


Vážení čtenáři,

časopis, který se vám dostává do ruky, je i není nemluvnětem. Je to poto
mek našeho HIS Bulletinu, který vyrostl v "opravdový časopis", jako takový

však dělá teprve první krůčky. Už nechce být jen četbou pro "zasvěcence",

ale otevírá se všem, kteří mají otevřené uši (i hlavy).

Co to znamená? Především to, že kromě soudobé vážné hudby HIS

VOICE věnuje prostor i dalším "menšinovým" žánrům: jazzu, alternativě,

world music, elektronice... Protože ale chceme psát o živé hudbě, která se
často podobným nálepkám vzpírá, nenajdete v našem časopise "škatulky"

ani "rubriky" - proudu hudby, o kterém píšeme, odpovídá proud textu.
A věřím, že i ti, kteří by se snad ve svých "ohrádkách" cítili pohodlně, přes

ně rádi sem tam juknou na vedlejší pozemek, a možná v nich i časem vybu
dují, alespoň malá, dvířka.

A co v časopisu HIS VOICE najdete konkrétně? Rozhovory s českými

a hostujícími zahraničními osobnostmi. Reflexi dění v Čechách a na Moravě.

Recenze nových českých cédéček. Články, studie a texty, které se budou

snažit nám rozšířit obzory. A také informační servis - přehled koncertů

v Čechách a na Moravě a českých i zahraničních soutěží a kurzů.

Doufám, že si HIS VOICE oblíbíte a že v něm najdete to, co od něj očeká

váte. A když ne, určitě nám to dejte vědět!

Tereza Havelková

šéfredaktorka
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1. den/
PRŮLOM

Koncert Pražské komorní filharmonie
jako zahajovací večer celého maratonu
byl průlomem hned několikerých zvyklos
tí. PKF, ač se těší pověsti tělesa mladého
ducha, živeného entuziasmem svých
členů, je přece jenom orchestrem kon
venčního střihu. Jako taková se na pódiu
Archy octla zbavena některých poměrně

významných opor tradice - mimo jiné
"kostýmů" a "klasického" publika.
Jakkoliv se proměna oblečení může zdát
znakem povrchním, jsou ve skutečnosti

džíny a svetry "nahotou" orchestru.
Hudba, kterou s PKF nastudoval Petr
Kofroň - zejména skladby Terryho
Rileyho a Johna Adamse - s takovou
nahotou ovšem počítá, hudebníci v sou
borech působících mimo klasická koncert
ní pódia, jsou jí naopak "kostýmováni".
PKF se s proměnou image, prostředí

(divadlo) i publika vypořádala skvěle

a hrála jako o život. V nekonvenční roli
se ocitl i Petr Kofroň. Kdysi stanul v čele

Pražských symfoniků a tenkrát se ani
jemu ani orchestru moc nedařilo.

Mezitím až dodnes si stvrzuje sebejistotu
v roli dirigenta v čele Agonu, který postu
pem let vybudoval k obrazu svému,
a posílil zkušenost do té míry, že je s to ji
přenést i vně. Mimo jiné do práce s oper
ním orchestrem - klíčem úspěchu je
oddanost studované hudbě, pokora a sou
časně maximální nasazení. S těmito deví
zami předstoupil před PKF a obstál zna
menitě.

Česká nová hudba byla na zahajovacím
večeru reprezentována skladbami
Miroslava Pudláka (Tři světy) a Marka
Kopelenta (Zastřený hlas nad hladinou
klidu), obě byly uvedeny jako premiéry
a obhájily charakteristický image české

soudobé hudební tvorby, stylově a techno
logicky rezonující s dispozicemi kreativněj

ší části tuzemského interpretačního záze
mí. Nejdále od zkušenosti orchestru byla
zřejmě skladba Terryho Rileyho Deep
Chandi - PKF si v ní mimo jiné prověřila

schopnost hrát s tape partem. Koncert uza
vřely Fearfull Symmetries od Johna
Adamse - dlouhá skladba, energetická
smršť, při níž byl zjevně ve svém živlu
nejen dirigent, ale i hráči v orchestru 
alespoň většina z nich.

2 e /
MíRNÁ NOSTALGIE
Hudbu nej"vážnější" představil na marato
nu islandský Caput Ensemble - po pravdě

řečeno, byla to hudba dost nudná, evident
ně navymyšlená mozkem, kdy se do parti
tury sesype vše, co je k dispozici, vměstná

se to tam v umné konstrukci (hlavně aby se
tam všechny noty vešly a žádnou nebylo
třeba oželet) a posvětí se to "myšlénkou",
o níž pochybovat je přinejmenším nesluš
né, ve společnosti možná i hloupé!

Dva samostatné bloky byly svěřeny

Slezskému kvartetu, souboru, který se
v Polsku systematicky a velmi sofistikovaně

věnuje studiu a prezentaci soudobé hudby.
Před lety jsem na Varšavském podzimu sly
šela říkat primária kvarteta, že jakkoliv
některá hudba se jim subjektivně líbí a jiná
třeba zase ne, oni cítí jako povinnost být
hudbě své současnosti k službám a také
kdykoliv jsem cokoliv v podání Slezského
kvarteta slyšela, mělo to vždycky nejvyšší
profesionální a řekla bych i mravní para
metry. Nejinak tomu bylo na maratonu 
v prvním bloku předložil soubor dráždivě

kontrastní program z kvartetů Henryka
Góreckého a Krzysztofa Pendereckého.
Góreckého hudba je převážně pomalá,
tonální, něco jako Arvo Part, velmi prů

hledný minimal - ovšem bez rytmického
drivu, takže spíše melancholický, a ucho
odkojené postwebernismem se může cítit
třeba i iritováno - na druhé straně Pen
dereckého kvartety z jeho experimentátor
ského období jsou zvukově velmi odvážné
a na někoho mohou třeba zase působit

samoúčelně. S ohledem na skladatelův

další vývoj je otázka, zda svého času sym
patické novátorství nebylo spíše vykalkulo
vaným exhibicionismem - kdo to ale může



Tibor Szemz6 & The Gordian Knot Company

Agon a Petr Kofroň

vědět? Osobně - dovolíte-Ii - slyším
z Pendereckého kvartetů Č. I a Č. 2 nevá
zané rošťačení a to ovšem beru. V druhém
bloku uvedlo Slezské kvarteto spolu se
"zpívající houslistkou" Helenou Vedralo
vou v české premiéře skladbu Martina
Smolky Houby a nebe.

Závěr sobotní části maratonu obstaral
Agon - uvedením skladby z pozůstalosti

Zbyňka Vostřáka Pyramidy hledí do věč

nosti. Potěšilo mne, že se Agon zase jed
nou, byť asi jen na skok, vypravil k české

hudbě 60. a 70. let (Vostřákova skladba je
z roku 1975). Myslím si, že jak bude čas

plynout, najde se asi - bohužel - stále
méně muzikantů, kteří budou ochotni pro
jevit vůli ke studiu podobných skladeb
(dílo je poměrně náročné na studium, reali
azci i poslech). Možná za sto let, ale
v dohledné době asi sotva - "duch doby" 
pokud něco takového je, ale myslfm, že
ano a že to souvisí s pseudofilosofú jarmar
ku - žádá hudbu zážitkovou, a taková
Vostřákova hudba nerlÍ.

3. den/
NÁŘEZ

Po blocích hudby Franka Zappy (Agon),
Martina Burlase (Veni), Tibora Szemzo
(Tibor Szemzo & The Gordian Knot
Company) a Michaela Gordona
(Icebreaker) si - snad oprávněně - říkám,

jestli je maraton vůbec ještě vážnohudební
akce. Ovšemže ne! A konstatuji to se zado
stiučiněním. Říká-Ii americký skladatel
Michael Gordon, že vyrostl na populární
hudbě, mohli by to s klidem říci i drama
turgové maratonu (Petr Kofroň a Ivan
Bierhanzl), mohl by to s klidem říci i lec
kdo z jejich generačních vrstevníků.

Generaci hudebníků narozených v pová
lečných desetiletích se sice dostalo klasic
kého vzdělárú, které je nasměrovalo k jaké·
si "profesi" - ale ze života, z praxe
přicházel většinou feedback jazzu, pop
music, později rocku.

(pokračování na str.6)
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...Zdálo se mi o Praze,
šel jsem přes

jeden pražský most
a po straně tam na tom mas ě

byl pro mě apsaný vzkaz...

Co vás zajímá jako člověka, který se
věnuje hudbě?

Především: psaní hudby je pro mne něco

jako meditace. Dělám to v zásadě pro věc

samu a sám ze sebe. Cítím, že psát hudbu
je pro mne nutnost, musím být kreativní,
a to je v jistém smyslu dost na to, abych to
dělal. Kdybych měl po probuzení prožít
den, aniž bych napsal nějakou hudbu, necí
til bych se dobře. Dokonce i v den, kdy
musím někam jít nebo někde být, k zubaři,

vyzvednout děti, najdu si alespoň trochu
času na psaní hudby. A dále: zajímám se
o problémy, o cokoliv, co nějak drhne a co
je potřeba nějak vyjádřit. Něco se mi honí
hlavou a já se to snažím zachytit hudbou,
kterou chci napsat.

Co to je za myšlenku?
Neznám ji, ale přibližuji se k ní. U každé
další skladby si mohu říci, ano, dostal jsem
se zase trochu blíž, ale pořád ještě jsem
daleko. Zajímají mě vlastně dvě věci. Za
prvé fyzické pusobení skrze tělo. To, co
vámi zatřese. Posloucháte hudbu a cítíte to
jako tělesný prožitek. A já říkám, nehledej
te v tom intelekt. Hudba není matematika.
Není to věda. Hudba je něco, co se vám
sápe po duši. Jako klasický hudebník a skla
datel přicházím z oblasti, kde v posledních
padesáti letech ovládli hudbu velmi inteli
gentní lidé, kteří si myslí, že - protože jsou
tak inteligentní - píší velmi dobrou hudbu.
Možná je to pravda. Ale pokud jde o mne,
chci zatřást svou duší. Chci, aby hudba
mou duší lomcovala. A za druhé - nezají
mají mě věci, které existují a které už jsou
rozpoznány a pochopeny jako hudba.
Kdybych se zajímal jen o otřásání duše, hrál
bych v kapele. Hudba, která už existuje, je
krásná, ale mě zajímá ta, která zatím ještě

neexistuje. Zajímám se o ni jako posluchač

i jako tvúrce - o hudbu, která někam smě

řuje, přináší nové myšlenky, nový zvuk,
novou kreativitu, která v jistém smyslu pře

definovává to, co je hudba.

Co vás inspiruje?
To je mystická otázka a já na ni nemám

odpověď. Moje inspirace nepochází z toho
to světa. Moje hudba není politická, není
o citech, nevypráví příběh, není o ničem,

co by se mi přihodilo nebo o čem přemýš

lím. Je to prostě hudba. Snažím se fungovat
- vím, že to zní velmi newageově, ale
nemyslím to tak, myslím to spíše v mystic
kém smyslu - jako pramice a dělat, co je
potřeba pro to, aby hudba, která ke mně

přichází..,odněkud, mohla být zachycena
a zapsána. Hudba je nejvyšší uměleckou

disciplinou, protože je veskrze abstraktní.
Když neumíme mluvit jazykem toho druhé
ho, mužeme se domlouvat a rozumět si
skrze hudbu. Hudba je ryzí, nezáleží na
tvaru, na formě, na systému, na vazbách ke
světu, k politice, k nějakým událostem.

Takže jinak: co vás ovlivňuje? Ve skladbě

Trance je jedna část s etnicky znějícím

samplem, v The Weather jsou vazby na
díla evropských skladatelů, kteří svá díla
koncipovali podle čtvera ročních období...
Jsem americký skladatel. Co to znamená?
Především, podobně jako mnozí američtí

skladatelé mé generace, jsem nevyrustal
s klasickou hudbou. Jak víte, Američané

nemají kulturní zázemí (jsou "uncultu
red"l. naše kultura nemá žádnou historii,
jsme mladá země. V dětství a mládí kolem
sebe neslyšíte v podstatě nic jiného než
populární hudbu a teprve v praxi objevíte,
že jsou ještě i jiné typy hudby. Jinak nemáte
šanci dozvědět se, že existují. Přijdete na to
náhodou, nebo vás na to někdo musí upo
zornit, ale neplatí, že byste nutně museli
mít alespoň povědomí o tom, že nějaká kla
sická hudba vůbec je. Já jsem se o klasické
hudbě dozvěděl díky studiu hudby 20. sto
letí. Takže nejdříve ze všeho mne samozřej

mě ovlivnila populární hudba. Zvuk pop
music. Chodil jsem na hodiny kytary,
prakticky v každé skladbě, kterou jsem
v posledních dvaceti letech napsal, mám
syntetizéry. Kombinuji je s klasickými
nástroji, i u nich ale mám rád amplifikaci 
je to prostě zvuk, se kterým jsem vyrůstal,

který cítím, a také je to zvuk, který slyšíte
i dnes, tady, všude kolem sebe (sedíce
v kavárně Divadla Archa, pozn. wd).

