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Hudba se dnes dá kvalitně nahrát i doma
Jak se dnes nahrává
hudba? Do tajů práce
v domácím studiu nás
nechal nahlédnout
skladatel a aranžér
Miroslav Vobořil.
ivan truhlička

hořice | Dávno pryč jsou
doby, kdy se hudba dala
kvalitně nahrát jen v několika profesionálních studiích
v republice. V dnešní digitální éře si může domácí studio
vybudovat prakticky každý.
Ale ani špičková technika
není zárukou dobré nahrávky. Velkou roli hrají i zkušenosti, kterých má skladatel
a muzikant Miroslav Vobořil
na rozdávání.
Jeho hudba například pomáhala prorazit kouzelníkovi Pavlu Kožíškovi, podbarvovala několik dílů televizní
Toulavé kamery, doprovázela závěrečný ohňostroj
na festivalu Jičín - město
pohádky nebo ji lze zaslechnout ve velkofilmu Juraje
Jakubiska Bathory.
Miroslav Vobořil se nevěnuje jen velkým projektům.
Mnoho let už spolupracuje s divadelníky z hořického souboru J. K. Tyl, kterým
ve svém domácím studiu poINZERCE
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nosti. Budeme to dnes muset zvládnout v této sestavě,“
upozorňují aranžéra a producenta v jedné osobě.
„Stále nešla jedna stopa.
Včera jsme se s tím mořili snad čtyři hodiny. Nakonec jsme přišli na to, že konektor byl vadný už z výroby
a zlobil i kondenzátor u mikrofonu,“ popisuje Vobořil
vyřešené technické potíže. .
„Tak vytisknu noty a jdeme na to! Je to píseň Když
z chudáka stane se boháč.
Začneme od třiadvacátého taktu. Dvojhlasy
5+2 dny
dělat nebudeme. To
si vyzkoušel by bylo příliš náročné.“ vysvětluje.
Všichni se namačkají
do miniaturní režie a poV dnešním nahrávacím studiu už žádné páskové magnetofony nenajdete. Miroslav Vobořil (vprazorně poslouchají již nahraFoto | 2x petr broulík
vo) mi ukazuje, jak všechny zvuky zaznamenává přímo do počítače.
nou část skladby se sólovým
zpěvem.
vod pro svoje vystoupení
„Všechno jasné? Jdeme
ní na divadelníky vyplňuje
máhá s nahráváním hudby
na soutěži kouzelníků v Jana to,“ rozhoduje Vobořil.
vzpomínáním na své muzik jejich představením.
ponsku, kterou vyhrál. A to
Po odzpívání několika
kantské začátky.
Od dechovky k americkému
vlastně odstartovalo jeho
taktů se divadelníci vracejí
„K muzice jsem se promuzikálu
úspěšnou kariéru. Dělal
do režie, aby si poslechli výpracovával hodně složi„Začínali jsme asi před
jsem i hudbu pro televizní
sledek.
tě. V první třídě mě nevzali
dvanácti lety dechovkovou
Toulavou kameru, pro růz„Zní to dobře, ale v jeddo lidušky, protože prý neoperetkou Zpívá celá vesné ohňostrojové show nebo
nom místě vám není rozumám hudební sluch. Ve čtrnice. Pak přišla Mamzelle
pro Svatohubertské slavnosmět. Dáme si to ještě jednácti jsem dělal přijímačky
Nitouche. A spolupráce nás
ti na Kuksu,“ vypočítává Vonou.“ říká Vobořil.
na vojenskou konzervatoř,
baví, tak v ní pokračujeme,“
bořil ve chvíli, kdy do stuA stejný postup se opakuale otec byl hodně aktivní
říká Vobořil.
dia přicházejí první hořičtí
je ještě mnohokrát. Za půlv osmašedesátém roce, tak
Posledních několik měsíochotníci. Když dorazí seddruhé hodiny se nahrávání
jsem měl smůlu. Nakonec
ců se hořičtí ochotníci schámý, je jasné, že víc jich dnes
posune o 54 taktů, a to ještě
jsem tedy vystudoval obzejí ve Vobořilově studiu při
nebude.
v řadě z nich zní jenom hudchodní školu a za minulého
nahrávání hudby k Divo„Ostatní jsou nemocní
ba. Cesta k finální nahrávce
režimu se staral o zásobotvornému hrnci - původně
nebo mají pracovní povinbude ještě dlouhá.
vání různých obchodů,“ líčí
americkému muzikálu, kteVobořil.
rý jako svoji poslední spoKouzelník Kožíšek, filmy
lečnou hru ve 40. letech
i ohňostrojové show
upravili Jiří Voskovec a Jan
Po roce 1989 se živil jako
Werich.
úředník a muziku dlouho dě„Pracuji na tom průběžně
lal jen jako koníčka po práci.
asi rok. Hlavně aranže. CelChytlo ho především skládákem musíme udělat dvanáct
ní, ve kterém se zdokonalověcí. Dnes budeme natáčet
val při psaní původní hudby
sbory,“ říká Vobořil a čekápro vznikající videostudia
INZERCE
a k filmovým dokumentům.
„Úplně první muziku jsem
obrazy, grafiku, sochy, porcelán,
skládal v 90. letech pro kasklo, knihy o umění a architektuře maráda, kouzelníka Pavla
Po dohodě i přijedeme
Tak už jen správně nastavit mikrofony a může se jít nahrávat.
Kožíška. Potřeboval doproINZERCE

Moderní bydlení a zahrada
15. - 17. února
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