ZNÁMÁ SLOVENSKÁ PÍSNIČKÁŘKA ZUZANA HOMOLOVÁ VYDÁVÁ „UTAJENÉ ALBUM“

Jako první titul roku 2011 ve stále narůstající ediční řadě Olivovníky knižního nakladatelství a hudebního vydavatelství Galén právě vychází dvojCD nejznámější slovenské písničkářky Zuzany Homolové Čas odchádza z domu. Album vydané v únoru 1989 se objevuje po 22 letech poprvé na CD.
Ve druhé polovině 80. let minulého století patřila Zuzana Homolová k folkovým hvězdám první velikosti, byla členkou legendárního a StB rozehnaného Šafránu, hostovala na vystoupeních bratislavského písničkářského sdružení Slnovrat; její diskografie však obsahovala jediný singl z roku 1973 Išlo dievča na vodu / Býval v horách jeden mlynár.
V perestrojkovém Československu se roku 1987 dostalo do plánů vydavatelství Opus její první sólové album. Vznikalo (ve své době neobvyklou, dnes díky internetu naopak celkem běžnou) „korespondenční“ cestou: zpěv a kytara byly natočeny v listopadu 1987, v lednu a únoru 1988 v Praze ve studiu Vladimíra Merty vznikla kompletní nahrávka, nicméně LP se objevilo na pultech až o rok později a její vydání poněkud zastínily dobové politické změny.
Stávající reedice je pojata velmi netradičně. První CD obsahuje všechny studiové nahrávky Zuzany Homolové do listopadu 1989, tedy celé album Čas odchádza z domu v klasickém znění a zmíněný singl z roku 1973. Při práci na nové edici ve studiu Jámor respektovaného zvukaře Ondřeje Ježka se objevila zajímavá skutečnost: archiv Vladimíra Merty obsahoval původní nahrávku, která byla pak ještě před vydáním ve studiích Opus upravena a krácena. Muzikantský duch Ondřeje Ježka nadšeně porovnával obě verze a z původního momentálního nápadu několika bonusů se objevilo řešení nové, „archeologicky poctivější“: současně připravit vydané album i původní verzi z pražských Střešovic.
Dobové recenze byly pochvalné i rozpačité, ne každému se líbil bohatší, „nefolkový“ zvuk, o který se postarali aranžéři Vladimír Merta a Jan Hrubý. Album zní možná netradičně, ale pořád jde o vzrušující spojení čistého hlasu Zuzany Homolové se studiovou kapelou Dobrá úroda a téměř čtvrtstoletí od vydání neubralo nic na působivosti nahrávky, která patří do zlatého fondu československého folku.
Album bude oficiálně uvedeno 18. března 2011 v pražském Divadle Kampa na koncertu, kde své novinky představí Zuzana Homolová s kapelou, Dagmar Voňková a jako hosté Vladimír Merta a Jan Hrubý.

