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ze všech stran

(Piipravuje Adam Javůrek]

Vážení čtenáfi,
Na jedne straně umělecká praxe, která povaluje za přiro
zené pracovat s citáty, výpůjčkami li imitacemi, na druhe
straně autorská práva, která podobne poC'ínánl více méně
znemožňuji. Jedni spekuluji o smrti autora (tímto slavným
výrokem Rolanda Barthese si autoři vtomto lísle poslouž;
hned několikrát), jiní přemýšlejí, jak na copyrightu j~tě
vice vydělat. Tlak a protitlak. Takový je výchozí bod tématu
tohoto llsla.
Přesto že citáty, vYpůjlky a nápodoby nejsou v hudbě nic
nového, nelze se zbavit dojmu, že poslednf ltvrtina 20.
stoletl pfed jen vtomto směru přinesla urlitoo změnu.
Mú.feme diskutovat o tom. zda se opravdu proměnila umě
Ied:á praxe, nebo zda se jf'n změnil zpUsob. jak ji vnímáme.
Je ~k zřelmé. že kategorie nedotknutetMho a vjsostně
originálního ~autora" a autonomniho a jedinečného .dlla"

byly jodnoo """"",",",.
NaMm dlem ~ neni nosit dřívi do lesa postmodemich
debat Jejich Mlk k ušim zilkonodárcíJ a pravniků velkých
vydavatelských firem stejně nedolehne. A vlastně tolik
nezajímá ani muzikanty, kteň si MO .postlllodeml· praxi
přirozeně osvojili - stejně, jako jf' lasto nezajímajl ani
autorská práva. která prostě .neirlí·. SIo nám předevšim
o to, podivat se na živou praxi. v jejích konkrétnich projevech i!ir!ich sotNislostech: franti!ek Dezorz shmuje dějiny
samplingu, Matěje Kratoehv~a zajlmaji výpůjtky z mimoev·
ropské hudby a Jaroslav Sfastný si nad hudebnimi .transferencemi" klade obecnější, filozofujid otázky. Za konkrétní
příklady slouži Column One, kteři ve svých kompozicích
vrstvi vyseky z cizích skladeb, Donna Summer, který si od
jiných hudebníků půjluje nejen hudbu, ale i jméno, a Nurse
With Wound, kleli sestavují podivné dadaistické hudební
koláže. Hlasem z opačného břehu je pak llánek právníka
Petra OSlrouchova, ze kterého je mimo jiné zřejmé, jak
odlišná a nesouměřitelná jsou východiska umělecké praxe
a práva. Otom, že jde o praxi skutelně široce rOlšífenou,
svědlí i rozhovor. který do tematického bloku vlastně už
nepatři - Miroslav Pudlák v něm mluví o tom, jak si zahrává s .šaržl·, konvenci a kyť:em.
Zostatnich materiálů čista bych ráda upozornila především
na lit1Jlní rozhovor s legendami inclustrialu Eins!urrende
Neubauten. kteii 12. března vystoupi v pratské Me. Den
předtím, ve ltvrtek ll., se vAltematiff Gallery na Starém
městě (Karlova 25) odehraje daKl přehrMa HIS Voice in
, Sound. TBlme se. že vás tam uvldime.

Tereza Havelková, šefredaktorka

Skladby se stále vice podobaji pOOtaťovým programům s takzvaným otevřeným kódem (volné upra·
vovatelným). Hudebník dá sVÍlj vjtvor k disposici
a zajemci jej mohou rozebrat na nejdrobnější
soulástky. Různé dily z různých skladeb použiji jako
pnsadu do vlastnI kompozice. již stejným způsobem
nabídnou ve/ejnosti. Proces tvorby je nekonečný
a všem otev/ený. Samozřejmě ne všichni umělci si
nechají na svá dílka sahat, a proto se ti progresivnější potřebuji néjak výrazněji odlišit - dát oajevo,
že neomezují vaši kreativitu a že s jejích hudbou
můžete svobodné nakládat. K tomu slouží projekt
Creative Commons (creative<:omrT'Illf6.org). Umě
le<: si na stránkách vybere vhodnou fKenci a na svůj
web dá odkaz k jednoduchému prohlášenl jež nu:
s mou hud::lOu si ~te, co chcete, ale a) ocbžte
na mě. b) nevyděIávejte na mě. c) svilj výtvor dejte
tale k

",po"'i

Jedním z uměků, kteií takto zpřistlJpňuJI svou
htKllu, je ideová souptJOlice Johna Oswalda
a spol. Vtd:i 8ennen, mamá spíše pod Jrnenen'l
People like Us. PlU velmi brutálnim způsobem
mixuje napňldad německou verzi rádioveho
hitu Pata právě teď odbyla, Girl from lpanema,
bavorské hospodské odrhovalky a na to s velmi
svébytným smyslem pro humor nanáší dal~i a další VfSlV)I obskurních zvuků, ruchů, slavných písni
i jejich špatných předélávek. Všechna jeji hudba
je volné ke stažení na stránkách peoplelikeus.org
(včetně úžasné se~sion z kultovniho pořadu Johna
Peela na 88C Radio 1, nebo loňského bilancováni
Recyclopaedia 8ritannica - , O Years ol Prople
Uke Us). Na stránkách rádia WFMUorg si můžete
posIe<hnout její po/ad Do ar DIY, který každou sobotu reprízuje i londýnské rádio Resonance FM.
Na principu Creative Commons je postavený
internetový label opsound.org. .Opsound
odpovídá na nynější pozdvižení v hudebnfm
průmyslu tím, že chce vytvofit alternativní
strukturu pro hudebniky a umělce manipulujícl
se zvukem, kten si pleji sd~et a vydávat svou
hudbu oa základě copyfefllJ nebo otev/eného
kódu," pí~ se v livodnim prohlášenI. Náš lip
z katalogu Opsoundu: ultra Io·fi elektronika
skrytá pod jménem _aa_. Za vydavatelstvím
stoji experimentální politická organizace Open
Copyright Aetíon (Opcopy.org).
Za zajimavými internetovými vydavatelstvími, kte·
ré nabízeji svou hudbu zdarma ke stažení, mlÍžete
chodit také na adresu archive.org nebo na web
magazínu phlow.net. kde vznikla nová sekce The
Netlabel catalogue. Existuje předsudek, že produkce podobných labelů neni zajímavá. Hledáni
kvality je sice opravdu trochu nárocnější, ale dob·
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rou hudbu nakone< rozhodně naleznete - jako
Stadtgruenlabel.net nebo autres directions
in music (W'NW.autresdirections.netfinmusic).

třeba

představila nový program Garage8and, který dává hudebníkům k disposici sofistikovaný a přitom cenově dostupný software (49 dolaŇ).
Jedná se o další nenápadný posun v amaterizaci
hudby - a už má své plVnf vysledky: na serveru Mac8and.com si lidě vyměňují vlastni skladby ikrátké
smyčky. Upřímně řečeno: zatím j!>ll1e žádnou zajímavou skladbu neoalezJ~ ale to vůbec nezpochybňuje
potenciál tohoto zallnajiciho serveru.

Firma Apple

Najdete lepší důkaz o amaterizaci médií! Prezidennlcj kandidát Howard Dean, rozvášněn
voIebnim klánlm o přízeň volilťJ Demokratů, ze
sebe pti PfOievu vydal těžko popsatelný ~řehot
Toho se okamžitě chytili jeho odpůrci i fanoušci
a internet byl za chvilku plný nejroltod"M1ěj!ích
remixů: Howard Dean konfrontovaný s technem,
Howard Dean v hypno-dubovém hávu i ~ Howard
Dean and his IHunk AII·Stars". Kolem pětašede
sáti spontánních výtvorů si můžete postahovat na
bleskurychle založeném serveru .Deanovi Qblo"
(W\VW.deangoesnuts.com). Yeeeeeaaamrrhhh!

1-----------------1
Když jsme u toho stahování... Pokud zatim nejste pfedplatitelem HIS Voice, vězte, že za roční
předplatné obdržíte sampler zdarma. Na ochut·
návku mlÍžete zajit na náš web hisvoice.cz, kde
si můžete stáhnout skladby od Michala Rataje,
dua Durman/Posejpal a Mickey Mouse....
"Je to, jako kdyby knižní nakladatelé plakali, že
už nemohou prodávat ukázky z knížek. Ti ale
pochopili, že se vyplatí dát lednu kapitolu z každé nové knihy na Inlernet ke staženi zdarma,·
reagoval Internetový aoalytik Martin Kopta na
serveru lupa.a na to. že The Brítish Phonographic Industry opět ~tkala nad poklesem
prodejnosti hudebo.ich singlů. Clánek deníku The
Scotsman dodává, že vice na odbyt jdou i vyrváMni do mobilnich lelefonú... 8PI pomalu sbirá
odvahu k Jedinému možnému řešení: uznat., ie
prodej singlů paradoxně neni vůbec v krizi, pouze odlvonilo jejich hmotné variantě a nahrazuje
je placené stahováni hudby, nebo nablzení písni
zdarma coby lákadla ke koupi alba. Ze britští
vydavatelé nejsou v takové krizi, jak se neustále
říká, dokazuje fakt, že prodej dlouhohrajicích
kompaktních disků vzrostl o 5.6 procenta.
Co je dobré vědět .Stažením MP3 z internetu
(lhostejno, zda z ~ stránky, peer·to-peer sítě
či z jiného zdroje) dojde k rozmnoženi tohoto d~a
podle § 13 A:l.. A~k na rozd~ od zpňstupněni
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Realisté by tipovali autorku Harryho Pottera, my
bychom tam rádi viděli třeba zrovna vYše zmíněnou
Vieki Bennet, ale výsledek ankety BBC 3 byl uplně jiný
- a originální. Vílězem se stal designer kapesniho hudebního přehravače Apple iPod Jonathan lve, který
je rovněž nositelem ocenění Designer of the Year.
Britská BBC se ohlíží za svou kontroverzni minulostí: OJ
Mike Read před dvacetí lety odmíd dohrát píseň Relax
od Frankie Goes to Holtyv.lood, poněvadž jeji text shledal .otevřeně oplzlým". BBC skladbu stáhla z If'ISl1ání
kvůli zastřené naražce na homosexuální pohlavní styk.
Skupině to přirozeně udělalo reklamu, ale BBC asi trápí
svědomí ještě dnes, takže jeji If'IStoupení v Top of The
Pops označilo za nejlepší ze v!ech d~u pořadu. Editor
Radia 1 zároveň slibuje, že takové cenzury se snad BBC
už nedopustí. Je totiž strategicky nevýhodná.
Ovšem pochopitelně neplati, že by BBC nedohlížela
na to, co poušti do éteru. Dnešní praxe je propracovaná: rádio na jedné straně problematické pasáže .vypípává~ (nebo je přehrává pozpátku) aproblematické
interprety posouvá do nelukrativních času. Hudebníci
či jejich vydavatele, vědomi si, jak je pro ně přítomnost
v rádiu důležita, na druhou stranu předem vyrábějí
.snesitelnějši verze~. BBC ma každopádně odvahu
připominat si i nepříjemná (a velmi netypická) výroci.

MP3 je v naprosté většině připadů stažení MP3 kryto ...yjimkou uvedenou v § 30 odst. 2 Al. Podle této
...yjimky je možné si pro osobní potřebu zhotovit
rozmnoženinu (kopii) souboru MP3 i bez udělení licence (souhlasu) od autora či jině oprávněné osoby. Je
však třeba ctít požadavek pouze jedné rozmnoženiny,
vytvořené ...yhradně pro osobní potřebu (tj. například
nikoliv pro vnitřni potřebu právnické osoby nebo pro
potřeby podnikání fyzické osoby) a dále dodržovat
ustanovení § 30 odst. 4Al, které připomíná, že tako·
vá rozmnoženina nesmí být užita jinak než pro výše
uvedené účely (např. nesmí být CD se staženými a vypálenými MP3 následně půjčováno, proddváno atp.)",
Tolik Jiří Cermák v článku ze serveru ITpravo.a.
Hudební server Ootmusic ve své stávající podobě
Není to web, kam by běžný posluchač HIS
Voice často zamml, ale zpráva je přesto důležitá, Do·
tmusic totiž nabízel také placené stahováni hudby
a byl koupen americkou firmou Yahoo!, jež se zabývá
tímtéž a ráda by v tom pokračovala i v Evropě. Jedním z nejspolehlivějšich způsobl!, jak se zbavit konkurence je - koupit sí ji. Na konferenci MidemNet
ve francouzském Cannes své plány poodkryla i firma
CocaCola, ktera chce při prodeji stahované hudby
v Evropě spolupracovat s firmou Petera Gabriela,
a pikle kuji i další firmy. Do roka a do dne se možná
zcela změní i způsob, jak si hudbu pořizujeme i my.
skončil.

Kdo je nejvlivnější osobnost na britské kulturní scé-

a hudby i na vývoj opery. Zde bychom si dovolili
malé upřesnění: je zde zmíněna manželsko-autorská dvojice Steve Reich a Beryl Korol. Beryl Korot
ovšem nepíše k Reicho...ym dílům texty ijak stojí
v rozhovoru), nýbri k nim vytváří filmovou složku.
Recenzi nahrávky jejich nejnovějšího společného
opusu, Three Tales, najdete v tomto čísle HIS Voice.
Janačkova

filharmonie Ostrava s dirigenty Petrem
Kotíkem, Zsoltem Nagyem a Petrem Vronským
uvede 21. března na prestižním berlinském festivalu
MaerzMusik mimořadný program skladeb pro tři
orchestry (9Hlenný orchestr je rozdělen do tří skupin aobklopuje publikum ze tří stran; každá skupina
má svého dirigenta). Na plOgramu je Olga Neuwirth,
Petr Kotík, Christian Wolff a Phill Nibloek. Na MaerzMusik 2004 dále vystoupí například SWR Symphony
Orchestra, Klangforum Wien nebo Ensemble InterComemporain. Předpremiéra koncertu Janačkovy
filharmonie se koná v Ostravě ve čtvrtek 18. března
v 19 hodin v Domě kultury města Ostravy.
Výjimečný

koncert nás také čeká v oblasti laptopové
hudby. Nadějne sdružení Muteme, jež loni přivezlo
do prostoru NoD v ROKYTujiko Noriko a ADKlho takamasu pozvalo tamtéž na 3D, března krále laptopistů
Christiana Fennesze a Jana Jelineka. Vídeňský
Některým hudebníkum už asi přijde notebook přiliš
umělec Fennesz se celosvělově prosadil zejména desvelký a neohrabaný." Může v tom ale být i noskou Endless Summer, na níž zcela originálnim způso
talgie po děl5kých hrách nebo unava dokonalými
bern skloubillaptopové zvukově hrátky s kytarovými
technologiemi. Utěšeně se totiž rozvíji komunita,
melodiemi v jakýsi futuristický pop. Jeho improvizovav níž je hlavním hudebním nástrojem Gameboy
né sety, sestávajicí zživé práce se zvuko...ymi soubory,
či podobna elektronicka hra. Gameboyzz Orchestra
se vyznačuji strhující intenzitou. Nahrávku jednoho
Project z Polska slavili úspěch na Ars Electronica
z Fenneszových koncertů, jež pod názvem Uve ln jav Linci a na Internetu vznikají na toto téma speciapan vyšla loni na britské značce Touch, označil časopis
lizovane stránky. Objevily se také programy určené
The Wire za .nejlepši laptopové live show v hudební
k tvoření hudby na herních konzolích: Nanoloop,
historii·. U stejného labelu Fenneszovi v březnu vylillle Sound Oj nebo Black Music Box.
chází i novinka Venice.
f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j Fenneszovo pražské If'IStoupeni doplní sám šéf labelu
V (esku přibyly další tři hudební internetové
Touch Jon Wozencroft, který se postará o jeho vizualní
deníčky (weblogy). První naleznete na adrese bludoprovod, Celou akci zaháji zhruba hodinová prezentaeskin.bloguje.cz a píše jej publicista Martin Zoul
ce nejzajímavějších výtvorů z !zv. demoscény (dema
z Radia Akropolis a časopisu Rock a pop. Druhý má
'" specifickě UMl}', v nichž se elektronicka hudba pojí
originalní nazev Manůovi uchem rvat (maur.cz)
s vizuálnim zpracováním, blízké videoklipům), poté
a o svYch hudebních zážitcích do něj píše hned
budou následovat sólová vystoupeni vfše zmíněných
čtyřlístek autoru. Jejich zápisky se nejen krásně
umělců apo skončení návštěvníky čeká projekce filmu
čtou, ale je na ně i příjemný pohled díky skvělé graChrise Watsona snázvem Weather Report.
fické upravě Jana Schodla. Do třetice je to deníček
hudebního webu musicserver.cz, jenž se pozvolna
Robot Asimo, který před několika měsíci doprovázel
rozjíždí na adrese weblog.musícserver,cz.
japonského premiéra na návštěvě v Praze, se stal obhbenou metaforou domácich žumalistů. V Japonsku
Na tituln! strance literárního časopisu Host se
ovšem nezaháleji. Robot WF3·R1X (\rVasada Flutíst 3
poněkud netypicky objevil skladatel - Miloš
- Refined IX) umí hrát na příčnou flétnu. Ovládá se
Stědroň (senior). V rozsáhlem rozhovoru, který
prostřednictvím MIDI a pomoci pedálu mu lze během
s ním vedl Miroslav Balaštik, dojde na brněnskou
hry měnit tempo. Za doprovodu hudebníků z masa
scénu i Leoše Janáčka (což lze očekávat), ale také
a kostí již absolvoval několik koncertů s repertoárem
na hodnoceni dějin české hudby, vztah literatury
zevropské i japonské klasické hudby.

f------------------
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(úryvky z přípravných studil pro knihu autoru Arnlill:a Parsche, Aloise
a Jaroslava Sťastného Transference hudebnich objektů. JAMU Brne

