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Nejmilejším objevem byla pro mě devatenáctiletá hodonínská zpěvačka Eva Lindenbergová (skupina Jarmark); má velké tóny Petry Janů i průrazný temperament
Jany Kratochvílové, talentu pro náročný rock tedy na rozdávání.

Jiří Černý

Žádná, tak častá tuzemská upocenost a nedotaženost. Výsledek – jedna z nejlepších kytarových kapel u nás...

Jan Dušek

Muzika má svérázný rukopis, v podstatě s velice úsporným aranžmá a pár nástroji
je docíleno hodně muziky. Hlas je vyzpívaný, nikomu nepodobný...
Lída Nopová

JARMARK ANEB JAK TO BYLO A DO TEĎ JE
Byl říjen roku 1986 a ze základní vojenské prezenční služby (ano, tenkrát se ještě chodilo
na vojnu) se vrátili Jirka Navrátil, jinak kytarista, a Jirka Slavík, hráč na perkuse. V rodném Hodoníně na ně čekal Víťa Navrátil – taktéž kytarista, nicméně ne-bratr výše jmenovaného Navrátila. Všichni tři už spolu hráli ve skupině FSO. A byli skálopevně rozhodnuti
dát dohromady zase kapelu. Když se k nim přidal Josef Motyčka na baskytaru, vznikla
skupina, o níž tu bude řeč – Jarmark.
Začátky byly stejné jako u všech podobných kapel. Zkoušelo se v garážích, po bytech,
na chatách. A hledal se hlavní zpěvák – nikdo z těch čtyř neuměl totiž pořádně zpívat. Stylové zaměření bylo zpočátku zřejmé – folk. Co taky dělat s akustickými kytarami... I když
„čistého folku“, jak byl tenkrát chápán, aby jeden ve výsledku pohledal.
Zpěvaček prošlo kapelou několik, jenže žádná většinou nevydržela až do veřejného
koncertu. Výjimkou byla Bára Zelená, která ovšem zakrátko odešla do Prahy. A tím nastal
zlom. Do Jarmarku byla doporučena a posléze přijata Eva Lindbergová (původní občanské Lindenbergová bylo na debutovém CD zkráceno; a dnes je tomu ještě jinak – Eva se
stala paní Navrátilovou). A najednou tu byl ZPĚV!
Jarmark začal objíždět soutěžní přehlídky Porty. A většinou nebodoval. Až v roce 1990
se mu podařilo dostat se do celostátního kola a o rok později tamtéž vyhrát interpretační
soutěž, byť ne každý to byl ochoten přijmout. Podepsala se na tom i doba, kdy se o novém
smyslu a zaměření Porty právě vedly ostré spory a diskuse.
V kapele se rovněž něco dělo. Folk jí začínal být už příliš těsný – do zvuku přibyly
bicí, elektrické kytary a muzika začala být celkově razantnější a přímočařejší. Tím pádem
s Portami byl konec. Zato se objevila možnost jezdit na jiné, otevřenější festivaly. A na ty
jezdí Jarmark dodnes. I když poslední dobou stále více a více sporadicky.
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V roce 1992 natočila kapela první demo v nákladu 500 kusů magnetofonových kazet.
Všimli si ho někteří šéfové jistých velkých gramofirem, a tak o dva roky později vychází
první CD s názvem Fantasia. Díky němu byla zpěvačka nominována na českou Gramy
v kategorii Objev roku a jedna písnička z alba se objevila později na mnoha výběrech typu
„to nejlepší z folku“.
Kapele to ale příliš nepomohlo. Vydavatel ji sice uvedl v širší známost, měl ovšem se zpěvačkou jiné úmysly, stál o ni jako o sólistku a nestál o zbytek souboru. Zatímco „odborná“
kritická veřejnost a vytříbení posluchači byli Fantasií nadšeni, nikdo netušil, že bude následovat letitý spor a dohadování se o „posun v tvorbě Jarmarku“, jak problém nazýval alibistický redaktor Monitoru František Fiala. Až nyní má tedy širší veřejnost poprvé možnost
poznat, co a jak kapela hrála, kam se posunula či neposunula. Průběžně se uzavírala do studia a odtud vyprodukovala v rozmezí šesti let tři „neregulérní“ alba o pěti šesti skladbách.
Z původně folkové, později folkrockové kapely se přetavila v plně rockový ansámbl.
Zmíněné tahanice měly vliv na náladu v Jarmarku, což se odrazilo v pozdějších personálních změnách. A dá se mluvit rovnou o zázraku, že se kapela nerozpadla úplně. V roce
1995 odešel Jirka Slavík, o rok později Josef Motyčka. Naštěstí se podařilo najít náhradu
na postu basisty – přišel skvělý, byť občas nespolehlivý Zdeněk Celman. Vydržel v kapele až do konce roku 2004. Bubeníků se vystřídalo taky hodně. První nastoupil Martin
Kocman, to nebylo nejšťastnější spojení, o něm svědčí fakt, že většina písniček vzniklých v tomto čase nepřežila většinou ani půl roku. Mnohem větší přínos měl následný příchod Igora Mokroše, ač do Jarmarku přestoupil z poměrně tvrdé partičky Olgoj Chorchoj.
V kapele rychle zdomácněl a výraznou měrou napomohl k natočení dalšího dema s „nápaditým“ názvem Jarmark. Jenže zase smůla! Po slibném rozjezdu odešel na začátku roku
2001 do Prahy. Až v září se za něj podařilo najít odpovídající náhradu – Zdeňka Fridricha
z pop rockové skupiny She. Vzápětí kapelu opustil druhý služebně nejstarší člen kapely
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RECENZNÍ OHLASY

