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VáŽení čtenaŤi,

konec roku je sezónou festiva1ů a tak je
toto čís1o věnováno převáŽně jim.
V posledních letech si některé z nich zís-
ka1y pozici barometru hudebního dění ve
sých oblastech a podstatně ovlivňují naši
zkušenost s aktuálními směry hudebního
vyvoie. Je jIŽ možné se zabyvat iejich smě
řováním a hodnotít klesající či stoupající
úroveň. Nabízí se srovnání festiva1ového
dění v různých žánrech. PraŽsk}ím
Maratonem a brněnslolm Meetings je
Zastoupena hudba váŽná, na opačném
pólu stojí Industriá1ní festival anadŽánry
stojí šíroce rozkočená A]ternativa'
Zajímavý poh1ed na to, jak se dě1á

,,institucionďi zov aná avantgatda''
pos1qtu]e rcpoftáŽ Terezy Havelkové
z festivalu Next Wave v New Yorku.

Samozřejmě nejen festiva1y Živa je

hudba. Fejetonem Andrzeje Ch1opeckého
se dotkneme udá1ostí, které před nedáv-
nem hýba1y Po1skem a které dosta1y
soudobou váŽnoll hudbu do centra
pozornosti médií. ,,Boj o Pendereckého'' se
na něko1ik ýdnů sta1velhiirn tématem.
Titulní strany deníků nejsou ale až Iak
dtieŽIlé. Vnucuje se spíše otázka, zda 1e

u nás někdo ochoten btátse za hudbu či
proti ní s takovou vehemencí jako tábory
Pendereckého kÍitiků i zastánců.

Hlamí osobností tohoto čís1a je

Meredith Monk. Tato dáma
_ 1etošní jubi1antka - v Čechách zatím
mnoho rozhovorů nepos1qrt1a a tak nás
velice těší, Že várnmůŽeme nabídnout
původní interview.

Do nového roku vstupuje náš časopis
silnější o několík stran. Získa1i jsme tím
více prostoru, abychom moh1i přínášet
důkazy o tom, Že současná hudba není
v krizi, iak se občas ozyvá, ale že se y ní
stále ob|evují věci hodné pozornosti.

Přeji vám krásný rok 2003 a těším se
na setkání nad příštím čís1em HIS VoICE.

tl,ty /{'r'-8 1
Matěj Kratochvíl

Potěšilo nás, že britský The Wire si všiml
rukavice, kterou sebral HIS Voice: reagovali
jsme na permanentní ýzvu k zaslání osob-
ního aktuálního Žebříčku. V prosincovém
čísle se opravdu objevil, spolu s žebříčky
z makedonského Skopje a obvyklého vnit-
roredakčního příspěvku. Do patnáctky' jejíŽ
plné znění přetiskujeme, jsme vlastenecky
vřadili tři domácí položky: archivní snímky
oldřicha Janoty s Pavlem Richterem
a Lubošem Fidlerem High Fidelity' snímky
dua Tílko (tj. Novou improvizovanou tvorbu
členů skupiny Sledě, živé sledě) a svébytné
písničkářství Muzikanta Králíčka _ Íilmaře,
herce a hudebníka Petra Marka (viz nový
film Láska shora, nenávistně traktovaný
konvenční deníkovou pub|icistikou)' který
v izolaci od jakýchkoli komerčních struktur
či koncertování vloni vydal desáté sólové
album Emotýl. Proč tato volba, není těŽké
uhodnout: hledali jsme hudbu, jež můŽe
zaujmout předplatitele Wireu z druhého
konce světa.

X Ke svému sedmému číslu se dopracoval
svérázný časopis s názvem careless talk
costs lives (snad ''Lehkomyslná řeč stojí
životy'')' který si dal do vínku bizarní úkol:
zničit hudební publicistiku' Tím není zvlášř
nostem konec. První vydání magazínu, jeŽ
založtl bývalý redaktor Melody Makeru
Everet True, mělo pořadové číslo dvanáct
a každý nový výtisk má číslo nižší.
,,odpočítáváme od dvanáctky a douÍáme,
že až se dostaneme k jedničce' nadobro
zlikvidujeme hudební tisk' Pokud ne, zna-
mená to, Že jsme selhali." hlásá True'
Současná publicistika ho znepokojuje
nedostatkem vzrušení a upřímného zájmu
o hudbu, o níž má pečovat. Casopisu se
zřejmě daří, jelikož sedmé číslo (tj' #6) je
první, které překročilo regionální charakter
alze jei sehnat po celé Velké Británii. V led-
novém vydání naleznete články Liars,
Mudhoney nebo Boop Bip & Dose one.
Prezentaci měsíčníku naleznete na adrese
wvwv.carelesstalkcostslives.com

X Zřeimě nejzásadnější hudební měsíčník
současnosti, zmíněný The Wire, vstoupil do
nového roku s novými internetoq7mi strán-
kami (www.thewire.co.uk). V době uzávěrky
ještě nebylo jasné, jak budou Vypadat, ale
vše nasvědčuje tomu, že prestiŽní časopis
konečně získá i adekvátní internetovou
podobu. Stará verze sice nab2ela řadu zají-
mavých textů, avšak výhradně z vyproda-
ných čísel. Nedávala k disposici žádné
aktuální ukázky a nejnovější článek k volné
mu stažení pocházel z roku 1998'

x NoVé podoby se jiŽ dočkal Arts Journal
(WWW.artsiournal.com). lnternetový maga-
zín přináší každý den odkazy na nejdůleži-
tější zprávy z oblasti vážné hudby, iazzu,
tance, divadla či architektury' Velmi praktic-
ké stránky vytvořil na přelomu září aříjna
1999 bývalý novinář a klasický pianista
Douglas J. Mclennan. Během následujících
tří let vybudoval oblíbený servis, který
každý den vyhledává nejzajímavější články
z více jak dvou set zdrojů od New York
Times po The Scotsman' Součástí bezplat-
ných služeb je e-mailový zpravodaj, který
odebírá zhruba šest tisíc čtenářů.

XZávěr roku bývá tradičně ve znamení růz-
ných anket a žebříčků. Padesát nejlepších
alb za rok 2002 například vybral The Wire
a rakouský měsíčník o jazzu, blues
a world music Goncerto rozdělil své
výroční ceny dokonce do patnácti katego-
rií. Zqímavé jsou výsledky V oblasti Íolku
a world music, kde se nejlepší kapelou
stali Vasilic Nenad balkan band a nejlepší
album natočili orchestra Baobab (titul
Specialist in all styles).

Zcela ojedinělý Žebříček sestavuje server
Metacritics. Jak název napovídá, stránky
shromaŽd'ují kritiky a recenze z velkého
množství časopisů a vytvářejí u každého
sledovaného alba jeho celkoý průměr. Pár
dnů před koncem roku se o první místo
dělili Queens of the stone age (album
Songs Íor the deaÍ) a Tom Waits (Alice).
obě alba získala od kritiky v přepočtu 89 %.
Následuie novinka od The Roots
(Phrenology, BB %, výsledek se zřejmě
ještě změní až redakce zpracuje nové
recenze) a Rona Sexsmithe (Cobblestone
runway, 87 o/").

V historické tabulce, která se buduje od
ledna 2000, patří Queens of the stone age
a Waitsovi třetí mÍsto spolu s The Strokes
(album ls this it?). Celkově nejúspěšnější
jsou Outkast (Stankonia,96%) a Bob Dylan
(Love and theft, 93 %).

X Ješiě jednou k anketám: existují i výběry
nejlepší hudební publicistiky' Jason Gross
z Perfect Sound Forever, o němž byla zmín-
ka v předminulém glosáři, vybral pětadva-
cet nejlepších článků o hudbě (všechny
jsou dostupné na.internetu skrze www.
rockcritics'com). Casto hledá ve velmi
nekonvenčních zdrojích jako třeba v e-mai-
lovém diskusním fóru Johna Zorna.

Ve svém snažení nezůstává Gross sám.
Nakladatelství Da Capo pokračuje třetí rok
ve vydávání sborníků nejlepší hudební pub-
licistiky dle soukromého výběru nějaké spi-
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sovatelské osobnosti. Po Peteru Guralnic-
kovi'á'Nicku Hornbym se editorem stal spi-
sovatel a kritik Jonathan Lethem. Dvacet
osm esejí pochází od uznávaných autorů
(Greil Marcus, Simon Reynolds) i od
nových objevů. Kritici sérii ,,Da Capo Best
music writing" vyčítají' že se nesnaŽí inten-
zivněji reflektovat současné hudební dění.

X Umělci opouštějí od snahy poimenováVat
své písně' Po Sigur rós (kteří nechali beze
jména i celou desku) se k tomuto řešení
uchýlili i neopsychedeličtí Yume Bitsu,
s jejichž polovinou Adamem Forknerem
pořídil rozhovor server Junkmedia' Forkner
vypráví o nové desce The Golden Vessyl ot
Sound a také o všem, co má na jeho dosa_
vadní tvorbu vliv. Casto to jsou souvislosti
velmi nečekané: záliba v anonymitě, japon-
ské čajové obřady i estetika dubu.

x ''Talent nepotřebujete," říkají Liars v rozho-
Voru pro Pitchfork media. Ale jelikož jim
tento server věnoval v přepočtu více jak
deset stran, The Wire si jejich skladbu
vybral jako titulní píseň k |istopadovému
bonusovému sampleru a nejen Die
Tageszeitung o nich mluví jako o další
Velké Věci z New Yorku, není radno jim
věřit' Jméno ,,Lháři" se k nim zřejmě hodí'
V interview osvětlují svůj přístup ke koncer-
tům. roli diváků či smyslu textů. Mluví
i o tom, Že k tvůrčímu pnutí využivají stále
odlišnější vkus Írontmana Anguse
Andrewse a kytaristy Aarona Hemphilla.

xTak jako Liars musejí bojovat proti nařčení
zIoho, že se pouze Vezou na vlně úspěchu
nové newyorské scény (ačkoli nikdo ze
členů kapely z New Yorku nepocház|,
i japonský prototyp písničkářky jedenadva-
cátého století Tuiiko Noriko se musí poýkat
s novinářslqimi pomůckami. Na často užÍva-
né srovnávání s Bjórk totiž došlo i v rozovoru
pro Musique Machine a asi nepřekvapí, že
Noriko si přímou souvislost nepřipouští' Její
odpovědi jsou velmi strohé a někdy spÍše
vyvolávají mnoho dalších _ želbohu nepolo-
žených - otázek. Když se jí například zeptali,
jaká jsou témata textů z posledního alba
Make me hard (recenzi naleznete v minulém
HV)' redaktorovi odpověděla heslovitě:

''Tučňák, 
prostitutka, co chce být like a fly in

this shit, anděl na plaži, má matka, nekoneč-
ný vlak, showgirl a robot, co mají silný make-
up' jméno a styl, prázdnota, atd. aId;'za
pozornost stojí Tujiko Noriko i stránky musi-
quemachine.com, které v posledních dnech
přinesly za1ímavé recence na progresívní
hiphoppery Themselves či Dálek.

Er*m{rg
Meeht
L!.k
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x Konec roku byl naplněn odchody skvělých
' hudebníků snad ve vyšší míře neŽ jindy: Po
koniertě, v newyorském bytě kolegy
Williama Parkera zemřel německý kontra-
basista Peter Kowald (* 1944)' osobitý
improvizátor' který od konce 60. let hledal
nové možnosti nástroje a rozehrával při
jeho manipulaci občas aŽ abtraktní děje'
Svět jazzu postrádá od prosince černého
klavíristu Mala Waldrona (* 1926, mezi
mnoha jeho tituly je i historické album od
ECM, katalogové číslo 001) a saxofonistu
Boba Berga (* 1951). Uzavřela se cesta
britského Joea strummera (* 1952), kteÍý
od původního punku s The Clash došel
daleko k bohaté syntéze stylů (dvě aktuální
alba s The Mescaleros stojí rozhodně za
vyhledání)' Dopravní nehoda připravila svět
o Mary Hansen (* 1966), zpěvačku post-
moderních Stereolab: kaŽdému ze zmíné-
ných hudebníků by příslušel samostatný
rozsáhlý portrét...

XV prosinci odešedšího roku vyšla ročenka
lmprovised music from Japan. Jde o sto-
šedesát stran rozhovorů (s Ami Yoshida,
Sachiko M' Seiichi Yamamotou aj.), recenzí
a reportáŽí V japonštině a angličtině'
Přílohu fuoří kompaktní disk se sedmi kom-
pozicemi. Duo Filament (Sachiko
M a Yoshihide Otomo) se koncem ledna
objeví ve střední Evropě, kdy vystoupí dva_
krát během dvou dnů v Berlíně. Více na
www. japanimprov.com.

x Dvakrát z dobrých objevů univerzitních
hudebních serverů: critical Musicology
(http://www.leeds. ac. u k/m usic/inf o/crit-
mus/) sama sebe charakterizuje jako
,,transdisplinární'' časopis. Tomu odpovídá
i zaměření studií, kde vedle sebe stojí ,,pří
běhy podvodu v písních Madony'' a pro-
blém etnicity v hudbě' Stránku provozuje
Univerzita v Leedsu. Echo (http:
//www.humnet.ucla.edu/echo ) založili stu_
denti University of California, Los Angeles.
V atraktivní grafické úpravě se skrývají
články s širokým záběrem od Vztahu
Wagnera, Pucciniho a Adorna až k alterna_
tivnímu festivalu All Tommorows Parties.
PreÍerována jsou ovšem témata západoev-
ropské váŽné hudby.

X Muzikologický internetolý časopis připravo-
vaný v Austrálii Mikropo|yphonie (http:/far-
ben.latrobe.edu.aulmikropol/index. html) je
orientovaný na hudební analýzu historické
i současné hudby, hudební sociologii
a psychologii. Jednotlivá čísla jsou tématic-
ky zaměřena: posledním tématem byla bra_
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_,.zilská:, muzikologie, předtíň:,.,.,,:hudba
a budoucnost, počÍtače.

