MARTIN CHODÚR představuje nový videoklip k singlu
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PASTA IS A STAPLE FOOD OF TRADITIONAL
ITALIAN CUISINE, WITH THE FIRST
REFERENCE DATING TO 1154 IN SICILY.

AMOR

je

první

písní

z

nového

alba

TISÍC

Zpěvák, skladatel, textař a hudebník Martin Chodúr
si k písni napsal text i hudbu a kromě zpěvu v ní
hraje také na saxofon, kytaru a syntezátory.
Inspirací k napsání písně byl tradiční americký styl
hudby Surf Rock 50.-60. let a kapely jako The Shadows a
Dick Dale & His Del-Tones. Právě zvuk kytary Fender
Jaguar je poznávacím znamením tohoto stylu. Pro
moderní pojetí písně autor přidal spoustu pulzujících
syntezátorů a dokonce i beatbox, které vytvořily celkem
originální zvuk.
Píseň Amor si pohrává s tématem lásky netradičním
způsobem. "Amor je římský bůh lásky, který nosí luk a
šípy, jejichž rány probouzí lásku nebo vášeň v jeho
obětech. Často se stává, že láska přichází v nevhodnou
dobu nebo vzplane mezi nesprávnými lidmi
(vzpomeňme na Romea a Julii). Je spousta lidí, kteří se
obávají, aby jim láska spíše nezpůsobila problémy. Já
jsem si představil Amora jako obávaného desperáta,
který střílí od boku a nemá s nikým slitování” vysvětluje
autor písně Martin Chodúr.

a

JEDNA

NOC,

které

vyjde

na

začátku

2021.

Singl doprovází videoklip natočený ve westernovém
městečku Boskovice na Jižní Moravě. “Když jsem si
poprvé poslechl píseň Amor, nálada písně mě
okamžitě zavedla na Divoký západ a přivedla mě na
myšlenku zaranžovat klip do westernového stylu.
Zčásti je to i pocta české filmové klasice Limonádový
Joe. Líbila se mi myšlenka Amora jako negativní
postavy a myslím, že herec Jiří Maria Sieber se této
role zhostil dokonale” dodává režisér Michael Mališ.
Obsazení:
zpěv, elektrická kytara, syntezátory, trumpeta,
beatbox - Martin Chodúr; elektrická kytara - Mario
Šeparovič; klávesy - Vlastimil Šmída; basová kytara Marek Dufek; bicí/perkuse - Patrik Benek. Nahráno ve
studiu PatBen v Kravařích 2020. Režie videoklipu:
Michael Mališ; kostýmy: Jakub Eliáš; make-up: Nikol
Žáková; kamera a světla: Paul Dean; fotograf Dalibor
Konopáč.
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