Německý skladatel Peter Ruzicka rozebírá ve svém eseji Erfw
und gefundenen Musik. Bemerkungen zu einem bedeurung
Dualismus der Neuen Musik (Nalezena a vynalezená hudba.
Se zlomyslnou v.unl sblral Flaubert stereotypnl formulace. které lidé
známky k významnému dualismu Nové hudby) dya pojmy: hl
pronUeU kolem ného, aby vypadali inteligentn! a informovanl. Složil
vynalezena a hudba nalezená. Tyto dva pojmy, zdánlivě stoji
v protikladu, jsou ve skutelnosti kraj nimi (a dosti vyabstraho
z těchto formull slavny SIOlfnfk přejotých myl/enek (Oictionaire des
id4es recues). Flaubertův objev je pro budoucnost světa důleiitějn ne!
nými) póly univerza, mezi nimiž se celá hudební tvorba poh}
nejpřevratnEj~1 myšlenky Marxe či Freuda. Neboť je moině si představit
Jazykový kořen obou výrazů je ovsem spoleť:ný. vztahujicí se
budoucnost bez třldniho boje nebo bez psychoanalýzy. nikoliv však bez
cMzení li nalézání. Prfpona \lY" pak implikuje urlitý speciáln
pad nalézáni nových my~lenek. princípů, tvarů ... Ozna~uje SE
nezadrfitelněho vzestupu přejatých myllenek. ktNě vepsány do ordin"torŮ. propagovány masovými médii. mohou se su,t brzy silou, která
objev - něco. co tu jestě nebylo. A skutelně - u některých sk
rozdrt! veškeré originaln! a individualn! myšlen! a udus! tak samu podtento pocít máme, pocit, který se podobá ohromujícimu záži
z noyého vynálezu.
statu evropské kultury novovéku.
Milan Kundera v Projevu pn přebirán! litePodle Ruzickova výkladu se v případě vynalézánI jedná o ~inl
rárn! ceny v Jeruzalémě 1985
vycházejfcí zevnitř. z tvůrlího subjektu. který přiná~í li vynáSl
z vlastních hlubin, něco autonomně vytvořeného. poznamen
individualitou - tedy něco, co vzniká za přispěnl inspirace a i
V připadě hudebni skladby se jedná o něco dříve neslyJenéht
?: Soulasná hudebnl situace připominá osidlováni kdysi pusté země.
~ Jednotlivl průzkumnlci do~li daleko do dálky i do ~iřky; nynl navěrajíclho z hloubky podvědomí.
~
stalo období .propojováni" téchto izolovaných pozic a vytvárenl
Nalézáni naopak představuje něco známého. předem přípra\
>
vazeb mezi nejnJznéjsími body, které se nacházejl ..mezi".
ného a převzatého z jiných souvislostí. Přesto i nález je obje~
~ Soulasná tendence v hudbé vede k vyhledáváni neobvyklých spo- - ovJem v jiném smyslu: vždy( i nalezení něčeho zapomenuté
e jenl, k lasto neť:ekanému kombinováni stylů. koncepci a osobnostI. ho li ztraceného nám udělá mnohdy vétii radost než nová Vl
~ Zdá se. že po prvním .. bořitelském" obdobi se soudobá hudba ocitá Objevem zde muže být zvlástnl a nečekané spojení známých
ve fázi charakterizované novým ohledáváním existujicích prostřed elementů, využití zapomenutých postupů, přebíráni (tranfer
a kombinování modelů. V případě naléz/ml se jedná spise o r
ků a zkoumá nim nových možnosti jejich spojování. Vzácné jiskřen!.
k němuž pri tom může dojít. bude odměnou za nepredpojatou nipulací s hotovými objekty. které tvůrčí subjekt přebírá zver
Typickým přlkladem je citát nebo koMl cíMra, tedy techniky
otevřenost.
mé z výtvarného umění. Pro citát je podstatný kontext, v něr
Vzniká komunikace spise uvnitř vytyleného prostoru než dalsí výboje ven, neboť krajní pozice nemohou už zajistit průzkumnikům
objevuje a je tlm zřetelněj~í, čím vice se odlisuje od prostředi
něhož je zasazen. (Například hudba z období yídeňského kla
dostate~né zázemí. Ti, kteři se snaží pokračovat stejným směrem,
v podstatě jen obcházejí dosažené pozice. Mnohem více jich ysak
mu používala znať:ně uprefabrikoYaných" kompozičních eler
mezi nimiž se prípadné citace viceméně ztrácí.)
obhliži vsechny směry a pro vybudoYání zajímaYé spojnice často
Cizorodý element je snadné identifikoyat i v připadě. že sam
neváhajf se yracet zpět, ť:i putovat nékam napříl... Tak se buduje
nová a větSí základna - podobně jako vzniká z jednotlivě roztrou"
ný citát není posluchali znám. Na druhé straně může být i ve
sených osad husté osidlené město. Vytváfením komunikať:ni sitě se
průhledný citát natolik zamaskoYán vpletením do textury díl
- zejména odstraněním charakteristických průvodních znaků
buduje zároveň pro další průzkumy, které opět zákonitě přijdou
jakmile bude základna dostatečné vybavena k jejich vysilání. Koharmonie, rytmika li typický způsob přednesu -, že může zů
lik lasu vJak bude třeba k tomu, aby vznikly dostate~né příznivé
posluchači zcela ukryt a působí pouze na podvědomé úrovni
(Dobrým příkladem může být symfonická báseň ln the Dark ;
podmínky. které povedou odvážlivce do dalMch neznámých míst
je těžko odhadnout. Predchozl epocha trvala nějakých čtyři sta
od Davida Mat1hewse, kde se na vrcholu objevuje citát z velE
mého hítu skupiny Beatles I Feel Fine. Navzdory tomu. že je t
let. To je nase historické centrum pomyslného města zvaného
Hudba, centrum, jež stále navJtěvujeme a v němž mnozí stále
melodie citována doslovně a je zřetelně sl~itelná, v celkovér
bydlí - i když jeho nejvýstavněi~í budovy jsou zprzněny komerci
kontextu a zbavena původnl harmonie zůstává pro poslucha
a jiné chátrajf v zapomenuti. Historické centrum je ovJem nevelké.
prakticky nerozpoznatelná.)
neboť nebylo koncípováno pro dnesnl populaci. Na předměstlch
(... )
se pak tisnl milióny obyvatel y narychlo zbudovaných a neustále se
rozpínajících panelacích. jejichž estetická kvalita je podřízena po"
žadaYkům výroby a rychlého uspokojení nejzákladnějsích poti'eb...
V nasem hodnoceni uměleckého dila a zvlá~tě hudebnl sklad
běžně klademe originalitu mysl enky na nejvynr místo. Vždyť
Co jiného je pop-music se vsí svou prefabrikovaností a konzumnfm
urlenlm?! Bizarnl obydlílka dobrodruhů, samotářů a bláznů. damůže mít cenu umělec, který nedokáže vytvorit svůj vlastní s
li který se chlubí cizím peřím? Na umělci požadujeme, aby ne
leko za hranicemi města pochopitelně nejsou použitelná pro davy.
Jejich obyvatelé ~ak nacházej! krásu tam, kde ji ostatní zatim neohromoval, prek.vapoval, udivoval. Nebylo tomu tak vždy a v
vidí. Postupně ysak i tato teritoria budou ostatními "objevována"
de: například v literatuře starověké Indie se naopak požadov
zpracoyaní cizfho a ~eobecně známého tématu - teprve na 1
a zabydlována a oni se přestěhuj! dál.
základě byla hodnocena umělecká kvalita zpracovánI. Orig in
( ... )
náměty byly považovány za podradné, neboť u nich právě ch
možnost porovnání.

Mezi
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nalězánlm a

vynalézánlm

I v hudbě bylo zpracovávání pfedloh velmi časté. Jednak náleželo
k běžné pedagogice, jednak bylo vlastně jediným způsobem šířeni
hudby před vynálezem zvukového záznamu. Ačkoliv osobitost byla
ceněna vždy, originalita p'ichází na po'ad dne až v podmínkách.
kdy se hudebnici ocitají v tenatech tržních vztahll.
Mezi póly vynalézánI a nalézán( se vlastně hudba rozvíjela po
celou svou historii. Možná - kdybychom chtěli být přesnější - že
bychom v tomto spektru dokázali rozlišit tfi vrstvy:
• hudbu spontánně vytrysklou z bezprosHednfho zážitku
• hudbu pretavenou dlouhodobými kultivačnimi procesy
různých tradic
• hudbu utváfenou z různě strukturovaných fragmentů
hudeb pfedchozich
Jakkoliv tato stratifikace nemůže být zcela ostrá a i samotnými
tvůrci nemusí být vnlmána - lada hudebníků. pohybujících se v pl·
ně prefabrikovaném terénu. uprimně vě,í v naprostou spontaneitu
svého projevu - dá se poměrně dobře rozeznat jak v globálních
obrysech, tak i v rámci jednotlivých vzorků, představovaných růz
nými kulturami a subkulturami a nakonec i v rámci díla jednotlivých autorů. Prvně jmenovanou vrstvu najdeme nejspiše reprezentovanou nejstadimi vrstvami lidových písní a vůbec etnických
kuttur, ale i v oně<h dílech, která na nás působí predev5im silou
hudebního nápadu a mohutnosti výrazu. Jsou to hudební erupce,
jimiž bývá autor sám zrovna tak zaskočen jako publikum. Mohou
mít různou podobu i povahu a jejich výskyt je naprosto nepředví
datelný. Schopní a dob'e vybavení autofi z nich dokážou vytěžit
velká díla. Jiným pfinesou krátké momenty štěstí. ale jinak dlouhé
trápení; u někoho se projeví tfeba jen tím, že si z ničeho nic zapíská melodii. jakou nikde neslyšel...
Druhá vrstva představuje klasické tradice 'ňeho druhu - je to vlastně
hudební vzdělávání v daném směru (v daných směrech), kdy člověk
vstřebává vzory a různou formou nápodoby s nimi pracuje. Je to
hudba p'ijatých pravidel a principů, v jejichž rámci je možno se volně pohybovat. Jejl podstatou je práce na sobě: sebekazeň a sebezdokonalen!. Jde při ní nejen o transformaci výchozího osvojeného
materiálu. ale i o transformaci osobnosti samé.
Třetí vrstva se vyznačuje manipulací fragmentarizovaného materialu.
Zde vystupuje subjekt, vybírající a manipulujíc[ objekty. Ty mohou
mít různou velikost (od jednotlivých tónů nebo zvuků či jejich jednotlivých parametrů až po složité komplexy nebo úryvky hotových
děl) a mohou se lišit charakterem - stejně jako nemusí! V tomto
přístupu se nejvlce uplatní logika a rozmysl, ale také rutina a zvyk...
Tyto Vi vrstvy jsou navzájem propustné a nezřídka se stáva, že bývají v různých poměrech promíchány. Uvažujeme-Ii však o nich. těžko
nacházíme jiné způsoby muzikogeneze.
Snad nebude od věci připomenout si v tuto chvíti některé základní
poznatky z petrologie. neboli nauky o horninách. (Z této poměrně
propracované vědy nevím nic v!c, než co se učila nedávno moje
dcera. Přesto mě tato do oči bijíd analogie dodala odvahu takovýto p1iklad publikovat. Ostatně pro .. modelovou oblast" na níž si
zjednodušeně demonstrujeme problémy, které potřebujeme řešit,
je lépe nebýt zatížen přfliJnou znalostí oboru.)
V zasadě existují tfi typy hornin:
• magmatity neboli "vyvřeliny", jež vznikly sopečnou činnosti
• metamorlity - vznikly přeměnou vyvfelin za vysokých tlaků
a zvláštních chemických podmínek
• sedimenty- vznikly rozmělněním, rozpuJtěním a pozvolným usazovánim předchozlch
Není možná bez zajímavosti, že zatímco v zemské kůře jsou zastoupeny magmatity a metamorfity pětadevades.itiprocenty, na
zemském povrchu naopak převažují ze tři čtvrtin sedimenty...
Ačkoliv se jedná o analogii oblastí velmi vzdálených, určitá podobnost je zjevná. Ukazuje se, že principy, na jejichž základě vzniká
hudba jsou nejen velmi archaické, ale že mají dokonce předlidskou
dimenzi, že jsou projevem tvůrčích sil Přírody či možná celého Vesmíru. NM příklad ukazuje zmíněné tři způsoby (erupce, metamorfóza a usazování fragmentů) jako legitimní nejen z hlediska muzikogeneze, ale i z hlediska sil pronik.ajících celou naši existenci.

Adhocismus v

hudbě

Jak se staLo, ie jste použit metodie Jambe en bais (Ořevěnli noha)
v Petru!kovi?
Koldě odpoledne II)'hróval kolovrótek tuto melodii pod mými okny
v Beoulieu u Nizzy O plotote mě zaujalo jako doblá pisničko do
scény, kterou jsem plóvě komponoval. prosté jsem ji poulil. Neuvolovoljsem o tom, můlf!-Ii autor písničky ještě lit nebo je-Ii to
skladbo chróněnó copyrightem, o Mourice Deloge, ktelý byl tehdy
u mne, byl toho míněni, le to musi být nějaká velmi stará melodie.
Potom, několik měsíců pa premiéře. někdo informovol fJagileva, le
pisničku napsal jistý pon Spencer. pán ještě velice livy, sídlem
někde ve Francii...
Igor Stravinskij: Rozhovory s Robertem Croftem
hotového se zdá snadnější než vyrábět všechno od
mnoha řemeslech a výrobnich oborech je nutné začít
velmi pracnými a někdy i zdlouhavými přípravami (např. housla'stvi) bez nichž není možno dojít ke správnému výsledku. Je to
obtížná cesta pro cílevědomé a trpělivé. Ne vždy jsou však pro
tuto cestu podmínky a nakonec asi většina lidských výtvorů vzniká v časové tísni. Odedávna se lidé snaží vyzrát na situaci a často
sahají po tom, co je první po ruce.
Anglický teoretik architektury Charles Jencks nazývá tento přístup
k materiálu adhocismem (odvozeno od výrazu ad hoc) a snesl hezkou fádku příkladO z dějin architektury i zcela v5edního života, kde
tento přístup nenápadně. ale zjevně kvete každému před očima.
Ve své knize Adhocism. The (ase for /mprovisation uvádí napfíklad
fotografii odHznuté a otevřené přední kapoty starého Cadillacu,
použité jako květinový stolek. Za pozornost stojí fakt, že adhocistních postupů se velmi často používá v anonymní architektuře a ve
sféře lidového domácího kutilstvf. Ačkoliv Jencks poprvé užil termínu ~adhocismus" v roce 1968 v souvislosti s kritikou architektury,
dají se tyto principy stopovat hluboko do historie i do Jiře zabírající nejrůznější obory lidské činnosti. Snad v5ude, kde je třeba rychle
a ekonomicky něco stvořit. použivá se takového přístupu.
Problém je samozřejmě v míře a způsobu jeho uplatňování. Z určitého hlediska je celý člověkem vytvářený svět sestaven z úlomkll minulosti. (u The man-made world is built of fragments from
the past. ") Ovšem míra a způsob užití se případ od případu diaPoužít

něco

začátku. V

metrálně

mí.

Jencks dokonce rozlišuje "dobrý" a "špatný" adhocismus, jehož
polarity vymezuje zástupnými hesly. Na jedné (té špatné) straně
tedy stojí "kapitalismus volného trhu" a proti němu "malá politická uskupení, zformovaná pro speciální účely". Podobně proti "plagiátu" klade Jencks "eklektismus", proti "pastiší" staví ~parodii",
pozitivní protiváhou "chaosu" je uindividuálni řád" atd.
Charles Jencks, ačkoliv jeho teorie bývají často a mnohdy oprávně
ně kritizovány (viz např. diskuse na internetových stránkách http:
//www.math.utsa.eduJsphere/saJingar/newparadigm.htmlnebo
http://www.quantumcity.comlaa_essayjencks.htm). má
jistě pravdu II tom, že ve skutečnosti celá naše dvilizace má značně
nesourodý charakter a že současná situace pouze odráží pravý stav
věci, neboť .žijeme ve městech, která jsou budována jako palimpsesty - za přispění mnoha kultur v průběhu věků."
Současné paradigma, vyzdvihující pluralitu a heterogenitu je tedy
možná jen dalším stupněm sebeuvědomování, kdy jsou vědomě
akceptovány skutečnosti, které zde vždy byly, a'ňak dosud fungovaly někde na okraji čj za okrajem pozornosti.
V hudbě, která je sama o sobě pouze jednou z velmi specifických
variant lidské činnosti, pak nalézáme doklady adhocistnfho pHstupu v celých nám známých dějinách: nejkrásnější příklad můžeme
najít u australských aboriginů, jejichž didgeridoo nenr záměrně
vyrobeným nástrojem, ale nalezeným kmínkem mladého stromku,
jehož vnitfek vyhlodali termiti...
Ale snad není aeba chodit tak daleko: už samotná forma sekvence
(otextování původních chorálních melismat), intruze (tropy) vkládané do mešního ordinaria (ordo missae), cantus firmus jako zá-
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klad Ci "Ariadnina nit" vícehlase kompozice, missa parodia - technika mešní kompozice zpracovávající předchozí dílo, variace na
dane tema, benátská operní praxe, sestavující nové opery z úspěš
ných čísel v operách jiných, potpouri a pasMe i opemi ouvertury,
hudba k prvním němým filmům Gež bývala sestavována místními
hudebníky výběrem z jejich vlastniho repertoáru), nahrávkové vý~
běry The Best of..., francouzská musique concrete, DJing a powerbook musit..
Už jen z tohoto telegrafického výčtu je zi'ejmé, že tento přístup
ma nejen obrovskou historii, ale i nesmírnou šiřku a překraču
je jakakoliv stylová omezení. Nevypovídá také nic o skutečné
kvalitě hudby, která v jeho rámcí může kolísat od slátanin po
mistrovská díla ...

Apokryfní kompozice Maurícia Kagela
Mauricio Kagel (1931) je skladatel. jehož tvorba se nějakým způso
bem vztahuje k již existujid hudbě. Tento velmi plodný autor se i ve
svém raném a hojně experimentujídm období orientoval na metahudební a íntertextuální pojeti, tedy jakousi "hudbu o hudbě • To
zůstalo konstantou jeho proteovského stylu i po příklonu k tradič
nějším, zvukově konvenlnějšim prostředkům, s nimiž nyní vypraví
své bizarní hudební "příběhy". Kagelovy skladby jsou už od začátku
zcela intencionalní kritikou hudební praxe v jejich nejrozmanitěj·
šich a často vskutku absurdních podobách. Kagel užívá parodií - od
extrémně abstraktního postseriálního komponování (ve skladbě
Transición II) přes pseudohudebně-vědné žvanění (5ur sc'ne) až tře
ba po k turistickým účelům zneuživaný a zplanělý folklór (Kantrimi·
usik). Ve svém přístupu k hudebním modelům a inspiracím je Kagel
nesmlrně inventivni, neustále zkoumajícf a překvapujíd. Nebojí se
použít tak rozdilných prostředků jako jsou na jedné straně třeba
bicí automaty (Rrrrrr... Rhytmusmaschinen), na druhé například sa~
lónni orchestr (Die StlJcke der Windrose) a klade si otázky typu "jak
by asi vypadalo německé tango ? (Tango a/emán).
Pro pochopení Kagelova přístupu ke kompozici, vyznačujícího se
především obrovským množstvím vstřebaných hudebních typů
a jejich fantazijním kombinováním, je důležité uvědomit si, že
tento skladatel (ač pocházejíci z židovko-německé rodíny) se na·
rodíl a vyrostl v Argentině a v Buenos Aires nebyl jeho učitelem
nikdo menší než velíkán latinskoameríckého magíckého realismu
Jorge Luis Borges. Jeho vliv je pak na Kagelově tvlirlim myšlení
stále zřetelnější, čím více se blížíme současností. Od Borgese pře
vzal Kagel metody apokryfu a obratných mystifikaci, které přenesl
z literatury na pole hudby. Vychází z reálné existujících zdroj li,
které přetváří a na jejich základě komponuje vlastni "apokryfy".
Jako apokryfy byly původně označovány křesťanské příběhy nezahrnuté do Bibie, v přeneseném smyslu toto slovo oznac.uje literární
podvrh nebo Iiterárni útvar využívajici obecně známého motívu,
alegoricky nebo parodicky konfrontovaného s novým výkladem.
U Kagela se význam tohoto slova rozšířuje na něco umělého, náhražkovitého, nepravého, přlpadné "imitaci imitace". Tak nakonec
docházi k rozlišování mezi apokryfy "autentickými (vycházejícími
z konkrétní předlohy) a "apokryfními", jejichž předloha ve skutelností neexistuje a má tedy podobu ryze imaginární. Kagelův "apokryfní apokryf" v podstatě odpovídá definicí Baudrillardova pojmu
simulakrum, tedy kopíe bez reálné předlohy. Například ve skladbě
Blue's Blue nechává Kagel improvizovat hudebníky k praskajíc!
gramofonové nahrávce fiktivniho černošského bluesmana jménem
John Blue, jehož životní příběh je "dokumentován" doprovodným
filmem i textem v koncertním programu, nicméně na nahrávce
zpívá a hraje sám Kagel...
Apokryfní pojetí hudební kompozice, které Kagel rozvinul do
obřích rozměrů, mu umožňuje pohybovat se světem hudby se
stejnou lehkostí, s jakou Borges brouzdá světem literatury. Navic
se tímto pojetím stíraji bezprecedentním zplisobem hranice mezi
poctou a parodii.
Jestlíže Jorge Luis Borges ve svém Pro/ogu sám říká (zde ve slovenském překladu Vladimira Godára):
N

Nevyznávam žiadnou estetiku. Každé dielo zveruje spisovatetovi
formu, ktorťi hradá: verš, prózu, barokový či prostý štýl. Teorie
mažu byt vynikajúcimi impulzmi (pripomeňme Whitmana), no
mažu tiež ploditobLudy či obyčajné muzeálne exponáty. Pripomeňme vnútorný monolog Jamesa Joycea či v najvyššej miere
nepohodLného PoLyféma.
Po uplynutí rokov som postriehol. že krása - tak ako štiastie
- sa objavuje často. NeupLyne ani deň, v ktorom bysrne aspoň
na chvHu neboli v raji. Niet básníka, nech by už bol akkorvek
priernerný, ktorý by nenapisal najlepšie verše literatúry. ale
akisto tie najneštastniejšie. Krása nie je priviLégiorn niekotkých slávnych mien.

pak pro Mauricia Kagela to plati dvojnásob: inspirace hudebními velikány jako Bach nebo Beethoven se setkávaji s pokleslými
a nejpokleslejšími žánry, z nichž Kagel dokáže vyhmátnout ona
Borgesem zmiňovaná zrnka krásy a z těchto elementů pak vytváří svá podivuhodná enigmatická díla. lak sám říká v rozhovoru
s Hansjórgem Paulim: ..Z jednoznačně formulovanych detailů stavím své v(ceznačne skladby." Tvorba Mauricía Kagela je extrémním
případem "hudby o hudbě" tím, že přesahuje jinými autory tohoto typu (patří k nim například Sostakovíc., Prokofjev a hlavně Stravinskij) respektované hranice a rozšiřuje repertoár svých zdrojů do
fantaskní bizarnosti.