X Musik Theory Online (http://smt.ucsb.edu/
mto/index.html) je také zaměřena analytic-
ky' Publikované studie jsou rozsáhlejší
a mezi jejich autory nalezneme významné
osobnosti současné americké muzikologie,
jako je Allen Forte či Nicholas Cook. Kromě
článků obsahuje i recenze knih a seznam
disertačních prací, který zasílají univerzity,
což )e zajímavá sonda do toho, co se
v dnešní hudební vědě děje.

X The lmprovisor (http://www.the-improvisor.
com) se věnuje pochopitelně improvizaci.
Příspěvky pocházejí od mnoha různých
autorů a k tématu se stavějí z nejrůznějších
stran, od radikálních prohlášení (Johannes
Bergmark: Manifesto Against Music) po
úvahy filozofické a feministické. Kromě stu-
dií naleznete i sekci recenzní s mnoha
nahrávkami.

XTýdeník Economist přinesl v polovině října
zprávu o vývoji systému oMRAs (on_line
music recognition and searching), jenž
údajně umí podle zvukové ukázky zjistit,
o jakou skladbu se jedná' Podobné systé-
my již existují, avšak OMRAS dovede kom-
pozici či píseň rozpoznat i z velmi nepřes-
ného provedení (například když se melodii
snažíte zazpívaI)- Program jistě přivítají
zákazníci v hudebních prodejnách, kteří
neznají autora písně, již někde náhodně
zaslechli. Také pomůže předejít vzájemné-
mu neúmyslnému vykrádání mezi hudebni
mi skladateli a případným právním sporům.
Zlí jazykové Však tvrdí, že od uvedení
oMRAs nevznikne jediná nová nahrávka,
jelikož program vždy nalezne desítky již
existujících komposic.

Nakonec malá domů: počínaje tímto čÍslem
HlS Voiceu se o glosář v rozšířené podobě
stará Adam Javůrek.

OPRAVA:
Do minulého čísla pronikly dvě chyby:
v recenzi alba Randyho Westona vzpo-
míná Petr Zvoníček na rok 1966, nikoliv
1996 a CD Helmuta Lachenmanna se
jmenule Schwankungen am Rand. Za
tyto chyby se vám velice omlouváme.

redakce
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Ťkám, Že uŽ se to nedávydrŽet, Že od ECM
obratem odchazím. on dokiáŽe bfi na dtuhé
vskutku zIý. Ne pak si zas a ZnoYa uvědo-
muji jednu věc: ie to producent, kteý věří
moií hudbě. Kdyby si mou desku nikdo
nekoupil, on bude dá vědět, proč se rozhodl
ji vydat' diíl si za ní bude stát.

l Na vašich nahrávkách se objevují
ved1e novtÍch děl i fragmenty starších
a velmi star'ých. Podle jakého klíče je
vybíráte?

Z mé hudby toho zůstává mnoho nenahra-
ného. Vydávám album v průměru jednou
za dva roky, to však nemá nic společného
s tím, ko1ik materiiílu vznikne pro scénická
představení. Tu a tam, kdyŽ to jde, chci
tedy ukást na nor{ch albech kousek místa
í pro něco z toho, co se řítí do zapomnění.
Na Facing North jsem tak zařadila hudbu
z Vessel (Plavidlo)' coŽ je velmi starý kus'
Zpívám tu sólově, coŽjelehce b1zarní pojetí
noyé veve: Vessel měI snad vůbec nejpo-
četnější obsazení z mých performancí.

lZ oboll vašich česloých vystupování
v Divadle Archa (1994' 200l) je znát,
že vám nečiní problémy zahrát tenýŽ
kus dvakrát s dvojí různou atmosférou.
Je to součást vašeho konceptu?

svému souboru, je jednou s1yšet mon-
golshý hrdelní zpěv' jindy africké
,,clicks'', tedy hlásky mlaskavky.
obohacujete svůj hudební slovník
antropologichlimi exkursy?

Upřímně řečeno, cítím to tak, Že má hudba
vychází především z mého těla a mého
hlasu. Zdá-li se, Že tu existují jakésí reso-
nance s různými etniclýTni kulturami, je to
ptoto, že ponořímeJi se do práce s hlasem,
odkr'jíváme principy známé z rťnných Ita-
dic. VŽdyt všechny tak či onak pracu|í s h1a-

sem. A1e nejsou pro mě zdrojem: h1edám
pramen Sama v sobě. KdyŽ pak zjisrlte, Že
potlŽíváte ýŽ zvtk, jako 1idé z ně1akévzdá
1ené kultury je to svého druhu okouzlení:
potvrzuje se, Že v lídech ie si1ný společný
základ. UvaŽuji o své hudbě jako o tran-
skulturní, ne jako o konglomerátu. Jakmile
se rozhodnete pŤekročít hranice západní
hudby -,,óóó' - a expeÍimentujete s tě1em
a h1asem, dostanete se zákonitě na návŠtě-
vu někam k vedleiší kultuře, protoŽe vŠich-
ni mají hlas.

l V prrní polovině devadesátých let jste
poprvé a zatim naposledy napsala
regulérní operu' Attas. A|e není při
vaší syntéze a performancích, které
děláte už od roku 19óó, vlastně veške-
ré vaše dílo operou?

Vystupování, a především zkušenost s jem-

nýni rozdíly mezireprízamiIéhož předsta- Evropská a americká kultura jsou jediné,
vení, patří mezt mé zásadní životnÍ záŽitky. které si potrpí na separování hudby od
A čím dá1 víc si uvědomuji, o kolik víc mě tance, divadla a jiných forem. Mě vŽdyclcy
Živé vystupování baví oproti nahrávání. za1íma\ojejichkombinování.Vesmyslusyn-
Všechno íe nezastupite1né: publikum je tézy bylo operami mnoho mých představe-
kaŽdý večer jiné, my jsme jiní, kontakt mezi ní: nikoli ewopskýrni operami devatenácté-
námi je pokaŽdé jiný. Kompakt můŽete leda ho sto1etí, a1e pokusy podnítít lidské
Zas a Znoya přehrávat, nic se nezmění. Víte, vnímání od zraku po chuť. Děje{i se společ-
u vás to moŽná to1ik nep1atí, ďe v Americe ně, má téměř medikamentální účinky.
se 1idi na Ž1vá vystoupení nijak nehrnou: Jinýmí slovy' taková forma se mí zdá vhod-
sedí večer doma před te\ewzí, jsou zvyk1í na ná k hojení, tišení, vyrovnávání problémů
nahrávky. ZlenivěIi, či co. Přítom Ž1vá společnosti, zv1áŠť té, kterou vnímám
komunikace mezi lidmi je TAK PODSTAT v Americe. Všechno je fiagmentární,
NA. Přl živé akci můŽete vidět i chyby, coŽ rychlé, toh1epatřísemtoh1etamvrrrr
je normiální a důleŽité! Proto mám talcy ráda Atlas je o nejprostších věcech, říká, tady
Manfieda: on toho moc nevystříhá, zacho- jsme, můŽeme zpívat, pohybovat se, vyprá-
vává atmosféru Živeho hraní, v němŽ mťlže vět si pŤíběhy, b1ít lidshýrni bytostmi. To ďe
přijít chyba. Nevadí mu to, protoŽe hudbu v r'izné podobě 1íčím od samého začátku,
vnímá iako humánní, lidskou aktívitu. nebyla to pro mě Žádná novinka. Novou

Nikdy nezapomenu na naše první spo- zkušenost představova1o, Že Atlas u mě
1ečné natáčení, mou skladbu Gotham objednal operní dům, klasická instituce se
Lu11aby. odehrála jsem ji poptvé, on vysko- vším všudy. Najednou jsem před sebou
čil a říkď, to by1o qítečné, přesné, S tajem- nemě1a svůj soubor, ny\ďý na zvláštní tech-
stvím, s pŤesahem! Zděsila jsem se a Ťíkďa, niky nebo společný jinak nesrozumitelný
kdepak, by1a tam spousta chyb, přeskakovď jazyk místo toho jsem pracovďa se zpěvá-
mi h1as, ani to nechci po sobě poslouchat. ky z operní společnosti. Bylo to obohacení,
Dobře, reagovď on, jestli chceš natočit pár něko1ik z nich pak se mnou zpíva(o i v dď-
dalších verzí, udělej to. A odešel ze studia ších projektech.
pryč' najíst se. KdyŽ se vrátil, vyposlech1i
jsme spo1u se zvukaŤem druhou verui: byla I Jste skladatelka, zároveň užíváte pře-
dokona1á, všechno na svém místě, zpívďa devším Živoucí matérii lidského hlasu.
jsem moc kásně. Ale v té první, s chybami, Nakolik pevně dané jsou vaše skladby?
byla přítomná magie. o to Manfiedu
Eicherovi při natáčení jde: o magii, Živost, Vezměme si jako příkiad sólové miniatury
spontaneitu. které jsem zpívalav Praze, Songs From The
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Hill. Rámec |e daný skladby mají dí1y a, b,
c, d. Je tu však něco jako kmen a větve: při
konkrétním provedení se můŽe tkázat, Že
právě dnes se dá snadno a 1ehce pob,ft na
některé větvi, teď zÍovna pevné a lákavé.
Mohu si to dovo1it, vím-li, kde zůstď kmen
a Že je tŤeba se na něj vrátit. V só1ouých
kusech sí můŽete spíš dovolit hru s pruŽ-
ností času: skupina se musí udrŽet pohro-
madě. KaŽdý z jejích členů má dobrý smys1
pro hru s materiálem, všichni jsou jistí
v improvizaci. Tom (Thomas Bogdan,
pozn.] má silné klasické zázemí:' kdyŽ
v New York Requiem,které zpívá só1ově,
došlo na vo1né pasáŽe, měl z ních strach.
Nemě1 prob1ém s těŽkou melodií, která je
pro mě osobně (neboť sama taky zpívám
tohle requiem za éru AIDS) mnohem snazší
neŽ nějaké rytmické variace. Vo1né pasáŽe
mají pŤedepsané prvky a na interpretovi je,
jaké pořadí jím určí, jak budou postupovat

rytmícké Yzorcei na na na na' na _ na na
na' na _ na _ na na - na' na na na -na... Já
v proudu hudby cílím čas, kdy je třeba vrá-
tit se ,,zpátky do těla", je to opravdu ýzická
záležitost: klasické školení do značné míry
izoluje pěvce od v1astního těla, mají ten cit
slabší, ztratí se, anebo se toho spíš silně
bojí. Postupovali jsme krok za krokem,
dnes poslouchám od Toma z celé sk1adby
nejradši právě improvizaci.

l M]uvíte o hudbě těla, o hudbě přiroze-
ného vnímání i aktivity. To všechno se
dobře pojí s dětskou mentalitou a kre-
ativitou. Spolupracovala jste někdy
s dětmi?

Pro děti nebo s dětmi bych časem ráda
něco udě1ala, mys1ím na to tŽ dlouho.
KdyŽ jsem by1a poprvé v BtazíIii, vedla jsem
na dvou místech dí1nu. Brazi1ci mají hudbu
v těle od narczení, tam zpÍvákaždý tak, Že
se nám tomu málem nechce věřit. Jedna
ženami přinesla nahrávku braz1lshých dětí,
kteri'rn _ snad jako učitelka _ předtím pou-
štěia mou hudbu. Děti pak, inspirované tím
co slysely' vymyslely v1astní sk1adbu.
Poslyšte, já isem úplně pad1a úŽasem. Něco
takového jsem v Životě neslyšela. Mimo
jiné to bylo tlkázněné, žádné ééé-ííÍ, Žádné
páté pŤes deváté.

l Píšete{i pro soubor, jsou vaše skladby
často jalo1irnsi obrazem komunikace,
pokusu o čisté spojení beze slov: to
pak aktéři na scéně připomínají vazby
civilizace, městské společnosti: vyzní-
vá tak pražské představení Magic
Frequencies i aktuální album Mercy.
Píšete ale i pocty krajinám (Songs
From The Hill, Desert Songs) nebo
polární obIasti (Facing North). Jste člo-
věk města nebo života mimo něj?

Většinou jsem vŽdycky Ži1a ve městě. Pořád
se ale vracím na venkov, krajina je pro to'
co dělám, podstatnou inspirací. Víc o tom

Ineumlm r1cl.
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jiným newyorským avantgardním plosto-
rám konkuruje proslulému - a na oficiální
kulturu orientovanému - Lincoln Centru
(mj. sídlu Metropolitní opery a Newyorské
filharmonie). Letos očekávaných 80 000
divá{<ů zkátka nepředstavuje v původním
s1ova smyslu avantgaldní minoritu (debatě
o udrŽitelnosti označení avantgarda pro
podobný typ scénichých událostí se záměr-
ně vyhýbám - v New Yorku funguje jako
standaldní rozllšovací nálepka).

souěasnost
Co můŽu říct o dvacáté Příští vlně? Byla
jediná, kterou jsem měla příleŽitost za svuj
Život vidět, a' pťoto nemůŽu slovnávat
s ostatními.

Ale přesto. Nejdřív trocha obecného
pozorování: ZŤetelnÝ byl důraz na v}rvá-
Ženost dramaturgie. Kromě Íadiční IoV-
nováhy mezi hudebními, tanečními
a divade1ními udá1ostmi byla zvlášť
výrazná snaha o rovnováhu globální:
mezi severem a jihem, ýchodem
a západem (s důrazem na Latinskou
Ameriku a Dálný vychod). Skóre domá-
cí:hosté (rozuměj stálice:objevy) jedno-
značně vyznělo ve prospěch ,,domácích''
- devět ze čtrnácti vůdčích umělců už
mělo s festivalem dřív něco do činění.
Zjevné bylo také mnoŽství koprodukcí
a převzatých projektů _ zdá se, Že
vyprodukovat samostatně velký scénický
projekt je dnes obtížné i pro instituci
formátu BAM (jedním z jejích častých
koproducentů je napŤíklad pařížské
Théátre de la Ville).