Takhle duvěrně jste mohli vnímat zvuk kla
sického orchestru - v roce 1825. Když jste
v roce 1825 potřebovali jít k doktorovi,
najali jste si koně a bryčku. To je moc krás
né, ale když se někam chcete dostat dnes,
nepojedete přece bryčkou, nýbrž vlakem
nebo autem. Nebo poletíte letadlem.
Takhle to cítím. Později na mě měla velký
vliv hudba současných amerických sklada
telu - obzvláště těch, kteří působili mimo
mainstream americké tradice jako Harry
Partch, Conlone Nancarrow, John Cage,
a samozřejmě Steve Reich, Phil Glass, Terry
Riley, LaMonte Young, Meredith Monk.
Další vliv představuje hudba jiných kultur,
kterou jsem poruznu slyšel, například pyg
mejský zpěv z Gabonu v Africe (to je ten
sampll. ale také indická klasická hudba,
hudba z Bali.., Zajímám se o cokoliv, co
mne osloví. Jedním z takových vlivu je
i klasická hudba. Máte pravdu, že v The
Weather je vazba na klasiku hodně zřejmá.

Já se ale nesnažím vcítit do pozice klasické
ho muzikanta nebo vyjádřit nějaký hluboký
vztah ke klasické hudbě. Cítím to jinak:
vnímám klasickou hudbu jako jednu
z "barev". Jsem "malířem" a mám k dispo
zici klasickou hudbu, indickou hudbu,
techno, Steva Reicha, Beatles, hudbu z Bali
a tak dále. Beru do ruky štětec a mohu
začít malovat. Nevidím důvod, proč by
zrovna klasická hudba z toho měla být
vyloučena. Myslím, že je nádherná. Zvláště

barokní hudba. Tu mám hodně rád. Hlavně

Bacha a Vivaldiho.

Kam jste se dostal od svých začátků do
dneška, pokud jde o stylové směřování?

Má hudba byla po mnoho let zvukově

velmi přímočará. Na začátku to byl nejspfše
takový minimal. Postupně se stávala v urči

tém smyslu bohatší, dostávalo se do ní více
harmonie, začínala být ne snad kompliko
vanější, ale svobodnější, a teď, v posledních
třech nebo čtyřech letech mám období, kdy
hodně experimentuji. Dostal jsem příleži·

tosti, které jsem předtím nikdy neměl.

V poslední době jsem napsal tři skladby pro
Ensemble Modern, včetně skladby pro
Orchester Ensemble Modern. Poprvé jsem
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...Byl jsem v Praze dvakrát
a ani jednou
jsem se nedostal k tomu,
abych most našel.
Neměl'jsem na to čas ...

psal pro skutečně velký orchestr. Rozdělil

jsem ho do čtyř skupin, laděných po osmi·
not6nech. Nevěděl jsem, jestli to bude fun·
govat, ale ukázalo se, že to funguje velmi
dobře. Cítím, že to přichází tak, jak má,
a jsem velmi šťastný, že mám příležitost

pracovat s určitými instrumentalisty, s urči

tými skupinami, dělat, co jsem předtím

nedělal, a vyjadřovat a psát nové věci.

Co si myslíte o skladbě Trance pět let po
té, co jste ji napsal?
Trance je mé oblíbené dílo. Prací na něm

jsem dospěl. Jako skladatel jsem se pohybo
val mimo mainstream amerického hudební
ho establishmentu a měl jsem velmi málo
příležitostí k práci s většími nástrojovými
skupinami. V prvních deseti letech nebo
možná ještě déle jsem psal tak, abych to
mohl hrát já sám a pár dalších muzikantů.

Pět, šest, maximálně devět lidí. V roce
1992, když jsem psal Yo Shakespeare, jsem
začal spolupracovat s lcebreakerem, to už
byla větší kapela, třináct lidí, a tedy mno
hem více zvuku. Trance je plodem úžasně

šťastné náhody: lcebreaker mě! natočit

nějakou skladbu a skladatel, u kterého ji
objednali, ji nenapsal. Měla to být skladba
v rozsahu cédéčka. Zavolali mi a řekli, že
mají zakázku na nahrávání a nahrávací spo
lečnost si pořád myslí, že to udělají, ale
krachl jim skladatel - a jestli bych tedy
nenapsal skladbu na celou desku? Řekl
jsem, že ano, a zeptal jsem se, jestli by ke
skupině přibrali ještě osm žesťařů.

Icebreaker plus čtyři trubky a čtyři trombo
ny, tedy dvaadvacet nástrojů. Byla to nej
větší nástrojová skupina, se kterou jsem do
té doby pracoval. A měl jsem napsat hodi
novou skladbu, takže i největší skladba.
A zdál se mi sen. Přišel ke mně můj učitel

hudby. Ve snu byl kombinací mého skuteč

ného učitele kompozice a Gyorgye
Ligetiho, se kterým jsem se několikrát pot·
kal. Ukázal jsem mu svou hudbu, on vzal
partituru, otevřel první stránku, podíval se
tam a zakroutil hlavou, že ne - takhle...
(Michael předvádí, pozn. wd). Byl schopen
slyšet mou hudbu v hlavě - a já v tom snu
jsem byl schopen slyšet to, co slyšel on. Ta
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hudba zněla jako Mozart a on tu skladbu
vzal a znechuceně ji odložil stranou. Vzal
další a brrrr... a tak několikrát. A když tak·
hle probral veškerou mou hudbu, obrátil se
ke mně a řekl, je potřeba, abys pracoval
s velkým zvukem, abys napsal něco mohut
ného. Den nato jsem začal psát Trance.
Bylo to něco úžasného. Cítil jsem, že to je
pokyn. Jako by mi něco říkalo, musíš vyra·
zit a využít příležitosti. Nemusíš si hned
myslet, že děláš něco velikého, ale musíš jít
a udělat to. Bylo mi z toho úzko, znamena·
10 to pro mne v té době závažný krok.

Letos jsem na Maratonu nové hudby
v Praze poprvé slyšela Trance živě 
z nahrávky mi připadá spojitější, hladší.
Vy sám jste určitě skladbu slyšel živě při

různých příležitostech - jakou roli hraje
v jejím vyznění prostor, prostředí, atmo·
sféra, denní doba (v Praze ji hráli o půl·

noci)?
Máte správný postřeh. Abych řekl pravdu,
já sám jsem slyšel hrát Trance jenom dva·
krát. V Praze to bylo podruhé. Po poslechu
skladby z CD jsem byl živým provedením
překvapený a šokovaný. Na CD je plynulej
ší a zaoblenější, skoro "ambientní".
V živém provedení je drsná, agresivní, až
útočná. Nevím, jestli prostředí nebo denní
doba může ovlivnit vyznění díla, ale jisté
je, že živá hudba a nahrávka jsou dvě

různé věci. Velmi dobře to vědí rockeři:

živé provedení nikdy nemůže znít jako stu
diová nahrávka. Trance je tenhle případ.

Dokonce i když hudební nástroje a noty
jsou přesně tytéž, rozdíl je naprosto fasci
nující.

s jakými pocity odjíždíte z Prahy?
Zdálo se mi o Praze, šel jsem přes jeden
pražský most a po straně tam na tom mostě

byl pro mě napsaný vzkaz. Byl jsem
v Praze dvakrát a ani jednou jsem se nedo·
stal k tomu, abych most našel. Neměl jsem
na to čas. Takže se musím do Prahy vrátit
a vydat se hledat ten most.

Wanda Dobrovská

(pokračování ze str, 3)

(DIVADLO ARCHA,
17. - 19. 11. 2000)

Fandím všem, kdo jsou s to tyto cesty
skloubit. Osudová hranice mezi
"břehy" nevede skrze stylovou charak
teristiku, nýbrž instrumentariem.
Hudební realita založená v touze,
přání, ambicích není ale tak jednodu
chá, aby "klasickému" hudebníkovi
stačilo vzít baskytaru, saxofon a bicí
a začít pro ně psát. Výstupem by nej·
spíš byl nablblý primitivismus, oposlou·
chaný z povrchu, málo věrohodná

nápodoba. Z Burlasových skladeb
například je slyšet, jak se skladatel
s napětím mezi rockem a klasikou rve.
Nevzdává to, dokáže to. Nevím, zda
jeho skladby uvedené na maratonu 
až na jednu z roku 1979 všechny z 90.
let - jsou nějakým finálním svědec

tvím ... něčeho. Určitě ale jsou cestou,
a ta je důležitá. Jde na ní o to, odhazo·
vat vše nepotřebné, hlušinu, všechen
plevel - jímž například byla zahlcena
hudba, kterou v sobotu hráli
Islanďané, přičemž vždycky znovu se
zase ukáže, že posledně to nebylo ještě

všechno a že tu ještě zbylo něco, co už
nefunguje, takže pryč s tím, a uchránit
se přitom pádu do pudové sféry nevě

domí - o tom zase byla kompozice-per
formance Tibora zemzo. Suma suma·
rum: na maratonu zněla spousta
hudby, která má blíže k dobrodružství
nežli ke kázání.

Zlatým hřebem přehlídky měl být
Icebreaker - a také jím skutečně byl.
Naneštěstí pro velký časový skluz neděl

ní části maratonu přišel anglický soubor
místo v půl jedenácté na řadu až po půl

noci, takže spousta lidí odešla na posled
ní metro a o zážitek z jedinečného

umění kapely přišla. Icebreaker vzhle
dem k situaci uvedl místo dvou koncert·
ních bloků jen jeden, jímž bylo provede
ni hodinové skladby Michaela Gordona
Trance. Skladba vyšla před několika lety
na CD, je to výborná nahrávka a pro
toho, kdo ji zná, pohříchu i měřítko kaž·
dého dalšího nebo jiného provedení.
Živě to byl zážitek ze zaujaté hry
Icebreakeru (i když před sedmi lety na
Deltě mi připadali spontánnější), ale
Trance nezněl tak kontinuálně jako na
CD.

Maraton je rok od roku lepší. Nepsala
jsem to už loni? Nebo předloni? Asi ano.
Asi jsem si nedovedla představit, jak by
ještě lepší mohl být. Je.

Wanda Dobrovská
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několika lety vítězně z Malé Alternativy 
soutěžního klání "mladých a nadějných",

o němž ještě bude řeč - a nyní se na
Alternativu triumfálně vracejí.

Tento večer se, opě na tf, pldJvil~
další z hvězd festivalu, bubeník Chris
Cutler, jeden z nejvýznamnějších protago
nistů hnutí Rock v opozici. Cutler v čes

kých zemích nevystupoval poprvé, již kon
cem sedmdesátých let se svým
vystoupením v Lucerně (s Art Bears
a v duu s dalším dobrým známým Fredem
Frithem) postaralo jedno z největších pře

kvapení Pražských jazzových dnů.

Tentokrát vystoupil sólově, jen s pomocí
elektroniky, pouze na závěr si vystřihl duet
s další bubenickou hvězdou, Pavlem
Fajtem. Ten vystoupil v již dobře známém
tandemu s jakutskou zpěvačkou

Stepanidou Borisovou, předvádějící šaman
ské zpěvy svého kmene Sacha. Jejich
vystoupení kombinující Fajtovy vynalézavé
bicí kolovrátky s alikvótním zpěvem

Borisové, vládnoucí majestátním hrdelním
hlasem, jsou již tradičně událostí.

Na následujících šest ru ala'\rn~stjfes!'
tivalu přesunul na Deltu, kde tento večer

vystupovala mimo jiné mezinárodní forma
ce sídlící v Brně Sledě, živé sledě, která zde
křtila již druhé CD svého meditativního
rock'n'rollu. Sledě, živé sledě vyšli před

1. Sledě, živé sledě

2. Neue Music tur Kinder
3. Jane Rose
4. Tony Buck

Celý festival se odehrával zejména v diva
dle Archa, dále pak na Deltě a v klubu
Vagón, kde kromě vystoupení tuzemských
alternativních jistot (Cinna, Šarkozi,
Manželé) probíhaly pravidelné jam sessi
ons, tudíž si bylo nutno vybírat, neboť pro
gram Archy a Vagónu se překrýval.