N

N
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Novější Kagelovy skladby jsou charakterístícké jakousí "všehudeb·
ností". Všechno je v podstatě s čímkoliv kombinovatelné, stejně
v horizontále jako ve vertikále: zvukové experimenty, seriálnf
struktury, diatonické a jiné stupnice, trojzvuky, elementy historických i současných hudebnich idromli. Přesné popsání rozmanitých
aluzí je zrovna tak nemožné, jako přisné rozlišení mezi "osobním"
a "cízím stylem.
Z tohoto pohledu je Mauricio Kagel syntetickou osobností. Adhocistní přístup se u něj neprojevuje pouhým přebíráním a zasazováním do nových kontextů, ale na základě převzatých materiálů
vznikají nové fikce a jejich fantaskní kombinace. Kagelovo dílo
vykazuje mnohovrstevnost typickou pro postmoderní autory: jeho
skladby jsou uchopitelné v rlizných úrovních, dají se číst různýmí
způsoby - od povrchního až po hlubinně analytický. Ale čím více
do nich člověk proniká, tím jsou dobrodružnějšf...
N
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~I Martinů, Lichlen~tejnský palác.
Malostranské nám. 13, Praha
Za~átek koncertů 19.30

Program festivalu:
říjen
A. Borodin, L. Janát~k,. L. Vieme

2003, 31. ňJcn 2003 -

Zahajovací koncert - 21.

ličin, Porolnř5á1

Jitka Ce<:hová - klavír

Stamicovo kvarteto

11. listopad 2003,

28./istllp<ld 2003 - !j,;n, PDrotui sál
F. Mendelssohn-Bartholdy, L ~i, P.l. Cajko\'ský

Kvarteto M. Nosticov~
Jan Pčru~ka - viola, Vladimir Leixner - violoncello

17. prosinec 2003, 4. prosinec 2003 - pltruJrnký Ironcert Ollm (CH)
A. Rejcha, W. Burkhard, A Dvoták

Alexander Besa - viola (CH)
St3mico\'o 1n'arteto

27. leden 2004, 28.lrdm -

Jičin, Poro/ni slij
j. Haydn, K. A. HartInan. M. Slavický, A. Schllnberg

Vogler Quartett (Oj
Jan Pěru~ka - viola, Vladimír Leixner - violoncello

24. únor 2004, 23. "nor 2004 -/ičin, Porot"i 5li1

Quatuor Renoir (F)
Stamicovo kvarteto

A Webem, C Debussy, H. Dutillil'ux, A. Honegger

23.

březen

2004, 22. bř='1I 2004 - PlUl!, 24. břeun 2004 _ Lclollrad

F. Schubert. E. So::hulhoff, O. Ammann. M. Bruch

28. duben 2004

Casal Quartett (O/CH)
Sta.micovo kvarteto. Rudolf Andrs - kontrabas

B. Memier. C. M. Weber,J. Brahms

Ronald Van Spaendonck - klarinet (BE)
Stamicovo kvarteto

květen 2004, 14. Jroitťl11txU - Jičil!, Pom/nl sál
J. Haydn, \V. A. MO%art, G. Schedl, J. Brahms

Mozarteum Quartett Salzburg (A)
Jan ro.>ruska - víola

25.

Závěrečný koncert

- 8.

červen

2004,

7. {.. n'<'ll 2004 - Ostrava, 9. {tr'f.Iť" 2004 - Fl'5til'a/ lm16{JCljv MDj

Belcea String Quartet (GB)
Stamíco\"o kvarteto

J. Haydn, H. Wa.tkins, G. Enescu
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Na přelomu 19. a 20.
století začali etnomuzikologové zaznamenávat předmět svého
zájmu na voskové
válečky. Ke známým
osobnostem patřil např.
skladatel Béla Barták,
který kromě východní
Evropy se svým fonogramem nav~tívit
Turecko nebo Maroko.
I on nasbírané melodie
často využíval ve vlastních skladbách. Takové
nahrávky nejprve sloužily čistě k vědeckým
účelům, postupně se
však začaly i prodávat. Jednou z firem, které se tomuto žánru začaly věnovat, byla
francouzská Pathé. Ta ve 20. a 30. letech
spolupracovala i s Ceskou akademii věd
a umění na rozsáhlém nahrávání české
a slovenské lidové hudby.
Významnými sběrateli byli John a Alan
(otec a syn) Lomaxové, kteří od 30. let
dvacátého století nahrávali tradiční hudbu
po celém světě, předev~ím lidovou hudbu
Severní Ameriky, ale i ltalie a Indonésie.
Jejich výpravy objevíly pro svět kořeny
americké hudby a osobnosti blues jako byl
Muddy Waters.
Na počátku 21. století má již mnoho Ncivilizací nedotčených" hudebníků slušný
obchodní talent a nelze spoléhat na jejich
nad~ení z "bilého muže", který chce jejich

V červnu roku 1987 se, jak praví legenda,
v jisté londýnské hospodě sešlo několik
zástupců hudebních vydavatelství, aby
hledali společnou cestu pro marketing
hudby z různých koutů světa, která začínala
vzbuzovat velký zájem posluchačů. Plodem
této porady byl termín WORLD MUSIC,
nálepka pod níž se v obchodech s hudbou
setkávají nahrávky arabských, indických či
japonských hudebníků.

-
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Jako world music se označuje tradiční hudba různých narodů v Nčisté podobě" nebo
ve spojení se západními vlivy či naopak
euro-americký pop okořenéný prvky jiných
kultur. Zdrojem "příchuti mohou být živí
hudebnici nebo hudební nastroje z urCitých
oblastí či útržky etnické hudby převzaté
z nahrávek poHzených někým jiným. A pravě tyto případy mohou vést k problémům.
Jen málokdo z těch, kdo produkují nahrávky world muslc, objíždi svět a sbírá hudbu
cizích kultur. Místo toho posloUŽí studiové
nahrávky mimoevropských profesionálních
hudebníků - těch je však poměrně malo
- nebo terénní nahrávky pořízené etnomuzikology pro badatelské a archivační účely.
Existuji vydavatelství, často propojená svýzkumnými institucemi, která se na tento typ
N

ukraden
Hudba celého světa
je k dispozici ...
produkce specializuji. Rozsáhlý katalog nabízí např. značka Auvidis, zaštítěná UNESCO,
či OCORA, původně odnož Radio France.

Bílý muž na lovu

zvuků

Hledání hudebních inspiraci v exotických
kulturách není vynálezem dneška. Melodie
z lidové hudby vlastních i cizích zemi si skladatelé vypůjčovali již v osmnáctém století.
Francouzský skladatel Féficien David se v roce
1833 vydal do Egypta a tam nasbirané melodie pak použil ve svých skladbách, které svou
exotičností nadchly evropské publikum. Byl
prvním (alespoň pokud je doloženo), kdo se
vydal zkoumat cizí hudebni kulturu s ůmys
lem použít ji ve své vlastni tvorbě.
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hudbu uchovat pro budoucnost. Pokud dojde
k vydáni etnomuzikologického sběru, vydavatel
podepisuje smlouvu se
sběratelem, nikoliv s interprety. Je pak na něm,
jak a zda vůbec se s hudebnfky, které nahrál,
vyrovná. V oblastech
s odlišným ekonomickým systémem si pro to
musí každý sběratel najít
vlastní způsob. Nepoužitelné jsou v tomto přípa
dě dividendy za prodané
nahrávky. Hlavním z dů-

vodů je, že etnomuzikologické nahrávky
jsou zbožím, které se prodáva pomalu
a mnoho let. Pokud by tedy měl interpret
dostávat částku třeba jednou ročně, šlo
by (navíc po odečtení různých bankovních
poplatků během převodu) o sumu nesmyslně malou.
V praxi se tedy věHinou platí dohodnutá
suma přímo v době nahrávání. Pokud jde
o zemi s nízkou životní úrovni, nen! pro
sběratele problém, být relativně štědrý.
Pokud je to ovšem technicky možné, měli
by mit interpreti nárok na podíl ze zisku.
Kratce po smrti Alana lomaxe se kromě
pochvalných a obdivných vzpomfnek objevily i texty jiného druhu, připomínajíci, že
slavný sběratel se ne vždy poctivě vyrovnával s umělci, které "objevil pro svět". Je
to mimo jiné také slavná píseň Goodníght
/rene, kterou lomax slyšel od legendárního zpěváka lead Bellyho, a kterou zapsal
a vydal. Tantiémy za její provozování však
autorovi ani později jeho rodině nepředal.
Již ve vztahu mezi hudebníkem a sběra
telem může být řešení autorské odměny
složité. Situace se pak dále komplikuje, je-li
takto zaznamenaná hudba použita někým
třetím v novém hudebním utvaru.

Spletité cesty

samplů

V šedesátých letech se západni populární
hudba nechávala okouzlit hudbou dalekých krajů a nejen Beatles zařadili do svého
instrumentáře sitár. S nástupem samplerů
posléze odpadla nutnost zvát do studia

živé hudebníky a zvukovým hledalům byla s trochou hledání k dispozici hudba celého světa. Sampling může bYt kreativní metodou,
kdy pfevzatý útržek hudby slouží jen jako výchozí materiál.
Brian Eno je znám přede~fm diky svému konceptu studia jako
hudebního nástroje. Ve své hudbě vždy používal nejrůzněj~í zdroje
zvuku a celkem logicky tak dospěl i k využití nahrávek mimoevropské hudby. V sedmdesátých letech napfiklad doplnil Davida Bowieho na desce lodger africkým sborem. Jeho album My Ufe in a Bush
ofGhosts, které vydal v roce 1981 spolelně s Davidem Byrnem, se
stalo pro mnohé hudebnCky v následujCcich dekádách receptem.
Nad ~Iapajlcí funkovou rytmikou a vrstvami syntezátorů a zkreslených kytar zni misto sólového zpěváka libanonská zpěvalka Dunya
Yusin ~i Samira Tewfik z Egypta - převzati z jiných nahrávek. Eno
a Byrne v bookletu desky své zdroje přiznávajJ a uvádějí, ze kterých desek a od kterých vydavatelů útržky pfevzali. Existuji v!ak
také skladby, na nichž neni kromě exoticky znějícího samplu mnoho zajímavého a které pfede~ím díky němu uspěly u posluchačů.
V soulasné taneční hudbě je takových přikladů mnoho a kvůli této
inflaci se použití takových postupů stává spí~e marketingovým
tahem než umělecky opodstatněnou snahou o propojováni kultur.
Při hledáni netradilního zvuku lasto není třeba hledat v exotických
zemích. Deep Forest na svém albu Boheme zpracovali záznamy
romského folklóru z východní Evropy, svůj vlastní folklór samplují
Maďafi Anima Sound System. Velkým komerlním úspěchem bylo
album Play Amerilana Mobyho, které stojí na samplech starých
bluesových a gospelových zpěváků - takových, jaké nahrávali otec
a syn lomaxové. V tomto případě jde o ukázku nepříliš invenlní
práce s materiálem.
Zatímco v pfípadě vykrádání hudby popových hvězd je vždy po
ruce právník, nahrávky etnické hudby tak sledované nejsou. V západ nich zemích jako by stále je~tě vládl pocit, že tato hudba je
limsi, na co se autorská práva nevztahuji. Mnozí ..samplisté" také
sázejí na to, že jejich nahrávka se nedostane do ruky nikomu, kdo
by byl schopen identifikovat původní zdroj. Skupina Transglobal
Underground (tvořená třemi Anglilany) na svém prvním úspě~ném
singlu Temple Head (Nation Re<ords, 1991) použila útržek sboru
žen z Tahiti. Podle původního tvrzení ženy osobně nahrál jeden
člen skupiny při náhodném setkání. Tento výklad byt přijatelný,
pokud se skladba pohybovala v okruhu publika tanelních klubů.

V roce 1996 'rlak nahrávku koupila Coca Cola
pro svou reklamní kampaň. V tu chvíli ~Io
najevo, že nahrávka pochází z jisté kolekce
tichomořské hudby, a bylo nutné zaplatit.
V roce 1992 se velkým hitem stala skladba
5weet Lul/aby francouzského dua Deep Forest a jejich následné album. POvodní nahrávky zpěvu pofídil etnomuzikolog Hugo
Zemp v letech 1969 a 1970 na Salamounových ostrovech a mezi pygmejskými kmeny
ve střední Africe a byly vydány na znalce le
Chant du Monde. Poté, co si poslechl ~ást
skladby, v níž byly k původním hlasům doplněny elektronické nástroje a tanelní rytmus, odmítl dát svolení k vydání. Nahrávka
přesto vy~la a byla komerlně uspě~ná, spor
mezi skupinou a Zempem se táhl několik let
a skonlil mimosoudnfm vyrovnáním za nezveřejněnou lástku.
Při přebirání pak může dojit k tomu, že
se hudební materiál dostane do kontextu
odli~ného a někdy dokonce protikladného.
Autor pochopitelně může pro svOj umě
lecký záměr s posunem významu pracovat,
pokud se v~ak hudba pOvodně třeba li·
turgická stane tanelnír:n hitem, Je možné,
že ten, kdo ji zná v původnim významu,
bude považovat zpracováni za urážlivé.
Ne každý tvOrce, i v případě, že za použití
řádně zaplatí, věnuje vůbec pozornost
tomu, v jakých souvislostech přebíraná hudba fungovala pů
vodně nebo o lem je její text. Někteří vydavatelé si toho jsou
již vědomi a snaží se mít i tuto stránku pod kontrolou. Zmíně
ná skupina Transglobal Underground měla"Zájem použít lást
nahrávky mauretánské zpěvalky jménem Dimi Mint Abba, kterou vydalo nakladatelství World Circuit. To si nechalo zaslat ke
schválení text, který se měl ve výsledné skladbě objevit, a vyžádalo si písemné prohlá~enl, že text nebude nijak měněn, ani
k němu nebude nk přidáváno.
Etnomuzikolog Ragnar Johnson, který stojí za mnoha nahrávkami vydanými na francouzské zna~ce DCDRA, popisuje cestu
jedné ze svých nahrávek, které pořídil v Etiopské Addis Abbebě
v roce 1971: Jedna z písní zaujala Petera Gabriela a pOŽádal
vydavatele o svolení k jejímu použití. DCDRA (bez konzultace
s Johnsonem) souhlasila a piseň se tak, studiov~ lehce upravená,
objevila na Gabrielově soundtracku ke Scorseseho filmu Posledni pokušen( Krista (deska vyUa pod názvem PaSJ/on, Real World,
1989), ve scéně, kdy JežB pozoruj~ Máří Magdal~nu pfi prostituci. Od Gabriela práva k použití hudby koupila stanice B8C, která
ji použila jako doprovod k dramatizaci novely o zneužívání žen
v arabském světě. Etiopská prse" tam zazněla vždy, když byla
hlavní hrdinka znásilněna. Díky opakování hudby v tomto kO(ltextu se tak melodie pOvodně lyrické milostné pisné asociovala
s násilfm na ženách. Sběratel, který to chápal jako urážku pů·
vod nich interpretů, proti tomu protestoval, nicméně neúspě~né
- práva byla řádně zaplacena.
Některé západnl skupiny postupně přechazejí od samplu ke spolupráci s živými exotickými hudebníky, což je případ zminěn h Deep
Forest li Transglobal Underground. Kromě uměleckých záměrů je
v tom pravděpodobněsnaha vyhnout se problémům s právn/f'fli
aspekty samplingu. Spoluprác s žiYým hudebnikem je sice fl
ně náročná, nemusí však být draH! než prohraná soudní pře kv~li
vypOjlenému fragmentu z cizí;' távky.
Při posuzován kladeb využívajlcfch samply hudebníků odlišných kultur nelze zaměňovat hledisko autorsko-právní a umě
lecké. A.ádně zaplaceny uryvek se muže stát soulásti hudebniho
balastu a naopak. Alkofiv neni asi možné vždy se poctivě vyrovnat s interprety původn! nahrAvky, nemělo by se zapomínat. že
nějací existujf.

ant-
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Ne, nechystáme se popisovat návrat přední dámy vyvanulé disco music, před
tem našeho zájmu se stává jaksi druhá Donna Summer, kterou je Newyorčan
son Forrest. Ten již pár let produkuje energií a zvraty nabité skladby splácané
samplú starých dobrých hitů a čerstvých příměsí (extrémních breakbeatú, gab
noise a digitálního narušování a "zasekávání"). Jeho vytvory, shrnuté prozatí
na deskách To A/I Methods Which Ca/culate Power (Omeko, JP) a This Needs
Be Your Style (Irritant, UK), jej částečné usazují mezi podobně lehkomyslné U
darebáky (či snad novodobé punkery?) jako Hrvatski nebo Kid 606, vykazují v
známky originálního stylu a dukladného zpracování, což je v rámci bastard-p
pové záplavy poměrně vzacný jev. Důkazem jeho talentu ke ztřeštěným a při
inteligentnim hratkam s kýčem budiž zájem jistě vybíravé německé značky S
jež mu právě vydává novinku The Unre/enting Songs Of The 1979 Post Disc
Crash, ktera již ovšem nese podpis Jason ForrestlDonnaSummer. Mp3 ukázky
další informace na www.cockrockdisco.com.
založil kapelu Utopia. Shromažďuju taky
regulérnf rock jako Heart, Steppenwolf,
VanDerGraH Generator, Chic atd.

poslechu tvé hudby člověku přirozeně
vytanou na mysli pojmy jako plunderlonie
nebo bastard-pop. Jaký k nim máš vztah?
_ _~
... Ztotožňuješ se s některým z nich?
Ani ne. Považuju se za člověka, co dělá
......-oó:!-!!!.._/
rockovou muziku ... Vím, že taky funguju v rámci elektronických subžánru jako
plunderphonics, breakcore, mash-up apod.,
Ui' Nedávno jsi musel z ..právních a kosmeale já se snažím jen o to, aby lidi moje hud~
~ tických důvodů" (jak stojí v PR materiálu
ba chytla. Samplovanou muziku opravdu
o k tvé nové desce u labelu 50ni9) upustit
miluju, vyrustal jsem na Public Enemy a pak
..... od uměleckého jména Donna Summer.
hltal všechny další umělce/skupiny pracující
~
Mohl bys pokud možno podrobně popsat
se samply. Postupně jsem se dostal až ke
o
~ jakým způsobem k tomu došlo?
5quarepusherovi apod. a teď zjišťuju, že to.
K soudu mě naštěstí nikdo nehnal, ale ta
co bylo dřív považováno za samplovanou
druhá Donna Summer momentálně v U5
hudbu, se dnes zařazuje úplně jinam.
slaví velký comeback, tak jsem si řekl, že
asi teď právě nastal ten nejvhodnějšíčas na Jak ty osobně vnímáš otázku autorských
změnu. Takže to bylo mé vlastni rozhodpráv v současné hudbě?
nuti, žádné donucování zvenčl neproběhlo. Mysllm si, že korporace dělají omezováním
50nig dokonce chtěli, abych tu desku vydal kreativity velkou chybu, jenže přesné taková
jako Donna Summer, ale nakonec jsme se
situace momentálně panuje. Umělci mohou
rozhodli, že bude přeci jen rozumnější to
svobodně samplovat ve všech uměleckých
změnit. Přemýšleli jsme o spoustě variant
disciplinách, jen v hudbě ne.
a zvítězila verze JFlDS (jako AGDC). Skutečnost, že teď budu vydávat pod vlastním
Mysllš, že v této oblasti právě dochází k urči
jménem, taky napomáhá moji hudbu tak
tému uvolňování pravidel?
trochu "legitimizovat", což muže, ale taky
Ne, lidi jenom dělají, co se jim líbí, a o právnemusí být zrovna výhra, že ... Celá tahle
ních otázkách přemýšlí až pak.
taškařice kolem jména ale jen zbytečně
odvádí pozornost od samotné muziky, kte- Je podle tebe současný stav (bující basrá je před mnohem duležitějši.
tard-popová scéna na internetu, častější
využíváni mash-upů popových hitů) prvním
Jak vznikají tvé skladby? Řekl bych, že
krokem k úplné změně systému autorských
nasbíráš hromadu samplů ze svých obllpráv v hudbě?
benych nahrávek a pak je stmelíš do vlast· Podle mě se hudební korporace boji úplně
nich struktur, mám pravdu?
všeho a srší blesky, když narazi na něco, z če
V podstatě je to tak. Většinou mám o tracho můžou vytřískat peníze. f{ekl bych, že
ku dosti jasnou představu ještě než si k ně dnešní úspěch fenoménu mash-upu je z velmu sednu. Pak z vinylU (kupuju ty opravdu ké části jen módnl trend, že se dnes prostě
levné·mizerné kousky) natahám samply,
lidem Ifbf slyšet známé věci jinak. Ale počkej
upravím je na shodné bpm a pak je začnu
- je na tom snad něco špatného? Je na tom
osekávat a sekám a sekám ... Co se týče
něco nelegálního? Právník by řekl, že jakmile
mých oblíbených desek, asi nikoho neněkdo něco nasampluje, je to nelegální. Přes·
překvapí, že jsem velký fanda prog-rocku.
ně tak to hudební byznys chce mít. James
Zrovna jsem posedly Toddem Rundgrenem, Brown se soudil, protože kopírovali jeho
samozvaným "géniem", který udělal v 70.
breakbeaty. Dostal ty penize jeho bubeník?
letech úžasné studíové desky a později
A dostal vubec něco z těch vysouzených pe-

"

Při

' .....

něz sám James Brown anebo většinu z nich
shrábnul jeho label a právnici?

Existuje nějaká hranice, za kterou bys i ty
považoval využiti hudby někoho jiného za
odsouzenfhodnou krádež?
O tomhle jsem v podstatě nucený přemý!
let. Dokonce jsem uděla! skladby, které se
té hranice tak li onak dotýkají. Třeba jeden
mClj nevydaný track Tocatta, je v podstatě
nasamplovaná celá skladba jednoho experimentátora, do které jsem nedodal skoro
nic. Myslím, že otázka, co je správné a co ne,
vstupuje do hry v případě, že je manipulace
(nebo její absence) příliš zjevná. Proto pova·
žuju za moc dClležité, že se samply manipuluju a přenáším je do jiného kontextu. Tehdy
se moje snaženi stává hudbou.