A konkrétní představení? Zahajující
nová opera Philipa Glasse Galileo Galilei
byla beznadějně vyprodaná (a novinářské
lístky rozdané) dříV' neŽ jsem dorazila do
města, a proto vám o ní bohuŽel níc
neřeknu. Kromě ní by se do hudební kate-
gorie dala zaŤadit,,digitá1ně-dokumentární
videoopera" Steva Reicha a Beryl Korot
Three Tales, PaŠije podle svatého Marka
(La Pasión Según San Marcos) osvaldo
Golijova a Vodní pašije podle svatého
MatouŠe (Water Passion After St.
Matthew) Tana Duna, a Next Wave of
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Song představující tři ýtazné mladé pís-
ničkáře.

Adjektivum ,,hudební'' je tu nepřesné.
BAM klade důraz na projekty, které pŤe-

kračují hranice jednotlivých uměleckých
druhů, a i ty, v nichŽ hudba hraje hlavní
roli, vŽdy mají silnou scénickou kompo-
nentu. Proto můŽe překvaplt, Že se mezi
kompiexními představeními Next Wave
objevil v podstatě ,,obyčejný'' koncert.
Dramaturgické vybočení Next Wave of
Song však má své opodstatnění. Je to jedi-
ná příleŽitost, pŤi níŽ festival můŽe před-
stavit ,,mladé talenty'' _ i když ani tady
nejde o zcela neznámá jména. Zpévák
a klavírista Ben Folds, ze všech tšÍ nejblíž
popovému mainstreamu, má za sebou
mimo jiné platinové alb:um Whatever et
Ever Amen se sqÍmi Ben Folds Five'
V BAM se představil sólově a je třeba
vznat, Že na klavír hraje opravdu muzíkál-
ním, pohotoqÍm a strhujícím způsobem.
Jínak ale jeho písničky zvláštní dojem
nezanechaly. To nakřáplé soulovo-jazzovo-
rockové vypovědi brooklynského černého
barda Marca Anthonyho Thompsona
byly zajímavější. Zvláštně rozvolněné
a někdy až ilržkoviÍé, často bez jasného
začátku a konce, existující jakoby mimo-
chodem, ale o to intenzivnější' Na dojmu
ieště pŤidalo, že se k Thompsonovi pro
tento večel přidal inovativní kytarista
Marc0 Ribot. Vrcholem večela by1 nicmé-
ně Stephin Merritt, který své zdánlivě
primitivní popěvky s naivisticky působíci
mi texťy, doprovázené na ukulele, pÍezeÍ-
tuje s až autistíckou nezaujatostí. Jenže w
popěvky isou vlastně encyklopedií popu
v hudební zkratce a texty mají chytré
a vtipné poínty. Pokud se vám do rukou
dostane albtm Ó9 Love Songs, určitě si
ho párkrát poslechněte.

dvakrát pašije
Scénická ptezentace byla integrální sou-
části Pašijí podle svatého Marka osva\do
Golijova i Vodních pašijí podle svatého
Matouše Tana Duna. Dramaturgy festiva-
lu v obou případech při ýběru vedla
jejich multikulturní kvalita. Dunovy

i Golijovovy pašije jsou totiŽ součástí čtyř-
dílného pašijového ploiektu Pašije 2000'
ktetým Stuttgaft slavil 250. uýročí smrti J.
S. Bacha, a kromě nich vzn1kly také
Lukášovy pašije Wolfganga Rihma
a Janovy pašije Sofie Gubaiduliny. A tady
se podle mě projevují dramaturgické limi
ty festivalu. Pašiiím z peÍa v Argentině
narozeného Zida Goliiova nebo v New
Yotku Žijícího čínského buddhisty Duna
se zkrátka exotikou nevyrovná ani z rus-
kých ortodoxních tradic čerpající Sofie
Gubaidulina, natoŽ pak Němec fuhm. Jak
Golíjov tak Dun jsou navíc známí z nahtá-
vek Kronos Ouartetu a Dun je dokonce
drŽitelem oskara za hudbu k fIlmu Tygr
a Drak. Samo o sobě na tom samozřejmě
není nic špatného, dokonce Io m'ŮŽe znít
i siibně. ovšem ien do okamŽiku, kdy je
člověk konfrontován s Goliiovovýlrni paši-
jemi.

Skvěle zpívající La Schola Cantorum
de Caracas ani hlavní atrakce v podobě
sopranistky Dawn Upshaw nebyly sto
zakr'iit banalitu Golijovovy hudby, která po
quasi-minimalÍstickém úvodu sklouzla do
frázovitého a široce zobecnělého latinskoa-
merického idiomu s ktátkými intetmezzy
soudobohudebního výraziva. A přesto, Že

,,tam bylo všechno'' - ,,exotická" vokalist-
ka i západní klasicky školená pěvkyně'
spousty perkusí i afro-kubánský tanečník
(jedny z nejtrapnějších momentů večera) -
a sbot se vlnil a tleskal, plný ,,nakaŽlívé"
spontánní enetgie, nemohla jsem se ubrá-
nit pocitu, který jeden mť! známý jazz-
man tak trefně vyiadŤuie jediným slovem -
,,podvod".

Dunovy pašije byly o poznání sofistiko-
vanější. I tady byl k dispozici atraktivní
provozovací aparát _ sbor, basista Hao
Jiang Tian ovládající západnÍ i čínské
operní techniky, sopranistka Elizabeth
Keusch, houslista Cho-Liang Lin, violon-
celiistka Maya Beiser, dlouholetá členka
Bang on A Can A1l-Stars (mělí jsme jí
moŽnost vidět i v Pruze), tři perkusionisté
a hráč na sampler. V Dunově pojetí Však
vše působilo smysluplně a účelně.
Scénická komponenta _ sedmnáct zespo-
da nasvícených misek s vodou rozestavě-



Grupo Coprpo Meredith Monk: Mercy Steve Reich: Three Tales

ných do tvaru kÍíŽe, na 1ehoŽ třech kon-
cích byli umístění perkusionisté a na čtvr-
tém dirigent (Tan Dun osobně) _ nakonec
působila magicky. Pašije začínají i končí
zvukem vody, která pro Duna symbo1izuie
nejen křest, ale i vzkříšení - návrat do
atmosféry' díky němuŽ se lze opět vrátit
na Zem' Splouchání a cákání hraje velkou
roli Í v průběhu pašijí, stejně jako další
netónové zvuky: kamínky třené o sebe,
které, stejně jako zvonečky, obsluhuje
sbor, syčení a šeptání, třepání plechem
(klasická divadelní ,,bouřka). Dva sóloví
zpěváci během večera předvedou neuvěŤi
telnou škálu vokálních moŽností (Včetně
mluveného slova) a hous1e a violoncello
v mnoha případech zně1í jako orientální
StÍunné nástroje - zvlášť efektní byly per-
kusivní údery přes struny něčím, co Vypa-
dalo jako kreditní karta. Perkusionsíté
také vyluzovali zvuky dosud neslyšené.
Kromě různých typů ,,hraní'' rukou, paiič-
kami nebo skleničkou na nejbliŽší misku
s vodou vydáva1 neuvěřitelné zvuky skle-
něný válec, na kteý se během ponořování
do jiného skleněného váice naplněného
vodou ze shora tlouklo jakýmsi kusem
gumy Ve tvaru velké vložky do boty,
a výsledkem bylo jakési vodní kvákání.
Celé pašije tvoŤiiy přesvědčÍvě vystavěný
dramatický oblouk a na působivosti jím
dodávalo také pečlivě promyšlené svícení.
Fakt, Že na mě ce1ý večer působil jako až
přílíš pečlivě promyšlený bude zřejmě
můj osobní probiém.

tři příběhy
Three Tales skladatele Steva Reicha a prů-
kopnice videoartu Beryl Korot jsou hudeb-
ní a vizuální esejí o ro1i technologie ve 20.
století. Příběhy, které vyprávějí, jsou cha-
rakteristické pro technologií počátku, stře_
du a konce století. Pnrní se věnu|e tragédii
vzducholodi Hindenburg, obrovského letíci
ho stříbrného doutníku, která exp1odovala
nad New Jersey v roce 1937. Š1o o první
velkou tragédii Zaznamenanou v přímém
přenosu fílmovou kamerou a tyto doku-
mentární záběry se přirozeně staly působi
uým jádtem videa. Kromě nich Korotová

vizuálně a Reich akusticky zpracovali také
dobové zptávy z novín, hias rozhlasového
redaktora, kteý tagédii v přímém přenosu
komentoval, vzpomínky dosud žíjící očité
svědhlně tragédie a zhodnocení událostí
v doboých rozhlasoqích zprávách.

Tématem druhého příběhu je testování
atomové bomby na tichomořs1qÍch Bíkinách
v letech 194ó-52. DokumentárnÍ záběty
americké tichomořské flotily, odsunu
původních obyvatel z ostrovů a qÍbuchu
bomby jsou střídané číselným odpočítává-
ním, citáty z Genesis Í obtázky proslulých
dvojdílných plavek.

Třetí, nejdelŠí část s názvem Dolly se
zabyvá nejen genetickým inŽenýrstvím ale
i pokusy s umělou inteligencí. Hlavní
materiál ťvoří rozhovory se členy vědecké
a náboŽenské komuníty. Dolly byla pto
Reicha příleŽÍtostí, aby sám prozkoumal
moŽnosti nejnovější technologie, v jeho
případě zvukové _ vyttŽívá nejen ,,slow
motion sound", techniku, kterou se docílí
zpoma1ení mluvené řeči při zachování při-
rczené inýšky hlasu, a1e také ,,fleeze-Írame
sound''' metodu umoŽňující časově
,,zmÍazit" jednot1ivé souhlásky a samo-
hlásky a roztáhnout je tak, aby se mohly
stát jednou ze součástí orchestrálního
zvuku.

Reích a Korot mají dar dosáhnout pře-
svědčivosti infpovědí suých příběhů juxta-
pozicí humonl a mIazení v zádech-
V částí Hindenburgse očitá svědlo7ně, sta-
řičká vdova po protihítlerovském špiónovi
Freya von Moltke, zamýšIí,,,Co má vůbec
co takouý doutník, ohromný stříbrný
doutník, dělat na ob\oze?", aby v zápětí
direktivní hlas z údia oznámil, že
,,Hindenburg uŽ není, ale jeho tragédie
nezastaví koia pokroku". Y záv&r Bikini
po sobě následují títulky z novin
,,Nejmenší plavky na světě" a ,,Bikini stáIe
neobyvatelné", a v Dolly se mimo jiné
dozvídáme, Že ,,My, i všechna ostatní zví-
řata, jsme stroje Vytvořené našimi g€trY.'',
nebo že ,,Roboti jsou jako Pinokío, ne
jako opravdoví chlapci".

By\o zŤejmé, že obtaz a hudba vznikaly
současně, jejich koordinace by1a obdivu-
hodná a pomahďa vytvářet další uÍznamo-

vé roviny (zvlášť tam, kde š1y záměrně proti
sobě nebo nabízely dvoií úhel poh1edu).
Myslím, Že tohle je váŽně dobrý způsob,
jak v dnešní době vytvářet narativní hudeb-
ní formy. Filmouý obtaz je bezprostřednější
neŽ divadelní vytazové prostředky a ,,Video
opera'' se tak nemusí poýkat s problémem
neschopnosti uchopení současných témat
a vyjádření současných pocitů, tak bolest-
nfm v soudobé opeře.

divadlo a tanec
Tím jsem vyčerpala penzum ,,hudebních"
udiílostí festivďu. Ráda bych ďe aspoň zmí-
nila některé další projekty, i kdyŽ se cítím
méně povolaná se k nim kriticky vyjadřo-
vat:

Robert Wilson byl letos zastoupen před-
stavením Woyzeck, zpracováním stejno-
jmenné hry Georga Btichnera s hudbou
Toma Waitse' Kromě Wilsonoých do
detaílů propracovaných a nesmírně působi-
uých obrazů by1o na přestavení asi nejvíce
fascinující spojení jejich strohé viitvarné sty-
lizace se sice také stylizovanými, a\e záto-
veň uvo1něnými aŽ Žívočíšnými Wďtsoui'rni
písněmi _ jako kdyŽ Woyzeck, v dokonale
střiŽeném bílém obleku, s nabílenou tváří
a hranaými odlidštěnými kulisami Y poza-
dí, zpÍvá plo svou nevěrnou Ženu Marii,
oděnou v červené kůŽi plné ost4ích rohů,
jednt z Waitsouých pseudolidovych odrho-
vaček Coney Island Baby'

Mercy, spo1upráce skladatelky, zpěvač-
ky a choreogralky Meredith Monk a na
instalace se specializující ýtvarnice Ann
Hamilton, ve mně zanechala matněiší
dojem neŽ Monkové předchozí Magícké
frekvence, které byly k vidění i v Pnze.
Zato Euripidova Medea v podání britské
divadelní herečky Fiony Shaw a v rcžii
Deborah Warner, nebo Shakespearův
Macbeth v nastudování japonské divadel-
ní společnosti a v rcŽii Yukio Ninagawy,
pro mě znamenaly nejsilnější divadeiní
zážitky posledních několika iet. A steině
silné byly dojmy z tanečních představení
- ráda bych jmenovala aspoň btazllské
Grupo Corpo s choreografiemi Rodriga
Pederneirase (na skvělou hudbu Arnaldo
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Antunese] nebo představení KÓrper
německé choreografky Sashy Waltz.