Drobné radosti
…Čtrnáct písní nahrál Jarmark za dopomoci Váněho studia Bronz, a i tuto kaze

Víťa Navrátil a od té doby se sestava ustálila na čtyřčlenném obsazení. A v této sestavě
taky Jarmark natočil roku 2003 Ruční práce, první nahrávku, se kterou byl opravdu spokojen jak po stránce materiálu, tak i zvuku. V hudebních časopisech se objevily poměrně
kladné recenze a skladba Za nocí nejtmavších, právě z tohoto nosiče, vyšla i na sampleru
Beat Infusion 2003.
Blížily se ale zase problémy. V létě 2003 dává Zdeněk Fridrich přednost své domovské
kapele. Naštěstí Igor Mokroš ukončil své pracovní působení v Praze a na podzim téhož
roku se k hraní v Jarmarku vrátil. Právě včas, aby v únoru 2004 přispěl k natočení dalšího
minialba Extended Play.
Na konci toho roku odešel Zdeněk Celman. Už se zdálo, že celá další sezóna bude pasé,
ale téměř zázračně se podařilo zlanařit Lukáše Macura, který celý repertoár zvládl v rekordním čase nacvičit a Jarmark mohl v tom roce v létě vyrazit na festivaly.
Dnes o sobě Jarmark prohlašuje, že stojí (a vždycky možná stál) mimo hlavní proudy,
že si vždy hrál, co chtěl a jak. Někdy k vlastnímu prospěchu, jindy ke škodě. Že i nadále
chce být solitérem na cestě hledání a v dobrodružství objevování. Jestli se mu to daří, posuďte na této unikátní kolekci postihující jak minulost, tak současnost sami. Od raných
dob až po dnešek stojí u mikrofonu Eva Lindbergová, u kytar Jiří Navrátil. Současnost
vedle obou tedy reprezentují ještě zmínění Lukáš Macur a Igor Mokroš. Jejich formu, nápřah a repertoár z poloviny roku 2006 věrohodně zachycuje přiložené DVD.
(převzato a upraveno z webové stránky kapely)
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