Nurse With Wound:
Zraněná
v·

chůva,

,

stroj a deštník
na operačním stole

S1C1

Kolik podob má koláž? Ftazeni jednotlivých obrazů do nových souvislostí může působit narativně (ať již coby anekdota li formou spíše

nová prostředí. objekty a bytosti li pouze zprosetkán! různých materiálu, struktur a - v při
padě asambláže - předmětlÍ. Co mají tak rozdllné ~arné projevy
poetickou) a

vytvářet

středkovávat abstraktni

Jako jsou Ernstovy "kolážové romány" ze starých tiskovin, Teigeho
eroticko-surrealistické vize, Kolářovy rytmizované snahy o nové kompozičn. formy li Dubuffetovy obrazy sestavované kladením drobných
kreseb a maleb (cyklus Divadla paměti od r. 1975) na větlí plochu
společné, je akt fazeni původně oddělených prvku do nových vztahů

(a tím odstartovaná .hra na asociace'") a zprostfedkovánl pohledu
..do hlubin tvúrcovy dw" - z jednotlivých prvků koláže lze leccos
vytušit o autorových zálibách, můzach a způsobu pozorováni světa.
Setkávánl odlišného si za nejdůležitější stavební prvek své hudební
tvorby zvolil i někdejší student výtvarné školy, pfiznivce dada a protagonísta legendárnl "skupiny" Nurse With Wound Steven Stapleton.
Dada jej neovlivnilo pouze tlm, že dalo vzniknout koláži. ale také
ostentativnfm zpochybňovánlm zavedených uměleckých hodnot,
sklonem k absurditě a ironii a po~ním nahodilosti na tvůrli akt
stejného významu, jako má pellivé. do detailu prom~lené budováni
výsledného tvaru,
ptíběh Nurse Wíth Wound zeKal v roce 1979 opravdu stylově - náhodou. Stapleton. opustMí výtvarná studia a navrátívšl se z Německa.
kde nadšeně objevoval tzv, krautrock - psychedelické experimenty
skupin Faust, Can, Neu. Amon Dui.il, Ash Ra Tempel. Kluster či Guru
Guru (kromě sbirání alb jim rovněž dělal bedMka a navrhl několik
obalů) - spolu se dvěma přáteli nenasytně skupoval obskurnl alba
pozapomenutých či experimentálnich skupin a tvurců a ve shodě
s profesí si vydělával malovánlm nápisů na dveře mistnostl nahrávacl-

ho studia. Když mu mistní zvukař řekl, že během vlkendů je osmačty
řicetistopé studio volné. ceny příznivější a že by se rád padilel na nahrávání nějakého experimentu. Stapleton zalhal, že má skupinu, TýŽ
veler zatelefonoval svým kamarádum a nařídit jim okamžité si pořídit
hudební nástroj. Experiment mohl zalřl.
Debut Chance Meeting On A Dissecr;ng Table Of A 5ew;ng Macnine
And An Umbrella byl nahrilO během několika hodin a odstartoval bohatou diskografii NI/WoJ (určitě přes 100 titulu). Rozmarnou skrumáž
hluku, bouchání, kvileni a disharmonii skupina vydala v nákladu 500
kusu na promptně založené značce United Dairies. sklidila recenzi
ukončenou místo hvězdiéek trefným hodnocením ????? a prodala celý
náklad během týdne - údajně diky lechtivému obalu. O vizuální podobu produkce tNlf\N se, větlinou pod dívťim pseudonymem Babs SGntini,
staral rovněž Stapleton. Obal Chance Meeting má z jedné many obrázek polonahé dominy, z druhé pak černobilou koláž, V loňském roce
se album dockalo kuriózního vzkřišeni - během kopírováni pUvodniho
pásu došlo k drobné poruše jednoho
z přehrávačů, čimž se z kopie nechtěně stal svérázný, vzápěti
publikovaný remix.
Na dal~ích albech začali
tNlf\N kromě ~neorto
doxního- používáni
hudebních nástroju experimentovat s přednatoce
nými pásky, které v jejich
tvorbě záhy získaly prim
a pomohly jim vybudovat
styl. který trochu předčasně
proklamoval již název debutu.
li'etí album, Merzbi/d 5chwet, se
svým názvem odvolávalo k dílu Kurta SChwitterse ijehož termín pro objekt
na bázi asambláže Merzbau oslovil nejen Stapletona, ale i otce
japonského noise M;nami Akřlu vulgo Merzbow) a jeho strany nesly
názvy Dada- a Futurisme_ První z nich je nerytmickou skrumáži neumě
le hry na baskytaru, saxofon a percussion, ženských hlasu, přeskakují
cích gramofonO a neorganicky přilepeného klavírního brnkáni v závěru
a je opravdu řádně ..dada-, Vztah druhé strany a futurismu tak přímý
není. Futurismo se, na rozdíl od ,,~itelného" Dada' skládá z hluků, jejichž puvod nelze dost dobře určit. Stapleton se zde patrně odvolává
k luigi Russolovi (jemuž NWW věnovali již svůj debut), který vytvářel
hudbu hluků (v manifestu L'Arte de; rurnor; z roku 1913 považuje hluk
za jediný prvek umožňujicí
vytvořit moderní hudbu
ve shodě s futuristickými
zásadami) pomocí .. nástroju" zvaných intunarumori, vydávajících plesně
kategorizované druhy
"umělých", asociacemi ne·
zatížených hluku. Jinak je
Futurismo skladbou dosti
statickou, na hony vzdálenou futuristickému obdivu
I k dynamice a hektiénosti.
Vzhledem k povaze své
tvorby se tNlf\N orientovali téměř výhradně na
studiovou činnost; jejich
koncerty by !Io spočítat na
prstech. Na jednom z nich,
zať:átkem osmdesátých
let, se Stapleton (malujid
na pódiu obraz do zvuku
reprodukované hudby) se-
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známil s někdej~ím ~Ienem skupin Psychic TV
a 23 Skidoo Davidem Tibetem s stál u zrodu
jeho nové skupiny Current 93 (viz ráme~ek),
jíž je dodnes ~Ienem, stejně jako Tibet od té
doby pfispěl na mnohá nursovská alba. 0011~ím pozoruhodny,-n vystoupením NVWV bylo,
když ůlinkujicí pož2Jdati publikum, aby se
k nim na pódiu pfipojilo. Posléze si ~lenové
skupiny ~Ii sednout do hledihě, ze kterého
mohli sledovat koncert Nurse With Wound.
(ást vystoupení byla vydana na albu Uve At
&3r Ma/daror.

Páté album Homotopy To Marie (1982)
zastihuje Stapletona jako jediného llena skupiny. Své de facto sólové
album považuje za první skutelné album NWtN - o předchozich mluví
jako o "přípravných". Jedná se o ukázněné dilo s tísnivou atmosférou
a i.Jspornými aranžemi, na kterém Stapleton poprvě rozvijí všechny
své typické výrazové prostředky. TrtUlní kus se skládil ze zvuku činelO
Cl krátkého ůtržku ženského a dětského hlasu. Ten je na nahrávkách
MNIN téměf vždy -..ytrženy z jinYch souvislosti a destruovaný jako
kterýkoli jiný zvukový zdroj; skladby s rovnocennou rolí textu a hudby
se Stapleton dopustil snad tňlcrát. Úvodní lAm Blind tvoří především
napjaté ticho oddělujíd krátké blíže nerozpoznatelné hluky. V Astlaf
Dustbin Dirge se znilehonk objevi několik taktO zpomalené vrzajíd
dechovky, zitvěrelná The Tumuftuous Upsurge je jako jediná na albu
od zalátku do konce rytmická. K tradilním hudebním kategoriím melodie, harmonie a rytmu má Stapleton vůbec zvIáhní vztah: první dvě
ignoruje, tletí použfvá jen velmi sporadicky, \lětiinou tlemi zpUsoby.
Prvním z nich je pravidelné opakování del~ích zvukových úseků (na EP
Ladies Home 7íckfer je to vyhradně hlas), druhým vytváření iluze velmi
svérázné "hudby pfírodnkh národů" (napf. zmíněné Live At &3r Maldorot), třetím vpád pravidelného rytmu někam, kam nezapadá a stává
se tudíž tvůrcem zlomyslného napětí (countryové banjo s klavirem
nečekaně bortící dlouhé minuty kfehkého ambientního přediva alba
Spirallnsana). Nejdůležitěj~lm prvkem Stapletonovyrn skladeb bude
i nadále moment setkávání a z něj plynoucích nálad, jejichž svérázný
pírvab je autorovi nejdůležitějším cilem snažení.

Aranos (viz ráme~ek) a mnozí dal~í llenové spřfzněnýchsouborů, jejichž
propletence daly vzniknout svébytné, personálně i hudebně homogenní a velmi plodné scéně (Coil, Nature And Organisation, Sorrow, projekty Tonyho Wakeforda ~i Christopha Heemanna, do ur~ité miry třeba
i legendary Pink 0015). Sám Stapleton koncem osmdesátých let opustil
LondYn a odstěhoval se na venkov, kde se kromě hudby a výtvarné linnosti zabývá chovem koz. rfV\IW od té doby pokralují v neztenleném
chrlení alb. Zastavme se u tfech z nejproslulej~ích.
Trojalbum (resp. 2CD, v loňském roce doplněné bonusovým diskem) 50Iiloquy For With (1988) je asi tím nejméně typiclcým a nejpřístupněj~ím,
co nám Stapleton kdy nabldl. Sestke mantridcých, ambientnfch skladeb
vznikla zapojením množství kytarových efektů a pedálů do kruhu, ďmž
vznikl nejen základní zvuk vzdálené zpětné vazby, ale také základnf
rytmická figura, kterou Stapleton v reálném ~ase měnil pohybem prstů
několik centimetrů nad citlivě reagujícím okruhem, a množství překva
pivých harmonií. Přední stranu obalu výjimelně nezdobí práce Babs
Santini, ale Slunce Maxe Ernsta.
Ve stejném roce vydané The Sytvie And Babs Hig~ Thigh Companion je
koláži lrtržků popových desek z padesátých let - od sinatrovské orchestrální romantiky pfes salónní jazz až k hillbilly. Celek je doplněn typicky
stapletonovskými zvuky a je vydáván za album Orchestru Murraye
Fontany, za jehož lIeny jsou oznaleny čtyři desítky spřízněných hudebnfkú, mj. ďenu legendary Plnk 0015, Whitehouse a Current 93. Ve
skutelnosti se nejspi! jedná o sólovou práci, která překvap! podobnosti
s nahrávkami Chistiana Marclaye a jiných manipulátorů s vinyly.
Thunder Perfecr Mind (1992) je ..sesterslcým albem" soulasně vydané

stejnojmenné desky Current 93, jednoho z vrcholů 1íbetova akustického období. Stapleton s Colinem Potterem zahajují třiadvacetiminutovou Cold, přísně
CURRENT 93
rytmickou palbou Oako by si
Skupina kolem básnfka a zpěváka Davida Tibeta
chtěli kompenpro~la velmi zajfmavou proměnou od hlukových
zovat dvanáct
kolážf k akustickému folku. Zatímco NVWV vždy
let absence
vyzařovali urlitou ironickou nezú~astněnost, pravidelnosti)
Current 93 ve svém raném obdobi používali před· elektrických
Od této chvíle jsou za lleny NVWV považováni momentální spolupra·
nato~ené pásky jako exaltovaný doprovod Tibeůderů, ve druhé,
tovým mystickonáboženským yizfm. Album Dog's
covnlci, kromě Tibeta je to od devadesátých let
púlhodinové
B/ood Rising je hororovým konglomerátem kos- skladbě Co/der
zejména Colin Potter, na několika nověi~ích
albech hudebník ~eského
telnfch sborů, dětskych fíkanek a nerytmických
Stili se z jezera
původu
úderů. Vrcholem folkového období skupiny jsou
hlubokých bakřehká alba Thunder Perfect Mind a Alf The Pretsových zvuků
vynořují ůtržky
ARA NOS ty Litt/e Horses s akustickými
písní Current
kytarami, houslemi a harfou.
Multiinstrumentalista
Koncem devadesátých let
93. Aby to bylo
vzniká klavírní album 50ft
složitěj~i, oba
romského původu
Petr Vastl (možná
Black Stars a na zvuku har- vedoucí skupin
Va~tI) před odchomonia postavené S/eep Has
si na svých alHis House. Používání hluků
dem do Anglie
bech vzájemně
a elektroniky (věHinou ob- hostuji, proto
působil v jazzových
a cikánských soubostarávaných Stapletonem)
v některých morech a v souborech
se ~ak C93 nikdy zcela
mentech Colder
středověké hudby. Díky spolupráci se Stapletonem (alba
nezřekli. Spolelné album
Stili Stapleton
Acts Of Senseless Beauty a saMoor Lena Bicycle ~Ia pod
C93 a NWW Bright YeJ/ow
zpracovává sebe
hlavi~kou Nurse Wrth Wound I Aranos) a Current 93 vytří Moon jsme recenzovali v HV
sama.
bil svůj styl a mohl vydat přibližně desítku sólových desek
1102, za zminku stoji i tři
na znalkách Noise Museum li Piezos. Vastlova hudba
alba vydaná pod hlaviď<ou
letošnrm roce
je do znalné míry ovlivněna NWW, ale je výhradStapleton I Tibet, zejména
se prý můžeme
ně akustická, hraná přede~ím na smyt'cové
pNn! sadness Of Things. mimo jiné tgít
nástroje. Zmínku zasluhuje pestré album
na trojalbum
Magnificentf Magnificenrf No One
Angry E/ectric
Knows The Finaf Word (2001). 8izarní
Finger, které vzniklo tak,. že Stapleton poskytl
dojem zpestřuje Vastlův "nelistý" hr- zvukový materiál třem tvůrcům (jedním z nich
delní zpěv (kam se hrabe Tom Wai15),
je všudybyl Jim O'Rourke) k libovolnému užití,
škoda jen, že ho na deskách není víc.
a na album, o němž se zatim ví jen to, že bude
hiphopové.

v

2(2004] HI5 VOJCE 11.

KAP

cqt<e'''OT... a •

Editio Bire-nreiter Praha spol. s r.o., Zákaznické centrum
PražsU 179. 267 12 Loděnice u Berouna
tel.: 311 672903. 603 119265, fax: 311 672795
zcentrum@lebpraha.com

l1éno I pro mnoho lidi stále spojeno
ubore" Agon. Kdy a pro! jsi vlastn~
• <J " l~sel? Litoval jsi toho nekdy?
5 Agonem jsem byl úzce spojen v letech
1985·90. Pak jsem odjel na rolní stipendium
do Francie a nějak se uk.ázalo, že soubor
funguje i beze mě. Když potom z Agonu
odml i Kamil Doležal. založili jsme spo.
lerně merní soubor (Mondschein - dnes
MoEns), protože nám vyhovovalo, že v men~ sestavě se dajf věci vic dodělat. Jestli jsem
litoval? Oblas ano. Agon už jednu dobu měl
jméno a mohl pro leskou hudbu něco vykonat. Misto toho se stal rutinním soukromým
podnikem pro něčí exhibice a k~efty.
Oproti starým programům Agonu pusobí
dramaturgie ansámblu MoEns .. uklidněně",
možná až kompromisně. M.B dojem. že se
ti obrousily hrany? Nebo se proměnil tvůj
přístup k soudobé hudbě?
Dramaturgie MoEnsu není jeho hlavnr devízou. Na efektnr dramaturgii se dá stavět
reklama, ale ne umělecká reputace ansámblu. Dne~nf hudba je velmi pestrá a na 'ňem
je možno se něco naučit. Neviděl bych v tom
nevyhraněnost,spí~ zvídavost a otevřenost.

s

lem Nejtkem jsi založil soubor
WNP (Why Not Pattems).
Piesto. že hra;ete z not
a vesměs jde o zcela vy.
komponované sklad~
zdá se. že USIlujete
SPt~

neni. a pro ..vážné" lidi vlastně taky ne. Je to
pro sběratele kuriozit.

o atmosféru

bígbitu nei soudobé ..vážné"
hudby. Nebo
se mýhm?
V tomhle
souboru si
kompenzujemeto, co
koncertni
vážné hudbě chybl.
Offbeatová rytmika
a urlitá
divokost
projevu.
Pfesto nám
to nedá a píšeme pro to pfíM
zaYnodrchané
kompozice.
Talde pro
bigbíťá

kyto

Před nedávnem méla premiéru tvá komorni
opera Ve stínu kfobásy. v květnu se chystá
v rámci Bušeni do železné opony provedení
další tvé opery. Kde se vzal tenhle náhly
a podle všeho intenzivnf zájem o operu?
Impuls byl zcela vněj~í, ale když už pfišel,
docela vděčně jsem se toho chytil. Opera
je absurdní svět, kde se zpívá, místo aby
se mluvilo. To samo o sobě je tak pOvabně
komické až trapné, že to úplně vybízí k ně
jaké tvorbě. Operu je možné buď nesná~et,
nebo si zamilovat. Já teď procházím tou
druhou fází.

Mužeš o připravovane květnové premiéře
prozradit nko bliHího?
Raději zatím ne. Je to príM krkolomný podnik. Al bude po vJem. rád poskytnu interview. Pokud se se mnou pak je~tě někdo
bude chtít vůbec bavit...
Máš nějaky názor na to, čeho by se soutasná opera měla vystříhat a o co by se
naopak měla snažit, aby fungovala i pro

diváky. kteří jsou ke klasickému opero/mu
repertoáru skeptiftí?
Zájem o divadlo je dnes mezi skladateli
velký. Soudobá hudba se zoufale chytá
k.aždého uměleckého druhu, na kterém by
mohla parazitovat. Opera je ov~em zvlá~tni
případ. Je to hlavně divadlo, ale skladatel
větí, že hudba je tady přece jen primárni (inscenátofi jej pak vyvedou z omylu).
Skladatelé do tvorby oper vkládají velké
ambice, i když ~ance prosadit se s moderní
operou na repertoáru divadel jsou mizivé.
Výjimkou jsou zatím jen americké minimalistícké opery, které mají standardní
ůspěch. Jinak recept neexistuje, každý to
zkou~i trochu jinak a uvidíme, co zabere. JiiI
uvítám každý experiment. Jediné, co mě už
nebav!. jsou právě ty minimalistické opery
a taky 'ňechno, co se blíží spí~e muzikálu
(ten má dost prostoru jinde). Mě osobně by
lákalo nějak zapojit do hry vJechnu tu historickou ~arži. kterou s sebou opera nese,
od belcantové manýry až po rOzná orchestrální kli~é - nelze přece předstírat, že se
tomu lze vyhnout, když kolem nás jsou ty
ply!ové a pozlacené lóže a vJechno nám tD
pfipomfná "Prodanku" a Rusa/ku. To v pn..

Pudlák riskuj
•
rapneJ

tačnl politice

státu. Celé to má dopad na
tvorby a její interpretace a potažmo
i na zájem publika - zalarovaný kruh. Srovnání s cizinou je pro nás velmi nelichotivé.
Aby si spolelnost zalala uvědomovat význam tohoto oboru v rámci národní kultury,
musí se mnoho věcí změnit a tomu musl
cílevědomě pomoci stát, jinak z toho není
cesta ven. Při tom problém možná není
v absolutnrm objemu peněz, ale v jejich
správné distribuci. Chce to: vznik systému
podpory tvorby a jejího provozování, reformu hudebního školstvl, investice do hudební infrastruktury (do stavby moderních
koncertních sálů, výbavy studil, nákupu
nástrojů), dotace do profesionálních souborů a mezinárodních festivalů nové hudby,
legislativní změny, podporu mecenMství
a ještě pár takových maličkosti. Ale jestliže se s tím okamžitě nezačne, zůstaneme
v tomto oboru poslední provinciI. Mimofádným skladatelskym talentům, pokud se
objevl, můžeme potom doporulit leda emi·
graci. Například do Finska.
úroveň

;;.Jdě.

že bych psal pro kamenné divadlo.
je o'ňem komorní opera - tam
větší svoboda a příležitost pro mnohem
případ

-

:rogresivněj~r re~ení.