Nevím, jest1i je to profesionální defor-
mace, nebo jen nedostatečné vystavení
současnému avantgardnímu tanci a diva-
diu, a1e divadelní a taneční pŤedstavení
Next Wave pro mě by1a obecně více
objevná a stimulující (a navíc hudebně
odváŽnější - Balet Preljocaj napŤíklad
tančll na Stockhausenův Helikopter
auartett) neŽ ta hudební. Nemohla ]sem
se proto ubránit pŤemítání o tom, do jaké

míry je adjektivum ,,příští'' pro tuhle _ při
nejmenším hudební - vlnu ieště adekvát-
ní. At ie to ale jak chce, i avantgarda
nakonec m&že mít instituci, i kdyŽ víc
upevňuie neŽ h\edá. BAM je zkrátka pře-

dvoí, kte$Í rozbil tábor.

coda
KdyŽ Harvey Lichtenstein v roce 1999
opustil svůj post v Brook1ynské akademíi,
pustil se do zveiebování ]ejího oko1í, brook_
lynské čtvrtě Fort Greene (zaloŽil, za Lím
účelem spo1ečnost pro místní rozvo|.
,,Potřebujeme tady restaurace. Potřebujeme
noční Život - by1o by skvělé mít jazz ldtlb,
něco jako Kniftíng Factory'', plánuje mimo

|iné. Črwt, ve které |e uŽ dnes vysoká kon-
centÍace mladých umě1ců, by se tak ještě

mohla pozvednout.
A protoŽe Brooklyn jako takový neustále

kulturně nabývá na vrpnamu _ kvů1i vyso-
kému nájemnému na Manattanu se tu usa_

di1o velké mnoŽství newyorshých umělců -
kruh jako by se sým způsobem u'zavfial.
BAM se znovu stává rr1iznamným kultur-
ním centrem vzkvélajícího Brook1ynu. l

colL
Palác Akropolis,

27. 10.

JiŽ více neŽ dvě desetiletí existující britŠtí
Coil se do Prahy přijeli předvést vůbec popr-

vé, by1o tedy nač b.ft zvědav.f. Skupinu od
samého začáÍku tvoří Zpěvak a textď John
Bďance a fuáč na syntezátory a e1ektroniku
Peter Christopherson, jeden ze členů zakla
date1ů industÍiálního hnutí, 1egendárních
Throbblng Gristle. S je|ich spontánním poje-

ím rytmické improvízace však mají Coil pra-

mií1o spo1ečného. Svou početnou diskogrďií
se totiŽ dotkli odkazů novoÍomantismu,
hluku, psychedelie, diska i ambientu (vzpo-

meňme na poměrně nedámou dvojici vyni-
kaiících alb Musíck To Play In The Dark 1

a ),kteft přetavili ve stále se proměňující
ama1gam sevřený neveselým Balancoým
zpěvem, texty a Vystupováním.

V Akropoli zá]tJadru dvojici doplňovďi dva
miadŠí hráči na klávesové nástro|e a dva
tanečníciperformeŤi, zprvu zahalení do habi
tů připomínajících kosýmy ku-k1ux-k1anu.
Během úvodní hlukové Síne Waves se skupi-
na spíše rczehtávala, větší neklid, neŽ zvuk
linoucí se z Christophersonova laptopu však
vzbotuely Balanceovy nervní pohyby'
z nichŽ by1o moŽno usuzovat, Že se necílí
zce\ave své kůŽi. Během vystoupení se však
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dostď do skvělé formy a zcela ohromil jist'ým

a vášnirnfin projevem. Během druhé skladby'

Last Rites, by1i oba dosud nehybní performefi
svlečeni, aby až do konce vystoupení velmi
dramatickým způsobem, ne nepodobným

iaponskému divadlu butó, spo1ečně s video_
projekcí dotvďeli vuuální podobu Vystoupe-

ní. Jeiich natural1sticky exaltované show
nenechalo nikoho v sále bez názoru a jak
jsem ex post zjistil, jednďo se o ve1mi proti-

chůdné reakce. osobně se domnívám, Že
předváděné vystupy nebyly aŽ na něko1ik
výjimek ničím víc, neŽ průměrnou ilustrací
hudby, zdďilfrn a znepokoiivýnr tahem však
by1o předvádění těchto rnfievu dvojlcí nahých
muŽů. MuŽská erotika, které se Coi1 ve své

worbě také dotkli, je _ přes všechno za|isté

chvályhodné bouraní bariér _ v našich mys_

Lích stá]e čímsi ne zce1a patřičným, něčím' co
v umění ieště poŤád dráždí a znepokojuje.
Mám za to, Že kdyby stejné show předvádě1a

dvojice nahých žen,nebylby zéŽItek ani zda-

leka tak h1ubolcý z toho prostého důvodu, Že

Ženská nahota v umělecké Íadici i1Ž dáVno
působí smířlivě bukolick'ýrn,,,schváleným''
dojmem.

Ne zpět k hudbě. Desetiminutová .Are
You Shivering?byla pnrním Z ,,hitů' Yečela
a skupina se během ní vyhoup1a do formy,
která ii provázela aŽ do konce vystoupení.
Ambientní sk]adba s uhrančlvou pomďou
fanfárou v úvodu poslryt1a Bďanceovi přileŽi
tost ponořit se do klidných vod, podmaniqÍ

šepot titulní otázky j1ž svědčil o ničím neru_

šeném proŽitku hvězdy večera. Následující
písně, vybírané z celého spektra diskogrďie
skupiny, se sice, díky sry1ové všeŽravosti Coil,
navzájem velmi liŠily, byly však dostatečně
d1ouhé na to, aby by1o moŽné přesvědčivě
rozuinout jejich atmosféru.

Nejvíce strhuiící by1a pos1ední čweřice
z desíttcy odehraných skladeb. Po krátké itď-
ském proslovu jednoho z performerů sáh1i

Bďance a spo1 hluboko do minulosti a zafužůi
píseň Ze svého slavného a1ba Horse
Rotovator, pochmurný pseudoorchestrá1ní
kus věnovaný smrti reŽiséra Pietra Pao1a

Passollniho osÍl2. Nás1edující I Don't Want
To Be AlÍvebyla narozdfl od předchozí medi
tativní skladby dlouhotrvajícím výkŤikem'
během něiŽ oběma tanečníkům začďa z úst
vytékat umělá kev' Zk'hdnění, které přines1a

Coyerverue zpěvačkou Cher proslavené (a ien
s doprovodem klavíru odehrané) Bang Bang
vŠak také nebyio jen tak, rudá ústa obou
tanečníků se poprvé a naposledy setkala
a tuctorny' cajdakoý text o chlapci ze soused-

ství nabyl povaŽ1ivě jiné dimenze. Záv&ečná
Unearthly Red pak byla dlouhou extatickou
enrycí aŽ dosud pot1ačované energle hudeb_
ní<ů, taneční<ů 1 publika.

Přídavek se nekonď a nijak toho neŽelim,
mysÍm si totiŽ, Že by doiem z úŽasného kon-

certu jen rozmělnil. A zdaleka jsem nebyl

íediný v kom se po Vystoupení mísí1y dva
pociý: úŽas a vyčerpání. PETR FERENO



(Amadee' už se také

renfereo
I

Festíva1 Varšavská jeseň uzavŤe1a evropská
a čáStečně téŽ i světová premiéra Klavírního
ko nce rtu Krn1sztofa Pendereckého. Před
varšavslqím provedením skladatel zanesl do
paltituly změny, mělí jsme tedy ve finále,
které zakonči1o 45. ročník festivalu, polo-
viční premiéru dí1a, podepsaného jménem
jednoho z nejznámějších a nejpopu1árněj-
ších skladatelů naŠí doby. Po provedení se
bouř1iý potlesk mísil s bučením, jeŽ osten-
tativně projevovalo nesouhlas s aplausem.

Komentátor ber1ínské rozh1asové stanice
Deutschland Radio (v relaci, vysílané 30. 9.,
dva dny po zakončeníJeseně) vyznačil v pro-
gramu festivalu dvě skandální provokace:
hudebně divadelní kreaci mladého polského
skladatele a kontrabasisty Aleksandra
GabryŠe, kteý si v rámci provedení své sklad_
by stŤíhá vlasy a nechává brutálním gestem
roztříštit hous1e, skladbu zŤetelně vypočíta_
nou na šokovaní skandálem, a Pendereckého
Klavírní koncett, skandální jinak. Skladate1-
ská autorita a dobré jméno se tll nalézá
v jedné urovní s agresimím uletem divokého
m1ádí' Mladý sk1adate1 rozbíjerÍm housLí pro-
fanuje qnnbol. UŽIttnnlhl koste1ních zvonů,
kteý se na konci Pendereckého skladby pou-
Ští z reproduktorů, je vnímiáno také jako pro-
fanace symbolu, a to i uýznamnou postavou
evropské sk1adate1ské a muzikologické scény,
ktetá by1a na koncertě přítomna.

Penderecki vypočítď svůj Koncert tak, aby
pasoval v jeho tvorbě do oddí1u ,,capÍiccioso'',
mezi skladby virtuozní, odlehčené, bezproblé-
mové. Do této oblasti, kde skladby nejsou
nadmuý ídejem1 a světonázoror4imi závazky
(jak tomu bylo v dílech posledního desetiletí
jako Sedm bran jeruzalémských a Credo),
dobře zapadají jeho početná dila z posledních
1et, např. opera Král Ubu, jeŽ tento směr ohlá-
si1a na počátku dekády, a skladba pro tři vio_
loncella a orchestr Concerto grossona1ejím
konci. onehdy vyhlásil, Že totlžÍ vykočit
směrem clarítas komomí hudby a hledat tam
uš1echtilý smys1. V této linii mfunemj. Sextet
PottŽ je a1e s tím, Že skladatel dělá v posled_
ních 1etech vše pro to, abychom mu přestďi
věřit, kdyŽ něco označí iako buffo a něco
serio. Jak V tom, co píše tóny, tak v tom, co

u7h1ašuje slovy. ]y samé hudební fragmenty,
jen přelepené zváŽné opery Černá maska,
mají nás bavit v komické opeŤe Král Ubu,
uš1echtiiá c1aritas komorní hudby, okopírova-
ná do kontextu filharmonické zábavy, mate
posluchače podvojnýn kódem. V případě
Koncertu hÍavost a rozpustílost, kteých se
skladate1 nechce vzdát, protoŽe právě ony mu
mají zajistit popularitu na koncertních pódi
ích, ověnčuje poselstvím, jež mu zarcveň má
zajistit ideové vydírání. Tím vydíráním je
autoÍova infotmace, Že díIo rezonlie v jeho
intenci s tÍagedií v New Yorku 11 ' záÍí 2001.
Máme se tedy bavit Žonglováním s nadrobno
nakájenými citáty z celé knihovny
Pendereckého tvorby několika posledních let
(počet not, napsaných speciáJně pÍo tuto pŤile-
Žitost, je v partituře zanedbatelný) a zároveřl
smích t1umit, neboť ý noty dostďy dedikaci
něčemu, co vyvolává fuůzu a poci$l nejvzdá-
lenější pojmu buffo. Na dosud řeřavém pope-
fu kn1sztoÍ Penderecki vese1oučce tančí, ďe
informuje nás sými chorá1y, vetkanými do
pďtituÍy, i autokomentáří, Že hlavu má posy-
panou smutečním popelem. Prostřednictvím
svého díla nám vr/znamný skladate1 posí1á

zátoveň úšklebek veselého blázna i BráŤ
zachmuřeného kazate1e a věŤí, že přineimen-
ším na jednu z jeho póz přinejmenším jedna
část posluchačstva zareaguje aplausem.

V děiinách hudby se objevila taková este-
tická koncepce, která měla ambice snadn1im
způsobem, přístupným prostému 1idu, tento
1id povznášet ke světu správných a jedině
pravdivfch ideí. By1 to sociďistíchf reďismus.
Jeho vystp v po1ské hudbě rozmetal
KtnJsztof' Penderecki sv1irni díly šedesá|ých
let. Jeho partiturám ze sedmdesáqích a osm-
desáých iet vděčíme za otevŤení horizontů
stejně dďekých jako hlubohých. Sým
Klavírním koncertem ohlašuje opoŽděný Úi_
umf socreďistické ideologie, dává za pravdu
je|ímu ideologu Andreji Ždanovovi i jeho
výstavnÍmu tvůrci na Stďinův pove1 Tichonu
Chrennikovovi. obrací naruby smys1 svých
partitur, kterým isme to1ik touŽili věřit.
Klavírním koncertem nám dal Penderecki
najevo, Že žádná věrnost jeho dílu není
hodnanašívÍry. ANDRZEJcHLoPEcKl

(přeložil MART|N sMoLKA)

Dostat dnes sklad atele váŽné
hudby na přední stránky novin
nebo do televizníchzpráv je
prakticky nemožné. A přece
má Evropa dvě skladatelské
hvězdy, někdejší avantgardisty,
které se tam, s pomocí
newyorské tragéd ie, vyšvihly.
Před rokem to byl
Stockhausen, když na tiskové
konferenci, uvozující festival
z jeho tvorby v Hamburku,
označil
teroristiclqi útok z 1 1 . září
za Velkorysé umělecké dílo,
za představení, které by mohlo
Vwolat závist každého umělce'
Rok po něm se dotkl
newyorské tragédie
Pendereckiverzí svého
KlavÍ.ního koncertu a iežaý
fejeton, jímž tento dotek
odsoudil varšavslgi kritik
Andrzej Chlopecki, vyvolal
v Polsku bouřlivou vlnu reakcí
a reakcí na reakce _ články
v časopisech i novinách,
televizní debaý a dokonce
ipodpisovou akci.
Přinášíme překlad onoho
rozbuškovitého fejeton u,
neboť taková aktualita,
horká od horkých hlav
a jejich hořkých reakcí,
Vzedme chladné Vody

i našeho oboru málokdy.
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Karel Padrta
IiUDEBNi UDÁIoSTI v DATECH
Poh1ed na ťyvoj naší i světové hrrdební
ku1tury od počátků do současnos1i ve formě
údajů a faktů uspořádaných do časového
sledu (po jednotlivých rocích)
je nepostradatelnou pornůckou pro
posluchače hudebních oboru vysokých škol
a pro studenly konzewatol'í, ale poslouŽí
také jejich pedagogům, učitelům základnich
Lrměleckých škol, základních a střednich
škol a jistě zar.rjme i širší hudbymilovnou
veřejnost.
KaŽdý časový úsek, uvedený stručným
přehledera politických, společenských
a kulturních událostí, zaznamenáv á
významné budební události, prvá uvedení
hudebních děi" životní osudy významných
osobností, vznik a rozvoj hudebrrích
instituci i vydání hudebních publikací,
přehled dokončených skladeb (včetnč roku
premiéry, popř. prvého uvedení u nás)
i narození a úmr1í osobností světové a naší
hudby. Informační hodnotu díla zvyšuje
podrobný rejstřík a Seznam literatury.

lkniha formátu A,5 v tvrdé lamirrované
vazbě má 380 stran

O doporučená prodejní cena je 320 Kč
lpři zakoupení přÍno od vydavate1e

(na dobírku, na Íbkturu, přimý odběr)
poskytujeme slevu l0 %.

