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Marta	  Töpferová	  -‐	  zpěv,	  cuatro,	  perkuse,	  skladby	  
Edmar	  Castañeda	  -‐	  kolumbijská	  harfa,	  skladby	  

	  
Program	  latinskoamerických	  písní,	  písní	  Marty	  Töpferové	  a	  sólových	  skladeb	  pro	  harfu	  

Edmara	  Castañedy	  
	  
Marta	  Töpferová	  je	  jednou	  z	  nejzajímavějších	  zpěvaček	  a	  písničkářek	  své	  generace.	  V	  mládí	  zpívala	  osm	  
let	  klasickou	  a	  lidovou	  hudbu	  ve	  sborech	  v	  Čechách	  a	  ve	  Spojených	  Státech.	  Po	  emigraci	  do	  USA	  v	  roce	  
1987	  se	  naučila	  plynně	  španělsky	  a	  prosadila	  se	  jako	  osobitá	  umělkyně	  a	  skladatelka	  latinskoamerické	  
hudby.	  London	  Times	  popsal	  Martu	  jako	  „jednu	  z	  nejpůvabnějších	  interpretek	  lidové	  hudby	  Latinské	  
Ameriky“.	  Martin	  hluboký	  hlas,	  lyrické	  písně	  a	  unikátní	  doprovod	  na	  čtyrstrunné	  cuatro	  a	  kytaru	  zaujaly	  
posluchače	  po	  celém	  světě.	  Etablovala	  se	  na	  hudební	  scéně	  v	  New	  Yorku	  a	  spolupracuje	  s	  nejlepšími	  
hudebníky	  z	  oblasti	  latiny,	  jazzu	  i	  vážné	  hudby,	  a	  tato	  zkušenost	  se	  odráží	  v	  jedinečném	  stylovém	  mixu	  
její	  vlastní	  tvorby.	  V	  roce	  2012	  se	  Marta	  vrátila	  do	  Čech	  a	  začala	  psát	  písně	  v	  rodném	  jazyce	  inspirované	  
moravským	  folklorem	  a	  slovanskou	  hudbou	  pro	  její	  nový	  soubor	  Milokraj.	  
Dodnes	  Marta	  Töpferová	  vydala	  sedm	  alb,	  čtyři	  ve	  španělštině,	  dvě	  v	  češtině	  a	  jedno	  v	  angličtině,	  
obsahující	  převážně	  její	  vlastní	  tvorbu:	  Milokraj	  (2013,	  Animal	  Music),	  The	  Other	  Shore	  (2011,	  World	  
Village),	  Trova	  (2009,	  World	  Village),	  Flor	  Nocturna	  (2006,	  World	  Village),	  La	  Marea	  (2005,	  World	  
Village),	  Sueño	  Verde	  (2003,	  Circular	  Moves)	  a	  Homage	  to	  Homeland	  (2002,	  vlastní	  produkce).	  	  
Marta	  je	  mezinárodně	  uznávaná	  jako	  jedna	  z	  čelních	  představitelek	  tzv.	  worldmusic,	  procestovala	  
Evropu,	  USA,	  Kanadu,	  Argentinu	  a	  Thajsko	  a	  objevuje	  se	  na	  významných	  pódiích	  jako	  např.	  Queen	  
Elizabeth	  Hall	  v	  Londýně,	  Blue	  Note	  v	  New	  Yorku	  nebo	  Bardentreffen	  Festival	  v	  Norimberku.	  
	  
Edmar	   Castañeda	   se	   narodil	   v	   roce	   1978	   v	   kolumbijské	   Bogotě.	   Od	   momentu,	   kdy	   se	   v	   roce	   1994	  
přestěhoval	  do	  New	  Yorku,	  si	  nejen	  toto	  město,	  nýbrž	  celý	  svět,	  doslova	  podmanil	  svou	  virtuózní	  hrou	  
na	  harfu.	  Tedy	   instrument,	  který	   je	   jak	  v	  očích	  posluchačů,	  tak	  kritiků,	  často	  vyčleňován	  do	  „kategorie	  
nezvyklých	  nástrojů“.	  
Mistr	  zběhlý	  v	  překrásných	  rytmických	  nuancích,	  zároveň	  velmi	  umně	  podávající	  všechny	  představitelné	  
barvy	  a	  dynamického	  ducha,	  Edmar	  bývá	  charakterizován	  jako:	  „skoro	  až	  žijící	  ve	  svém	  vlastním	  světě“.	  
(The	  New	  York	  Times).	  Legendární	  Paquito	  D’Rivera,	  častý	  Edmarův	  parťák	  se	  o	  něm	  vyjádřil	  následovně:	  