"'ses hudbu. která je podle mého názoru
rakteristická svou zvlá~tní poetickou
fasovostí a navozuje dojem vyrovnanéklidu až jakesi melancholie. Jsou tohle
astnosti. ktere bys jí taky přisoudil1 Jaká
~e je při jejím vzniku duležitá7 Jak
:''K:e~, aby pusobila7
"tdycky zkusím zkonstruovat kus nějakého
~udebniho materiálu a potom zkoumám
Itf'lo výrazové kvality. Nasbírám takhle zásobu hudebnlch ploch s různým výrazem
• pak z nich sestavuji nějaké vyprávěnL
yslím si, že hudba by měla vnucovat
e""'MXe. nebo extázi, ale když se povede natOdit nějaký takový hypnotizujiCÍ zážitek ze
ny vnímání ~asu. považuji to za správný
zpusob, jak má hudba působit.
Zdil se ml, že se tvá hudba od osmdesátych
piíli~ neproměnila. z pohledu zvenčí
omhodne ne nějak vyrazně nebo radikálně.
~ se podle tebe vyvinula. posunula,
'!!"Oménila7
mě oblas bavilo dělat prázdné konu ce. Dneska hledám víc výrazu a míň
tu. Taky při svém věku už se nesnažím
avlt a někam na pasovat, afe jen se
'="tIChu pobavit. Je v tom větší svoboda
a .-ysfedky jsou nakonec taky uspokojivěj~í
ilSPOň pro mě).
erlavno mě na koncertě souboru MoEns
vapil tvúj virtuózní houslový .. přidaEncore _ je to jen odbočka. nebo jde
Z!\ameni změny trasy?
takových skladeb vlc. Je to zase ta
,.ze-, co mě na tom bav!. Housle a klavír
•

r

jsou prece tak blbá kombinace. že je možné
s tím provést jen dvojí: buď budou hrát tak
deformované zvuky a na preparované nástroje, že nikdo skoro nepozná, že se jedná
o housle s klavírem, nebo se to naopak
přizná - a potom ale se v~í parádou (v ~etně
historických citací a kli~é). Mně je někdy
bli8i historické nástroje, jako jsou housle,
neznásilňovat a nenutit k ně~emu zásadně
jinému, než k ~emu byly po staletí přizpůso
beny. (Je to jako nutit dobrého herce, aby
hrál roli, která mu nesedne na tělo.) Když
se teda llověk rozhodne nástroj pojednat
v jeho charakteristickém projevu, nutně
se tím dostává do hry historické povědomí
- literatura, kterou známe pro ten který
nástroj. S tímhle povědomím je možné pracovat (něco jako když spisovatel dělá nep~i
mé naráž.ky na klasické autory). V tomhle
ohledu je pro mě inspirativní Mauricio Kagel. který do toho 'ňeho navíc vnáU ironický
nadhled a vtahuje do hry i celé 20. stoleti.
Poslednl dobou mi vlastně p~ipadá umělec
ky mnohem odvážnějM si zahrávat s konvenCÍ a dokonce s kýlem, než udělat na
jistotu kus atonální nebo konstruktivistické
hudby, které sice nelze nic vytknout. ale
to je tak 'ňechno, co se o ní dá Hct. Když
llověk pracuje s emocemi a výrazem, riskuje
víc - že bude trapnej. Ale i s tím rízikem je
Heba do toho jít a nosit kůži na trh.
Vedeš Hudebni informalnl středisko, které
sl klade za cll propagovat leskou soudobou
hudbu. Její soulasný stav je v C:esku obecně - alespoň v zainteresovaných kruzích
- považován za dost neutěšeny. V lem vidíš
její hlavní problémy, a jak si lze představit
možné cesty ke zlf!pšení situace?
Ty, to je téma na celé ~ísl0 časopisu. V kostce: problém je nízká prestiž hudebnl tvorby
v na~i spole~nosti, která se od ráži i v do-

Miroslav Pudlak (1961) vystudova
kompozici na praiské k.onze
vatoři a hudebni vědu na
Karlově univerzitě

a Uni-

versité Paris VIII. V roce
1985spoluzaloi~

sou-

bor Agon. ve kterem
pUsobil

až do roku

1990. Pak se začal

angažovat v souboru
Modschein.

později

pie-

jmenovaném na MoEns,

ve kterém dodnes
púsobi jako dirigent.
Miroslav Pudlák je ředi
telem HudebOlho infor
mačního střediska o.p.s.

a vyučuje hudebnl teorii na
pražske HAMU. Jeho hudb.J

lze najit na CD Agon (Otisky.

Ma 1991), Ensemble MontJ..
schein: The End of 20th CenlUl)'

in the Czech Music (sextet, Ana 1996)
a na pmfilovém CD A Wit1g!'d' CreatlXE
(letím. I J Am Fly;ng

The l.a5t

lM:m1, A Wínged Crea~
Khandra. OM-Age.

Ma 2000).

THE ANGEl.$ OF 1.lGHT
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angels ol light:
everything is good hereJ please come home
Young God Records

einsttirzende neubauten

Věrnost

Novinka berlinske pětice je opět o notný krok dále od ryčné proslulosti hrouticich
se novostaVeb. Již o minulém albu Silence Is Sexy se dalo hovořit jako o tichém
a introvertním, ve srovnáni s f'torpetuem Mobile však působí jako pestrobarevný
kaleidoskop. lim nechci hanět ale upozornit že k ocenění ptNiIbíJ předkládaného
díla je třeba urOtá dávka trpělivosti.
Zpočátku toti! nezní moc pestře. ZlIUkovf am>nál je omezen na nejnutně~ dop"oYod vět
~inou kra~ich pisni, v práci 5 kovy, plastovými perkusemi a baskytarou skupina poufiW
lety ověfené postupy, zde navic zna{ně zjednodldeoe (zejména v případě kovů, z nichž
skupina vzala na milost pouze rt 5 ~m zvukem). Novinkou je vysoká míra použiti vol·
né ~tvenýd1 ruchů bez rytrllid:omelodide funkce. Píseň 80reas se skládá pouze z nich,
v něb:llika dag;rn skJacbádl mají fut'«ci ~ meMet
Zpěvák Blixa BargeId se na Yě&ně aIla staví téméi do pozice ~ a je to piede~m jeho projev a teXty (až na jedinou v1JMIffiku v nélT'lóné), co albu dodává podmanivost.
Jeho čtyři spoIuhráá jako by se na vě~iné z tuctu písni dobrovolné pasovaij do role d0provodných hudebníků. Zejména kytariSIa JochenArbeit buď phli~ často absentuje nebo
zvuk nástroje zkresluje do .nekytarové- ~ (obal promo CO je bohufel skoupj na
údaje). NasliněnY poměr sil je v diskorpfii Einstíírzende Neubauten I'lOYinkou. až dosud
t>,i piiIdadnou _
o"" ..... ..".._.
lastaYme se u několika písni. TItUW čtmáairrinutová skiacI:Ia je ples SIlOU SlOPáf: potenóálne ~m hitem aIla, čehož si je ~ lbbře Yěl:bna, neboť, ve macene verzi
editl 'jda"; jaIl> ~~tnJ .oj. ",""nace pestrjch klMNý<h <ytmol, '"""'" chytIave baskytary a telefonnim efektem zpracovaneho, folkové odtažitého zpěvu (text pojednává o nekonečném cestování pti turné - _odA kBkvílti lásce-) a _tradidona!istickYch"
hluků v pozadí je z celé desky tím nejrazan~m. To násleWjiá, III!Iejemná [in Jeichtes
Ieises sauseIn přeIcvapí tím, že jsou v ní použity pouze klávesy (patrně nijaké anaIogovl!
wrilany) a tichý "'" Seib5pMrait mil Kate< ~ <Ial<im, ~ .~.
textů - po cestě ~ nocemi unavenou centráW nervovou SOIJSta\<llJ (ZNS) a záznarnJ úvah z 12305. noci autorova života je tu ~ s kocovinou. Vněm BargeId
dochází k nazoru, že tak ~tné jako jemu nyní ITkJSi bYt celému vesmíru a že život na
jiných p1anetádl je obtížný. lupY rytmus doprovodu je jen na mistě, finále skladby připo
mene sladi Dingsaller. Devítiminutová Ein seltenerVogeI se odvfji od moc pěkného zvo.
néní pI!fkusí a po celou dobu velmi zdařile a pňtom nenapadné gaduje. Inslr'l.Jml!lltillnl
O- und B""""'J I""'" "'nob;ti) ~ """"'" na podoilrosti mol_.....
Oslatri pisné jsou krátb!, hIolbavé a v historii ~ patii k tDIn.l ~.
Jestliže na předcházejicich dvou albedt Eode Neu a Silence Is Sexy skupina prokázala, že umi bez ztráty kvality a zvukové vjIocoosti tvořit de facto popovoe pisně, na
novince jde ještě dál, hlouběji a ukázněněji k podstatě plsliové tvorby. To, co zm(něná
dvojice desek představila jako stylovou změnu (danou postupným vývojem), nynr
ziskalo zatím nejhlu~1 obsah.
Petr Ferenc

a vytrvalost, možná lépe řečeno zarputilost a neůstupnost z cesty. To v!e
charakterizovat Mkhaela Giru, někdej~i vedoucl poslavu slavné undergroundové skupiny Swans, který se po albu Soundtracks For The Blind rozhodl
činnost svého více jak patnáct let ptlsobkího seskupeni ukončit. Ostatně v rámci
posledniho turné vystoupili Swans v Praze s jednim z nejuhrančivěj~ich koncertů,
které snad kdy na českych podikh vůbec zazněly. Labuti piseň Swans ~ak nebyla nikterak melancholická, naopak byla plná mohutné sny - důvod k ukončeni
jejich činnosti jsem tedy nikdy zcela nepochopil.
Michael Gira je vézněm sebe samého v tom nejlep~ím slova smyslu, ačkoliv
se snaž! od .Iabuti· minulosti (alespoň slovně) oprostit. A skutečně, první dvě
alba skupiny Angels of Light změnu naViačovala - obrat nastal v přiklonu k silněj~imu vyjádieni skrze zkoumáni hluku, a1 už elektrOnického nebo složeného
z kytarovych ploch, ale album Everything 15 Good Herel Please Come Home se
jako panomá fička vraci k cestě rozvijené na poslednich nahrávkách Swans The
Great Annlhilator a Soundtracks For The Blind. Ačkoliv Gira hovoří o zanecháni
své minulosti za sebou, neni tomu tak. Hudba Swans pfná stále se stupňujicího
napéti v dlouhýth až minimalistických kytarových plochách směřovala k autentické podobě elektrifikovaného mantrického noise hraného v běžném rockovém
obsazeni doplněném klávesami a akustickou kytarou, také \/Šak představovala
Giru jako dal~ího z temných pisničkáfů navazujicího na americky folk. hudbu
60. let a odkaz beat generation.
Angels of Ught jsou oproti značně temným Swans skutečně jistou cestou k prosvětleni a zprůzračněni. Cestou od hlukových ploch k tradičnějšl formě písně,
také i od elektrifikovaného zvuku k akustickému. Jen Girovy texty, možná lépe
řečeno básně, jsou stále \I osidlech apokalyptického kazatelství o temných
stránkách lásky, vá~né a sexuality - jedná se Otexty introvertního kovboje. do
jehož podoby se Gira \I posledních letech stylizuje. Samozřejmě, nechybi jim
jistá dávka patosu, av~ak v syrovosti výpovédi je lze řadil do okruhu teKtU p0dobných padlých pisničkářů Johnnyho Cashe, Lou Reeda, Leonarda Cohena, ale
i takového Henry RoJlinse. Proměna hudebního jazyka Angels of Lighl je také
zapřičiněna ~irokým, snadno identifikovatelným nástrojovým obsazenim, které
ani v momentech dynamické gradace, zahuMováni a překrýváni mnoha elementů ve struktuře rockovj<h pisni neztráá nic ze svého zvuku a neni ani nikterak
elektronicky zkreslováno. Stejně jako na přelomovém albu Swans The Buming
World zde nalezneme housle. marimby, flétny, víbrafon, klavír, ale i klávesy
a mandoHnu jemně doplněné ruchy a zdánlivě chybnými elektronickými smyč
kami a skoky, které připominaji chyby po~krábaneho kompaktního disku do oka·
mžiku, než zjistíme, že vytvářejí zajlmavou rytmickou strukturu zakon~ujicí celou
nahrávku. Nenechme se v~ak zmast, Angefs of Light nejsou rockovym produktem
vytvářejicim spoje směrem k experimentujicí laptopové a elektronicke scéně. Ani
neobjevují nové možnosti zvuku, spiSe tyto elementy soulasné undergroundové
scény cítli~ vřazuji do diskursu temných a podivných pisni majicich své těžiště
spi!!! v hudbě 60. až 80. let - tedy v rocku a folku, ale i noise, blues a syrovém
.existenciálním- country.
Ačkoliv Swans jsou bohužel skupinou minulosti, Michael Gira, který je po
Cashově smrti nejspi~e poslednim kovbojem zplvajicim svým nenapodobitelně
klidným, až kazatelsky deklamativnrm způsobem o odvrácene a tabuizované
rovině života, dokládá, že je stále pfi sile. Nelze ale tvrdit že album Everything 15
Good Here/ Please Come Home jej zastihuje v nejlepšim tvůrčím obdob! života,
prolože to uvá již hezmála pětadvacet let
Lukái Jifilka
může

perpetuum mobile
Mule.

I"".

eUiott sharp:
the velocity ol hue
Emanem.
Sólová akustická kytara, která zni jinak než kdy pfedtim, zároveň ale jako by absorbovala
esenci c~ své předchozí americké tradice a navíc se ještě geneticky sbIlžila hned s ~
kDIika východoasijskými strunnými nástroji. Tak by se možná dal v kostce charakterizovat
Ml< ........... proj<l<tu EJrotl Sha<pa. Je _
" ~ ....Itn""""'taflSla a -.ytrvatý hIedaé. kterř má na kr:rttě dobrou padesátku vydaných desek s hudxJu
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Triosk meets
JanJelinek
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sahajió od !'lektronlCky ~ kytarové a saxofonoYě ~ přes ne;ů:z.
"'" " ' - Wce leart>on) al po . _ . blues. <my<c..e """"~. ~
kompozice. st.ile cloUže otevirat oově hudeOOi prostory.
_Hue- je dle sIovni'ku jednak barevný odstin, jednak povyk. vtava ó poz<Mženf. Na e-mailevý dotal, ktefý z těchto dvou vYznamů měl na mysli, odpovk\ěl Ellion Sharp (který se
mimochodem podepisuje Eli) toto: .,Hue' II tomto piipadě rnťIže znamenat oboje. Ten
. - "" . - jal<>
kdyl .... ,. """", ..... _
- o"....
med! jsem lNaŽCI'o'ai až pak.. run se poMdilo mé podezřenf - ban!vné odstíny zvWJ
tu totiž opravdu kaji kiKovou roli a y Shar'poYě energidcé a rnotorid:t kytarové lit je
iliJteťně cosi z intenzIty a tIakoYé vIrrt pourmho protestu.
Sharp na struny kytary ~, brnká. k\epl! a bW. tahá a trhá za ně. levá ruka se s neuvěfuelnou rydllostí pohybuje po hmatnik.u a struny mačká, dotýká se jich (flažolety)
a prejíždí po nich nadél (glissanda), Vycházejí tóny, zvuky i perkusivni hluky, které rezonuji, šusti nebo třeba zdušeně odumiraji. V~mi těmi zvukovYmi kreacemi jako by se však
linula mekldie, která se někde ~ víc. někde miň a někde skoro vůbec, stale je 'ňak
jaksi ~ piitoolná. ZasIed1neme blues, coonuy i ,aponské kolQ, ale nejsme si
~ jisti, zda jsme se nespletf.. Pak se na,eó1ou objeví táhla rnek:de jako z Slizkého vy..
diodu. Nelze 'ňak mluvit o crtaeídl nebo stylovych nápodobách. vše se piirozeně ~
v celek - hldlu EUiotta Sharpa.
Tereza Havelková

_tni...,.

triosk meets i"n ielinek
1+3+1
-scape.
Dnešni 00ba intemetove koolunikace, jež šmahem maž!! fyzid:ě vzda\enostl, se přirozeně
vkrádá i do sféIy hudebni tvorbt. Existují dvou i vicehla...e projekty, jejichž čIenc:wé se
v reálu nikŮ1 nesetkali a pl'esto skladby plnohodnotné cIálkově spoluvytv<iřeji. samoziejmě záleži na schopnosti 11ft otevřen (netO'o'é) diskusi, akceptovat ko\ego'vy \'ýhrady
a preference atd. a v připadě problemu je těKi .dat hlavy dotnmady., zároveň vW:
zůfastněni mohou poholIně pracoYat \ll! svém známém prostřeli s vIastnim vybavI!nim
asami si t.réovat lasové rozvrterí ~ samotnY pňtléh ~ ~ s0uborU pak závisí na povaze IalnkretnilO projektu.
V případě spoluproke uznávaneho bef1inskěho mikrosamploveho intelektuála !ana
Jelineka (w.vw.scape-music.del a mladé jauové trojky Triosk (w.vw.triDSk.com) ze
Sydney ~lo o co možná nejpřirozeněji znějid srůst dvou podstatně rozdl1ných světů.
Jelinek; nejprve odeslal vybrané samply a textury k protinoždlnl, Triosk je využili jako
zilklad při naIlráváni svých živých a zřejrM i lá5teůlě improvizovanjch partů (bicí.
kla~ kontrabas) a posléze opět vrátili JelinekcYi k finaklilTMJ filigránskému doleštěni.
Nevim,. zda to bylo ze strachu, z úcty kl! zk~ Janovi Ó z ryze pfuozenjdl
popudů. ale vysJedné OSfTUdi1né album 1+3+1 se náladově - ačkoli se jedna II prvé
řadě o jazz - možná až překvapi~ bliži Jelinekovým sólovým polinům. Triosk přijima
jí roli vynalézavého. ti~ experimentujícího pozděnocnlho barového ansámblu, který
se v zájmu udržet klidem prodchnutý ambientni nádech alba nepoušti do fádnýth
překvapivych zvratů li náhljch změn. Přesto právě oni tu jsou hlavni tvÍJrď silou,
protože Jelinek se spokojuje s jemnou pracl s rozmanitjmi šustoty, cvrlikavjmi dicks,
praskotem a opracovanými sa~ II pozadi ti suterenu, neaspiruje na roli tvůrce
meIocIil a nijak australské spoIupracovniky neomezuje. Nabíli se otázka. zda ona
urtitá oboustranná oskromnost li o~lápnutost· nakoneť: nezplodila nevjrazné
ditko. Znepozorného, zběžného poslechu by se takové zdát mohlo" poněvadž autoři
nevystavuji nic vyloženě podbizivého, namísto výrazllých motivů voli hrátky s repetid
a gradováním (skvěle v nejpřílTlO<':ařejšich On The lake ti Nedcless) a upřednostňuji
pomale plynoud proud. Prá~ tyto znaky lMem jec!ll3k 113pomáhaji celkové vyváženosti (pnrozeně prorostla rovnoměrná slitina) a jednak ponoukaji k hIt.Wmu
zb:lumáni a sousúedění se na bohatstvi detailů ve struktuie tracXů. Je/inek nedodal
O
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jen modemi orna&u. Tr10sk z jeho barevného mikroskopického světa čerpaji lMny,
z něho a nechavaii se jim Uedrtit. zatimco 00 je dále přirozeně obtéká. Obě
složky na sebe průběžně reaguji, vzájemně se doplňuji a nikde si neprotiřeči. Přesvěd
čivá forma harmonického soužiti.
Hynek Oedecíus
vyrůstaji

steve reiehl beryl korct:
!hr.. tales
Nonesuch. (cd + dvd)
Stl!Yl! Reich patři k nejUZl'láva~m skladatelům d~ka. Nestal se z něj replikátor
sama sebe jako Philip Glass ani se nestáhl do esoteridého ůstrani jako LaMonte Young.
Kompoziční tedv\iky, které definoval ve svých raných minimalistických dilech. dokázal
V)\Ifit a korrbnl:wat ve sk1alI>ách podstatně méně repetitivrlidl a foonálné sIožrt~
Se """ """"""" ~ ""l' Korot. ")'MlIi _
,ms......
The ca.. (1993l. _
,. ~ _
d!l't spolo<n;dt bcllm • AAbin. '"
deseti IetI!ch piimázeji s ~ podOOnym 01em. tentokrát sleó.Jjicin dv.3cáté století

•Podobně
tedloologio.
"",Cave
'" """"""'"
jako The
stOjí 1lRe TaIes na pomezí formy opery (á, vzhledem k absenci

dramatid:eho děJe. oratoria). HJavrú děni se odetvává na plátně a hlavni postaVy promIolNaji z videotáznam.l Každá Zl:! Iii části se tyká ;ednoho mezníku v technoIogickěm
"Ý"'Ji _
...... ~ ("10 "'" "lrikIa jal<> samostatná _
Pl roIw
1998) btIa něm!ó:á vzdxtdoď. která se II roce 1937 zi'iiiIa v plamenech II New .lersey.
Bbi Jl!' I'lalViN po - . . na něfr1t se II 1etech 1946-52 lroooty ~ s atorr'lOYOU
-o kb'lováni
- fiYjdl t\QŮ.
....VDoly
••cM:lu
- di1edl byty
poo.Mm
jaloarchivni
""""nahráY~
IXJUŽlty"""'"
~
ky paměmikU obou udaIosti, pn piípravě třeli tásli oslovili Mira odborníky z oblasti
~ ko<JtitimlWdy. psj<hoklgi<
Steplt jaIixl v piedchozim diIe jsou nahrané vjp:7vM sestřihány, různě kombinovány.
~ a p;ellirány sborem za 00pn:M:du bicich nástroj4 Iclavinj a smotCOYého
kva1eta. Proti The Cave je nstn.merrtace ctu;Sj o ~ nástroje. tato ztráta je -&1k
.",..,..,.". """""'" """"" hklol. . . . - """" oooto<U _
• ""'"
feiez pii jeji stavbě tikfé hocin nebo bečeni ovce se stávají hudebnimi prvky.
KM v ~rých Iete<h Reich rOZVIje! koncept .slow motion sound" (tedy zvuk postupně ZJXlmaIovanY pn zachováni tónové výšky) neexistovalo zařízeni, s nimž by jej mohl
reaizwat Sl::JOCasná te<hnoIogie to již umožňuje. a tak ""'" rnrJžne starou myšlenku oživit V ~ t:hoou částech je tato ti!dwlika použita střiclmě ke zdí.waznm urátýdl pasáži,
li Dcfy se sláva c(dežnou součásti .JemotlNé sIabicy jsou ~ na rmohonásotlel
p{Mxh délky a jsou v!astně .zrrražMy0 Zatímco II Different Trains ó The Cave byl mIu"-~--.;l,zdebjlo"""" pNpů50brt
nalvané hlasy hocIebnímu materiálu. I nyní se intonace řeči stává meIoárckým vzorem
(Reich piiznává svou inspiraci Janáčkovou teorii nápěvkU), vztah obou složek je ~k vyrovnaný. VDoI~ svůj hlas navíc pnpojuje robot Kismet.lXJkus vědců o robota schopneho
spoIelenské interakce s lidmi.
Dn.i1ý ti. DVD, obsaht.4e i vizuálni sb:ku. Htdla a obraz jsou propoieny a navzájem
na sebe ~ ~ se, že některé meIolid:2 fráze jsou odvozeny z textu, klej
nezazri a jen se ob;eví v obraze. 00razrt se naopak rozpadaji a zrmožuji pelle ryuru
~ vmveni a posolNáni jeOOotlivých motivů. Každá část má svůj charakteristJd:
styl: Hindenburg spojuje ocelovou šeď se ~nci starých filmů, filmové záběry v Bikini
jsou pomocí j:llXít.Xe proměněny v pohyblivě olejomalby. v Delly se střídají tváře vMciJ
s mikrosb:lpid::ými SlÚmky buněk.
Rekh a Korotová nejsou nekritil:Xými obdivovateli 00'Ijdl teeMoIogi~ ani pfed TWni
rtebiji na poplach. Jejich tilo ukazu;e o ••. dYojsečnost ziskú a ztrat spojerTjdl s kafóJu
~ kterou zaďerime <kl svjd:l životů ...•
Matěj KratodMl

""'Ý""_''-

evan parker and september winds:
alder brook
Leo Records

dj danger mouse:
!he grey album
boo~eg.