Encyklopedický dům, s.r.o.o

Svotrodova 1,128 I7 Praha 2,

tel.224 915 404' ťax.:' 224920 576,
e-mail: enc d am@1m b ox.v ol. cx

www.encyklopedie.cz
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Vzhledem ke ztrátě tradičního prostoru
,,podzimních radovánek'' _ divadla Archa _

se většina vystoupení uskutečnila v klubu Delta,
tedy v jakési B-scéně předchozích ročníků.

Publikum si nicméně cestu na sídliště Dědina našlo
a troufám si tvrdit, Že alespoň s návštěvností druhé půle

festivalu mohli být pořadatelé spokojeni.

Třiktát si publikum navíc mohlo vybrat
mezi programem na Deltě a v Kulturním
centru Kaštan, jeden den by1 vo1ný. Pro
Iecenzenta je Alternativa sice milou příle-
Žitostí slyšet mnoŽství dosud nepoznané-
ho na jednom místě a íeště si popovídat
s podobně postiŽenými přáteli, pos1ední
den festivalu se však jiŽ všichni těšiii, Že
zítra nikam nemusí.

Nejsem sám, kdo si myslí, Že lýdenní
přeh1ídka by bohatě stačila. Těch několik
jmen, která mě zaujala, by ji tak akorát
nap1ni1o.

I

Paradox Trio newyorského saxofonisty
Matta Dariaua nastupovalo na scénu za
ideálních podmínek - totiŽ po utrápeném
vystoupení Darriauovy permanentně ladí
cí krajanky Carly Bozulich ' pro jistotu
ve čťyŤech. Skuplna spojuje 1azz, klezmer
a ba1kánské vlívy do vstřícného, zvukově
pestrého a tanečního zvuku, ktef jí na
Deltě zaručil spokojeně se v1nící publi-
kum. Darriaua (známého IéŽ zKlezma-
tics) střídajícího saxofon s k1arínetem
a skotskými dudami doplňoval kytarista,
bubeník a hráč na bulharskou flétnu
kaval, absentující basa však vfslednému
zvuku na plnosti neubrala. Skoda jen, že
se hudba od začátku koncertu pramálo
vyvíje1a' nikdy neuhnula a nikam nesmě-
řova1a.

I

Předák Pere Ubu David Thomas Se ten-
tokrát objevil S ,,bočním'' projektem Two
Pale Boys, kde mu sekundují trumpetista
Andy Diagram (před třemi lety na
Alternativě představil svůj taneční ptojekt
Spaceheads) a kytarista Keith Moliné.
Na rozdíl od ,,zlého muŽe" při vystoupení
Pere Ubu v roce 1998 Thomas předváděl
svoji laskavě]Ší tvář a Žeftoya]' s publikem
i spoiuhráči. Jeho napomínání doprovaze-
čů (,,hraj něco jiného'', ,,pomaleji'', nejsem
spokojen, Andy'') a dlouhé historky upro-
stŤed písní nikdy nepřekroči1y únosný
rámec a nenarušovaly pŤirozený tok neo-

byčejně za1ímavé hudby. Na heligonku
hrající (i kdyŽ pouze levou rukou)
Thomas pub1iku nabízel posmutnělé písně
s tradičními 1ehce bluesovými nápěvy'
které jeho spoluhráči doprovázeli způso-
bem obvyk1ým iiŽ mnohem méně.
Diagramova trubka dokáza1a pomocí čet-
ných efektů vykouzlit i1uzi vesnické kutá1-
ky, vesmírného šumu i nab1ýskaného
otchesttu, Moiiné svoji podobně ,,ověše-
nou'' kytatu nechával znít ve více vrst-
vách, velice často na ni také vyluzoval
téměř nefalšovaný zvuk baskytaÍy. Takto
netradiční, neokázalý a tichý doprovod
pak byl skvělým pÍostorem pro Thomasův
zastŤený, výrazově a dynamicky pestrý
zpěv. jeho šepot, halekání a polorecitace
si rovným dílem bere z komiksoufch div-
ností Captaina Beeíhearta a kabaretně-
beatnické sty1izace raného Toma Waítse.
Pro mě osobně vrchol festivalu.

T

Pod hlavičkou E-Rax se sktývají
Ho1andané Gert Jan Prins a Peter van
Bergen a v Čechách jiŽ dobře známý
hráč na ana1ogový syntezátor Thomas
Lehn. Trojice vytváŤí za podpory videa
Petry Dolleman improvizovanou stěnu
Živé elektroniky. Bergen obsluhuje dva
laptopy a dechoqÍ syntezátor (sopránsaxo-
fon připravený na židli Zistal leŽeL
ladem), Príns si pohrává s e1ektronikou
vlastní ýoby a Lehn jiŽ Íadičně osci1uje
mezi neorganizovanými ruchy a rychlými
běhy po klávesnici, které pŤipomínají, Že

ie ZdatnÝm pianistou.
Uprostřed hlediště Delty sedící hudeb-

níci obstarali asi čtyřicetiminutovou, spíše
arytmickou, kaŽdopádně však pestrou
zvukovou udá1ost, které k úplnému zdaru
přebýva1o jen asi deset minut.

I

Malou Alternatívu jsem tentokÍát sledova1
s větší pozorností, neŽ v loňském roce'
ocitl jsem se totiŽ v porotě. oproti před-
chozím ročníkům vystoupilo dvakrát
méně souborů a rozděleno byio třikrát

méně cen - po[Ze peněžitá Cena Svazu
autorů a interpretů. Naopak mnohem více
byio ,,starých pák'' mezi účinkujícími.

I

New Orchestra Of Dreams (NOD) pod
,. x.- ,

vedením bubeníka Stěpána Smetáčka (ex
několik metalovÍí'ch souborů, Wanastowí
Vjecy atd.) se pŤedstavil v obsazení a sý1i
zaciblízké DG 307 nebo Domácí kapele
(na housle ostatně hrá1 b,fta1ý člen DG
307 Pavel Cigánek). Přes dravě recitující-
ho frontmana a perfektní hráčskou úroveň
se však jednaio o plagiát nevalné podma-
nívosti' Módní pouŽití bícího automatu
a sporadických funky motivků navíc ut1u-
milo i tak ,,decentní'' atmosféru'

T

Bruntáiští Mimostojící jsou š1apající roc-
kovou skupinols', jejíŽ fuontman přesvědči-
vě zvládá ducháčkovsky leŽérní způsob
zpěvu. Z hudby Mimostojících je vidět
touha pŤekročiÍ Žánrové hranice a nutno
Ťíci, Že se jim - i kdyŽ trochu opatrně -

docela daŤí. Pochvalu si určitě zas1'otlží
Šikovný perkusista a skutečnost, Že skupi
na své písně zbytečně nenatahuje - všech-
ny jsou pŤesně tak dlouhé, jak mají být.
Probiémem Mimostojících jsou však
nedvědovsky,,ptosté a oduševnělé" texťy.

I

Další ze superskupin Ma1é Alternativy
byly Zátory htající tiché a vzdušné písně
opírající se o plné klávesy a zpěv
Vladimíra Línka (ex MCH Band), kterého
na pódíu mimo jiné dopiňuje saxofonista
Jiří Jelínek (ex Garáž, Psí vojáci) a bube-
ník Zdeněk Konopásek (ex Dvouletá
fáma). Kombinace melancholického
zpěvu, Jelínkova melodického, lehce baro-
vého saxofonu a nejnutnějšího doprovodu
zbyvající trojice vytvořily zv1áštní atmo-
sféru, dop1něnou hloubarny'mi texty. Můj
osobní favorit.

I
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Sledě' živé sledě
MCH Band

Mikoláš Chadima

Děti deště vedené kytaristou a Zpěvákem
Petrem Humpáiem se představily ve čtve-
Ťici, přibyla jim totiŽ baskytara. S ní do
kdysi téměř índustriální skupiny vstoupil
i rock'n'rolloý a HC duch. Jedinou připo-
mínkou starších časů byia dvojice perku-
sistů obsluhujících pŤevážně kovoqÍ mate-
riál místo klasických bicích. Hudebně se
však ze všeho nejvíc jednalo o rychlý big-
bít. Energie čišící z pódia však kapele zaji
st1la vítězství.

T

Jumo ie dvojice okostýrnovaných recesistů
s kytarou, baskytarou a pozoruhodně
neinvenčně naprogramovan}ím automatíc-
kým bubeníkem. Jejich vystoupení trvalo
velmi dlouho a nic zvláštního se během
něj nesta1o'

I

Večer českého industríálu v Kaštanu při-
nesl pŤehlídku víceméně známých
a respektovaných jmen. S/M Alexe
Švamberka ve své improvizaci většinu
času tápali, pevnou kostru udržova1a jen
baskytara Miroslava Posejpala, o největší
chaos se naopak postara1 hráč na perkuse.
Mostečtí Napalmed předvedli svojí obvy-
klou hlukovou stěnu, s níŽ fiontmanovi
Radkovi Kopelovi (elektronika, hlas)
pomáhala dvojice perkusistů, vytváŤejících
většinou nerytmickou skrumáŽ kovoqích
zvuků pod pravidelnými smyčkamí. Jako
vŽdy se jednalo o maximá1ně inlenzívní
vystoupení (preparovaná kytata by1a zni-
čena ještě neŽ na ni stih1o být zahtáno),
jehoŽ jedinou pihou na kráse byly
Kopelovy příliŠ časté ,,death'' výkŤiky.
Einleitungszeit s Terezou Georgievovou
z divadla Sangredans iiŽ podtuhé v Pnze
předved1i své spo1ečné představení
IM.NoAURANOISE1, spojující noíseovou
hudbu s teatrálně temnou akrobacií'
Troj1ci se povedlo VytvoŤit opravdu si1nou
atmosféru, škoda jen, Že nespokojenost
s vyvojem vystoupení zahnala
Georgievovou v půli setu do zákulísí
a představení bylo dohráno bez ní. Jedtná
ohnivá kou1e a ani jeden přemet.

I

opět v Kaštanu se pŤedstavíla dvojice šý-
carských elektroniků Teleform vedená
Marcusem Maederem, jehoŽ vydavatelství
Domizil získává stále větší tznání.
Pánové s laptopy Vytvářeli ambientní, bez
tychlých střihů plynoucí a na diouhých
vysokých tónech postavený soundtrack
k videu zobrazu1ícÍmt západ slunce nad
krajinou. Z jejich vystoupení jsem odchá-
ze1 s příjemným dojmem nezahlcenosti.

I

Jedna z hvězd loňské Alternativy, Štras-

burská čtveřice Zakarya vedená akordeo-
nistou Yvesem Weyhem letos vystoupila
posílena o Pavla Fajta. Volně hrající
Zakarya, originálně kombinující jazz se
zvukorny'mi stěnami zejména v první půli
vystoupení bojovala s Fajtov1irni metÍono-
mickýmí kolovrátky. Díky ním byl upoza-
děn svébytný bubeník Pasca1 Gu11y a trva-
1o docela dlouho, než se poměr sil
vyrovnal a kvarteto se mohlo patřičně
předvést. Hvězdou byl tentokÍát kytarista
Alexandre Wimmer, Gautier Laurent,
který místo loňského kontrabasu pouŽíval
elektrickou a akustickou baskytaru, spíše
statova1. Pěkný koncert, kvalít loňského
však, z části Fajtovou vínou, nedosáhl.

.l
Norští No Spaghetti Edition s klávesis-
tou Patem Thomasem a hvězdou ,,|iné-
ho zpěvu'' Philem Mintonem budi1i
zaslouženou zvědavost a očekávání.
Minton, který svým zpěvem nezprostřed-
kováva1 texý, ale v krátlcých útrŽcích kvi
lel, vydával nejtůznější hrdelní zvuky
a chrčení, aby občas předvedl své melo-
dické kvallty, byl rovnocenným partneÍem
ostatních, rcvněž útrŽkovitě hrajících
hudebníků, jejichž jazzová rýchodiska
by1a redukována na střípky pestrobarevné
mozaiky' Souhra v nejtradičnějším slova
smys1u se zde nekonala, spíše se zdá1o, že
všichni zúčastnění háčeií ke stejnému,
iasně viditelnému cíii na obzottl.
Rozhodně pří|emná událost.