Každý rok se festival í ěj .1tí
"tahákem", který přiláká nejvíce obecen
stva. V minulých ročnících to např. byli
Pere Ubu a Palinckx, letos na jevišti divadla
Archa stanul John lorn se skupinou
Masada. O jeho skvělém koncertu podrob
ně referujeme na jiném místě, vězte jen, že
skutečně bylo o co stát. Lepší úvod festiva
lu si lze těžko představit.

c

>0
O

Tento článek

si neklade za cíl
zmapovat celý průběh

letošního ročníku

festivalu
Alternativa.

Vzhledem k jeho rozsahu,
letos největšímu

(festival se stal
součástí programu

Praha - město kultury 2000),
vám nabízím jakýsi
"deníkový záznam"

zachycující
pouze ty momenty,

které považuji
za nejzajímavější.

Kapely a hudebníci,
kteří nebudou zmíněni,

nechť laskavě

prominou.
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Nejzajímavějším čtyr ~ ni ztžJem yl~
vystoupení formace Para Neuro, kombinují
cí ambient, free jazz a industriální hudbu.
Již podle názvu je jasné, že se jedná
o odnož mezinárodního sdružení Neuro.
Nuže: Para Neuro je Neuro bez Emila
Viklického, tvoří jej tedy Miroslav Posejpal
(cello), Alex Švamberk (percussion, elektro·
nika, hlas) a finský trumpetista Jarmo
Sermil1i. Posíleni o dalšího Fina, jímž byl
klávesista Otto Romanowski, předvedli

krátký blok meditativní improvizované
hudby. Škoda jen, že tak krátký.

Pátek byl skutečnou událos . iejjéna •
vystoupení Neue Musik flir Kinder, což je
další mezinárodní soubor, tentokrát působící

převážně v Německu. Tvoří jej tři dámy,
z nichž dvě - zpěvačku Alex Marculewicz
a houslistku Emmu McClune - dobře známe
z pražské, dnes již bohužel de facto neexis
tující, skupiny Deep Sweden. Třetí do mariá
še je německá zpěvačka Katharina Michalík.
Dámy předvedly sled krátkých písní (scé
nek? popěvků?), které nebyly ani tak pro
děti, jako spíš o nich. Za použití tří hlasů,

houslí, sporadické baskytary a hraček, před

vedly na pódiu plném dětského nábytku,
umělých rostlin a nejrůznějších drobností
(došlo i na hula s obručn neuvěřitelně uvol
něné vystoupení plné nadhledu a humoru,
které těžilo z dětských říkanek, chování,
zvyků a zlozvyků (nechce jíst, nechce spát).
Oblečeny ve slušivých sestřičkovských uni
formách působily neuvěřitelně hravě a strhly
obecenstvo k obrovskému aplausu [před

koncertem škodolibě zakázaly tleskat mezi
výstupy, copak to ale šlo?). Nádherná byla
i reakce publika po vystoupení - lidé seděli

a živě konverzovali o zážitcích z dětství,

které jim soubor připomenul (např. "ve škol
ce mě zavřeli do sklepa, když jsem nechtěla

jíst, a já se tam tak bála...U). Je zřejmé, že
Neue Musik flir Kinder při všem nadhledu
a humoru zasahují citlivou strunu mnohých
z nás. Jeden z vrcholů festivalu.

Následující česko - rakouští Metamor
phosis a jejich kontaminovaná komorní
hudba (akustická a elektrická kytara, housle,
cello) patří ke koncertním jistotám tuzem
ských pódií. Nejsem jejich nijak nadšený
fanoušek, ale festivalové vystoupení nazna
čující, že se skupina do budoucna hodlá ubí
rat živelnější a (ve svých mezích) rockovější

cestou, mě velice zaujalo.
Tony Buck, spolupracovník mj. Palinckx,

Jona Rose a The Ex, byl dalším ze sólově

vystupujících bubeníků v rámci festivalu.
Jeho něžná hra plná vynalézavých zvuků

a způsobů hry v kombinaci s neobvyklým
použitím elektroniky (Buck si nasadil jakési
náramky, připojil se do zesilovače a rukama
mával kolem elektronických čidel rozmístě

ných na jinak tradiční bicí soupravě, čímž

mohl měnit zvuk během hraní paličkami,

nebo prostě jen sedět za bicími a mávat) měla

veskrze ambientní ráz, jehož zvuková pest
rost a invenční meditativnost vyrážely dech.

Závěr nejlepšího festivalového dne patřil

australské dvojici Heckler & Koch, které za
pomocí baskytary a ekektroniky předvedlo

krátký set veimi vynalézavých coververzí
(Beefheartův Tarotplane, příp. hit Iron
Butterfly ln The Gadda-da-vida) v duchu
krautrocku (zvuk mi připomínal čtvrté album
Faust), dubu a australského nezávislého
rocku takových Birthday Party. Rozkošné.

Dvoudenní soutěžní přehlídka amatér
ských kapel uzavírala festivalové večery na
Deltě. Z několika desítek pfihlášených sku
pin bylo pořadateli vybráno deset, které se
během soboty a neděle utkaly před očima

sedmičlenné poroty (Petr Slabý, Oldřich

Šíma, Mikoláš Chadima, Michal Revilák,
Antonín Kocábek, Ondřej Bezr a Zdeněk

Krejčí). Dvě vítězné kapely se již tradičně

mohly v rámci festivalu představit v diva
dle Archa, tentokrát před Jonem Rosem
nebo Alfredem HarUiem. Novinkou bylo
ocenění Svazu autorů a interpretů spojené
s věcnou cenou. Letošním trendem Malé
Alternativy byla instrumentální hudba čer

pající z odkazu jazzrocku. Zvítězil Skrytý
půvab byrokracie, trio, které pomocí před

natočených základů, místy připomínajících

Residents, navazuje na tradici českého

undergroundu. Druhé místo získal Big
Band Ferdy Mravence, hrající instrumen
tální (až na jedinou vyjímku) hudbu
v obsazení trubka, saxofon a cello. Hoši
měli veselé kostýmy a vtipné názvy písní,
takže zvítězili rovněž v diváckém hlasová
ní (vítězství = jeden hlas poroty). Cenu
SAl získal pro změnu čtyřčlenný soubor
Zveselého světa.

Hlavní stan festivalu bYI1- ~ jfinl n'
platností přesunut do Archy. Odpočin

kovým vystoupením byl příjemně (a chytře)

rockový koncert formace Sing Sing tvořené

členkami Deep Sweden, členy Metamor
phosis a bubeníkem s vizáží Michaela
Douglase. Svým přímočarým projevem dali
odpočinout mé namáhané hlavě a uším,
takže jsem jejich koncert velmi rád shlédl
celý. Kéž by tak věděli, že Sing Sing se
v osmdesátých letech jmenovala doprovod
ná skupina Michala Penka...

Ten večer mě ještě zaujalo vystoupení dua
Ultraloop, které tvoří Vollcmar Miedtke (K1ar,
spolupráce s Deep Sweden, ŠvehUkem,
Dunajem atp... ) a Werner Wilz. Dvojice
kombinuje příjemně znějící minimalistické
smyčky s vizuálně velmi zajímavou video
projekcí. Místy mi jejich hudba připomínala

finské Pan sonic. Velmi odpočinkové.

Došlo ke dvěma závažným m nl p'a~
mu. Díky tomu, že francouzská skupina
Zend Avesta nemohla vystoupit, došlo ke
společnému vystoupení v Čechách dobře

známé sanfranciské zpěvačky Laurie Amat
(spolupracovala např. s Residents) s kdysi
industriálními Tonton Macoutes, personálně

spřízněnými s Para Neurem (A. $vamberk,
M. Posejpal), kteří dále používají housle,
basklarinet a baskytaru. Vokální mistrovství
a potlačovaná divokost Laurie Amat v kombi
naci s tichým doprovodem Tonton Macoutes
(nikdy nehráli všichni zároveň) se postarala
o nejéteričtější zážitek festivalu. Vrcholem
dne ovšem bylo vystoupení Alfreda Hartha,
který sice nepřijel se svou skupinou Imperial
Hoot, ale rozhodně nebylo čeho litovat,
neboť náhradní (prý jen pro tento záskok
sestavený) projekt tattOO [A. Harth - saxo
fon, klarinet, klávesy, Ernst Seitz - piano, klá
vesy, Manuel Lohnes - kontrabas, Glinter
Bozem - bicí) předvedl neuvěřitelnou kombi
naci elektronické hudby a jazzu. Hudba se
plynule přelévala z až tranceových poloh do
zvuku tradičního jazzového kvartetu a zpět

ve velmi přirozených vlnách. Zaujal zejména
Lohnes, jehož naechovaná sóla zněla jako
úplně jiná a přesto zapadající kapela, a Seitz,
upravující zvuk piána vkládáním předmětů,

oba svým výkonem posouvali hudbu kvarte
tu do poloh, které by v jazzu (podobně jako
u Zorna) málokdo čekal.

Očekávané vystoupení aus áls é:1 h20~
vého experimentátora Jona Rose bylo veli
kým překvapením. Rose hrál v duu
s Veryanem Westonem střídajícím klavír
a cembalo a navzdory očekávání nepoužíval
žádné efekty ani smyčky. Oba dva hudebníci
sršeli humorem a dobrou náladou a spřádali

kouzelně jemnou mozaiku drobných moti
vů, aby v zápětí přešli k barovým odrhovač

kám, O sole mio, Humoresce s jakýmsi fil
movým motivem (opravdu nevím, co to
bylo), to vše jakoby mimochodem, s nadhe
dem a obrovskou elegancí.

Rakouský jedenáctičlenný soubor
Orchestra 33 1/3 neuvěřiteným způsobem

míchá jazz, dub, techno a rock. V jejich obsa
zení najdeme dvě baskytary, kontrabas,
dechovou sekci, Oje atd. Veskrze instrumen
tální hudba přirozeně osciluje mezi noisem
a lo-fj popem z rodu Stereolab. Neuvěřitelně

energický orchestr právem nadchl celý sál
a musel přidávat, což je na Alternativě jev ne
zcela samozřejmý.
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JOHN ZORN
A MASADA

V Arše probíhal první ze třZů·vjoVanYCh
zahraničním městům, tentokrát to byla
Budapešť. Maďarská alternativní scéna je
u nás dobře známá z minulých ročníků festi
valu, připomeňme si loňská skvělá vystoupení
skupin Tudosok a Korai Orom, takže jsem se
vydal do klubu Vagón shlédnout jedno
z posledních vystoupení Činny s frontmanem
Hmyzákem (ex Ženy, Bad Beef Hat), který se
chystá zmizet z hudebního dění. Činna,

vyznačující se proměnlivou sestavou, tento
krát vystoupila ve složení Hmyzák - zpěv,

trubka, Komár - autor hudby, klavír, Rohlík 
bicí, akordeon a rakouský cellista Johannes,
který po vystoupení přednesl hlasem mohut
ným a s doprovodem klavíru několik židov
ských písní. Hmyzákův projev byl toho večera

obzvláště hrdelní a agresívní a písně jako Ces
ta, La vie či Tři noci, to jsou zkrátka hity. Snad
si mistr odchod do penze rozmyslí, nevím,
kdo by mohl nahradit jeho válečný řev.

Den věnovaný Bordeaux. a t~m huče ~
ní scénu pořadatele upozornili Sledě, živé
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Letošní ročm'k festivalu Alternativa byl
zahájen vpravdě důstojně. V pondělí 27.
listopadu předstoupil před zaplněné divadlo
Archa John lom s jedním ze svých mnoha
projektů, skupinou Masada. Jestliže je lom
v současnosti považován za patrně nejvý
znamnějšího představitele toho, čemu se
většinou říká "hudba newyorského down
townu", pak zbytek Masady, co se proslu
losti týče, za svým frontmanem nikterak
nezaostává. Bubeník Joey Baron je známý
např. spoluprací s LaurU Andersonovou,
Dawidem Bowiem, Dizzy GilJespiem,
Philem Glassem... (takto by se dalo ve
výčtu slavných jmen dlouho pokračovat),

kontrabasista (jinak ovšem úctyhodný mul
tiinstrumentalista) Greg Cohen je našinci
znám především coby stalý spoluhráč Toma
Waitse. Kvarteto doplňuje trumpetista Dave
Douglas, považovaný za nejvýznamnější

objev jazzové a postjazzové scény devade
sátých let.