'"
=
N

mochipet:
combat
ViolentTurd.

Spolupráce švýcarského tělesa September Wínds a saxofonisty Evana Parkera začala
v roce 2000 SjXlie6týrn hranim vobrovske prázdne vodni nádrži a zIcournánim jeji rezonance. Tento zajem se profeVUje í na novem plodu jejich spoIuprac:e, byt nahranem
v kI:lnverlnijšim prostředí. 5eptember Winds jsou Peter A. Sdvnid, Reto
Jiirg
SoIothummann (vWv'Ii stfidafíd různé druhy saxofonu a klarinetů) a trombonista
Hans AnIiker, kterf kompalctnimu zvuku plátkových ~trojů dodává c\aBi barvu
a Vétši průraznost
N~ ""'*im pro '"""'" h<.d>u S'i<a.... ~ alpský roh. douh,; tnJbka, I'i" hl..bob' tóny se nesou do daleka přes hor!.ka ůdoIí. Inspiraci jejich ozvěnou lze na nahrávce
často zasIec:hnout. Rezonance prostoru tu opět hraje velkou rol~ aI:1t mohla vyniknout, je
dávana přednost dIoohým t60úm před rychlYmi běhy.l Evan Parter nedlává posluchače
věť.inu času zapomenout na strhujid virtuolitu svfch jiných poónú (výjimkou je třeba
skladba Z'bIau wunder us Jenins). Mezi jedenácti skladbami jsou tři tria a jeden duet,
v ostatnich hraje všech pět hudebnlk:ú. Výsledný NUle je Glsto téměf .orchestrálnl",
na lemž má velký pod~ využiti basklarinetu a také rubaxu, kontrabasového saxofonu
postaveného speciálně pro September Winds. Skladba Gnghiali je duetem dvou těchlo
basovýdl obdl v režii Parkera a SChmida a je vhodná spíše le fyzitkému procitěni než
k posIedlu. V následujíd FIetri se vše přesune po NUkovém spektru vzhůru, k rejstřiku
pfipominajidmu housIove flažolety. Ztichého trylkováni ve ~ se jednotlive hlasy
postupné odděluji, ~ji hIoubiji a umlkají.
Al. jde o volnou improvizaci, má kažtt1 kus ur{itou formu, za niž vcIěll pledMim
schopnosti hudebníkú spolu komunikovat a snad i předvídal. Pokud se II některých
místech zdá být htxIba složena z pěti nezávistYch VfSt~ objeví se po dM1i meZÍ nimi
dialogy anebo si jedna z nich vezme hlavni slovo. Pmt Gris, která svym rytmickYm
tahem kontrastuje se.zby!l(em ~,Il! postavena na prolínáni ďEa!ogů meZÍ jednotlivými hudebniky. VZ'b&au wtI'lder us .Ieni"ts se zase Pafker ocitá v roli sólisty. k němJž
se O!itatrú postupně přidávaji )ako sbot který se .lp(lČátku '*ti v polacl, ale nakonec
jeho saxofon zcela pohIti.
Matěj KratodMl

seon.

TvOrci tJ..debnich mash~ si nasazuji lim dal vyW Iatku. Dva nejnověj§ poOny v 0blasti pirátského remix\! dokazu;i, že II hl.dlé je dnes motne opravdu úplně '&dlno.
Zatimco OJ Oanger MOll!>E! staví most mezi propastí času - roky 1968 a 2004 - a mezi
dvěma klasid:ými alby, Mochipet zase pfrvádi k oltáři sklaťlly interpretů podle s0uvislostí jejich jmen.
The Grey Album hipl1opl:lYeho producenta z New Yorku OJ Oanger Mouse ijlOjuje
instrumentální podklad ze slavného "bílého ~ dvojalba The Beatles z roku 1968 a vo.
kální stopu zloňskeho The Black Album newyorské rappové legendy Jay·Zho. Na první
pohled to ..-,.padá jako hudebně neudrl:itelný postup, absurdní producentské cvičení
na ůrovni praktické rnaturitni zkoušky, ale jen do té doby, než si album skutelně posle<:hnete. Kupodivu to totiž funguje i jako zajimava hudba. "Každý kid:, snare, kaž<ij
akord je někde na originalni nahrávce", dušuje se Danger Mouse a i nejvě~í odborník
na Brouky se zapoti II identifikaci jednotlivých podkladů. Beaty sestavené z vypreparovaných pisniThe Beatles jsou mnohdy lepši než ty,které pro Jay-Zho album ukuchtili
jeho vlastni ~ prodlxenti, kteří patři mezi smetánku soulasných popovyeh autorů TImba1and, The Neprones, Rick Rubin. Emlnem nebo KayneWest What Ml::n! can
I Say dostalo samplem z Harrisonovy 'NhiJe My Guitar Gently Weeps potřebný k0panec, kytarový riff zlieher Skelter II 99 ProbIems je o tfidu lepši než půvoOOi metakJvY
Ricka Rubina. ZrychlenY motiv zJulia také posouva Oirt Off Your ShouIder o třidu ~
než original.A navic dává šanci vyniknout excelentniroo rapu Jay.Zho. Mimodlodem.
není to jedné "vy\epšeni~ posledního Jay Zho aI:la, na interneru II MO ctrvai koIl4i
tři dagj bootk!gové V'l!rll!, na kterých ,ll! piM:dli instrument.ilni pcdlad nahrazenY
jInym. Clobra rada pro 'ňedmy šťouraly - nelibi se vám deska? Zremixujte si jí pelle
vlastni ibosti! Oanger Mouse J:IÝ véluje mkeIY svůj tas snanam z:iskat jXI\'OIeI:'M
vlastniku autorských práv. <bf album mohlo vyjit oficiálně. ~ že je ~, je
velmi malá, deska je tedy patrně odsouzena k tornu. aby lÚStaIa na intemelU nebo na

""'''''i<" b1;<h """"".

To album Cembat ~ oblně na znalce VlOIent Turci ijedna z odnoži amerického
ne.z.ivislého Iabelu TlgE'rneat6 - domova třeba Kid606 nebo Cexe). Taiwanský hu·
debník vysrupujki pod jménem Mochipet na něm pfivádi hudebni dekoostruktivni
šAenstvi bastardnlho popu do zcela nový<h konťin. Ktomu, aby spojil dvě skladby,
mu stači podoba jmen jejich interpretU. John Cash se tak ocitá v drážkách společně
s rappery Cash Money, progrockeři Ves s hardcoreovými No Means No, soulový bard
Bafl)' While si zapěje na pexlkladu skladby The White Stripes a Neil Diamond zase
vystoupi v pomyslném duetu s dánským metalistou Kingem Diamondem. Mochipet
navk do skladeb s oblibou vstupuje jako digitálně vokódovaný hlas a připomíná tak
krotitele dravé Mře. Ostamě. kdo jiný by byl potřeba. kdyby se '.'E! studiu potkaly tak
h~ odlišné projekty. Pro vnimavého posIl.IChale Combat navic oteYira Pandoiinu
skňňku s nápisem .Co kdyby~ a nutí ho ~t, co by se stalo, kdyby se podobným
.způsobem zkfili1i i jini.
Karel Veselý

thomas borgmannl peter brotzmann I
william parkerl rashied bakr:
the cooler suite
Grob.
Existuji dl1a bránící se možoostem interpretace, nikoliv pro svoji složitost a vysokou
hermetičnost, jako napříll:lad d~a básníll:a luis de Góngora y Argote, spisovatele
formátu Jamese Joyce či vj'tvarníll:a typu Marcela Ouchampa, ale proto, že jejich
lěžiště je mimo hranice racionální či strukturálni analýzy. The (cole!" Suite je jednim
z nich. Je to dAo silné, intenzivní a výbu~né, plné nepolevujici agrese.
Když fran<ouzský filosof Ja<ques Oerrida poukazoval z pozice dekonstrukce na ne·
dostatky sevfeneho systému strukrurální analýzy, uváděl právě fenomén sOy (force),
který neni s to jakákoliv analýza postihnout, neboť je jakýmsi skrytým elementem
dila, neměřitelným a neredukovatelným na formálni vzorec. Při pohledu např. na
punk tato námitka nabývá na konkrétni platnosti - primitivní tfiakordové a kratké
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PílEDPfl:fMI~RA KONCERTU JANÁCXOVY FII.HAAMON1E OSTRAVA NA MAEIl:zMuSIK 2004 • fESTtVAL FOR AXl\JELlE MUSIK (BEllllN)

HUDBA PRO TŘI ORCHESTRY
DUM KULTURY M~STA OSTRAVY / CTVRTEK,
JANACKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
PETR KOTIK
OLGA NEUWIIl:TH
CHRISTIAN WOLFF
PHILL NIBLOCK

I

18. BílEZNA 2004 V 19 HOD.

DIRIGENTI: PETR KOTIK, ZSOLT NAGY

A

PETR VRONSKV

VARlAT/DNS / PRO Tíll ORCHESTRY

(2003/04)

tDCUS •.. DUBWRE ... SOWS / PRO Tíll OIl:CHESTRY (2001/04)
ORDIf'~ARY MATTfR I PRO T~IJ ORCHESTRY (2001)
THREE ORCHIOS / (2003)

KONCERT )ANÁCKovy FILHARMONIE NA FESTIVAlU MAl;RZMUSIK DNE 21. 3. 2004 JE I'OlUoAN BEIlUNEll: FESTSPI!LE, S.E.M. ENSfMaLE,
OsnA~M CENfIl.EM NO"'~ HUDBY A )ANAOCovou FILHAJ!MONll OsTIl.AVA
KONCEIl.T 1'ODO'Oll.1.0 GIl.AHTEM MlN'STUSTVO KUlTURY
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nás neohromuji svoji komplikovanosti, ale přímočarým záznamem pocitu agre·

Sl!. The Cooler Suite sice není punkovou nahrávkou postpubescentního rebelstvi, ale
záznamem koncertu
před

~ř

vý2namnych postav free jazzové komunity. Ten se odehrál

šesti lety v NewYorku v obsazeni: dva saxofony - Bergmann, Brotzmann (tento

nestor evropského power frel! jazzu je ročník t 9411), basa - William Parker a bicí
- Rashied Bakr.
Po kratké expozici se rozběsní padesátiminutová válka dvou saxofonů vzájemně se
atakujicich s bicimi a basou; to vše je hráno v nejvyšši možné rychlosti bez krátkého
náznaku změny tempa nebo snad oddechu hudebníků. Maximálně intenzivni smciť

za hranicemi toho, co lze ještě nazývat free jazzem; spíše se jedná o transkripci grind(Drového tempa a intenzity pro jazzový kvartet. Výsledným tvarem tohoto mezižánrového .překladu· je padesát minut bravurně zahrané rychlé improvizace saxofonistů,
stojici na secvičené rytmice, která se nebráni složitým figurám - v celé té změti jsou
ovšem hůře rozlišitelné. Padesát minut záznamu je rozděleno do dvou tracků vdélce
24 a 26 minut. Nejen díky zhoršené kvalitě záznamu, která však The Cooler Suite dodává silný přide<h autenticity zážitku z koncertu, ale i díky permanentni přítomnosti
všech čtyř nástrojů ve válce zvuku, se jednotlivé figury do sebe misí takovým způ
sobem, že se jedná o hudbu na prahu chvějici se nerozlišitelností, pro kterou by byl
nejvhodnější partiturou nejspiš! seismografický záznam silného zemětřesení. Při poslechu si nelze nevzpomenout na Br6tzmannovu formaci zosmdesátých let Last Exit
a projekt Johna Zorna Painkiller (není náhodou, že k oběma seskupením náležel Bill
Laswell na basu), posouvajici svůj free core až na samotné hranice bolesti z posle<hu.
Kdo vydržel. může hovořit o katarzivnim uměle<kém principu útočicim na psychofyzické ustrojeni recipienta, spiše než o zážitku umožňujícím intelektuální analýzu.
The Cooler Suite nenl hudbou k přemýšlení, jedná se o hudbu prožitku a extatického
vytržení. Jistou analogii lze spatřovat snad jediné ve výtvamém umě ni, a to v tvorbě
insitnich malířů CI I'art brut v čele s tvUrci Jeanem Dubuffetem a Adolfem W61ff1im.
Tedy nikoliv Duchamp s přísně konstruovaným a do dlisledku prom~leným dílem
(přesto značně tajemným a ironickým), ale pastózni a hrubá malba vzniklá z náhlého
popudu či kresba šnence jsou přesnějšim zachycením toho, co je svět hudby tohoto
podivného kvartetu. Odmitnutím takových počinů a zážitků by se jistě umělecký svět
ochudilo důsledné výpravy ksamotným prahlim intenzity a síly.
Navic vezmeme-li vpotaz fakt, že Peter Br6tzmann začínal všedesátých letech (dříve
než se naplno věnoval hudbě) jako výtvarník, mnohé se nám rázem objasní. Derrida
své výtky fonnuloval v polovině šedesátých let, a tak v pozadí tušíme jisté milieu
doby hledajici opět prožitek ze síly dna prameníci, krom jiného, z volnosti a zběsilosti.
A tak se nám trojúhelník informel - free jazz - dekonstrukce začíná spojovat do
pevného a ostrého tvaru.
Lukáš Jiřička

lul2 glandien:

lost in rooms
ReR.
{Východolbef1ínský skladatel Lutz Glandien je klasicky školený skladatel, jeho tvorlla se
však pohybuje spíš na samých hranicích soudobé vážné hudby - Glandien vytváří radiofonické projekty a zvukové instalace a píše svérázné kompozice pro film. Vposledních
deseti letech jej zajímá také vnitřní hudební kvalita mluvené ře<i a studuje dokonce
i hlasové projevy vyšších primátů. Právě hlas hraje ůstředni roli na CD lost in Rooms,
které vzešlo z hudby k tanecnimu představení dUly free. Hlasy hovořid anglicky, ně-
me<ky, estonsky a čínsky patří tane<níklim, ktelí se na představení podl1eli - Glandien
každého z nich požádal, aby pro něj namluvil text podle svého výběru ve svém rodném
jazyce. Se získaným materiálem pak naložil různě. Některé výpovědi štěpi na male
částecky, často třeba jen slabiky, které zapojuje do svého elektronického přediva, jiné
pone<hává víceméně tak, jak jsou, a jen je jemně ilustruje. Páteř CD tvoří .vyprávění'"
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kanadskeho tanecníka Daelika, čtyři velmi prosté vzpomínky na dětství, které hned
začátll:u navozují celkovou atmosféru desky, zvláštní oprošténou a nesentimentální
nostalgii, pocit návratu .domli· po dlouhé cestě, ovšem s jasným a klidným vědomím
toho, že jak .domov· tak my jsme se cestou změnili. Daelikovo vyprávění doprovázej!
především konkretní zvuky, často důvěrně známe - troubeni a zvuk projíždějídho vlaku
(Daelik bydlel u tratě), kovove zvuky kutění na dvorku apod. Tam, kde se výpovědi roz·
padají do významově abstraktních částecek nebo kde jde o jeden z .nesrozumitelných'
jazykli, je i elektronika abstraktnější. Záběr hudby saha od ploch kombinujidch hlas,
elektroniku a akustické nástroje ve volně plynoucím proudu, přes části s cítěným poma·
Iým pulsem až ke kouskům, které by se daly označit za postindustriálni techoo. AGlan·
dien skutečně dokazuje, že lze hlas neotřele zapojit do nejrůznějších hudebních strukM
ve kterých může fungovat jako jeden z nástrojů či zdrojů zvuku, ijako do ostatního dění
zapojený, ale zároveň samostatný nositel významu. Na působivosti desce přidává také
způsob, jakým Glandien řadí jednotlivé části za sebe. Zvláštní efekt vzniká například
v momentu, kdy se po kousku složenem z promluvy čínské tanecnice, elektroniky a zvu·
ku tahad' harmoniky, kterývyrolává dojem, jako by knám promlouvaly bytosti z kosmu.
vráti věcné Daelil:ovo Vjprávění uvozené zvukem broušeného kovu. VGlandienových
vzdWlýdl sonicJcYch pokojidl je radost se ztratit!
Tereza Havelková
od

roderik de man:
electrified music
Electroshock Record,

Moskevské vydavatelstvi Electroshock se v souladu se svým názvem ůzce spe<ializuje na produkci z oblasti elektronické a elektroakustické hudby. Přestože svou po.
zornost zaměřuje hlavně na autory ruské provenience, snaži se svůj ediční katalog
průběioě prokládat í ukázkamí z tvorby skladatelů zahraničních, které vycházejí
buď na skvělé řadě kompilaci s názvem Electroshock Presents Electroacoustic Mu·
sic, nebo v podobě profilových alb. Titul Electrified Music Holanďana Roderika de
Mana ijehož .dvorni" vydavatelskou finnou je jinak MGN) ro~ířil zatim relativně
skromny počel těch druhých.
Krátce poté, co získal de Man (nar. 1941) hudební vzdělání, začal sbírat své zkušenosti
v haagském studiu elektronické hudby. To jej podnítilo k intenzivnímu zájmu o tuto
oblast, v níž si postupem doby získal pozicí uznávaného skladatele (ačkoliv se zabýoJá
i jinými hudebními žánry). Album Electrified Music představuje výběr osmi jeho skladeb z let 1988 - 2003, a to jak čistě elektronických, tak takovýdl, v nichž je elektronika kombinována s jedním či více akustickými nástroji popř. s vokálem.
De Manovy kompozice se opírají o stylovou čistotu a logickou uspořádanost
struktur. Připomínají pečlivě promyšlené obrazy, ve kterých je značný důraz kladen
na formálnf stránku a celkový .vzhled·, čemuž podléhá i trefný výběr prostředků
a způsob zacházení s nimi. Velektroakustických skladbách, které na albu převláda
jí, posiluje de Man zvukovou homogennost tim, že samply pořizuje téměř výhradně
z nástrojů vystupujících v té které kompozici jako .živé'". Obě strany - hudebník
{hudebnici} a zvukový záznam - jsou zde vedeny ve vztahu rovnocenných partnerů.
Party akustických nástrojů {z velké (ásti striktně vypsané v notách a tedy poskylujíci jen minimální prostor k improvizaci) přitom kladou na interprety poměrně
vysoke nároky. Ostatně JSOll šité na míru prvotřídním hráčům, se kterými de Man
spolupracuje (flétnista Jorge Isaac, cembalistka Anne de Man ad.) a od nichž i přes
předepsaný part vyžaduje jistou tvurčí zúčastněnost. Pádným důkazem je skladba
Entanglements (1988 - 92), kde si flétnista vytváří vlastn! .ansámbl· přednahrá
ním dvou stop na záznam, se kterým následně vystupuje vživé konfrontaci.
K nejpozoruhodnějším z celého alba patři podle mého soudu dvě skladby: Sin
descanso (Bez oddechu; 2002) a Chordis Canam (Skrze struny zazpívám; 19891_
Prvni vynikiJ svou efektní impulsivností {podporovanou energickým rytmem bicích},