T

KdyŽ se pátého prosince Praha nap1ni1a
Mikuláši, uskutečnilo se na De1tě jubileiní
vystoupení ke dvaceti letům McH
Bandu' Mikoláš Chadima se kromě sou-
časné sestavy obklopil sedmi hosty, ves-
měs b,ývalými č1eny skupiny, nebo spo1u-
pracovníky (kytaristé Pavel Richter
a Peter Binder, pozounista V1adimír
Dědek, baskytaristé Sláva Simon a Martin
Cerný bubeník Hynek Schneider, kláve-
sísté Madimír Helebrant a Vladimír Línek)
a ve dvou setech předvedl nadšeně aplau-
dovaný průřez Širokým repertoárem sku-
piny. Po dlouhé době by1o moŽné s1yšet
písně jako Tag um Tag, Biester, Nejlépe
poznáš příte1e a da1ší. Výrazné role
v košatých aranžích sehráli ze|ména oba
kytaristé a pozoun.

I

Němečtí Armchair Traveller o den
později předvedli peč1ivě komponovanou
a bezchybně zahranou hudbu pro plepďo-
vanou kytaru, cello, smyčcem rczeznívaný
plech a jiné industríální propriety a podo-
mácku vyrobené dechové nástroje neftiz-
nějších barev zvuku. PřestoŽe vystoupení
místy příjemně gradova1o a tajemně tichlo,
mám poclt, Že zdaleka neizaiímavější byly

Zakarya
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práVě Zmíněné instrumenty. o zpestření
se starala slovenská dívka sápaiící se mezí
skladbami na pódium s neustávajícím
dotazem: ,,Je to moŽné vyzkúšat?''

T

V Pnze zaloŽené irsko-anglicko-kanadské
trio Squall hraje českými muzikanty
nepří1iš frekYentovaný postrock s koŤeny
například u Sonic Youth, Low či Velvet
Underground. Pomalé zamlŽené bloky
stojící na kytaroých vazbách a hypnotic_
kém rytmu redukované bicí soupravy
v něm pŤirozeně přecházeiy v reedovské
vyhrávky a v ozvěny indie kytarovek
konce osmdesátých let. Koktej1 nikterak
původní, naštěstí však velmi pŤesvědčirný.
Máte 1i občas jako já rockové chutě,
Squall vás nezklamou.

t
ToIéŽby se vlastně da1o říci i o zakončuji
cí po1ské pětici Something Like Elvis,
kteří s obrovským nápřahem míchají hard-
core, kytaru a 1a Karel Duba, melodiku

blízkou UŽ jsme doma (i s klenutým
,,wanekovským'' zpěvem) a mnoho další-
ho. Tempo jeiich vystoupení se skladbu od
skladby zr1ršova1o, pocit samoúčelné tvr-
dosti se však dÍky skvělému akordeonu
(střídanému fender-pianem) nedostavil.
Tah koncertu nepošramotilo ani to, Že
polovina zahraného repertoáru byly
instrumentálky. Cit pro neotře1ou me1odii,
nápadité aranže, nadhled a vpravdě roc_
k'n'rollová energie - copak to u nás nikdo
neumí?

T

Tentokát zakončím suchopárně: z 1edena-
čtyřiceti účinkuiících jsem jich zde zmtnll
devatenáct, větŠinu prolo, Že mě příjemně
zallaIa. Cást těch ostatních není zmíněna
kvůli překr'1ivajícímu se plogramu na obou
scénách - jedná se například o skvěle přijaté
po1ské Kormorany' na něŽ jsem od oči|ých
svědků s1yšel samou chvá1u. TakŽe mám
dojem, Že se jubi1ejní ročník Alternativy
opět vydařil, přestoŽe se plakáty servftova-
né menu moh1o zdát méně atraktivní, než
nabídka předchozích ročníků. I

Pdhledy do hudby alternativní avantgardní, improvizované, nové, opoziěni progresivní,
expedmentálni postmoderní, aktuální' Íree, klezmeru atd'

Zaiímá vás tajemství soudobé hudby? Jeií mnohdy neočekávané dobrodružné uýboie, sněřu.
iící do XXl. století? Jestliže ano, pak je ptávě vám urěena první encyklopedie svého druhu

Svět iiné hudby - ptůhledy do hudby alternativní, avantgardnín improvizované, noválotské,
opoziění, ptogesivní, postmoderní, kleznerun Íree, noise atd. atd., dílo autorů Zdeňka
K. StaDého {Svět jiné hudby na českém rozhlase 3 - Vltava} a Petta Slabého (ex-televizní
šedesátka).

llajdete tu čtivě napsané medailóny o hudebnících od Muhala Richalda Abramse po Johna
Zorna, od Daevida Allena p0 Bobeila Wyatta, od Mikoláše chadimy po Pavla Richtera, skupin
od Art Beas po Zubi Zuva' od Amalgamu po Zuby nehty - s bohatou diskoglaÍií a bibliograÍií.
Je to jediná publikace svého druhu, soustřed'ující se na uýboje mezi rockem, iauem,
komomí hudbou, industtiálem a podobně, v niŽ najdete i ploÍily nejdůležitějších domácích
a zahtaničních labelů (GuneiÍoÍm, Knitting Factory, Grob, Pogus, For 4 Ears' Sublingual etc.).

Kniha vychází v nakladatelství Volvox Globatol, má 976 sttan, obsahuie ÍotogtaÍie vybraných skupin ři interytetů, booklety některých alb, diskogtaÍie,
odkazy na články v tisku' obsáhlý jmenný rejstřik apod.

Cena publikace ie gg9 Kč' pto čtenáře Hls v0!cE ji však nyní nabízíme se slevou 10%, ti. za 899 Kě!
Knihu můžete objednávat bud' plostřednictvím intemetového knihkupectví www.volvox.cz (v takovém případě dostanete slevu automaticky}, mailem

na adrese volvox@voIvox.Gz, anebo teleÍonicky na 224 238 187.

XďmllěIr X' $!abý, Fetr $Iahý: $vět iimr* hudhy
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14' _ 15.12', Rock Café, pořadatel Ars Morta Universum

KdyŽjsem se dozvěděl,
že se osmý ročník

Pražského industriálního festi-
valu uskuteční v turistickém,
přepestými logy polepeném

Rock Café,
kde mají kelímky skutečně
na všechno, nedalo mi to,

abych neutrousil několik iro-
nických poznámek.

Cestu do centra Prahy
si však našlo více diváků,

než v loňském roce na Jižní
město, a právě díky nim

vznikla atmosféra,
v níž bylo snadné zapomenout

na,,ideovou nevhodnost"
sálu.

Ce1ou dvoudenní přeh1ídku po něko1ika
změnách p1ánu zahájila praŽská dvojice
Zygote jeden Z četnýCh projektů
V1adimíra Hírsche (rovněŽ Skro1,
AghiatríaS). Hirschův sk1adate1ský rukopís
je syntézou poma1ých temp, pochmurné
meiodiky poučené romantickými skladate-
1i a kýče, který s sebou přináší touha po
orchestrální plnosti za pomoci syntezáto-
rů. V Zygote Hirsch krotí své občasné
obŽerství p1né dramatických změn a pra-
cuje s náladotvornými meditativně 1adě-

nými ostináty, nad nimiŽ se étericky vzná-
ši zpěv Martiny Sanol1ové (rovněŽ Skro1,
Vio1enta Projekta), která slnÍm kostýmem
a prací s ohněm obstarává taktéž vizuáIní
stránku představení. Lepší vystoupení
jakéhokoli z Hirschových projektů jsem
dosud nevidě1.

Divadelní skupina Sangredans S€,

narozdíI od vystoupení na A1ternativě,
představila bez Žtvého doprovodu skupiny
Ein1eitungszeit a odehrá1a představení,
které mnohem více akcentovalo původní
divadelní uýchodiska Terezy Georgievové
a spol. Nejedna1o se totiŽ o syntézu osa-
mělého tance a koncettu, ale o svébytný
jevištní útvar s téměř hmatatelnou atmo-
sférou, k níŽ nema1ou mětou přispělo
větší mnoŽství rekvlztt a naze1ena1é přítmí

reflektorů, odha1ující pouze siluety akté-
rek. Ač mám Sangredans Í Einleitungszeit
ve1mi rád, domnívám se, Že zvlášť jim to
sluší více.

Německou dvojici Rectal Surgery kdosi
v záku11sí označIl za noise-punk a není
důvod nesouhlasit. Jednoduché rytmy vět-
Šinou nebezpeČně blízké electronic body
music, zkreslený h1as tančícího frontmana
(občas se zdáIo, Že má ú1Ze rád
Whitehouse), několik taktů samplovaného
marše a téměŤ Žádné lybočení z pravide1-
ného beatu. Skutečně, v hudbě Rectal
Surgery lze naIézt větŠinu postindustriál-
ních kliŠé, která nemám rád. o to více
isem by1 pŤekvapen Ziištěním' Že jsem se
při ]e]ich koncertu ani chvíji nenudi1.
Pódiová show a délka tracků by1y konci
povány pŤesně tak, aby se stá1e něco dě1o,

coŽ vstřícné pubiikum h1asitě oceňovalo.

Belgičtí Hybryds se představi1i bez své
ženské poloviny, na pódíu tudíŽ zůsta1
osamě1ý mtž a něko1ik e1ektronických
instrumentů, s jejichŽ pomocí proplul od
ambientího úvodu přes taneční rytmy aŽ
k mohutnému vrcho1u z hypnotických,
kovově znějících smyček. Jak by asi zně1a
úp1ná sestava Hybryds? Věřím, Že ještě

iednou tak dobře.
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Druhý fest1va1ov'i den odstartovala
svým prvním lrystoupením čtveŤice
Legenda materiálu, jakýs1 ved1e|ší projekt
skupiny Děti deŠtě, jejíŽ zpěvák a kytaris-
ta Petr Humpá1 znovt' zaIotlŽll po dřev
ním industriá1ním zvuku průmys1ového
odpadu. Ve s1oŽení kytara, dvoje perkuse
a klávesy předvedla Legenda mateliálu
energickou improvizaci s několika pevně
danýml moti\y. Po počátečním sehrávání
se skupina proměnila v rytmlcký motor
s agresivními plochami k1áves a h1ukem
vazbící, kovovou pa1ičkou rozeznívané
kytaty. Zdá se, Že ptaŽská industriální
scéna má nový objev.

S/M, jejichž vystoupení na Alternativě
hodnotím na jiném místě, se tentokráte
představili pouze Ve dvoiTi, v níž zvllko-
vého manipulátora Alexe Svamberka dopl-
ni1a zpěvačka Sllvia Hromádková, sty1izo-
vaná do podoby vampa a 1a fi1m noir.
oproti rozpačitému vystoupení před
dvěma týdny působi1i S,/M mnohem
sehraněji, v reálném čase vytvářené smyč-
ky h1asů, e1ektroniky a kovových úderů
na bare1 mnohem lépe dtŽely pohromadě
a daly vzniknout, působivě napjaté atmo-
sléŤe, jiŽ občas ruši1y jen Švamberkovy
teatrální uýkřiky v německém jazyce.

Asi pro většinu publika, mě nevy]ímaje,
by1 vrcho1em celého festivalu b1ok
n_mecké trojlce Inade, jejíž hvězda, jak se
zdá, nezadtŽitelně stoupá. Skupina produ-
kuje 1íně tekoucí ambient mimořádně p1né_

ho' hladívého a barevného zvuku. Pomalé
iytmy většinou nestojí na beatech, ale na
postupně se zesi1ujících zvukovr/ch vinách,
zpestŤených pouŽltím iakéhosi mně záhad-
ného dechového nástroje. občasný
zpěv v němčině čerpá z gotickýCh V1iYů,
nepůsobí však ani v nejmenším k1išovitě.
P1ynulé střídání jednot1ivých segmentů
svědčí o do detailu promyŠ1ené koncepci
pódiové pÍezentace, v Rock Café navíc
skvěle umocněné kvadrofonním zvukem'
UŽ teď se těŠím na da1ší vystoupení.

Závěr festivalu patři1 Richardu
Schneiderovi a jeho v této době one-man
projektu Schloss Tegal. od ln7stopuení na
1oňském ]ndustriálním festiva1u se
Američan Schneider stihl přestěhovat do
Prahy, r,ryzbro|lt laptopem a včlenit ]eho
speclfika do své hudby' která se čím dá1
více vzdaluje noiseovým kořenům.
V Rock Café odeznělo v podstatě ambient-
ní pásmo s1oŽené z volně se převa1ujících
ruchů podmalovaných elektronlckým jab-

lečným prachem. Zpočátku tichý konceÍt
postupně gradova1 a došlo při něm samo-
zŤejmě i na dvě z poznávacich znamení
Sch1oss Tega1 úlrŽky hlasů a pípání
Morseovy abecedy. Po vystoupení mi
Richatd Schneider sděli1, Že současný
zvuk jeho projektu je do značné míry
určen praŽským geniem loci. Je-li tomu
tak, ať se mu u nás dlouho 1íbí. l





RAFI

DVA POHLEDY..
S1ovo ,,opela" má v sobě cosi magického. Ze1ména mladí skladate-
1é tomuto vábení nedokáŽou odo1at. V posledním čase se s novymi
operními pokusy přímo roztrh1 p}tel. Po dlouhé době se také obje-
vi1a nová operní tvorba dokonce 1 u studentů JAMU: Markéta
DvoŤáková (v kompozíci -začka Leoše Faltuse) napsaia operní ]ed-
noaktovku s názvem ŽiaÍí opera pod1e básnické předlohy
Jacquese Préverta (Pohádky pro nehodné děti). Je to pokus m1a-
distuý a v mnoha oh1edech |eště nedozrálý a1e nutno Ťíci, Že zdaŤl
ý Autorka se obratně vyhnu1a úskalím nevěrohodnosti zpěvu v
dramatické situaci a zvo1i1a poetichi text, kter}i rozšířila opaková-
ním fragmentů a spojila s hudbou, |eŽ se síce pohybuje v poměrně
konvenčních koleiích, lryznačených uŽ Mi1os1avem IŠtvanem a
Leošem Fďtusem, a1e \,rytYáří pŤí]emnou, svěŽe naivistickou atmo-
sféru dílka.

