JAN BURIAN TUŠÍ, JAK ZESTÁRNOUT

Na prahu nového roku ohlašuje písničkář, spisovatel, cestovatel a moderátor Jan Burian své hodně bohaté „pražské jaro“.
Ještě než se dočká šedesátých narozenin (26. března), má dost napilno. Za pár dní uvede do světa čerstvou knihu, v níž se po svém vyrovnává s diskuse stále vzbuzujícím odkazem svého otce. Nazval ji Nežádoucí návraty E. F. Buriana aneb Skutečný život tzv. kontroverzního umělce a jeho souboj se dvěma totalitami dvacátého století (vyd. Galén). Do té doby připomíná na svých stránkách otce E. F. B. citátem: „Vnímat umění je stejně složitý proces jako umění vytvářet.“ Kromě toho, že jej můžeme slýchat v cyklu desetiminutovek Na Sever s Janem Burianem, které vysílá rozhlasová stanice Vltava, v březnu pustí do oběhu své nové album Jak zestárnout (Indies MG records) a v předvečer svých narozenin 25. března si dopřeje slavnostní jubilejní koncert v pražském divadle Archa. Jak oznamuje, za účasti či doprovodu Kyklos Galaktikos a Republic of Two (tj. bratří Burianů).

Písničkáři osamělí už deset let
Od roku 1970 Jan Burian vystoupil na téměř čtyřech tisících koncertů, většinou sólově za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích. Vydal více než desítku samostatných písňových alb, přičemž jeho debut Hodina duchů z roku 1989 vyšel již ve třech vydáních. V současné době vystupuje mimo jiné také v rockové sestavě svého syna Jiřího. Protože nezapomíná, odkud vzešel, a protože přes svou rozvětvenou činnost s kolegy sdílí pocity písničkářů, kteří ať na startu nebo v zenitu, stále mají a chtějí cosi říct, plánuje pro ně i pro sebe jubilejní festival. Burianovi kolegové a přátelé sdružení ve volném společenství Osamělých písničkářů vystupují sice samostatně, ale několikrát v roce se sejdou na společné dvoudenní přehlídce v pražském klubu U Kaštanu. Deset let volného písničkářského sdružení oslaví ve dnech 20. a 21. dubna.
Aktivní autor stále trvá na svém kontroverzním heslu „Kopírování zachraňuje hudbu!“, a proto je možné některá jeho alba stáhnout zdarma z internetu. Jan Burian přeje úspěšný lov a souhlasí.