„Edmar	  je…	  neskutečny	  talent	  oplývající	  všestranností	  a	  charismatem	  hudebníka,	  který	  vytáhl	  svou	  harfu	  
ze	  stínu,	  aby	  se	  stal	  jedním	  z	  nejoriginálnějších	  umělců	  New	  Yorku.	  
Edmar	  vydal	  tři	  desky	  ve	  spolupráci	  s	  umělci	  jako	  John	  Scofield,	  Gonzalo	  Rubalcaba,	  Miguel	  Zenon	  a	  Joe	  
Locke.	  Rob	  Young	  z	  časopisu	  Urban	  Flux	  charakterizuje	  jeho	  poslední	  album	  Double	  Portion	  jako	  „novou	  
definici	   hloubky,	   umu	   a	   emoce“.	   Jeho	   předcházející	   deska	   Entre	   Cuerdas	   (Mezi	   strunami)	   popsal	   Jeff	  
Tamarkin	  v	  Jazz	  Times	  takto:	  je	  až	  překvapivé,	  že	  kolumbijský	  hudebník	  je	  se	  svoji	  tvorbou	  tak	  současny.	  
Že	  jeho	  harfa	  hraje	  tak	  přirozeně	  v	  tomto	  kontextu	  provokuje	  otázku,	  proč	  tak	  málo	  lidí	  napadá	  využít	  
tento	  mnohastrunný	  hudební	  nastroj	  jako	  nastroj	  hlavni,	  nosný.	  
Edmar	   Castaneda	   se	   zavázal	   sdílet	   své	   mistrovství	   s	   ostatními	   a	   tím	   přispívat	   ke	   zlepšovaní	   života	  
prostřednictvím	   jeho	   hudby.	   Spolu	   s	   dalšími	   velikány	   jazzu	   se	   podílel	   na	   řadě	   iniciativ,	   jako	   například	  
prezentace	   s	   kolegou	   Davem	   Douglasem	   v	   The	   Banff	   Centre	   nebo	   interaktivní	   workshop	   na	   Berklee	  
School	   of	   Music,	   který	   se	   soustředil	   na	   latinskou	   kulturu	   a	   skončil	   jako	   pocta	   Krali	   Mamba	   Israeli	  
„Cachao“	  Lopezovi.	  
Za	  svou	  karieru	  vystupoval	  na	  takových	  akcích	  a	  místech	  jako	  pocta	  D’Riverovi	  v	  Carnegie	  Hall,	  The	  DC	  
Jazz	  Festival,	  Jazz	  at	  Lincoln	  Center,	  The	  John	  F.	  Kennedy	  Center	  of	  the	  Performing	  Arts,	  the	  Tanglewood	  
Jazz	  Festival,	  10.	   světový	  kongres	  harfy	  a	  nespočet	  dalších	  vystoupeni	   s	  umělci	   jako	  D’Rivera,	  Wynton	  
Marsalis,	  John	  Scofield,	  Marcus	  Miller,	  Paco	  de	  Lucia,	  Chico	  O’Farrill	  ‘s	  Afro-‐Cuban	  Jazz	  Big	  Band	  a	  John	  
Patitucci,	  Chano	  Dominguez	  a	  mnoho	  dalších.	  
Společně	  s	  francouzským	  výrobcem	  harf	  Camac,	  Edmar	  Castaneda	  vyvinul	  novy	  hudební	  nástroj	  nazvaný	  
EC	  Llanera,	  pokročilejší	  verze	  harfy	  pocházející	  z	  nížin	  Kolumbie	  a	  Venezuely.	  Změny	  konstrukce	  tohoto	  
tradičního	  nástroje	  a	  přidání	  specifických	  páček	  umožňují	  její	  širší	  světové	  užití.	  
V	  letech	  2003-‐2005	  také	  koncertoval	  s	  Martou	  Töpferovou	  a	  toto	  duo	  po	  sléze	  natočilo	  album	  „La	  
Marea“	  (2005	  World	  Village/Harmonia	  Mundi),	  které	  získalo	  vysoké	  ocenění	  od	  posluchačů,	  redaktorů	  a	  
kritiků	  po	  celém	  světě.	  	  
	  
	  

	  
	  

www.edmarcastaneda.com	  
www.martatopferova.com	  