Hudbu, kterou lorn se svýrní spoluhráči

v Praze předvedl, lze popsat jako freejazz
rámovaný tématy vycházejícími z tradič

ních židovských stupnic a modů. lnačná

část témat byla melodicky velmi výrazná,
podpořená důmyslnými propletenci trubky
a lornova altsaxofonu. lom poměrně

důsledně dodržoval střídání pomalá 
rychlá. Některé skladby (zejména jeden
z přídavků) spadající do kategorie "rychlá"
však až příliš připomínaly ono dnes tak
módní povrchní klezmerové třeštění, které
dle mého názoru nemá lom rozhodně

zapotřebí. Jednotlivé kusy v podstatě dodr
žovaly klasickou třídílnou formu téma
improvizace-téma, se značným důrazem

sledě, kteří v této oblasti nedávno koncer
tovali. Mě ovšem odlákaly jiné povinnosti,
takže si to nechte vyprávět od jiných.
Škoda, prý to stálo za to.

Poslední den festivalu pa il e10l'ira u~
Díky četnému ruskému publiku praskala
Archa ve švech více, než při Johnu lornoví
a ohlas publika byl fantastický. Vrchol veče

ra a jeden z vrcholů festivalu přišel už na
samém začátku. Trio lGA již více než
deset let oslovuje publikum svým dřevním

pojetím industriální hudby. Tedy (skoro)
žádné samply, spousta podomácku vyrobe
ných nástrojů, prastaré kufříkové gramofo
ny, desky vojenských pochodů, výtečná

sehranost, zajímavé tiché pasáže a funkč

nost každého ruchu - tedy nikoliv výroba
hluku za každou cenu - se postaraly o prvo
třídní vyznění koncertu, přestože sestava
skupiny byla provizorní - pozounista nedo
stal vízum do republiky a byl proto nahra
zen hráčem na barytonsaxofon a basklari
net, který se lGA občas pohostinsky
vystupuje a toho večera se objevil ještě

v dalších sestavách.

na bicí sóla, která přes svůj v zásadě exhi
biční charakter nepůsobila nijak samoúčel

ně - Baron je zjevem natolik nevídaným, že
mám dojem, jakoby si publikum, které při

šlo hlavně na loma, odnášelo dojmy přede

vším z Barona. Přes jeho neoddiskutovatel
ně funkční doprovázení to byl především

on, kdo na sebe - dodejme zaslouženě - str
hával pozornost.

Kjiž zmíněné, pro mě překvapující melo
dičnosti velkou měrou přispíval Greg
Cohen. Jeho zpěvná, decentně vyrovnaná
hra na kontrabas však na můj vkus příliš

zanikala v ostatním "hluku", patrně vinou
zvukaře. Ani když hrál sóla, kterých nebylo
mnoho, nebylo mu dopřáno vyznít tak, jak
by si zasloužil.

Celý koncert by se dal označit za oslavu
instrumentálních dovednosti a muzikálnosti
všech zúčastněných. Masada byla obdivu
hodně sehraná, lom ji pouze občas řídil

téměř nepostřehnutelnými gesty. Výbuchy
energie a "nářezové" pasáže tak byly často

překvapivě střídány klidnými, až melancho
lickými intermezzy.

Je samozřejmě otázkou, zda by i na desá
tý poslech hudba byla stejně zajímavá - ono
je to přece jen stále to samé, chvíli rychlé
a hlasité, chvJ1i tiché a pomalé. Rozsah
lornových aktivit je ovšem mnohem větší

a jakákoli monotónnost mu patrně nehrozí,
což dokládají např. jeho výboje do oblasti
soudobé vážné hudby. Nechme tedy škaro
hlídských spekulací - koncert to byl takový,
na jaký se nezapomíná, a počkejme si,
s čím se mistr lorn ukáže v Praze napřes

rok.
Jaroslav Smutný

Následující Aukcyon jsou v Rusku
hvězdnou kapelou, která velice dbá na
svou pódiovou show (mají vskutku svéráz
ného tanečníka, který sklízel největší

aplaus), a patří do široké kategorie mnou
soukromě nazývané "estrádní alternativa"
(to není pejorativum). Koncert byl docela
zábavný, ale pražskému Trabandu dávám
přednost.

lbývající dvě skupiny mě ničím nepře

kvapily. SKA hráli poměrně tuctový a zby
tečně hlučný crossover, ale Lukoye docela
milý, ale nijak původní trip hop. Na
Alternativu podle mě nepatřily. A to je vše,
přátelé ...

Jaká tedy ta letošní Alternativa byla? Opět

rozporuplná. Vynikající hudba se střídala

s pouhou výrobou zvuku a ['art pour ['ar
tem, každý den si ale bylo možné vybrat
něco hluboce oslovujícího. Můj výběr

právě dočítáte. Liší se ten váš? To je jen
dobře a potvrzuje to větu, kterou chci
skončit: Festival Alternativa ve svém rozsa
hu a různorodosti nejen, že má smysl, ale
patří k nejzáslužnějším počinům českého

hudebního života.
Petr Ferenc



Jednou z hudebních událostí letošního roku je nepochybně

návrat Petra Váši na rocková pódia s novou formací, skupinou
Ty syčáci, která letos vydala své první CD. Na pultech se také
objevilo dvojcédéčko s výběrem archivních snímků legendár
ních skupin Z kopce a Ošklid, jimž Petr Váša býval frontmanem.

v
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ZE JE MAJ...

Ty syčáky kromě Váši tvoří

dva členové Pluta Petr
Zavadil (kytara, perkuse)
a Tomáš Frohlich (baskytara,
perkuse). Váša, výhradní

autor hudby a textů, ve své nové tvorbě

zúročuje metody fyzického básnictví, které
v posledních letech objevoval a rozvíjel.
Kytaru svěřil do rukou velmi schopného
Zavadila, což mu umožňuje plně se soustře

dit na zpěv a scénickou prezentaci, díky níž
se pódia rockových klubů najednou mění

v divadelní jeviště. Váša svůj neopakovatel
ný přednes dotváří výkřiky, gestikulací, plá
cáním se do stehen a do prsou, luskáním
prstů a mnoha dalšími prostředky. Vyznění

textů tak záměrně ironizuje a zároveň

předvádí jedinečnou pódiovou show, kte
rou vždy stoprocentně získá publikum.
V žádném případě se ovšem nejedná
o show samoúčelnou. Samotné texty písní
jsou více než o čemkoli jiném o pocitu
nejednoznačnosti každodenních zkušenos
tí. Neuvěřitelné bohatství slovních hříček

("pořád mě něco napadá / čekal jsem co
mě napadne / napadnul mě člověk

u východu / hrubě, bezvadně" - Je máj),
asociací, aliterací, destruování textů pře

kvapivými souzvuky ("já nejsem bláha,
mámo / já to hraju / já nejsem vláha, málo
/ saju" - Věšák) a na překvapivých místech
použitých slangových výrazů ("snížek
a ona váhá... povzdech a vona áha" - Páka),
to jsou prostředky, které u precizního
a maximálně spisovného jazyka Z kopce
a Ošklidu naprosto absentují. Tady tvoří

pozoruhodně funkční pletivo, jímž ale vždy
zřetelně prostupuje hlavní myšlenka textu.

CD, které letos vydala firma Indies, bez
zbytečného přikrašlování zachycuje studio
vou podobu toho, co lze na koncertech Těch

syčáků zažít. Vášova hudba na rozdíl od jeho
písní pro Z kopce postrádá veškeré kudrlin
ky, odbočky a překvapivé zvraty, je maximál-

ně funkční, plná napětí a skvěle podporuje
puntičkářsky zpracovanou pavučinu slov
a výkřiků. Váša s oblibou osciluje mezi tak
řka tradičnímí formami ("matka všech roc
k'n'rollů" Věšák, něžný "ploužáček" Páka)
na jedné straně a experimenty, jako je hluko
vý horror Po bouři na straně druhé. Největší

hitové ambice mají patrně již zmíněné písně

Hadí nohy a Je máj (s nádherně použitým
úryvkem české hymny, do níž Váša na kon
certech občas naroubuje i sexpistolovské
"no future"). Trochu zdlouhavě působí Můj

život se lvy, přestože nápad této písně je...
prostě milý. To je ovšem jediná výhrada
k jinak skvělému albu.

Nedlouho po Máji v dubnu
vyšlo u brněnské firmy Anne
Cosmetics průřezové dvoj-CD
z větší části dosud nevyda
ných archiválií Vášova předli

stopadového působení se
Z kopce a Ošklidem. První CD - Z kopce
živě - přináší osm písní z vystoupení nej
starší sestavy souboru (Váša - zpěv, kytara,
Pavel Koudelka - bicí, Aleš Svoboda - basky
tara) v roce 1986. Studiová podoba všech
těchto písní je dostatečně známá z oficiál
ních desek souboru, zde se objevují v syro
vých verzích bez přiaranžovaných dechů

a klavíru, které ovšem i dnes se ctí obstojí.
Zbývající písně prvního disku tvoří druhý
koncertní program souboru s baskytarou
Pavla Žemly a s výraznými houslemi
Vojtěcha Kupčíka; používání vícehlasů již
naznačuje pozdější směřování Ošklidu.
Součástí programu jsou legendární Hodiny
u klavíru (nyní alespoň koncertně "opráše
né" Těmi syčáky), Pohyblivé cíle, Učitel

a navíc dvě dosud nevydané písně. První
z nich, Žlutá na hnědé, je svérázně něžným

Vášovým pohledem na love song a alespoň

pro mě představuje jednu z nejlepších skla
deb Z kopce, druhá, Pomilování bez milo
vání, naopak působí poněkud vyčpěle.

Druhé CD představuje studiový záznam
repertoáru souboru Ošklid, který vznikl tak,
že se k již zmíněné druhé sestavě Z kopce po
zákazu připojilo pět vokalistů (poměr pohlaví
3:2 pro muže) a utvořilo tak stylově ojedinělý

a svérázný voice-band. Opět výhradní autor
repertoáru Váša se stahuje do pozadí a účin

kuje pouze jako hráč na kytaru a sborista,
Pavel Žemla k baskytaře přibírá trubku a celá
hudební stránka souboru se posouvá k ryt
mické jednoduchosti a údernosti. Jedná se
vlastně o pravidelný, hlasům sloužící dopro
vod, který je ale zároveň neuvěřitelně explo
zivní a místy připomíná bouři. Proplétající se
hlasy vokalistů a sboristů (dohromady osm
hlasů!) jsou neobyčejně složitě strukturovány
a tvoří hlavní část písní. Na instrumentální
pasáže tady nezbývá místo.

Z jedenácti písní druhého disku již čtyři

oficiálně vyšly (na EP v edici Rockdebut),
tam však bez kontextu ostatních skladeb
tolik nevyzní. Jednotlivá čísla jsou velmi
logicky seřazena, opakují se v nich situace,
útržky textů, i protagonisté (barové vydry,
paraguayská policie a oškliví lidé). Příběh

graduje dalším z Vášových "hitů", písní
Lokomotivám se motají kola, v níž z mlhy
vystupuje silueta fyzického básnictví, které
měl Váša teprve vynalézt.

Vydání tohoto cenného dokumentu je
bezesporu velmi záslužným činem, ilustru
jícím tvorbu jedné z nejsvébytnějších

postav českého alternativního rocku, tím
více potěší, že je nahrávka kvalitně remas
terována a booklet i obal ve formě digipac
ku jsou nádherně zpracovány Karlem
Halounem. Bohatá textová i fotografická
příloha, stejně jako dvě krátké sleeve-notes,
tak z celého kompletu činí dotaženou zále
žitost par excellence.

Petr Ferenc
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jazzový kytarista Petr ZELENKA •

HROZNĚ, ,
ZAJIMA...

Slyšel jsem, že máš pěknou sbírku CD...
Moje sbírka je taková různorodá. Mám
hodně klasiky a samozřejmě jazz.

Co z toho posloucháš v současné době?

Hodně poslouchám Skrjabina, třeba jeho
Poema extáze, nebo klavírní koncert fis
moll, či sonáty. Taky Mahlerovu sedmou
a devátou symfonii. Z jazzu toho kupodivu
v poslední době moc neposlouchám.

Prý studuješ teoretický koncept americ
kého jazzového skladatele a teoretika
George Russella.
Ano, mám torzo jeho knihy The Lydian
Chromatic Concept of Tonal Organization
(Kniha o přístupu k jazzové improvizaci spíše
na bázi určité stupnice než akordu. Měla vliv
na tzv. modální období jazzu a jeho hlavni
dva protagonisty Milese Davise a Johna
Coltrana. První vydání této knihy vyšlo
v roce 1953. pozn. red.). Jejimu studiu se
chci v budoucnu věnovat - taky bych si rád

opatřil knihu v celku. Stejně tak se chystám
podrobně studovat knihu Davida Liebmana
The Chromatic Approach to Jazz Harmony
and Melody. Hrozně mně to zajímá.

