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Lucie Bílá pokřtila klip k písni MODI
a otevřela Café MODI
Písně z nového CD MODI zazpívá i v rámci svého Černobílého turné 2013
Patnáctinásobná Česká
slavice LUCIE BÍLÁ
oslavila
v neděli
7.
dubna
2013
své
narozeniny. A tak si
vlastně
jako
dárek
dodatečně
„nadělila“
nový videoklip MODI,
k písni MODI, z jejího
nového CD MODI, který
se ve čtvrtek 11. dubna
2013 křtil v Café MODI v Praze . dubna na Karlově náměstí. Součástí křtu bylo také
slavnostní otevření právě zmíněné kavárny podnikatele Petra Makovičky, životního
partnera Lucie Bílé.
Klip vydala společnost SUPRAPHON, která vydala také album MODI Lucie Bílé.
„Píseň MODI je nejpovedenější kus z mého nového alba. Jsem přesvědčená, že jsem snad
lepší šanson ještě nezpívala. Text mi zveršoval úžasný Pavel Vrba. Krátce nato pak bohužel
odešel,“ vzpomíná dnes s láskou a velkou úctou na skvělého textaře Pavla Vrbu zpěvačka
Lucie Bílá.
Tím, že se jednalo o Vrbovu poslední práci v jeho životě, dostává píseň a nyní i klip MODI
zvláštní rozměr. Hudbu ke klipu složil dlouholetý spolupracovník Lucie Bílé – přední český
hudebník a skladatel PETR MALÁSEK.
MODI je příběh o italsko-francouzském malíři a sochaři Amedeo Modiglianim, který měl
krátký a hodně pohnutý život, a jeho těhotná manželka po jeho smrti v roce 1920 v Paříži
spáchala sebevraždu. Píseň MODI je vlastně její zpovědí.
„Ta zpověď je těžká a hluboká, zároveň krásná a něžná,“ podotýká zpěvačka a interpretka
díla, které jako klip je poskládáno z rozpohybovaných obrazů malíře Modiglianiho.
Kromě premiéry klipu se odehrála i premiéra kavárny Café MODI partnera Lucie Bílé,
podnikatele Petra Makovičky.
Základní otázkou je, proč nová deska Lucie Bílé, píseň, klip i nová pražská kavárna nesou
jedno jméno – MODI?

„Když můj partner hledal vhodný název pro svou novou kavárnu, řekla jsem mu, ať toho
využije. Ať ji pojmenuje MODI. Aby i lidi věděli, že je tu něco originálního, netradičního,
krásného… Že je tu příjemné, útulné místo, kde se lidé mohou potkávat, na chvíli se zastavit a
třeba se i zamyslet. A protože mám ráda provázané věci, jsem velmi ráda, že se nám toto
spojení podařilo,“ dodává Lucie Bílá.
Petr Makovička tak v úctě ke slavnému malíři, i své životní lásce Lucii Bílé dal kavárně
jméno MODI. Mogdilianovy obrazy také zdobí interiér kavárny.

Kmotrou kavárny MODI je sama Lucie Bílá. Kmotrou klipu se stala 18letá Ivana
Siekelová, která s kávou MODI, což je specialita podniku Café MODI, vyhrála soutěž o
nejlepší kávový nápoj v rámci mistrovství Slovenské republiky baristů v roce 2012.
Ivana studuje střední hotelovou školu ve slovenském Žiaru nad Hronom a majiteli kavárny
Petrovi Makovičkovi poskytla recepturu na tento nápoj. Po vzájemné dohodě pak spolu kávu
takto nazvali.
Lucie Bílá tedy opět dokázala, že má tu skvělou vlastnost, umět spojovat ty správné lidi
dohromady, přesvědčit a motivovat je, aby šli za společnou myšlenkou a dokázali ji dovést od
nápadu až k samotné realizaci.
Zpěvačka Lucie Bílá se už nyní pilně připravuje na své největší a nejvýpravnější turné –
Černobílé turné 2013. Celkem 9 exkluzivních koncertů budou moci příznivci
patnáctinásobné České slavice Lucie Bílé navštívit v říjnu v českých a slovenských městech.
Právě při této MEGA SHOW se samými „NEJ“ zazní i písně z CD MODI.
Vstupenky na LUCIE BÍLÁ – Černobílé turné 2013 jsou v předprodeji v sítích www.ticketart.cz, www.ticketportal.cz, www.sazkaticket.cz, www.ticketpro.cz
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