicolas (1955) současný francouzský prezident
& BRUNI Carla (1967) modelka, zpěvačka italského původu, jeho
žena
Moulins de mon coeur (Mlýny mého srdce) E.Marnay / M.Legrand
SARAPO Theo (1936-1970) zpěvák a herec řeckého původu, poslední
láska Edith Piaf
& PIAF Edith (1915-1963)
A quoi ça sert l´amour (K čemu je láska)
E.Kriz / M.Emer