Tak tebe zajímá teorie. Projevuje se to
nějak ve tvé hře?

Ano, to se určitě projevuje. Zkouším do své
hry zapasovat určité teoretické poznatky.
Například teď hraji s kapelou skladbu
Ometa Colemana The Blessing. John
Coltrane na desce The Avantgarde hraje
v této skladbě mimotonálni improvizaci na
pomezí free. Já bych rád věděl, jak na to
velký John šel, abych to pochopil. V tom by
mi do určité míry mohla pomoct teorie,
například koncept chromatického hraní
Liebmana.

Dá se říct, že máš nějaké vzory?
Ani ne. Inspir9-ci čerpám z hudby obecně,

aniž bych se snažil někoho kopírovat. Hodně
mě ovlivňuje taky literatura a umění vůbec.

A co zvuk nějaké kapely? Ani v tom
nemáš žádný vzor?
To ano. Nemá však smysl někoho napodo
bovat. Spolupracuji přece s jinými muzikan
ty a nechci, ani nemůžu, jim něco vnuco
vat. Dá se říct, že se snažím vycházet
z reálného prostředí. Hodně mě inspirují
hudebníci, se kterými hraji.

Ve srovnání s Davidem Dorůžkou se jevíš
jako tradicionalista a mainstreamový hráč.

Proč mysliš?

Třeba z poslechu tvé první desky mi to
tak nějak vychází.
Aha. To je možné. Jinak k tomu nemám co
dodat.

Deska byla nahrána asi před deseti měsí

ci. Co se od té doby změnilo?

Hraje s námi jiný bubeník, Jiří Slavíček.

jinak u mě a Radka Zapadla cítím od té
doby znatelný posun. To snad posoudí
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posluchači sami, srovnají-li desku s tím, jak
hrajeme dnes.

Jak bys chtěl dál směrovat svou kapelu?
Má to být spíše trio či kvartet?
Má to být spojení obojího. V současné

době převládá idea kvartetu. Trio je pro
mne velmi náročné.

V poslední době to vypadá, že rád dopro
vázíš zpěvačky ...
Hraju hlavně s Miriam Bayle v klubu
Delux dvakrát až čtyřikrát týdně. To je
dobrý kšeft, při kterém se naučím spoustu
věcí. Miriam je navíc výborná zpěvačka.

Moc mně to s ní baví.

To se dotýkáme obchodní stánky jazzu.
Prezentace našich jazzmanů je zatím
spíše ubohá.
Já chci na vlastní prezentaci velmi praco
vat. Chystám například vlastní interneto
vou stránku. Bez toho si v dnešní době člo

věk už ani neškrtne. Jsem taky vedoucí
kapely a musím shánět kšefty.

Co si myslíš o zdejší jazzové scéně?

O tom se mi teď vůbec nechce přemýšlet.

Všichni víme, jak to je. Mám zrovna dob
rou náladu a nerad bych si ji kazil.

Následující otázka ti na náladě asi taky
moc nepřidá. Tvoje první CD mi připadá

dost odfláknuté. Zvuk je úplně strašný_
To záleží, na jakém zařízení to posloucháš.

Když na svém zařízení poslouchám desky
od firmy Blue Note, tak je zvuk bezvadný.
Nebude to přece jenom tou deskou?
Asi ano.

To mám radost, že si nemusím kupovat
nový poslechový aparát. ..
Já vím, prostě si pustíš jinou desku. Já to tam
neměl čas nijak řešit. Byl jsem ve strašném
stresu. Prostě to bylo moje první nahrávání.
Byl jsem z toho úplně vedle a vůbec jsem se
nějakým zvukem nezabýval. Navíc se ve zvu
kařině nevyznám. Od toho je zvukař, aby si
to poslechl ve sluchátkách, a sám posoudil,
jak to má být. To není problém muzikantů.

Takže je to problém producenta a zvukaře?

Ano. Já jsem tam od toho, abych hrál
hudbu. V tomhle případě si stojím za tím,
že je to problém zvukaře a producenta.

Jak si představuješ interpretaci vlastní
skladby, respektive tématu?
Já si to moc nepředstavuju. Kapela to více
méně sama udělá. Dá se říct, že důvěřuju

svým spoluhráčům. V případě, že moji důvě

ru zklamou, postavím jinou kapelu. Tak to je.

Při hraní používáš jenom čistý zvuk, bez
efektů. Experimentuješ i s elektronikou?
Zatím ne, ale chystám se na to. Je to jen
otázkou času a peněz.

Jaroslav Pašmik

Kožená mafie
turistům nevadí

Ne, nebojte se,
tady nejde o profil kriminality v našem

hlavním městě. Jde o recenzi prvního CD
nadějného jazzového kytaristy Petra
Zelenky (nar. 1977), které vyšlo letos na
podzim ve vydavatelství Cube & Metier
pod názvem "Mafiosi - Zelenka trio + 1«.

Třiadvacetiletý Zelenka přišel do Prahy
z Ústí nad Labem asi před čtyřmi lety.
Nepřišel však studovat žádnou ze zdejších
hudebních škol. Velmi dobře si uvědomo

val že co se týče jazzu, nemůže mu zatím
žádná mnoho nabídnout (podobně uvažo
vali také jiní mladí jazzmani jako např.

Karel Růžička jr. a David Dorůžka).

Zelenku přilákala do Prahy hlavně její
poměrně živá jazzová scéna. Za velmi
krátkou dobu se zde zapsal svým dravým
stylem mezi nejzajímavější kytaristy. Začal

spolupracovat s nejlepšími jazzmany
mladé i střední generace, jako jsou David
Dorůžka, jiří Slavíček nebo Jaromír
Honzák. Vytvořil vlastní trio a kvartet.
A nahrál první CD.

Na tomto médiu jej doprovázejí Martin
Šulc (nar. 1961) na bicí nástroje a Jaromír
Honzák (nar.1959) na kontrabas. Projekt
ještě doplňuje Radek Zapadlo (nar. 1976)
na soprán a tenor saxofon. Jedná se tedy
o prolnutí střední a mladé generace.

CD představuje celkem deset skladeb.
Většinou jde o známé standardy (např.

Star Eyes, Portrait of Jennie nebo Airegin)
a dvě Zelenkovy kompozice (titulní
Mafioso a valčíček Go for a WaIk) také ve
standardním duchu. Pět skladeb hraje
kompletní kvartet, zbytek trio bez saxofo
nu. Tato obsazení se střídají skoro pravi
delně a utváří tak jistý kontrast.

Co se týče hudební kreativity, zvuku
a kvality obalu, je CD na podprůměrné

úrovni.
Do digitální podoby se bohužel nepoda

řilo přenést ani spontaneitu a uvolněnost

Živých koncertů. Zvukový mistr Karel Fisl

svou práci těžce odfláknul a nezkušený
Zelenka to nechal tak. CD je zvukově

nevyrovnané, někde kytaru naprosto pře

válcují bicí a basa, někde je zvuk kytary
jako z koupelny. Aranžmá standardů

s výjimkou Airegin jsou vesměs nudná,
nenápaditá. Za speciální zmínku stojí
výkon bubeníka, který většinou dodává
kapele výraz naprosté koženosti a údržby.
Slabý je rovněž výkon Zapadlův, jehož
improvizace jsou někdy krátkodeché, tón
hrozný a ladění vlající. Dokonce i Honzák
předvádí pouze průměrný výkon. Zelenka
prostě napoprvé roli vedoucího projektu
nezvládl. Je s podivem, že mu nikdo z jeho
starších spoluhráčů neporadil. Asi měli jiné
starosti.

I zde se však najde výjimka, například

Zelenkova skladba Go for a Walk působí

mile a jsou v ní slyšet názvuky moderní
ho stylu. Když jsme u stylu: touto des
kou Zelenka snad splatil dluh starým
vzorům, jako jsou například Jim Hall či

Joe Pass, a bude se v budoucnu ubírat
cestou nikoli historického eklekticismu,
ale cestou navazující na soudobé hudeb
ní dění.

CD je ukázkou produkce nadějné,

avšak ještě nevyzrálé a nezkušené hudeb
ní osobnosti. Pokud by byl producent
a zároveň majitel vydavatelství pan Pavel
Vlček co k čemu, nikdy by něco takové
ho "ven" nepustil. Na závěr je však
nutno dodat, že turistům, kteří tvoří

z devadesáti procent publikum pražských
jazzových klubů to vadit moc nemusí.
Zelenkova kapela totiž hraje na živo asi
dvakrát lépe (navíc se od té doby - CD
bylo nahráno v únoru - jaksi obrodila
a Šulce vystřídal za bicími Jiří Slavíček).
Turisté a čeští posluchači mimo Prahu
budou ale zklamáni, zakoupí-li si jeho
CD. Alespoň prozatím.

Jaroslav Pašmik
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v Praze, se dá označit jako klasické. Spolu
s ním v něm vystoupili klavírista Jasan
Moran, kontrabasista Vashon Johnson,
a bubeník Derrek Phillips. I když se naro
dili každý v jiném městě, svorně se dnes
považují za Newyorčany.

Koncert trval asi dvě hodiny a zaznělo

na něm celkem osm kompozic (patrně pět

Osbyho a dva standardy). První kompozice
byla ve volném tempu tříčtvrťového taktu,
puls byl rozostřen, téma v saxofonu od
improvizace těžko rozpoznatelné, harmo
nie podivná, klavírista předváděl ve své
improvizaci velmi osobitý styl. Skladba
přešla volně do středního tempa čtyř čtvr

ťového taktu s rozeklaným tématem, pia
nista se "odpojil" a dlouho nechal hrát trio
bez harmonického doprovodu. Dále kape
la bez přerušení přešla do balady s novým
tématem. Toto téma nebylo ničemu

podobné, harmonické kadence zvláštně

bloudily, bez toho, aby došlo ke spočinutí

na "tónice" či prodlevě. Na jazzovém kon
ceptu se zde uplatňoval princip volné ato
nality. Tomu také odpovídala melodika,
která byla sice jazzově frázovaná, nevyka
zovala však přílišný výskyt jazzových melo
dických idiomu (či klišé, chcete-lil, které
jsou většinou zakotveny právě tonálně.

První sada takto propojených kompozic
trvala asi pul hodiny. Teprve pak došlo
k prvnímu přerušení hudebního toku.
Následovala skladba připomínající, alespoň

ze začátku, svou rytmikou tango. Tak to
naznačoval klavírní doprovod s akcenty.
Klavíristovy akordy se postupně měnily

v jakési sónické ohnivé koule, které po nás
posluchačích házel. Podivuhodný chlapík,
ten Jason Moran. Pudorysem skladby bylo
kupodivu naprosto standardních 16 taktu.
Tato jednoduchá báze byla ovšem všemož
ně zastírána a problematizována, takže
výsledný efekt nebyl vubec banální.

Pak přišla, téměř attaca, kompozice
opravdu spletitá. Pomalé coltranovské afro
se po chvíli proměnilo v rychlý swingový
rytmus, a ten se po nějaké době zlomil do
balady, aby se za chvíli zase vrátila afrika,
tentokráte však spíše arabská - tak nevy
padalo téma skladby, ale skladba samotná.
Zde se ukazuje Osbyho originalita a pří

nos. I když jde stále hlavně o improvizaci,
neplatí, že jedné skladbě přináleží jedno
téma a jedna nálada. Stejný přístup Osby
uplatňoval i v dalších vlastních skladbách
či standardech, které ten večer zazněly.

Nakonec se zamysleme nad reflexemi
velkoměsta, které si Greg Osby předsevzal

jako program. Domnívám se, že velko
město se v jeho skladbách manifestuje
v používání techniky střihu až koláže, kte
rou se obohacuje jazzový koncept jeho
hudby. Stejně jako New York jsou Osbyho
kompozice plné nenadálých zvratu a pře

krývání protichudných nálad. Nevím však,
kde přišel na své "bloudivé" harmonie.
Možná, že tím chtěl podvědomě naznačit

neklid a neustávající pohyb této světové

metropole. Jaroslav Pašmik

MUSICA
IUDAICA

Koncertní profil
kontrapunktika Steva Reicha

Devátý ročník mezinárodního hudební
ho festivalu Musica ludaica přinesl na
sklonku minulého roku řadu zajímavých
koncertů a autorských profilů. Snad nej
přitažlivějším z nich byl portrét jednoho
z nejznámějších a nejvlivnějších sklada
telů soudobé vážné hudby, portrét
Steva Reicha (nar. 1936). Jeho osobní
vývoj není zrovna příkladem vývoje
typického skladatele. Tento Newyorčan

vystudoval folosofii na prestižní Cornell
University, studoval na Juliard School
a svá americká hudební studia zakončil

titulem magister na Mills College pod
vedením Daria Milhauda a Luciana
Beria. V první polovině sedmdesátých
let studoval gamelan a dokonce odletěl

na nějaký čas do Ghany na tamní uni
versitu, aby se věnoval studiu afrických
bicích nástrojů. Aby toho nebylo málo,
vrhl se ve druhé polovině sedmdesátých
let na studium tradičních forem hebrej
ského zpěvu.