vířením

barev různých typU fleten i ojedinělou imerpretad Jorge lsaata. Ve druhé
si de Man pohral s neirůzoěj~imi možnostmi elektronickeho a akustického využiti
cembala (minimalisticke figury, fortissimové clustery, nasamplované údery do korpusu atd.), které následné propojil vorganický celek. V něm znl funHně i naléhavY
dětský hlasek, pronášejicí slova z názvu kompozice.
Naopak poněkud rozpačitý dojem vzbuzuje závěretna kompozice nazvana Czar
Peter's Creation (2003), ktera - jak předpokládám - vznikla pti pmežitosti 300. vYrOCí založeni Sankt-Petěrburgu (a na teto nahrávce tedy figuruje celkem symbolicky).
ZvlMtě rušivě púsobi její naivní, rusky recitovaný tivod, temattdcy věnovaný PetrU Velikému a nal~ tak trochu plipominajid proIog z konc.enni verze PtokofJe'fOVa Nana HromMo, jehož účinku ovšem zdaleka nedosahuje. Slovanskernu uchu pak zcela
jisté nebudou pň1i~ libě znít ani úryvky z Puškinova Měděného jezdce v překladu do
holandštiny. Až na toto nepří1i~ piesvědtivé .finale- ~k album EIectrified Music
představuje Roderika de Mana jako autora s obdívuhodnym invenčním potenciálem
a s citem pro kompozici.
Vitězslav Mikeš

sora:
re.sort
Plop.
aoki takamasa:

quantum
Cirque.
Ačkoli

se podle některých zlých jazyků zalíná elektronická hudba dávil z kejiho
kmene stale raší zaJíma'lť pupence.. V piipadě recenzovaných nahrávek je kmenem
(nebo spiše kořenem, zálefi na rostlině) .inteligentní techoo- svaté stáje Warp.
pod jehož silným vlivem oba umělci zaonali. S timto zdřevěnéljm podstavcem uf
ale dnes maji spole<neho jen pramálo, oba se odpoutali od téhož a dokázali vykrolil na vlastni, od sebe poměrně dosti odlišné pěšiny. A právě toto uméní odpoutat
se teprve znali originálně smýšlejíCÍho ducha, kterého mnozi ostatni, kmene se
kfetovité držiCÍ současnici bohužel postrádají.
Album Re.sort projektu Sora, pod kterým je podepsaný Takeshi Kurosawa z Kjóta,
pledstaVUje svěží a přirozeně znějící fúzi laptopově poruchomalby a jauových
prvku. Z obou složek map co se týte zastoupeni kvantitativní pievahu bezpochyby digitální hrátky, které se zabarvením a milou náladou zabydlují v sousedství
některých francouzskYch kolegu z labelu Aetive Suspension (zejména projektu
Shinsei), a~k celkový' tón nahrávky udavaJi uklidňujki kousky imaginamiho
barového ansámblu bez dechů. Ať u! přichází ke slovu klidné freestyle ~inelováni,
zvonkohra, jemné klavírni party (Takeshi v mládi hrával, nicméně rozluštit, co zde
sám zahrál a co nasamploval, si netroufám), vYte~ne (kontra)basové .Iinky· (jako
v dojemné závěretné Satelite Towers), střípky field recordings šustotů či ojedinělé
- ale o to ůčinněj~i - smy(ky z kousků hlasO, vždy jsou zároveň přítomny i nenasilné
glitch stnJkwry. Jejich funkci ke nejen zminěné akustickě pfVky neruM obtékat
a dodavat potřebny .šmrnc novosti-, ale komunikoval doplňovat a spoluvytvářet
důvěryhodný celek. což se Kurosawovi da" kupodivu bezkonfliktně. laptopovy
mikrosvět v jeho podaní pracuje s typickou nahodilosti, zatoulanými časticemi
a drobným chaosem s velkým citem pro detail a ústí v pomalu plynouci pfijemne
melodické poloukolébavky, jež desku Re.sort proměňujl v re!axa~nl, nápadité a pod
kůži zalézajiCÍ originálnl dHko.
Aoki Takamasa z Osaky si po vYtetném albu Indigo Rose odskOCil ze znallcy Progressive Form k labelu Cirque Yoshihira Hanna a s novinkou Quanrum ~tí rytrrry.
Předkl.ida devět růzoorodýdl. klid nastolujícich atmosférkkých kusů. vě8inou notně
minimalistidYc:h (např. Frozen Fountain je jen směsí hlasú a ruchti zachycených kdesi
ve Francíij, které s jednou lIjjimkou tak á onak odkazuj; na autoroY\J předchozí tvor·
bu - hlavni ůloha náleží viry narušovaným stridmě VfStveflYm plochám s výraznYm
pocitovým dosahem a již pově8inou známým _trademarkovým- zvukovým rejstří
kům (přičem! několikrát dostává šanci i nerušivý vokál). Ačkoli uvnitř jednotJi..ych
skladeb Aoki v zajmu maximálnfho hlubinného účinku tvrdošfjně odmitá vážněj~í
zvraty a kontrasty, mezi těmito kusy naopak panuje relativně značná rozdilnost.
ke! místy hrani~r a! s nesourodostí. Nahrávce ke tak. v\aslfj spíše kompilaólí než
celistvostí vyznarujicí se charakter. což k.onelně potvrzuje i fakt. že sIdadby pochází
z let 2000-2003. Quantum tedy sice nepředstaVuke jednolitou koncepčni práci a nedosahuje kompaktnl ~ Indigo Rose. avšak jeho složky poodkrývají zase
maličko jina a nerTléně zajímavá zakoutlTakamasova světa: v závěrečné Wasser (na
ní! spolupracovali Norihide Ogurusu a oaisuke Kan) se dokorKe překvapivé rozezní
jen folkoVá akustická kytara...
Hynek Dedecius

soundmurderer + skl:
soundmurderer + skl
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Rewind.

venetian snares:
chocolate wheelehair
Planet Mu.

u

...
u

Kdo by čekal. !e mezi nejžhavější styly loňského roku bude patfit extrémnl synkapicke šl1enství zvané gabba. Superrychle beaty, které dosahuji až rychlostí 300 BPM,
přesto neuchopitelně spletené. mnohem vice znepokojujki ne! pravidelný rytmus
techna, Pro některé čistý hudebni teror, pro jiné dokonalá hudba pro neofašisty (což
je samozřejmě zcela chybná dedukce). Gabba vznikla v Nizozemi někdy kolem roku
1991 (tatínkem ke americký OJ piestěhovarrý do Bruselu Joey Beltram), ale trvalo par
lel než se ro&1i1a po Evropě. V Británii se brutálnfho soundu ujala rave scéna hledající soundtrack ke svému neustále se zrydllujidmu stylu života. Spojila ho s ragga
jungIe. naroubovala na temne zvuky multiploW bteaky a zrychkwaJa a zrychlovala
a zrychlovala. To boh.ů:e1 museli; její falXMci. kteří si pomáhali michaním nových
rychlých drog až k naprostemu vírilliovskému znehybněn; permaneotí rychlosti. Ně
kdy ve druhe třetině 90. let odpadli iti nejdrsnějšr a scena na chvfli zmizela z dohledu.
Bublalo to v ní vlastně pořád a to hlavně v Němed:u, kde vlajku nesli hrdě vztylenou
industriální junglistě Panacea a hlavně berlinsky label oigital Hardcore Aleca Empíre
(Mari Teenage Riol Death Funk).
Revival extrémních podob taneční scény je vlastně dokonale logický. Takzvaná klubová scéna poslednich několik let nemá poslt.lChalům mnoho co nabídnout a návrat
k živelným experimentům ranne raveové scény je osvěžujicím krokem. První se
kupodivu ozvala Amerika. Osobnosti typu Kid606, Cex, Persona, lesser a Jabely jako
TIQE!rbeat6, VlOIent Turd nebo Vinyl Communications pi'ipravovaly u! deKi dobu p(ldu
pro novou zásilku lerstvého hluku. Mezi nejvice citovaná jmena loňského roku patří
pfiznačná přezdívka OJ Soundmurderer amerického junglisty Todda Osboumea. Jeho
Wired For Sound (Violent Turd) nejprve vyseknulo remixovou poetu britskému ragga
jungle staré školy, aby pak s Taddem Mullirulem (alias SKl, Dabrye. James Conon)
otevřeli novou kapitolu breakbeatCM! zběsilosti na společném albu Soundmunierer +
SKl (REWind). Tracky jako 8aIinan a call Da Police využívají nejen extrémně rychlých
smyťek. ale také klasm basove linky dubu, deklamujicich rastamanů nebo Io--fi
safr9lů. Poučeni o některé nove rytmid:é postupy (garage. neo dub) spojuji Soundmurderer + SKl starý junglovY hluk s novým a po zásluze na sebe strhávají pozornost
posluchačů a chválu kritiků.
Kanaďan Aaron Funk alias jediný llen projektu Venetian Snares snáší posledni do·
bou jedno album za druhé na nejroztodivněj~ich labelech. Nejzajímavější jsou jeho
poslední nahrávky na zna~ce Planet Mu, která nepalfi nikomu jinému než Mikeovi
Paradinasovi (neboli ,u-ZiqJ. Na Chocolate Wheekhair funk nezapirá svoje hardcoremě kořeny, jeho hudba je nekompromisně agresivní. ale dokáže také naploo YytJfit
kontrastů mezi zběsitYm rytmem. industriálními hluky a plochami acid jazzO'Jými á
pIimo ambientnimi. Kouzlo obskurností korunuje Funka na hudebního pt'OYOkatéra
~íslo jedna, pravého pokračovatele poseIstvi rytmického virionáře Aphexe Twína.
Scéna frenetických beatů ma naštěstí zatím portlěnlě daleko k apokalyptickému šilenství, které ji posedlo těsně po posledním vrcholu před sedmi lety. Tehdy se ulopila
v drogách, militantnich pózách a ~tných sonických tripech. Přistup dnešnfch neo-gabbefO je mim mnohem pozitivnější. Zmiňme tedy je-ště vynikajkí album Ambush!
OJ Scucla na Rephlex. kde své ~isJované singty vydaVá i Amen Andrews. lajlmavá je
i retrospektiva kariéry ;edné z největších postav gabba jungle pOCátku 90. let Remarca
Sound Mt.nIerer. Nemusíte bYt zrovna zastáncem nazoru. že I'MJdba ma sve posIucha~e předMim zraňovat, abyste si mohli yY5tře1ky neo-gabbistů vychutnal Extrém pro
extrém samotný toti! není vždy jejich hlavnm programem.
Karel Vesely

opuka:

ilyadesmersoúl'onnes'embarquequ'enpleurant
diezweim
die2m@seznam.cz
Obal tohoto vlastním l\ákJadem vydaného alba fll!Sl! kromě zapeklitěho názvu ješté
informací _Thismediumcontainssixtradsofsounds-. Na CDR JICh sice naJdeme o jeden méně. rozsahem však pokryji hodinovou stopaf.
Hudba zlínské dvojice Opuka vycházi z možnosti laptopové elektroniky a ozvěn jak
oldschoolového industrialu tak - ve velmi decentni míře - i noise. Pokud se nemýlím,
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vo.i.d:
girlab
vlastní náklad
void@seznam.cz
Martin .larolim v HV 5103 sliboval příklon svého noiseoveho souboru k mirněj~ím
zvukovým polohám. Konečně se můžeme plesvědót o výsledku. Po stroh)ich a hla!titjch albe<:h Arrle a TotaIeer (letos, zdá se, koneťně vyJdou v Německu) va.l.o zabrousili do světa větší epičnosti a nadsázky. Zmezních situaci aprostředí předchozích alb
nás kormidluji mezi divadelní kulisy. v nichž rozelvávaji láskyplně a s umem podaný
phb8l. Kus strhující. napinavy a vstřícnj, možná nejpřistupnéjM od (omylem phliš
popově smichaného) debutlJ AIoskren.
Snad jen o třech z jedenácti skladeb se dá mluvit jako o "tradičních VOJ.O".
Vostatnid1 můžeme sl~t dosud neobvyklé pomalé převalováni ne vždy rytmicky
zapojenych zvuků (MunueQ, až popově libé harmonie (uvolněná Siotrom) či náznak skřítkovské pitvornosti v Sottog. Titulní skladbu lze pro změnu bez zaváháni
označit za marinu.
Překvapenim je použiti klavíru ve čtyřech skladbách. VU·iram a A-iram bylo dlem
napodobit prostřednictvlm mnoha vrstev ůderu do kláves zvukově možnosti pianoty,
Murtuel a Yzenai klavírni zvuk využivaji jen jako jednu ze složek své podmanive
atmosféry - obě dvě patii k nejlepšim skladbám alba (mym osobnim favoritem je
druhá z nich)... Kiavír je sice použit jen ve čtyřech skladlách. ale jeho duch jako by
prost14JOVaI celou deskou" napsal mi Martin .larolím a mně nemyva, než souhlasit
Neobvyklost spojeni noise - klavir, vyuliti nových zvuků jakož i "přírodní- atmosfé.ra I'Iěktetých skladeb totiž mvaji vzniknout pr~tni nálade. v ní! se plel::vapeni
ze staronového (ale dosud nepoužitého - klavir. moie) a radost z nalezené pestrosti
setll:ávajl s novou a nápaditou interpretaci provéi'ených zvukovjch východisek. .lak
se zdá. v divči laboratoři dospěli Va.l.D k vrcholu.
Petr Ferenc
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peteris vasks:
symphony no. 21 violin concerto ..distant Iight"
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zemi na východ od nás jev oje<f~ 0Ukazem mohou bYt dlla Estooce ANo PaIta.

Zl!

UteVCe SronilJSe Kutavióuse, Ukrajince Valentina SílYestrova, ale i rmohýdl da&ídl. Do
tohoto V'jtčtu patři také jméno Pělerise Vaskse (·1946), v současně době ~
pas..." ~lj!'" hOOby.
Vasks se přiklonil k tonální hudbě na počátku 80. let ale mezinárodmho uznáni se
dočkal teprve v dekádě následujíd. Nemalý podll na tom měla vydavatelská podpora
Edition Schon a zcela jistě i známi interpreti, kteří začali jeho skladby zařazovat do sveho
repertoáru (dirigent Juha Kungas. houslista Gidon Kremer, violoncellista David Geringas..
Hilliard EnsembIe atd.). Dnes je každé Vasksovo ~ dilo netrpělivě očekáváno hudební
veřejnosti a ~nou vyc:házi poměrně brzy také na CD, což ptati i v případě jeho Symftne Č. 2 z roku 1999 a KoncernJ pro housle a orchestr "rala gaisma. (Vzdálené 5YětIo;
199n. _"...,fmk.;_o..oo.
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na koncertech použivaji syntezátor a (Inu. laptopy jsou drahě) PC. Zvuk je vět!inou
koYové zastřený a trochu odtažiry, na rozdll od digitálních stavil benite nělcterýdl
laptopovjch manipulátoru!&k pevně .stojl na zemt, ma svoji hutnost a .vahu·.
StaVba jednotlrvyd1 (patrně bezejmenných) skladeb je velmi jedl'lOdt.Kha a ocMji
se od možnosti poátačověho obráběni jednoduchýdl rytmickjch figur. .Nl!JpriJhltdněj~i· (a ne;delŠl1 je hned ůvodni sedmM<timinutový tra<k: jednotlivé motivy
ovMdnou prostor, chvili jsou všemožně modulovány a nakonec prolnuty dal~jm
motivem. s nimž bude zacházeno stejn~. Nic objevného. řekl bych. DalJi ttveóce
skladeb již ukazuje mnohem lajimavéj~i tvář. ~ísro dvě rozviji jediný motiv, který
po devíti minutach .zpracovávani" Zl! strohé jednoduchosti dospěje až k .OSUdové" pompeznosti, ?.isto tfi do střídáni jednoduchých rytmO vnese trochu nepravidelnosti a vzdálenych ohlasů world music. Postední dvojice skladeb je nejlepší.
Prvni z nich, jejíž drobivý basový motiv je pomalu doplňován náhodně přicháze
jícimi zvukovými střipky, v závěru vrcholi volně plynoucími akordy analogového
syntezátoru zcela v duchu psychedelie konce ~edesátých let a trochu připomíná
polskou Job Karmu. Závěretny, osmiminutovj (a nejkragij track stoji na vzdu~
něm motivu podoboěm ziKátll:u skladby skupiny MoIoko Day For Nighl (známě
i ze soundtracku k filmu Samotáři), pod nimž se ve ~~ich polohac:h odehrává
pipaní. skřípání a dids & (uts dŮYffiIě marně od většiny surfaffi na laptopově
vlně. Kombina<e typických zvuků lane01i pop music a Iaptopove "chrOlJstačky" je
překvapivě chytlavá a ěterrl.i. Tady klobouk dolů.
Za nepoměr délky a objevnosti prvni skIacIJy Opuka sice ztrád květinku. od 01.ilé
skladby ml se však její album jen zlepšuje. DoposIoochejte jej.
Petr Ferenc

tyšsku, a .progarr1ClIIě. te:ty spiatýdl s nárt:óli tematikou. Neni třeba se však obávat
patetického opěvoYání národa ~ ~ ve sIovnich komentáiich se frrn Vasks čas od času
nevyhne). Vasksovi je totiž rmohem bli8i - řeáno pojmem hansl"dovskě estenKy 19.
stoleti - hucI>a absolutní. ~ bez konkrétního programu. Ono sepěti s národem je v rM
pak proklamováoo velice obezřetně, předevšim skrz osobitě zacházeni s intonacemi 10tyšskYch lidovýdl písni, Ictere tu ctychaji zmnohYch melodid:Ych I1'IyŠlenek (např. půvabná
quasi lidová meIoďle V samém závěru Druhé symfonie). NepieslechnutelnYm důsledkem
infiltrace IotyšskEho folklóru do Vasksovjdl skladeb je i lyrismus. jeden z nejcharalcteris~ rysů IiOOve tvoiTvosti baltsk)Ul Modů vůbec.
0niIá symfonie jiedstavuje oproti prvni Vasksově sIdacIlě v tomto žárvu z formálniho
hIe<isI<a "" """""'i "'" Jejl jE<iná. p/i>l"'" <ty;icetiri""",," "''' ..,.ma,; Z ternaIic:keho rnateritIIu dvou Ú'JOlňCh myUenek: hyrmid:ěho ~ v SOI'1OI'1'Wn orchestru
a jen'ně vlačné 00Iasti mJJěho tl!matlJ. .Jejidl kontJast pak násll!<W lriuje i n.ilalbou
~ sldacbf. CeIkoYě vyzrr/!rM 0r1Jlě symkrie se nese v duchu neoromantic-

s"""""""""""""

kid>"'- _ ... ........, _
Omnrijo .....
Sos1alzM<e0 Jánise _ " ' """,v","..;m_

_.(pop<.""""'"v dí1e tvaje také vem efektni instnmentace, která v Jederr6
navazuje). VeIrou
(johu

MJkomaIebnost ordlestraIníc:h přirolilic:h scenérii sevef5kYch autorů.
HousIovi koncert (stejné jako symfonie jeOOovětý) je skIacI:Jou vice meditativní. Již
samotnY podtitul vzdáleně svě1lo JXlUkazuje k jakési nostalgické zahloubanosti (.Vzpl)mlnky z dětstVi a zároveň třpytíd se hvězdy, vzdáleně miliony let-, jak se vyjádřil Vaslcs.).
Ht.Jdebně je toto dl10 ř~ jako symfonickY tok.. ve kterém sólove housle majl sice
vfsadní postaveni. ale jeji<:h part je plně podřizený výrazu ado pIytkě virtuozity neupadá
ani v kadencich. I ples vYsJovnou Iyrimost a dominantni zasněnost sklach3 nepostrádá
dramatid:é morneoty {J:iedMim v dynamické středni (ásti v quasi tanečním rytmu),
Ictere á!ři eIegidoo hIadioo. 0bčasnY zavan sentimenw nezni nijak: pod>iz:ivě. naopak
vlwsně koresponť.uje s abllOSférou Koncertu.
NatvávkaobouVasksovýdlskladeb skýtá přIje'mý zážitek. Své si na rí najdou jak: nároč·
"'i'I-. lak ~ _
po.tJikun. Jejl cemost
i oie<iněIá illterpletace. laskvěIa se w fiedevširn osobnost Johna S~ který se
v př1)acIě pl\'I'M sk1aI:bt představi v roli cWigenta, vHou5kM!m Iconcertu se pak. namJru
ótIivě 2hostiI sóIoveIlo partu.
Vítězslav Mikei
připominá