Lví podí1 na úspěšnosti inscenace má ovšem její scénické
ztvárnění: reŽisérka Magdalena Krčková prokáza1a citiivost, s
jakou se při soudobých realizacích oper prakticky nesetkáváme,
a podaŤi1o se jí skloubit všechny s1oŽky představení do jednolíté-
ho, poetÍckého ce1ku. Půvabné kostýmy (Renata S1ámková) a
nápadltá ,,měkce qrst1aná" scéna (Radomít otýpkal i rozkoŠně
sty1izovaný ieviŠtní pohyb (herecká spo1upráce Marie Mrázková,
pohybová spo1upráce Markéta Houdková) působí dojmem fanta-
zie nemocného děvčátka, jemuŽ ve snu obŽivly postavy z oblíbe-
nélaíŽky ...

Vidě1 isem pouze pos1ední pŤedstavení této jen dvakrát reprí-
zované operky, a je mi trochu líto, Že takto zdařilá inscenace
nezůstává v repertoáru déIe. Zas|ouŽIla by sl to.

JAROSLAV STASTNY

Chystám se pochválit pos1ední Bušení na Železnol oponu Ye
Stavovském divadle, přes!ě řečeno jeho h1avní část, premiéru
opery Markéty Dvořákové Ztafr opera v reŽiI Magdaleny Krčkové,
ve q7tvarném Ťešení Renaty Slámkové a Radomíra otypky
a v podání studentů JAMU. Pěvctvězí ve fantaskních kosýmech
ýazných barev, vše, včetně hrací p1ochy je vyvedeno (jakoby?)
v p1yši. ZpÍvají se Prévertovy verše, rozložené na součástky, jeŽ
jsou mnohokrát opakovány a hravě přeskupovány. Komorní
orchestr zabÍrá\evot tŤetínu jeviště, plus mínus neoklasická hudba
je ýazně ozvláŠtněna rozmanit}íml bicími, jeŽ spoluhrají s bez-
má1a kaŽdým tónem. Jednoduchá fabu1e nedramatického textu,
dílcy Šťastné souhře vyrazného reŽiiního a qítvarného řeŠení s pre-
cizně nastudovanou hudbou, se úspěšně klene časem roz1eh1eiší
jednoaktovky, ač Prévertovi nezabtala anl jednu stránku. obvyklé
operní trab1e by1y chytře předem eliminovány: operní pohybová
a gestická klišé neprojdou skrz baňaté kosqínry, oblryk1ou nesÍozu-
mítelnost textu hatí četná opakování. Nenahrávat (!) - jde

JOZEF CSERES:

HUDoBt\É sIvu
Hudobné centrum, Bratislava

LAKRA

Není mnoho autotů, kteří by byll schopni a ochotni h1ouběii ref-
1ektovat současnou hudbu a tím spíše těší titul, kteý lydali naši
slovenští pŤáte1é. lazyková bariéra snad stá1e není tak ve1ká, aby
bráni1a pochopení, ačko1iv se v tomto případě jedná o text kompli
kovaný.

Jozef Cseres ie estetik aftlozoÍ umění a hudba není ieho jedi
ným zájmem, ten dělí ještě mez\ tvorbu r4itvarnou a multimedi-
ální. Díky tomu ]e schopen se na hudební prob1émy dívat s nad"
hledem a zaŤazoyat je do zajímarrrlch souvislostí. Knlha je
č1eněna pod1e klíčoých prob1émů. Je tu téma hudba a paměť,
hudba a písmo, hudba a tě1o, hudba a prostředí... U kaŽdé kapi
toiy ukazuje Csetes, jak se kter'ý vztah vyvíjel v posledních dese-
tiletích, a uvádí k tomu příklady často ve1ice nesourodých umě-
1eckých osobností. V mnoha případech jde o hudbu na samém
okra|i okrajových Žánrů _ tedy hudbu, ktetou většina čtenářů
bude jen těŽko znál z v1astní pos1uchačské zkušenosti. Tento
prob1ém je částečně vwáŽen Seznamem souvisejících nahrávek
na konci kap1toly, pod1e nějŽ si mohou zájemct své diskografie
doplnit.

Knihu 1ze chápat nejen jako fi1ozofickou studii, a1e také jako
průvodce avantgardou druhé poloviny dvacátého století. To hlavně
díky množství faktografických údajů k iednot1irným osobnostem
včetně zmíněných seznamů nahrávek. Cenné jsou také důkladné
popisy některych viznamných dě1' Takto jsou napřík1ad rozebtány
opery Roberta Ashleyho Perfect Lives nebo Arnolda Dreyblatta
Who's Who In Central and Eastern Europe 1933.

Y knize jsou nadhozeny některé oIázky, které ]sou dnes často
ptobítány širokou hudební veře]ností. Jednoznačné odpovědi
Cseres nenabízí, místo toho podává přehled vyvoje prob1ému. Je
to napřík1ad kapltola o autoÍství, kde jsou shrnuty významné
útoky na instituci autora hudební skladby, které se ve dvacátém
století udály * od Johna Cage a jeho Europer po Johna oswďda,
kteý upravu|e nafuávky popouých hvězd.

Hlavním kladem Cseresova přístupu je Íakt, Že hudbu nechápe
jako lzolovaný svět, ďe snaŽí se Zmapovat ty nejdů1eŽitější kaná1y,
které hudbu pojí s realitou , z niŽ vzntká a kterou odráží. Tento
způsob uvaŽování by měl být ínspirací pro kohoko1iv, kdo chce
dnes o hudbě vážněji přemýš1et. Snad jediná pasáŽ,kÍeÉ si zaslou-
Ží kritiku se nachází v předm1uvě. Autor zde tvtdí, Že,,...Znechu_
tený neutešeným stavom, uvaŽujem ďalei sa súčasnému umeniu
nevenovať.'' A Že kniha by moh1a být iakýmsi shrnutím pŤed
odchodem. To by byla velká škoda, ptotoŽe 11dí, kteŤí o hudbě uva_
Žují a jsou schopni se o své úvahy takto podělit, je a bude vŽdy
nedostatek' 

MATĚJ KRAT..HVíL

AiRE

o bytostně divadelní útvar. MARTN SMOLKA
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LetoŠní ročník festivďu byl neobyčejně pest-

ý, neomezti. se jen na koncertní produkce,
a1e zasáh1 i do oblasti multimédií. Program
patřil zčásti zahraničním hostům (recitá pia-

nistky Vicki Ray, k1arinetisťy Jean-Marca
Foltze, vystoupení portuga1ského Misso
ensemble Lisabon), z části domácí produkci
(koncerý souborů Mondscheín Ensemble,
Dama Dama, Ars Incognita, koncert ze skla-
deb studentů JAMU, provedení dvou stu-
dentslc'ich oper) a v případě česko-americké-
ho operního projektu dokonce oběma
zúčastněným stranám.

Všechny koncerty i vystoupení nabíd1y
posluchačům širokou pďetu moŽností, pohle-
dů, přístupů a cest, jimiŽ se ubírá současná
hudba u nás í v zahraničí ve nrukově barev-
némrczpěti od virtuózních exhibicí sólového
nástroje přes hudební dívadlo, 1ive e1ektronic
aŽ k vystoupení mnohačlenných souborů
a předvedením něko1ika komorních oper.

Festivď zahá1ilv neděIi 24. 1 1. ptaŽský
MoEns, kteý představi1 skladby současných
autorů zemí východní Ewopy. Z litevslcých
autorů to by1i Bronius Kutavičius,
Nomeda Vďančiiité a R'lrtis MaŽulis,
Estonsko zastupovď Erkki-Sven Tiiúr svou
skladbou Architectontcs 11pro klarinet, vio-
loncel1o a klavír v podání Kami1a DoleŽala,
Milady Straši1ové a Hanuše Bartoně, z Ruska
pŤije1 na provedení své Krajiny ubíhající
v nekonečnolurij Kasparov a koncert byl
zakončen Henrykem Mikolajem
Góreckt/m a jeho Trombónoým koncertem
op.28.

Úterní večer 26.11. v sále divadla Husa
na provázku patřil hudebně-divadelnímu
lystoupení Středoewopského souboru bicích
nastrojů DAMA DAMA. Sedm naprosto roz-
dílných skladeb naplosto rozdí1ných autorů
(A. Parsch - MagIcké krajíny, D. Dtouhý _
Turbulence, A. Kubíček - Flexibilní índÍfe
rent,Y. Zotlhat _- Petíte sÍréne,l. Medek _
Tamtamania, K Simandl - Kvartet pro kla-
vír a A. Piňos _ Musíc of cood Hope or
Stormy Music) dokáza1i 'Damáci'' skloubit
v přesvědčiý celek s tajemnou atmosférou
(pto ně tak typickou) Jedinou skladbou poně-
kud vybočující z Ťady a navozující úsměv na
tváři obecensťva byl F1exibilní indiferent
Adama Kubíčka - "vttlltózní sólistická exh1bi-

ce prakticky všech moŽností, jak rczeznít
vlastní tě1o, podlahu, notový pult..."(slovo
z programu) v podání samotrého autora.

Studio soudobé hudby připravilo pro festi-

vď dva koncerty _ jeden k Životním jubileím
Leoše Faituse a Zdeňka Zouhara - sk]adate-
lům, kteří již dávno našli svou cestu a osobiý
wůrčí přístup _ a druhý dávaiící naopak při
leŽitost skladatelům mladým, začínajícím
a hledajícím _ studentům JAMU v Brně.

Ctwtek 28. 11' patři1 jubiJantům - kaŽdé
mu |edna polovína se závěrečn1ím přídavkem
minimďistícké sk1adby Yita Zouhara Duny
pro 2 marimby. Kromě této skladby, která na
sebe strhla jednoznačně nejvíce pozornosti,
jevila se vitazněji a zajímavěji pn'ní polovina
koncerilr se skiadbami Leoše Fďtuse, ať uŽ
to byla jeho novinka z r.2001 Il guocoterzo

pro basklarinet, 8 nástrojů a bicí v přesvědČi
vém podání Víta Spilky a Ars Incognita pod
vedením Emi1a Skotáka, či jeho nosta1glcky
Iaděný 2. smyčcoý kvartet z r. 1977
v novém přepracování (hrá1o Moravské
lararteto) nebo í veřejnostl jiŽ dobře známá
a na CD qldaná 5' sonáta pro klavír z r.

1992 v podání autorova ''dvolní|to'' inteÍpre-
ta Petra Hďy.

Koncert ze sk1adeb studentů JAMU 3. 12.
přelorapi1 jednak svou neobvykle pestrou dra-
maturgií a počtem zúčastněných interpretů
|27) včetně tří dirigentů, ďe hlavně nečekaně
vysokou 1aťkou nastavenou hned pnrní sklad-
bou. Ta malinko zakolísala jen v poslední
skladbě Comment díreYojtěcha Dlaska na
text S. Becketta ''zásluhou'' zpěváka. Petra
Veslára. AvŠak zpět na zaČátek. UvodnÍ
Invence pÍo sólovy trombon Jany
Doleželové v podiání J. Kadiece byla nesmír-
ně vynďézavou technickou studií vyčerpáva-
jící téměř všechny moŽnosti a způsoby hry na
ruzné části nástroje. Po postbarokně postmo-
derní ornamentá1ní cembalové Sileně Y.
Dlaska nás1edovaly dvě klidné věť,J Písně
pro hudbu pro 2 vío1y, 2 tiasy a bicí sloven-
ského skladateie Mateje Haásze, kteý si je
1siám dirigovď. PřestoŽe nezazněIa původně
planovaná třetí _ Živější věta, působila sklad-
ba uce1eně, příjemně, kontempiativně _ snad
i zás1uhou tibetshých mís v závěru. Komorní
kantáta na sumerslof' text Gudeant
GíŠbatukam Edgara Mojdla nás Zanesla na
b1ízhý uýchod o několik století Zpátlry k pÍi
mitivním nástrojům, něko1ika pentatonichirn
řadám a melismatick}ím zpěl'um' V obdivu
hodném podání kvarteta dobrovolníků _
nezpěváků (včetně autora) a souboru Ars
incognita pod taktovkou Pavla Snajdra jsme
měli moŽnost ocitrout se na chvili (asi na 25
minut) ve zceIa jiném světě. Do elektronic-
hých kajin nás zavedlJan Kavan skladbou
DÍflusion pro vio1onceilo, na něŽ sám hrá1,

a elektroniku. Modré nasvícení podtrhovalo
tajupinou atmosféru a whďo na stěnu zvětše-
ný stín cel1isty.

Koncert studentů odstartoval Šňůru kon-
certů a seminářů, jdoucích bezprostředně za
sebou kaŽdý den, mezi nimiŽ neby1o odde-
chu.