Pražský koncert, který se uskutečnil

25. listopadu v divadle Archa, byl jakousi
sondou do Reichovy tvorby. Představeny

byly skladby pro sólový nástroj a magne
tofonový pás, jako Violin Phase (1967),
Vermont Couterpoint (1982), New York
Counterpoint (1985), a Electric Counter
point (1987), v druhé půli pak s napětím

očekávaná skladba Tehillim (1981) pro
čtyři hlasy a "orchestr", jenž byla u nás
provedena vůbec poprvé.

Reichovy skladby pro různé sólové
nástroje a magnetofonový pás se dnes
jeví v naprosto jiném světle, než v době

svého vzniku. Tyto kompozice založené
na revolučním "phasingu", tedy do urči

té míry transparentním překrývání jedné
melodie sebou samou v různých časo

vých intervalech, vlastně předznamenaly

dnešní používání loopu (smyčky), kdy si
interpret sám v průběhu vystoupení
nahrává jistý minimalistický doprovod
do různých stop a ten pak používá buď

k zahuštění hudební struktury, nebo
jako základ pro klenutí sólového hlasu.
Reich samozřejmě nemohl tušit, jaký

boom elektroniky v devadesátých letech
nastane. Technika digitálního záznamu
zvuku (různé DAT přístroje) umožnila
dělat za poměrně nízké pořizovací nák
lady přímo na pódiu to, k čemu Reich
potřeboval celé studio a dlouhé hodiny
příprav. Dnes snad nejvíce využívají
loopu DJové. Tvůrci elektronické hudby,
většinou improvizované, si však začínají

uvědomovat i omezení, která použití
loopu přináší, a snaží se od něj částečně

osvobodit. Omezení spočívá v praktické
nemožnosti jeho zásadní modifikace.
Lze jej sice libovolně zpomalovat či

zrychlovat nebo je možné doplňovat

nové kontrapunkty, základní teze je však
jednou digitálně nahraná a nedá se příliš

měnit (jedině vypnout - tak mimocho
dem končí každá z těchto Reichových
skladeb).

Co se týče provedení, kraloval praž
ským "kontrapunktikům" klarinetista
a umělecký vedoucí Mondschein Ensem
ble Kamil Doležal, který provedl New
York Counterpoint. Jeho přednes byl
naprosto plynulý, rytmicky pregnantní,
s kontrapunkty bezvadně harmonický.

O provedení orchestrálních partů sklad
by Tehillim (Lalmy) se postaraly soubory
Dama Dama a Mondschein Ensemble.
Vokální party nastudovaly pod vedením
Miroslava Pudláka Gabriela Eibenová,
Markéta Cukrová, Marika Láková
a Tereza Mátlová. Řízení celého souboru
se ujal zkušený britský dirigent Gregory
Rose.

Skladba se rozprostírá na ploše čtyř

Lalmů, které jsou zpívány hebrejsky.
Hlasy se různě proplétají kánonicky
navazují a doplňují se na pozadí složité
rytmiky, která prostupuje celou kompo
zici. Jen udržet orchestr a hlasy pohro
madě vyžaduje od dirigenta téměř

nadlidský výkon (chtě nechtě jsem
musel při pozorování střídajících se
taktů v rychlém tempu myslet na počí

tač). Reich, jak proklamuje Miroslav
Srnka v programu, vycházel v instru
mentaci bicích nástrojů z instrumentáře

zmiňovaného v Bibli. Dobrá. Hudba
samotná však jeví spíše znaky rytmiky
subsaharské afriky (hoquetus). To je při

Reichových rytmických inspiracích
z Ghany celkem pochopitelné.

Samotné provedení bylo na to, že se
jednalo o premiéru, velmi dobré. Škoda
jen nezkušenosti zvukařů, kteří se pode
psali na jisté nevyrovnanosti jednotlivých
zpěvních hlasů. Zvláště je třeba pochválit
výkon Dana Dlouhého ze souboru Dama
Dama, jenž byl svou hráčskou jistotou pro
celek pilířem.

Místo závěru mi dovolte otázku, která
po provedení tak náročné a krásné sklad
by přímo visí ve vzduchu:

Kdy se dočkáme reprízy?
Jaroslav Pašmik

H I S V O I C E / 17



co
E
ID
+-'

Mono:
NA PŘELOMU PADESÁTÝCH A ŠEDESÁTÝCH LET

SE UDÁLO V BRNĚ COSI, CO L2E BEZ NADSÁZKY NAZVAT KULTURNí EXPLOZí,
NEBOŤ TÉMĚŘ v JEDINÉM OKAMŽiKU SE TADY PŘIHLÁSILA KE SLOVU
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MLADA GENERACE DIVADELNIKU, VYTVARNIKU,
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L1TERARNICH UMELCU A HUDEBNIKU,
KTERÁ Z BRNA UČiNILA VÝZNAMNÉ A SVÉRÁZNÉ STŘEDISKO

MODERNíHO UMĚNí.

VLADIMíR LÉBL: BRNO 60. LET

Alois Piňos

K BRNĚNSKÉ
MULTIMEDIÁLNí

TVORBĚ
ŠEDESÁTÝCH

LET
Domácí multimediální produkce se v Brně

šedesátých let úzce pojila s aktivitami Tvůrčí

skupiny "A" (skladatelé Josef Berg, Miloslav
Ištvan, Jan Novák, Alois Piňos a Zdeněk

Pololáník a muzikologové Milena Černohor
ská a František Hrabal) a Kompozičního týmu
Brno (Alois Piňos, Arnošt Parsch, Rudolf
Růžička a Miloš Štědroň).

Na koncertech Skupiny A, koncipovaných
zásadně antikonvenčně, v opozici vůči ustr
nulému koncertnímu standardu, bylo často

využíváno dalších médií - výtvarného uměni

(stálým emblémem skupinových koncertů

byla rozměrná opona Dalibora Chatrného, ke
koncertům - často v nekonvenčních prostře

dích - se pojily průvodni výstavy), literatury
(od úvodních textů po mystifikaci) i scénic
kých a divadelních prvků (od náznaků až po
pódiové produkce a "happeningy"). Později 
na konci šedesátých let - se tribunou experi
mentální hudební tvorby staly festivaly
Expozice experimentální hudby (EEH).

V roce 1965 vytvořili Josef Berg a Alois
Piňos produkčni skupinu "Pomocnici země

měřiče", nazvanou podle skurilních postav
Artura a Jeremiáše z Kafkova románu Zámek.
První představení "Pomocníků" se konalo
v Pražské Redutě v roce 1966 (Dějiny hudeb
ního experimentu v Praze a na Moravě).

Toto téma pak bylo ztvárněno ještě ve třech

verzích a uváděno v divadlech hudby v Praze
a v Brně (1967) a ve velmi rozšířené podobě

(s fámuly, zpěvačkou, tanečnicí, instrumenta
listy, průvodem a mystiftkačním ohňostro

jem) v divadle "Cirkus Múz" (Brno 1968).
Z pozdějších produkcí "Pomocníků země

měřiče" zaujalo zvláště symposium De
Haugwitz a Nová hudba (premiérový večer

Kompozičniho týmu Brno na festivalu EEH
1969) a čtyřjazyčná Hlasová vernisáž
(Mezinárodní hudební festival Brno 1969).
Dále zmiňme Uměnovědný dialog Č. 4, pre-
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zentovaný na EEH 1970) a památné mystifi
kační vystoupení Prof. Salianhadraka s chotí
(tj. Aloise Piňose a Josefa Berga) v brněnském

Domě uměni v červnu 1970.
Vystoupení mívala ustálenou formu dialo

gické přednášky s ukázkami. Případná naivita
některých pasáží či rolí nebyla prosta rafino
vaných úskoků. Představení pojednávala
v prvním plánu o uměni a vědě, ve skuteč

nosti však měla daleko širší a hlubší záběr.

Vladimír Lébl píše:
Mladší generace, která zná divadlo Járy

Cimrmana neví, že už před timto cimrma
novským fenoménem existovalo v Brně cosi
vzdáleně podobného a možná závažnější

ho...
Jednou z nejvýznamnějších a nejcharakte

rističtějších akcí tohoto druhu bylo Bergovo
sólové vystoupeni se zřetelně autobiografic
kými rysy, prezentované na EEH 1970 pod
názvem Josef Berg předvádí hudební happe
ning.

Významnou samostatnou kapitolou brněn

ské umělecké scény šedesátých let jsou
komorní opery či miniopery Josefa Berga
(1927-1971). Berg byl pro divadelní tvorbu
šťastně vybaven: byl skladatelem, muzikolo
gem s velkým historickým a kulturním záze
mím, byl kultivovaným všestranně vzděla

ným člověkem, znalcem moderního i starého
uměni a nadto měl vynikající literárni nadáni.
Psal fejetony, eseje, povídky a jako "musicus
poeticus" si napsal ke všem svým operám
vlastni libreta.

Předstupněm Bergových oper jsou jeho
hudby k rozhlasovým hrám. Rozhodující
význam však měla jeho vehementní sklada
telská spoluúčast v činohře Státního divadla
od konce padesátých let. Tam zavládla na
dobu deseti let významná umělecká éra,
křísící ducha meziválečné avantgardy
s navázáním do současnosti. Zasloužil se
o to tým složený z režisérů Evžena
Sokolovského a Miloše Hynšta a dramatur
ga Bořivoje Srby. Inscenována byla díla
Brechtova, Sartrova, DUrrenmatova,
Becketova i hry průbojných domácích dra
matiků. Experimentovalo se s prostorem,
zvukem, světlem, byl vyžadován civilní
herecký projev a zdůrazňována proměnli

vost a nestálost všech konvencí. A tato pro
měnlivost, "jistota nejistot", se stane
Bergovi základním úhlem pohledu na sku
tečnost. Chuť experimentovat už jej neo
pusti.

Bergovy mmlOpery (Odyseův návrat,
Evropská turistika, Eufrides před branami
Thymén, Snídaně na hradě Slankenvaldě,

Provizorní předvedeni opery Johanes doktor
Faust) zahrnují časový úsek 1962-1970.
K nim se druží jediná "velká opera" Johanes
doktor Faust Opery se pohybují od brechtov
ského epického divadla a lehrstUcku přes iro
nizaci mýtů a ironizaci banálního, přes pří

klon k absurdnímu divadlu až k okouzleni
lidovým loutkovým divadlem Matěje

Kopeckého. Jsou to díla pro omezený počet

zpěváků, herců a instrumentalistů a pro zrov
na tak omezené scénické požadavky. Ome
zení prostředků bylo vynuceno nevlídnými
okolnostmi, ale z chudoby se stal promyšlený
a originálně realizovaný záměr.

Na rozhraru šedesátých a sedmdesátých let
vznikly v Brně i další miniopery. Jmenujme
alespoň Aparát Mlloše Štědroně (1941), pre
miérovanou koncertně na EEH 1970. Libreto
si autor sestavil z dialogů povídky Franze
Kafky ln der Strafkolonie. Ve skladbě jsou jen
dvě pěvecké role: Cestovatele zpívá basista
a sadistického Důstojníka sopranistka, což
zesiluje rysy karikatury. Vězeň a jeho strážce
jsou němé postavy, v instrumentálnim soubo
ru jsou kromě profesionálních hudebníků

také děti, hrající na dětské nástroje. Účast
dětských hudebníků zesiluje obludnost děje

a je v souladu s Kafkovou povídkou, v niž se
hovoří o účasti děti jako privilegovaných
diváků při ceremoniálech poprav v kárném
táboře. Živé interprety doplňují konkrétni
zvuky na magnetofonovém pásu.

Rozhlasová opera Zdeňka Zouhara (1927)
Proměna (z rozmezí 60. a 70. let) čerpá

z antických námětů (pověst o Narcisovi
a Echó). Proměna nymfy Echó v ozvěnu vyu
žívá specifických rozhlasových možností zvu
kové úpravy.