OSla'" """""'"

neutrino:
seance fiction
Mulonic.
Hrade<ký projekt Neutrino, který loni v prosinci zvftězil na Malé Alternativě (HV II
04), nyní předkládá velmi zdařilou, na vlastní značce {www.mufonic.net}vydanou
kolekci sedmi skladeb zvěčněných na pěkně vypraveném černém CDR.
Jak jsem v minulem čisle psal, Neutrino produkuje pomalou, tichou a zvukově nepře
sycenou hudbu, již by ze v~ho nejvice pauně slušelo označeni downtempo. Jednim
de<:hem však můžeme dodat ambient a s trochou nadsázky snad i minimalismus.
Největšim kladem rytmicky bezezbytku pravidelných tracků je opatrné (téměř
lékárnické) dávkování barevně zajimavých ingredienci, neuspěchanost a zádumčivá, dá se řici introvertní hravost. Skladby se neženou k cíli, ale spíše
jemně odtikávajl a jejich pomalu obohacované rytmické vzorce tvoři zajímavě
subtilní kombinace stále zřetelně odlišitelných výchozich zvukových zdrojCl.
Neutrino nevyrábl mnohastopou skrumáž, ale napomáhá trochu odtažitým,
přesto vřelým setká nim. Jeho hudba se nese ve znameni ai opatrnické touhy
po krystalicke průzračnosti.
Tu na několika místech kazí .party-ově" klišovité beaty syntetických bicích. Nastupuji sice jen sporadicky a ne nadlouho, osobně bych však jejich absence ani
v nejmenším neželel. Zdá se mi, ie náladě alba zbyteéně přistřihují křídla. Adomnivám se, že o navození určite atmosféry jde Neutrinu mnohem vice, než o roztancovávání zábavylačných teenagers.
Petr Ferenc

radio tarifa:
liebre
World Circuitl PJ Music.
Jsou tři: znamenitY perkusista, znalecký archivář a tudíž dvorní dodavatel hudby
Faín S. Dueňas, textař a zpěvák Benjamín Escoríza z Grenady a Víncent Molino,
původem Francouz, leč nezřízený obdivovatel arabské hudby. Sešli se v dvaadevadesátém roce a když se jich ptali, co budou hrát Faín odpověděl: .Sedněte si
vTarífě před kavárnu a rozhlédněte se. ZjistitI', že jste se ocitli uprostřed křižovatky
obnášející veškerou bohatost kultur, kleré skrz ní procházeji na ceslě do Afriky,
Středo moři, Evropy i Středniho východu. Naše skupina Rádio Tarifa bude symbo-lem takové křižovatky.·
Pojmenovali se Radio Tarila a teprve dávno potom, co jim vy510 debutové album
Rumba ArgeHna, zjistili, že v malém městečku Tarifa, odvěkém strážním místě
Gibraltarského průlivu, ležicím na nejjižnějšim cípu ~panělska, existuje rozhlasová
stanice. Jednoho dne jim totiž jeji majitel a zároveň jediný speaker zatelefonoval
a chtěl po nich ono cédéčeko. Poslali mu ho a přitom se dozvěděli, jak své rádio
provozuje: pustí hudbu a jde na pivo. Ateprve kdy! za nim přijdou posluchači, že
rádio ztichlo, vstane a jde vyměnit desku. Prostě klídek. Když se to tak vezme kolem a kolem, dá se něco podobného vztáhnout i na hudbu Radia Tarifa: přestože
hraje hudbu rytmicky žhavou jak rozpálená kamna, vyzařuje z ní dávný klid zvolna
ubihajiciho času maurských tarifských uliček.
Vedle mnoha vlivCl - nelze zapomenout na středověkou hudbu - .stojl a padá
modálnl pojeti skupiny také s bohatě strukturovanými rytmy, v jejichž původu
se zrcadli historie Iberského poloostrova·. Ač ji reprezentuji výše jmenovaní, na
koncertech a ve studiu je doprovází celá řada vynikajících muzíkantů z mnoha
koutů světa. Tři doposud vydaná alba odbornici vychválili do nebes, učarOváni
jejich nevídanou pestrostí a barevností, kterou je kapela schopná se vší parádou
přenést i na pódia. DRadiu Tarifa se už delší dobu mluvi jako o jedné z nejlepších
koncertnich kapel světa ~ koneckonců záznam z kanadského turné vycházející na
živém albu Fiebre byl zařazen mezi sedm nejobdivovanějšich nahrávek world music
za loňský rok.
Je to především koncert Faína S. Duenase na darbuku, Sebastiana Rubia na konga,
basisty Davida Purdye a Amira Haddada s arabskou loutnu oud; ti to všechno ženou
šneným tempem dopředu, až jim Vincent Molino s flétnou ney a Jaime Muela se zob·
cov(}u málem nestačí. Flamenkové rytmy buléría, rumba a siguiriya dodává kytarista
Jorge Goméz, drtíci hezky zostra i elektrického fendera. Anad dm všim se po vzoru
flamenkových mistrů naparuje drsňácký, arabsky chraplavý hlas Benjamina Escoriza.
Valná část z tuctu skladeb pocházl z alb Temperal a Cruzuando EI Rio, ovšem tady
z nich vyzařuje bezmála dvojnásobná energie a máte-Ii v tuhle chvni pocit, že byste
se měli s hudbou Radio Tarifa seznámit, není ideálnější příležitosti než přes toto živé
album. Koncert kapely jsem měl možnost osobně protančit, leč vloni v létě v kanadském Torontu bych chtěl být Tam se musely dít divy.
Mi Moravčík

tEóRia OtraSu:

nosferatu
Animartis.

"
""
N

Vytvářet

živý hudební doprovod ke starým němým filmům se v posledních
letech stalo mezi alternativnimi (v nejširším smyslu slova) hudebníky téměř
módou (mohou-Ji takoví propadat módním vlnám). Na loňské Alternativě
představilo seskupení tEóRia OtraSu svůj doprovod ke klasice hororu - filmu
Nosferatu - symfonie hrClzy Fríedricha Murnaua (1922), který se dočkal také
svého vydání (byť v limitované edici). Při recenzi jiného počinu t. O. (Bábkový
režim zvuku, HV 5/2003) se objevil problém posluchače poslouchajíciho něco,
co je určeno k dívání, a stejně tomu je i zde. Ve srovnáni s Bábkovým režimem
se však Nosferatu poslouchá o poznáni snadněji - jako by ůcta k velkému tvůrci
nedovolovala hudebníkům pustit se do tak divokého míchání poloh. Lze to také
chápat jako snahu o přiblížení se atmosféře filmu nebo poctu hudebníkům, pro
něž bylo takovéto hrani na počátku stoleti zdrojem obživy. Kostrou hudby jsou
hudební modely oposlouchané ze starých filmů: strašidelná tremola violoncella
(Jan Kavan) a houslí (Lucia Vadelová), romantické klavírní (Julius Fujak) rozklady
nebo pro odlehčení barový rytmus kontrabasu (Martin Kalinka). 2enský zpěv bez
textu (opět Lucia Vadelová) nemůže nepřipomenout GlassClv Pád domu Usherů.
Všichni hudebníci na .své nástroje kromě hraní vyluzuji různé skřlpoty, vrzoty
a šramoty, čímž se atmosféra stává ještě strašidelnější. To vše doplňuje OJ Fero
svými .vinylovými palimpsety~ - decentním praskotem desek, zkreslenými hlasy,
elektrickým cvrlikáním. Jeho výboje vytvářejí k nostalgické hře ostatních protiklad, a ač se drží spíše v pozadí, dělá celek o kus zajímavějším.
Hudba se zde dobrovolně staví do role doprovodu kfilmu, nesnaží se o víc než o atmosféru a k jejímu dosažení šikovně využívá klišé minulosti. I při poslechu CD bez
filmu má člověk pocit, že se kolem pohybují podivné stíny..
Matěj Kratochvíl

duševní hrob:
greatest hits 1977-1981
Black Point.
Skupina Duševní hrob vznikla začátkem sedmdesátYch let a zabývala se výhradně pořizováním domácích nahrávek. Tvořili ji pozdější zakladatelé slavného Precedensu Jan .Sahara· Hedl (zpěv, kytara, texty) a Martin .Dr. Zawrach" Němec
(především klávesy). Své převážně improvizované nahrávky dvojice označovala
za alba a vyráběla k ním obaly .vinylové velikosti. Takových "alb" pánové vyprodukovali pět. Prvni dvě se ztratila již během existence souboru, z dalšich tří
vznikl přítomný výběr, který poprvé vyšel v osmdesátých lete<h na samizdatové
značce Mikoláše Chadimy Fist Records.
První čtveřice alb byla výsledkem občasných hrátek se zvukem a improvizovanými pisněmi, jejichž texty spatra chrlil Hed!. Nutno říci, že většina
produkce podle toho vypadá - humpolácké řezání do kytary, nezvládnuté
drsňáctvl ve zpěvu, chaos. Ale najdeme zde i několik perliček. Zpověď movného gaučíku na ploše sedmi minut přináší příběh kusu nábytku a jeho cesty
dějinami, Balada je syrově podaný monolog příslušníka VB k prostitutce,
Telefon, kostely, cokoliv pak prvotřidni androšský hymnus. (Ke kontaktům OH
s undergroundem: 1. Hedl byl chvíli členem DG 307; Z. Vúnoru 1976 byl na
Druhém festivalu druhé kultury v Bojanovicich nekoncertujlcí Duševnl hrob
představen prostřednictvim nahrávky.)
Posledni album skupiny - Za málo peněz (19B1) - bylo nahráváno studiově
a dvojice se na něm obklopila několika hosty. Nejdůležitějším byl asi Mikoláš
Chadima, který během nahrávání zastával i úlohu producenta. Písně i aranžmá
byly předem připraveny a dá se říci, že tato závěrečná fáze skupiny byla před
zvěsti raného Precedensu (který si z tohoto alba do začátkCl půjčil několik pisnO.
Hedlův zpěv je mnohem jistější, skladby přestaly být nekonečným omíláním jedíného riffu, nahrávku zpestřuje saxofon a bicí. Za velmi dClležitý prvek v aranžích
považuji elektrické pípáni tolik podobné kdysi všudypřítomným maringotkám
s hracími automaty, které nad Hedlovými texty povlávajícími mezi ponurou romantikou a chlapáckým sarkasmem v2tyéuje trpké znamení doby. Album Za málo
peněz právem tvoří celou polovinu Greatest Hits a je asi tím jediným, co z tvorby
Duševního hrobu nezestárlo.
Petr Ferenc
M
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ehlerslsuchy/hautzintger:
soundehambers
fSTAU8GOLDJ
CD Soundchambers, výsledek letních

improvizačnich

seanci

tom hamilton, mike silverton,
al margolis:
analogue smoque
IPOGUS]

vitamins for you:
j'm sorry for ever and for always
IlNTR_VERSIDNj

trojky Ekkehard Ehlers (laptop). Joseph Suchy (kytara)

-E

a Ffanz Haullinger {lIubka}, zachycuje hudební složku Pokud vas bavi surreillistické a lehce obsesívní texty sloardlnektonicko-graflcko-zvukové instalace v parku Museu žené z řetězců historek, vzpomínek a dal~ích roztodivných
5erralves v Portu. Petice pomalu plynoudd'l ambientnich produktů proudu vědomí, jste na spriivné adrese. Musíte
kompozic dokazuje, že prorůstání živých nástrojů s digital- ov~em disponovat velmi ~irokou anglickou slovni zásobou
nimi technologiemi již dnes může znit naproSto přirozene - asociace a slovní hříny Mikea Silvertona to často vyžadují,
i kdy.!: se najdou i pfíklady přímotařej~í inspirace: .What to
a kompaktně a že budoucnost experimentálniho hledačství
bude zřejmě patřit predev~ím elektro-akustickým sféram. Do with Loose Buttons: K~p them in a dear glass lar. Vou
never know.' Texty ov~em bohužel nejsou přiloženy a lze je
Ehlers hru svých kolegů zpracovava v~tšinou nápaditě
a poměr vstupů udržuje v příjemné rovnováze, díky čemuž proto vychutnat jen prostřednictvim Silvertonovy melodické
monotónni deklamace podkreslené jemnou elektronikou
~ deska stavá jednou z nejpřístupn~j~ich ukázek laptopové
Toma
Hamiltona a Ala Margolise. Kdo vydrží celých sto
improvizované hudby.
(hd)
minut (dvě CDI), vyhra!.
(th)

Tento debut z kanadskýdl plání se sebevédom~ vďeňuje do
spoletnosti severoamerických projektů Dnte!, Telefon Tel Aviv
nebo Manitoba operujících na hraně elektroniky a kytar. $eplaný hlas, neobyčejně ~íroký rejstiík samplů a hlavne zvla~tní
mvba pomalu plynoucích ale bohatým vývojem p~nícich se
skladeb (většinou zavrSených výraznými ba>ovými partiemi)
z alba dělají velmi svěže a blizce voníci kvetinku. To ~k
plali jen do desátého titulního kusu, který se nepochopitelně
propadá až na úroveň ubohého I:flOuráni.
(hd)
max riehter:

the blue notebooks
[FATeAT 1130701]

j - - - - - - - - - - - - - - - - - - - { - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J V~tšinu hudby z tohoto CO jako bychom už někde slySeli, přeanthony braxton:
solo (milano) 1979
(LEO REeORDS]

různi interpreti:
oneonone
[EMPHASE RECORDS/AUTOPILDT]

Sólová hra zásadni postavy jazzové scény v Milán~ před
pětadvaceti lety. A dodnes nepozbyla nic ze své svě
žestí, neboť Anthony Braxton zde v deseti kompozicich
předvádí neobvykl~ doblOdruhtví možnosti své hry na
saxofon a tyto kompozice jsou ukázkou toho, jak může
znit intelektualní a bravurní hra osamělého hudebníka.
Nejedná se ani tolik o improvizované kratké akty, ale
o promy~lené skladby s otevřenou strukturou schopnou
proměny. Na záznamu koncertu z Milána lze sledovat
postupné rozvijeni původniho napadu se značnou na·
bídkou možnosti cest, po kterych je lze se vydat. Jistota
hudebnika zde nezna mezi a zabraňuje poznat, kde konti
stanovený koncept a začína samotna improvizace - výsledek je natolik konzistentní a intenzivní, že tápáni ti
hledáni a změna tempa přechodu je zde nepoznatelna.
Metaforicky řečeno: Braxtonova hra je jako silný vodopád z jediného prilmínku vody.
(ljI

Guido Móbius, v~estranný německý muzikant a vydavatel
Emphase Rec., Sl' uminul do sólOVÝCh akcí jednoho na·
stroje - a to nikoli pouze íako autor. nýbrž předev~ím jako
osnovatel řádky 7' singlů s pojmenovánim Emphasolo.
Ale s jídlem rostl' chuť, takže po pětí mini-opusech vydal
sampler Oneonom.', na němž poskytl prostor dvanaetí
kolegům, kteří tu v rozmezí od jedné a pól do čtyf a pal
mínuty experimentují s možnostmi jediného zvukového
zdroje. Nejde totiž jen o nastroje (z nkh jmenujme flétnu,
vibrafon. hlas, baskytaru nebo housle), ale třeba i o kotku
či čmeláka v celofanu. Zní tO poněkud extravagantně,
av~ak jistý zámysl je tu splněn: odhalit neotekávaně zvukově ~ance s naprostou lIansparentností. Vtomto ohledu
je asi nejzajimavejM flétnistka Anne Laplantine, které jíž
Emphase připravuji samostatné album.
(zks)

1------------------1 warren burt:
lali puna:
faking the books
IMORR MUSle]
Elektro·indle·pop německého projektu Lalí Puna vedeného v Koreji narozenou Va!erií Trebeljahr a hypl!rilktívním
Markusem Acherem Oinak Tlle NO!'Nist nebo Tied & Tickled
Trio) patří mezi nejztiiivěj~í Morr klenoty. lietí deska Faking
Tlle Boob nabizi několik energittěj~ich kusů (což potHí
zejména nav~těvniky jejich pražského koncertu S. kv~tna),
ale jinak ponecháva vše při stilrěm: citlivý (misty až malitko
stydlivý) zpěv hladí, chytlavě rilfy i refrény vábí, drobna
elektronika ~imra. Jen s intenzitou o něco menší než u před·
chozí ScaryWorld Theory.
(hd)
absolute zero:
crashing ieons
[RfR]
Britská trojice (vznik 1979) ve složeni varhany + zpěv,
baskytara, bici představuje čtveřici dlouhých dynamických
skladeb s velkým podilem improvizace. Za zmínku stojí
boosterovaná agresivní baskytara Enrique Jardinese. skvěle
zvládnutý vokál Aislin Quinnové a to, že bubeník Pip Pyle
působíl ve hvězdných psychedelickych skupinách Gong ti
National Health. Spacerockový tah album ilni na okamžik
neopustí, nekolik (spí~e malo) překvilpujicich zpestření
(etno názvuky. zvukové efekty) Sl' tu takě najde. Reklamní
letak slibuje ozvěny cantelburské scény smichané s rockem
vopozici il jeho následniky, Magmou, Zappou, post·rockem
atd. atd. Většínu z toho jsem hledal marně.
(Pl)

harmonie colour fields

IPDGUS]
Název alba odkazuje ke colour field paintíng, malíř
skému stylu (ktery lze pokládat za odnož abstraktního
exp/esionismu), lehož nejdůležitěj1ím reprezentantem
byl Mark Rothko {1903·1970}. Skladatel Warren Burt Sl'
v sedmdesátých letech podobné jako LaMonte Voung ti
Charlemagne Palestine zabýval prací s drones. novinka
pfiná~í pětici pOČítačových ku.ů zkoumajících mikroto·
nální harmonické vztahy. Výsledek je poměrne bohatý na
zmeny. zvukově vstlicný, bzutívě popový.
(pf)
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the remote viewers:
sud den rooms in different buildings
[GES]
Jhe Remote Viewels jsou ilnglickým triem tlí saxofonů (alt,
soprán, tenor) doplněným efekt/onikou. Pro jejlch hudební
aktivitu nějaké označení je nadmiru obtižné. neboť rlichni
tři hudebníci kl' své akustické hře přistupuji nadmilu dekonstruktivně - hru nastroj použivají se záměrem jejího dalMho
elektronického rozpou~těnl ilŽ k výslednému zvuku, ktery
stopy původních materiálů posunuje až k samé hranici
nerozli~itelnosti. Tedy Udné saxofonové exhibice dlouhých
sól, ale tvůrti proces komunikace elektroniky (ředidia či Ží·
raviny) a dechu s lidským hlasem (matNial). Intenzivní, hlu·
kové, volné plochy se Střetávaji s imaginatívním lyrismem
ženského hlasu a digit.ilnimi beaty s jetídmi frekvencemi.
Příjemným zpestřením je také velmi osobitý remake písné
Ghosts Davida Sylviana.
(Ij)

devším u Phila Glasse a zástupu jeho epigona, ale v některY<h
klavímích partech se na chvl1i vynoři i takový Erik Satie. Smyt·
cové kvarteto. jemna elektronika. klavir, lTOCha deklamace
sametovým ženským hlasem, and~lskY sbor. .. Jako celek
přÍjemný easy nstening, lze použit jako nevtiravou kulisu, uratě
by dobře fungovalo jako hudba filmu.
(m)
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apparat:
duplex
[SHITKATAPULTj
Oblast 10M (metodické melancholické elektroniky odkazujíci
kWarp klasice) trpí nánosy pň1i~ předvidatelných klonů, nic·
méně novinka berlínského projektu Apparat vykazuje atribUty
!afránu. Syntetické atmosfěrickě motivy podložené roztěka'
nYmí breakbeaty tu a tam výletně dochucuje saxofon nebo
\:ytilra (méně dlutně pak vzácný vokál) a panuje napaditost,
vyvaženost přísad a vysoká působivost. Deska takřka bez
nových plVků, převratných postupó, piekvapení v naladach...
jen nezpochytmitelný holý talent
(hd)
eollective 4tet:
synopsis
[LEO REeORDS]
Vobsazení trombon, klavír. perkuse a basa nahral tento jaz·
zový kvartet své čtvrtě album. Jedinou jistotou alba je snad
nalepka jazz, a to v ~irokém rozpl!ti žánru jako takového:
nalezneme zde jak výboje směrem k lree jazzu takových Art
Ensemble of Chicago. tak j hře Archie Sheppa, Cecila Taylora,
ale idlouhým plochám tichých a meditativnich improvizací. Ale
přes v~keré sklony k volně hudbě a silnYm momentum napětl,
stale ješté u CoUeaive 4tet nelze nes~et vlív klasického
hard·bopu. Oivoka rytmika, plná neurotizujících zvratů, klavír
odkazujicí zpět až k alOnalitě Druhě videňské ~koly a uvážená
trombónova sóla zaručuji, že album Synopsis jl' neurotizujicim
tyglikem promen a intenzivním mezikontexlOvým fre!' jazzem,
možná již trochu známým, ale přesto velice živým.
(Ij)
c1ear horizon:
c1ear horizon
[KRANKY!
Oevítiskladbový vy.;ledek korespondence mezi britským Da·
vem Pearcem (alias Flying Saucer Attilck) il jeho americkou
napodobovatelkou lessicou BailiH (té u Kranky ~Ia již tři
illba) nijak nevybotuje z kontextu jejich post-rockového
sólosnaženi. Feedbackem rozosliené kytarové plochy se
rozplývaji ve white noise písku a pov~ginou dale snistaji
s lo·fj folkovou ~panělkou doprovázenou zasněným zpěvem.
V mysli yYV5táva zaprašeny duch low ti ranné EOST. jenže
u poslední Open Road s jednoduchým beatem a ještě jednodu~~ím klavírem té jednoduchosti o~t propadáte.
(hd)

Pomáháme pečovat
o zdraví sólistek i hiphoperů.
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