Na texty Josefa Berga vznikla v roce 1970
pódiová produkce Aloise Piňose Vyvolavači,

napsaná pro zpěváky, herce, smíšený sbor,
osm instrumentalistů a magnetofonový pás.
Pouťoví vyvolavači, oscilující mezi kramář

skou rétorikou a světem dvacátého století,
nabízejí vtíravě své zboží. Napřed jde o pro
dej banalit, např. kalafunky a žaluzií. Pak
však např. vyvolavač "rovinkář" slibuje všec
ko srovnat, dochází k prodeji třaskavin

a nabídce absurdit jako kosti z brontosaura
a kleteb k státním svátkům. Tomu odpovídá
hudba kolážového typu, rovněž oscilující
mezi ironizovanou kramářskou banalitou



a soudobým černým humorem. Postupuje
od hravé grotesky až k drsné karikatufe.
Obsahuje i některé citáty a odkazy, napf. ve
scéně "rovinkáře" se snoubí družně úryvky
nacistické hymny Horst-Wessel-Lied s hym
nou sovětskou. Nakonec "poslednář" prodá
vá posledního. Libreto končí textem:

Posledního kupte,
kdo ví, budete-li apetit zítra mít,
budete-li žaludek zítra mít,
budete-li hlavu zítra mít.
Tento text zpívá smíšený sbor na hudbu

úvodního sboru Proč bychom se netěšili ze
Smetanovy Prodané nevěsty. K tomu znějí

signály S.O.S. v orchestru a sirény a zvony
z chrámu sv. Víta v Praze z magnetofonové
ho pásu. Vyvolavači měli premiéru na
Expozici experimentální hudby 1970 a byli
jednou z prvních inscenací právě tehdy
vzniklého divadla Husa na provázku. Záhy
poté byli v rámci gradující komunistické
"normalizace" na skoro dvacet let pohfbeni.
Skromně vybaveným a nevelkým, ale

důležitým stfediskem experimentálního
umění bylo v šedesátých letech Malé divadlo
hudby a poezie. Jeho tehdejší dramaturg
Miloš Štědroň spolupracoval soustavně
s umělci vysloveně avantgardními. Objevil se
zde Anestis Logothetis, Due Boemi realizo
vali hudební grafiky maJífe Richarda Bruna,
Jifí Valoch zde prezentoval experimentální
poezii.

Grafickou hudbu a audiovizuální skladby
komponoval v druhé polovině šedesátých let
ve spolupráci s výtvarníkem Richardem
Brunem Arnošt Parsch. Společně s výtvarní
kem Daliborem Chatrným vytvofil audiovi
tuální triptych Statická hudba - Mffže 
Geneze (1970) Alois Piňos.

K popsaným brněnským uměleckým akti
vitám šedesátých let je tfeba uvést toto:
Kterákoliv z výše zmíněných událostí a akcí
byla spojena s odporem oficiálních pfedstavi
telů, funkcionáfů, různých mocipánů v kul
tufe atd. Ztráceli jsme spousty času a energie
než se podafilo probojovat, často jen v okleš
těné formě, něco ze zmíněných věcí. Mnozí
později šedesátá léta idealizovali. Byl to však
tehdy nerovný a riskantní boj: komunistický
mocenský monopol svobodu a pluralitu
nepfipouštěl. Ke konkretnímu dokreslení
poměrů uvedu jen toto: ještě po celý rok
1968 byl český, resp. československý Svaz
skladatelů v rukou "starých struktur".
Ostatní umělecké svazy, zvláště Svaz spiso
vatelů, se tehdy dávno emancipovaly a získa
ly velký pozitivní vliv. Starou garnituru
Svazu skladatelů vystfídalo nové vedení až
na jafe 1969. Byla to však donkichotská
záležitost. Po půl roce se už vlády zmocnili
husákovští "normaJizátofi". A pak to začalo:

Skupina A byla zakázána, Expozice experi
mentální hudby také, brněnské pracoviště

elektroakustické hudby bylo likvidováno,
soubory Nové hudby ztratily šance a rozpad
ly se, kompoziční tým ztratil možnost uplat
nění. K zákazu Pomocníků zeměměfiče

nedošlo - od druhé poloviny r. 1970 byl
Josef Berg hospitalizován a v lednu 1971
zemfel. Nové hudební trendy a jejich nosite
lé upadli nadlouho v ještě větší nemilost reži
mu se všemi z toho plynoucími důsledky.

SETKÁVÁNí
EVROPSKE HUDBY

PLUS 2000
Díky spolupráá dvou nejaktivnějších brněnských

sdružení v oblasti soudobé hudby - Sdružení
O a Camerata - proběhl ve dnech 27. listopadu
až 4. prosince mezinárodní festival soudobé
hudby Setkávání evropské hudby Plus. Každé
z obou sdružení zrealizovalo několik koncertů,

které ve svém součtu znamenaly pět akcí v Brně,

jednu v Praze a jednu v Ostravě, z toho čtyři

s mezinárodní účastí. Součástí festivalu byla
i mezinárodní konference MUSICA NOVA N
s tématem Hudební kompozice a multimédia,
kterou pořádala 29.11. Katedra kompozice a diri
gování Hudební fakulty JAMU za organizační

spolupráce HISu, a které se zúčastnili přednášejí

cí z USA, Slovenska, Svýcarska, Německa
a České republiky.
Festival zahájil 27. II. pražský soubor Ars
Cameralis, který přivezl kromě děl svých "kme
nových" autorů - členů souboru Lukáše
Matouška a Hanuše Bartoně, díla Jana Klusáka,
Jana Málka, Petra Pokorného a Ak.iry Matsudairy.
Druhý koncert byl rozdělen do dvou polovin 
v první vystoupil švýcarský perkusionista Felix
Perret na neobvyklý bicí nástroj lithophon s pre
miérou Ever Ending Stories Ivo Medka a sklad
bou Steinschlag švýcarského autora Mathiase
Steinauera, druhá polovina večera patřila soubo
ru Ars incognita s premiérou TIché krajiny
Arnošta Parsche a další kompozicí M. Steinauera
s názvem Klangfaden. Einzeln. op.17.
Třetí akcí festivalu byla repríza multimediálního
projektu Ivo Medka Křížení v Planetáriu
M. Koperníka, ve které tentokrát místo souboru
Ars incognita účinkovali (pod pódiem) americká
zpěvačka Jacqueline Bobak, bicista Dan Dlouhý
a na klávesy Markéta Dvořáková, uprostřed

hvězdné oblohy se "vznášel" a zpíval Tomáš
Krejčí, pódium patřilo scénické akci autora
a důležitou složkou projektu byly také projekce
využívající řadu možností, které poskytovala
kopule planetária.
Večer 30. listopadu vystoupila německá vokalist
ka, violoncellistka, performerka a skladatelka
Barbara Maritima Thun, členka souboru Die
Maulwerker, která uvedla skladby Johna Cage,
Stephanie Schweiger, Ann Warde, Vínko
Globokara, Petera Grahama asvou vlastní.
V týž den proběhl v Praze ve spolupráci
s Uměleckou besedou koncert Jacqueline Bobak
a Dana Dlouhého s česko-americkým programem
(M. Bobak, M. Herman, D. Dlouhý, I. Medek).
Stejný program zazněl také 4. prosince v Ostravě

a "Setkávání" se tak prolnulo s ostravským festi
valem Hudební současnost.
Posledním brněnským koncertem byl společný

pražsko-brněnský projekt, na kterém se představi

la řada významných autorů soustředěných kolem
autorských sdružení Ateliér 90 a Came-rata Brno.
Pražská část koncertu (J. Smolka, H. Bartoň, V.
Matoušek, M. Kopelent) byla doplněna skladbou
mladé američanky Vanessy Lann. Interpretačně se
provedení ujali především americká (nyní v Praze
žijící) klaVÍristka Patricia Goodson a klarinetista
Kamil Doležal. Brněn-skou scénu reprezentovali

R. lštvan, J. Bárta, M KoM a M. Stědroň sklad
bami pro různá komorní obsazení včetně elektro
akustické hudby. -lm-

ČESKÁ SEKCE ISCM
Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu
(ISCM, IGNM) sdružuje národní skladatelské
organizace z 47 zemí. 15. 12. 2000 byla
v Brně, za účasti patnácti českých skladatelů

a zástupců skladatelských organizací, znovuza
ložena česká sekce ISCM. Na 18. 4. 200 I bylo
svoláno valné shromáždění členů a zájemců

o členstVÍ. Termín pro zadávání skladeb na fes
tival ISCM World Music Days 2002 v Hong
Kongu je 30. 3. 2001. Bližší informace lze zís
kat na adrese Ivo Medek, Sirotkova 67, 61600
Brno, e-mail: medek@jamu.cz. nebo na inter
netové adrese: http://www.musica.cz/iscm

MUSICA NOVA 2000
Letošního devátého ročníku mezinárodní sou
těže elektroakustické (EA) hudby Musica nova
2000 se zúčastnilo 88 skladeb z 27 zemí.
Soutěž je specializována na uměleckou auto
nomní hudbu (tj. nezahrnuje žánr multimediál
ní a pop music). Mezinárodní porota zasedala
10. - 12. listopadu v Praze.
V kategorii A (pouze elektroakustické) získal
první cenu Matthew Burtner z USA (Universita
Stanford, nar. 1970) se skladbou Fern (Kapradí).
Druhé místo obsadil v této soutěži již vícekrát
oceněný (v letech 1994, 95, 98) Kanaďan

z Ouebecku, mj. předseda Kanadské EA společ

nosti Robert Normandeau (nar. 1955) se sklad
bou Malina. Třetí místo získal Ital Mario Valenti
(student, nar. 1971) s kompozicí Luke 2,1-7
(Lukáš 2,1-7), inspirovanou adventním textem
z Evangelia sv. Lukáše. V kategorii Bpro nástroj
(hlas, ansámbl) a EA získal první cenu Japonec
Shintaro Imai (student, nar. 1974) se skladbou La
Lutte bleue (Modrý boj) pro violoncello a EA,
kterou zpracoval v době své stáže v pařížském

IRCAMu, druhé místo obsadil Australan Brett
Dean (nar. 1961) se skladbou Game over (Hra
skončena) pro soubor a EA Bren Dean byl dlou
holetým violistou Berlínské filharmonie, kompo
zici se velmi úspěšně věnuje od r. 1988. Vkate
gorii české tvorby zvítězil Dan Dlouhý (nar.
1965), známý především jako zakladatel
a vedoucí osobnost souboru bicích nástrojů

DAMA DAMA, a to se skladbou Sublimace pro
theremln a EA, druhé místo obsadil již VÍcekrát
v soutěži oceněný Pavel Kopecký (nar. 1949)
s kompozicí Noc Trifidů (kat. Aj.
Ročník Musica nova 2000 měl celkově velmi
reprezentativní úroveň. Byly zaslány skladby
z Evropy, Asie, Sev. i Již. Ameriky, Austrálie.
Oproti předchozím ročníkům soutěž obeslali pře

vážně mladí autoři do 35 let. Silněji byla obsaze
na kategorie A (48 skladeb z celkového počtu),

v české sekci soutěžilo 13 kompozic, 1I v kate
gorii A. Stylově měla kategorie A kontemplativ
nější charakter oproti kategorii B, kde převažova

ly skladby výrazně dramatického charakteru. Co
se týče technologického řešení, byly zastoupeny
jak kompozice realizované ve špičkových studi
ích (Stanford, IRCAM apod.), tak jednoduššími
prostředky zajištěnými home studii s event.
dopracováním ve studiích veřejnoprávních.

Stylový záběr byl poměrně široký od klasicky
kompozičního strukturálního přístupu k prostším
studiím a hříčkám.

Koncert laureátů se konal 8. prosince v Deylově

konzervatoři v Praze za přítomnosti autorů

Shintaro Imai a Maria Valentiho. Ceny předávali

R. Růžička, předseda Společnosti pro EA hudbu
Praha-Brno a tajemnice soutěže L. Dohnalová.
Soutěž byla finančně podpořena MK ČR, Nadací
OSA a Nadací ČHF. Záštitu převzala Česká
hudební rada. -Id-
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Činorodost a vytrvalost pořadatelů Dnů sou
dobé hudby 2000 zaslouží uznáni: do rámce
osmi koncertů vměstnali na čtyři desítky
nových kompozic. Díla k provedení byla
zřejmě vybírána náročně. V prvním večeru

(30. 10.) zaujala upřímností autorského sdě

lení skladba Josefa Marka Cantus hominis.
I navzdory jisté mnohomluvnosti je Marek
zřejmě obdařen schopností věrohodně sdělit

posluchači svůj záměr. Ve čtyřdílném písňo

vém cyklu Šerosvit prokázal Vít Micka v tra
dičně pojatém hudebním výrazivu smysl pro
hudební humor. Divertimento pro cembalo
a dechové kvarteto nestora českých skladate
lů Ilji Hurníka fascinovalo mladistvou svě

žestí a vyznělo jako okouzlující tečka za prv
ním večerem přehlídky.

Druhý koncert (31. 10.) jsem bohužel ze
zdravotních důvodů neslyšel; zazněly

skladby Jiřího Laburdy, Jiřího Matyse, Pavla
Blatného, Vladimíra Svatoše, Miroslava
Pelikána a Eduarda Dřízgy.

K nepochybným hodnotám třetího veče

ra (2. II.) patřila Sinfonietta pro smyčcový

orchestr Marka Stachowského: autor osci
luje mezi tradičním jazykem a novějším

způsobem vyjadřování; ostinato, rytmizova
né markantními akcenty, evokuje velice
působivé napětí.

Za úspěch mohu označit i portrét "Odešla
po špičkách" Čestmíra Gregora: pokus
o osobnostní profit skladatelovy choti patří

k nejlepšímu, co z jeho tvorby znám.
Přínosem zcela nepochybným je 2. koncert
pro housle, smyčce a bicí Afrodity
Katmeridu: v nekonvenčním spojení smyčců
s bicími autorka nepodlehla lákadlu vnějšího

efektu a využila daného instrumentáře

naprosto funkčně.

Po třídenní pauze se 6. II. konal čtvrtý

koncert; zejména Čtyři písně o lásce Evžena
Zámečníka se v něm staly další vizitkou ově

řených kvalit autora, jehož hudba tu nesmě

řuje k ničemu oslnivému, ale zanechává
vědomí silného zážitku. Také Duo pro trubky
Ctirada Kohoutka Protipóly je dokladem
kompoziční virtuozity, která si hravě poradí
se stavbou i s možnostmi nástroje a s dosaže
ním žádaného účinku. Nesnadný úkol před

sebe postavil Pavel Hrabánek, když zhudeb
nil čtveřici textů Franze Kafky. I když čistě

a s vědomím souvislostí zpívajícímu barytoni
stovi Václavu Siberovi nebylo pod pastózním
zvukem instrumentů (flétna, basový klarinet,
klavír a bicí) všechno rozumět, v dosavadním
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vývoji dospěl zřejmě Hrabánek touto sklad
bou k zatímnímu vrcholu.

Předposlední večer (7. lL) nabídl publi
ku naprosto mimořádný zážitek v podobě

Tří impresí pro dva klarinety, op. 87 Viktora
Kalabise. Ve třívětém díle, skvěle vystavě

ném ve formě, slohově jednotném, ve kte
rém dva nástroje "zastanou" v horizontální
linii latentní vícehlasou harmonickou faktu
ru, přistupuje k technickému mistrovství
i obdivuhodná svěžest výrazu a smysl pro
hudební vtip a optimismus. Druhou pozo
ruhodnou premiérou byla 2. sonáta pro vio
loncello a klavír Milana Jíry. Strhující,
kupředu se ženoucí motorický proud
v prvé větě, ušlechtilý zpěv cella ve větě

druhé, "šostakovičovské" napětí scherza
a široký záběr mohutně znějícího fugového
finále doložily, že dnes pětašedesátiletý

autor dospěl k nejnáročnějším cílům.

Vzávěrečném koncertu (10. II.) předne

slo Stamicovo kvarteto pět skladeb: v prvé
půli díla Stanislava Jelínka, Juraje Hlase
a ThorkeUa Sigurbjornsena. To nejzajímavěj

ší přišlo ale až po přestávce: nejprve 2.
smyčcový kvartet Ivana Kurze s podtitulem
Šípkové růže, v němž renomovaný tvůrce
zůstal věren příznačně nevtíravé, neokázalé
skromnosti své hudební řeči, v níž má pře

vahu ušlechtile vyjadřovaná lyrika, a pak 9.
smyčcový kvartet Zdeňka Šestáka. Třívěté
dílo je inspirováno nekonečným zápasem
mytologického hrdiny Sisyfa, a velmi neo
třele vyjadřuje podobenstvi s lidskou touhou
po dosažení vrcholu. Šestákova hudba je
v nejlepším smyslu toho slova neústupně

zápasivá; z ryze hudebního hlediska nejsil
něji zapůsobila dojímavá pomalá věta, v níž
je beze stopy falešného sentimentu vyjádřen

zármutek nad tragikou Sisyfova údělu

i nostalgie, kterou Šesták poctivě a vytrvale
překonává v závěrečné větě.

Nejméně čtvrtina z cca čtyř desítek skla
deb, které v průběhu festivalu Dny soudo
bé hudby 2000 odezněly, představuje podle
mého soudu jednoznačný tvůrčí úspěch. To
není málo - tím spíš, že v dnešních podmín
kách vzniká většina nové produkce ze sku
tečné potřeby, z vnitřní nutnosti - a bez
aspirací na jiný než právě jen umělecký

úspěch. Petar Zapletal

TŘíDENí
PLUS 2000

Ve dnech od 5. do 8. 12. proběhl v prosto
rách AMU festival organizovaný sdružením
Ateliér 90. Ateliér 90 vznikl před desíti lety
z podnětu umělců proklamujících cestu pro
gresivních proudů v současném umění.

Uvodní přednáška o hudební avantgardě na
sklonku století a pět koncertů jasně nastínily
mnohoznačnost pojmů "progresivní" a "sou
časný". Posluchač pak mohl být mile překva

pen poznánim, jak pestrý je jazyk kompozic,
jejichž společným jmenovatelem je doba
vzniku, poslední desetiletí 20. století.

Na úvodním koncertu 5.12. se představili

studenti skladby AMU a jejich angličtí kole
gové. Dramaturgie založená na střídání

smyčcových kvartetů s díly pro jiná komorní

obsazení dala vyniknout skladbám převyšují

cím ať invenčností nebo čistotou kompoziční

práce díla starších, zkušenějších kolegů pre
zentujících se v jiné dny. Tak zapůsobil

"Nonet" O. Štochla nebo "Canon", kvartet
Des Olivera. Koncert bylo to sympatičtější,

že se na interpretaci podíleli samotní tvůrci.

Ve večerních hodinách pokračoval festi
val kompozicemi, při jejichž koncipováni se
skladatel zcela spolehl na uměleckou

výkonnost interpretů: "Impresí" pro varha
ny A. Katmeridu a skladbou "Uprostřed

noci zpěv" pro violoncello P. Pokorného,
kterou spolehlivě provedl J. Bárta. Část
koncertu vyplnila díla pro cimbál,
Nocturno" M. Pudláka a "Intimity" B.

Rehoře. Zatímco M. Pudlák začlenil nástroj
do struktury nástrojů ostatních, ve skladbě

B. Řehoře je cimbál nástrojem dominant
ním, nepopírajícím folklórní tradici.

M. Slavický skladbou "Veni Sancte
Spiritus" potvrdil své formální, osvědčené

zázemí a I. Loudová v "Planetě ptáků" pou
kázala na sílu inspiračního zdroje.

Dramaturgie třetího koncertu, 6. prosin
ce, byla kombinací prací brněnských autorů

R. lštvana, J. Bárty, M. Štědroně a A.
Parsche nastudovaných Cameratou Brno
a prací autorů pražských. Zatímco první
polovina plynula prostřednictvim kompozic
polystylových a charakteru spíše nezávaž
ného, druhou půli zahájila kompozice pro
sólovou kytaru přesvědčivě strukturovaná,
založená na neefektních artikulačních pro
středcích - Hexachordon V. Matouška
výborně podaný J. Mazanem.

Vytržení způsobilo provedení "Knihy
principů" Z. Vostřáka, které rozděWo poslu
chačstvo na publikum živě reagující na zaní
cené podání souboru Mondschein, inspiro
vané pokyny verbální partitury, a na ty, jež
nedůvěřivě naslouchali pestrosti vyjadřova

cích prostředků znaje Vostřákova jiná díla.
Čtvrteční koncert 7. 12. přinesl vedle

skladeb z dílny A. Piňose a M. Macourka
zpestření uvedením kvartetu pro mezzoso
prán, klarinet, violu a klavír japonského
skladatele A. Matsudairy souborem Ars ca
meralis, jež dokázal dobře strukturovanou
kompozici, nepostrádající invenci, obohatit
o citlivý, výrazný přednes. Vybroušená
kompozice G. Kurtága "Hommage a R.
Schumann" byla kontrastem k dílu "Fanta
siesttick" polystylaře M. Kagela.

M. Marek na závěrečném koncertu 8.
12. obohatil posluchače svou kompozicí
"Neproniknutelné růže" a H. Bartoň ve
smyčcovém kvartetu "Seriál" překvapil

neočekávaným strmým závěrem. "Černá
vdova", "oo.on/most...", jsou dvě melodra
mata R. Z. Nováka na texty Ch. Bukow
ského a F. Kafky, která poukázala na nedáv
no proběhnuvší soutěž v tomto žánru.

Opravdu pestrou nadílku přineslo letošní
Třídení, sice nezapomínající na nejrůznější

současné hudební trendy, ale neprezentující
původní ideály Ateliéru. Jaký je pak rozdíl ve
výběru kompozic tímto sdružením a jiným
spolkem, jakým je například Přítomnost?

Vždyť někdy stačí jen věnovat více pozornos
ti dramaturgii, která by sdružením děl

s podobnou filozofií podtrhla zvláštnost umě
leckých seskupení. Blanka Pavelková
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

INSTITUTU BOHUSLAVA MARTINŮ
Dne 17. ledna 2001 se od 10. hodin uskuteční Den otevřených dveří Institutu Bohuslava

Martinů, při němž bychom Vám rádi přiblížili bohatou běžnou činnost i aktuální projekty
organizace. Dále Vás rádi seznámíme s prostory a archivem, kde lze získávat potřebné

informace o Martinů a jeho současnících, a také bychom se Vám rádi sami představili, abyste
věděli, s jakými lidmi budete při zájmu o hudbu Martinů v kontaktu.

ĚšÍ SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

INSTITUT BOHUSLAVA MARlINŮ
Institut Bohuslava Martinů v Praze byl založen v roce 1995. Idea založení studijního centra, které by zajiiťovalo úplný

informační servis pro zájemce o život a dílo Bohuslava Martinů, vyšla od PhDr. Viktora Kalabise, prezidenta správní rady
Nadace Bohuslava Martinů. ředitelem se stal Aleš Březina, do té doby působící na basilejské univerzitě a v Nadaci Paula
Sachera. Vybudoval instituci, která nyní komunikuje s celým světem a oživuje dílo klasika české moderní hudby.
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Hlavním cílem Institutu je shromáždit veškeré dostupné dokumenty z pera Bohuslava Martinů i materiály o něm, aby

měli zájemci z řad muzikologů, interpretů i široké veřejnosti možnost studovat skladatelův život a dflo v plném kontextu doby.
K tomuto účelu byla vytvořena knihovna tištěných partitur, kopií rukopisů, muzikologické literatury zaměiené na hudbu
dvacátého století, a také rozsáhlý archiv obrazových dokumentů a zvukových nosičů,

Vzhledem k tomu, že Bohusláv Martinů mnoho cestoval a žil nejen v Čechách, ale pře-

vážně v západní Evropě a Spojených státech, jsou dnes jeho rukopisné partitury, korespon
dence ijiné dokumenty uloženy v řadě veřejných institucí či v rukou soukromých osob po ce
lém světě. Pořizování kopií těchto materiálů představuje náročnou mnohaletou práci, kterou
si Institut Bohuslava Martinů vytyčil za cíl. Lze však předpokládat, že po shromáždění všech
materiálů se bude v Praze nacházet základna pro martinůovské bádání, která bude zpro
středkovávat infonnace zájemcům z celého světa.

Aeditel: Mgr. Aleš Březina

Zástupce ředitele: Mgr. Sandra Bergmannová
Muzikolog: Mgr. Jana Honzíková
Knihovna: Mgr. Veronika Pospíšilová

Korespondenční adresa:
Institut Bohuslava Martinů, Náměstí Kinských 3. CZ·1SO 00 Praha 5
Tel.+ Fax: + 420 2 . 57 31 31 04
Tel: + 420 2 • 57 32 00 76
e-mail: martinuOmartinu.cz
http:/www.martinu.cz
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