Vicki Ray _ americká k1avíristka, vedoucí
klavírního oddě1ení na California Institut of
the Arts v Los Ange1es se představila se snýrn
programem ve středu 4. 12. Po úvodní světo-
vé premiéře dvouvěté skladby Erica
Chasďowa (19 55) Due (Ctnta) maní pro hJa-

vír a elektronlku vystřídali Vicki Ray sopra-
nistka Jacqueline Bobak a barytonista Paul
Berkolds, působící na stejném institutu,
a zazpíva\i dvouvětou skladbu M. Bobaka
Vocablement. Pnrní věta, zaJoŽená na jedno"

duchém opakujícím se principu pŤebírání
a zesilování tónů, nedďa zpěviákům tolik pro-
storu pro demonstraci jejích hlasového umění
iako věta druhá' Živější a s větší dynamickou
škiálou. opravdovj?nr bonbónkem by1a ve1mi
ranná skladba Mortona Feldmana Nature
Píeces. KaŽdá z pěti vět mě1a svůj nápad,
vlastní charakter a závěrečnou poíntu. Po



dďším pěveckém vstupu - tentokrát sklada-
tele a ziároveň interpreta Marca Lowenstei-
na a jeho Two Sacred Songs pŤipomínající
jak só1ov1irn partem tak kiavírní sazbou
romantickou písňovou 1iteraturu (Schuberta,
Schumanna a mísý Schónberga) zakončila
Mckí Ray svu]' recitál virtuózní skladbou m1a-

dého Jihoafričana Shauna Naidoo (1962).
V ní mohl1 posluchači ocenit nejen technic-
kou vylříbenost hráčlry Či obrovské mnoŽsM
barev dosahujícírůznými druhy úhozu, ďe
také nezvykle plopracovanou pedalizaci,
umoŽňující nejrůznější efekty s přeznívaním
tónů.

Hráč na všechny druhy klarinetů, bývalý
čien Ensemble ]nteÍcontempoÍain, Flancouz
Jean-Marc Foltz zaujai a navnadil všechny
přítomné iiŽ na svých přednáškách a seminá-
řích pro skladatele a klarinetisty na JAMU,
připravené s německou precizností a důsled-
ností a interpretované s fiancouzslclm nad-
hledem a nonšalancí' Absolutní připravenost
v podobě 50-ti stran notovych přÍk1adů spolu
se zvukovÍmi ukazkami z CD a poté i Živ1inr
provedením interpreta fascinovďa posluchače
neméně neŽ sama skutečnost, ko1ik zvukové-
ho a barevného bohatství lze z nástroje nta-
ného klarinet ýoudit. Večemí koncert Jean_
Marca Foltze, kteý se konď ve čtwtek 5. 12.
v aule JAMU, však ještě předčil veškerá oče_

kávaní. Program by1 tvořen výhradně sklad-
bamí francouzslcých a italských skladatelů
druhé poloviny 20. století s gíjimkou ]edno-
ho autora z ýchodu. Pierre Boulez, s nímŽ
Fo1tz osobně spolupracoval, by1 zastoupen
dvěma skladbami (Domaines pro B klarínet
a Domaines pro basklarÍneť), Pascď Dusapín
skladbou fpro B klarinet. V české premiéře
zazněIy skladby pro basklarinet
Eaý Uneasy Denise Levaillanta a Mémoíre
pour DolphyEtíenna Ro]ina. Dďší sk1adby jiŽ
patřily B klarínetu, ať uŽ to byl LíedLuciana
Beria, ClairFtanca Donatoniho či Involuttve
Paula Mefana. Exkurzí do cízích krajů by1

vietnamský skladatel Tiet Ton That a ieho
skladba Bao La 

^

Pátek ó. 12. patŤi1 od 10.00 do 17.00
Meziniírodní konferenci Musica Nova V na
téma Současné hudební tendence a jejich his-
torické a teoretické koŤeny, konané na
JAMU. Konferenci zahájil Jaroslav Šťastný
jako sk1adatel, teoretik a organizátor podílející
se na je|í přípravě úvodní úvahou nazvanou
"Změna hudebního paradigmatu a1ejí odraz
na moravském venkově aneb The Age of
Changes: ''New Musíc'' as Folk Music of the
Futule?'' Pokačovď němechf teoretik Detlef
Goiowy kátkou exkurzí do Života a vizí sk1a-

dateie josepha Schíl1ingera (1895-1943)
a dopo1ední blok zakončil ukajinslcý sklada-
tel Ivan Nebesný, kterfi podobně iako na
semináŤi pro studenty skladby, představil
i zde několik soudobých ukrajinslaých sklada
telů. odpo1edne vystoupil se srnýrn praxí pod-
loŽenfln příspěvkem nazvan1lrn Tvorba speci-
álních hudebních nástrojů - v1itvatných
objektů a některé moŽnosti jejich kompozič_
ního vyuŽití sám jejích tvůrce a realizátot,
skladatel Dan Dlouhý po něm nás1edova1

Jean"Marc Fo1tz s tématem ''Komponieten,
Interpretieren, Improvisieren... Weiche Dia-
1ektik heute" a poté host z Rakouska, vedoucí
]nsiltutu fúr Elektronische Musik v Grazu
a skladatel elektroakustické hudby Josef
Grůndler, kteý nastÍnil moŽnosti "Setting up
Realtime Electroacoustic Environment for
Improúsation". Improvizací se zab1ivď také
předchozí den na semináŤi pro sk1adatele,
kde představil některé své projekty, z ntchž
nejvíce zaujal projekt věnovaný dětem ve
Školách dávající jim prostor pro improvizaci
a hledání neotŤelych zvukoufch moŽností.
Konferenci uzavŤel americlqí skladatel Marc
Lowenstein tématem ,,Love and Music
Theory".

Ten, koho celodenní konference zce1a
nevyčerpala, měl ještě moŽnost shlédnout
večerní představení dvou oper studentů
JAMU - Dona Juana Kar1a Skarky a Zirafí
opery Markéý Dvořákové, jejichž třetí pro-
vedení v divadle Barka v Brně (po úspěšné
premiéře ve Stavovském divadle v Pruze)
bylo zároveň i derniérou.

V opemÍm duchu v divadle Barka pokačo-
val i večer v sobotu 7 ' 12. P&vodní ideu
česko-ameríckého ptojektu - napsat tři opery
na iedno téma, konkrémě povídku Doktor A.
P. Cechova _ dodrželi |en dva ze zúČasrně-
ných tří skladatelů (Ametičan Martin Herman
a Ivo Medek). Třetí _ Mirosiav Pud1ák - se
zřejmě pří1išné závaŽnosil, tématu poněkud
zaJelď a napsď raději opeÍu o klobáse, coŽ se
nakonec v celkové dramaturgii všech tří oper
ukazďo jako šťastný nápad, kteý byl u obou
provedení (jak v Bmě tak o dva dny později
v Roxy v Praze) publikem nadšeně přijat.

Na závěrečném konceÍtu festivalu se
v neděli B. 12. se v divadle Barka představi
li členové portugalského Miso Ensemble
z Lísabonu, manŽelé Paula (flétna) a Miguel
(marimba, elektronika) Azguime. V kvadro-
fonně ozvučeném hledišti měli posluchači
moŽnost vyslechnout čťyři naprosto rozdíl-
né skladby, spojené však autorshýrn rukopí-
sem Miguela Azguime. První - Nonio pro
flétnu a elektroniku, kde se e]ektronika
sk1áda1a pouze z da1ších fléten, navodila
melancholickou atmosféru. Po virtuózní -
asi sedmiminutové marimbové skladbě
následovala čistě elektronická skladba
Sobreposigoes. Závětečná - více neŽ půlho-
dinová kompozice o Ar do Texto opera
a Forma do Som Interíor na vlastní text
Miguela byla zajímavou kombinací live-
electronic a hudebního divadla jednoho
herce. Soubor potwdil v plné míře dobrou
pověst, jeŽ ho předcházela.

I
Setkávání nové hudby P1us se svím rozsa-

hem, propoiením s mezinárodní konferencí
Musica Nova a předevŠím za|ímauirni osob-
nostÍni řadí k takovfm aktivltám v oblasti
soudobé hudby jako je Expozíce nové hudby
nebo praŽslo/ Marathon. Letošní ročnfl< toho
by1 přesvědčivfu důkazem. Dk za orgariza-
ci patŤí Janáčkově akademii v Brně,
Cameratě, SdruŽení o a Hudebnímu infor-
mačnímu středisku. l



mauřicio kage!:
trio in drei sátzen /

schwarzes madrigal
Winter & winter.

Známe publicistické fráze o elitářské hudbě
určené pro ,,malý okruh zasvěcenců"
(v protikladu k široce srozumitelné _ rozu-
měj tradiční nebo popové _ hudbě)' Míří
obvykle do řad skladatelů tzv. atonální
hudby: do oblasti, na které dnes není nic
nesrozumitelného ani esoterního, která se
naopak stává útočištěm průměrně talento-
vaných tvůrců (vedle několika mimořádně
talentovaných). Pokud opravdu existuje
nějaká hudba eliÍní a cílená na speciÍicky
vzdělaného posluchače, pak je jí na před-
ním místě tvorba Mauricia Kagela. Zní na
první poslech tradičně; zaslechneme v ní
všechno možné _ názvuky na různé styly
a žánry od Stravinského aŽ po varietnÍ
hudbu a jazz. Skoro by se zdálo, Že mŮŽe
Íungovat i prvoplánově, jako téměř kon-
venční hudba, |akou lze poměrně snadno
nastudovat i vyslechnout. Je tady však
jeden zásadní rozdíl. U Kagela je vše velice
subtilní a soÍistikovaná karikatura. Plně si ji
vychutná jen ten, kdo uŽ ledacos slyšel
adokáŽe se naladit na podobnou strunu.

V českém prostředíje Kagel téměř nezná-
mým pojmem. Narodil se v roce 1931
v Buenos Aires, kde i studoval. Od poloviny
padesáých let žije v Kolíně nad Rýnem' kde
se stal jedním z předních, i kdyŽ neýpických
zjevů avantgardy padesáých a šedesátých
let. Proslavil se provokativními divadelně-
koncertními produkcemi, jejichŽ společným
jmenovatelem je ironizace koncertních kon-
vencí, ale i ironický odstup od no4ich impe-
rativů avantgardy samé. Nadhled a nadčaso-
vé přemýšlení o hudbě je něčím' co jej
spojuje s Johnem Cagem, jakkoli je jeiich
fuorba odlišná. Někdy od sedmdesátých let
se jeho styl proměnil: opustil půdu technik
Nové hudby a od té doby komponuje pře-
váŽně instrumentální hudbu ve ýše popsa-
ném eklektickém stylu. Jeho originalita spo-
čívá v hravé lehkosti, se kterou proplouvá
spletí reminiscencí a ýrazových gest všeho
druhu, aniŽ by se s nimi ztotoŽnil, maje od
všeho ironický odstup' Výjimečné skladatel-
ské mistrovství, se kteým tak činí' jej při tom
spolehlivě chrání proti napodobitelům
a zaručuje mu postavení jednoho z klasiků
20. století.

Album od vydavatelství Winter & Winter

26tHts vorcE

přináší dvě komorní díla z posledního obdo-
bí. Skoro půlhodinové Trio o třech částech
pro housle, violoncello a klavír z let 1984-85
se tváří jako kus poctivé komořiny' Různá
kompoziční kliŠé a karikovaná výrazová
,,vzp|anutÍ' jsou zasazeny do proudu roman-
ticky evoluční hudby, vše je jen nějak mírně
pokřiveno, takŽe jsme ponecháni v nejistotě,
co je míněno važně. Podivuhodným útvarem
je i druhá skladba: Schwarzes Madrigal pro
sbor s doprovodem trubky, tuby a bicích
nástrojů z let 1998-99. Text tvoří náany aÍric-
kých měst vyslovované s různou (správnou
i nesprávnou) akcentací. odkazy na aÍrickou
hudbu tu chybí, nebo mají jen velmi sýlizo-
vanou podobu.

obě skladby jsou plné jiskřivé a nápadité
hudby, barev, rytmů a různých překvapení
a lze si je vskutku posluchačsky uŽÍt.

Kagelovu estetiku představují spíše z té váŽ-
nějŠí strany, reprezentované jeho koncertní
tvorbou (druhou linii tvoří jeho scénicko-
hudební projekty)' Nahrávka na albu má
Vysokou technickou i interpretační Úroveň
a spolu s luxusním obalem tvoří dokonalý
arteÍakt. M|ROSLAV PUDLAK

jiří durman, miroslav poseipal:
forgotten memořies vol. 5 a 6
Vlastní náklad, posejpal@mbox.dkm.cz.

Významné improvizační duo rekapituluje
řadou Forgotten Memories svoji činnost
v osmdesátých letech. BohuŽel netuším,
zda disky s pořado4imi čísly 1-4 jiŽ vyšly či
ne a ko|ik poloŽek má celá série v konečné
podobě mít. Je však smutné, Že materiál
takoých vlastností musí vycházet' přestoŽe
kvalitně Vypraven a remaslerován samot-
ným Miroslavem Posejpalem, ve vlastní pro-
dukci na CD-R a Že se ,,kamenným" firmám
patrně nezdá sdostatek atraktivní'

oba dva disky mají, kromě společného
názvu uvedeného v titulku recenze, jeŠtě
sáhodlouhé ,,podnázvy". V případě Vol. 5
zní Message From The No Man's Land l -

Song of Mountain And Desire, úplná titula-
tura Vol. 6 je Message From The No
Man's Land ll - Song Of The Dark Clouds,
Forest And oak Tree' oba jsou také rozdě-
leny na 7 a 5 hudebně na sebe navazují-
cích tracků.

Vol. 5 přináší záznam z barokní rotundy
Šternberského paláce v Praze pořízený
koncem dubna 1988. oba protagonisté se
obklopili mnoŽstvím nástrojů, Posejpal

vedle kontrabasu obsluhuje violu, Durman
se soustředtrie zejména na klarinet, nejrůz-
nější perkuse (trubicové zvony, gongy, tem-
ple block) a Ílétny. Nástroj, který je pro ně
nejtypičtější' totiž saxofon, na albu vůbec
nezazní. Píseň hory a Íouhy nenese nejmen-
ší stopu jazzové zkušenosti obou hráčů,
|edná se o symbiózu dvou zvolna se odvíje-
jÍcích zvukov1ich dějů, jejichž průsečík' pod-
pořený skvělou prací s přirozeným dozvu-
kem prostoru, se moŽná odehrává mnohem
více v hlavě posluchače, než u hudebníků.
Předivo dlouhých tónů dechů, jasného cin-
kání perkusívních nástrojů a krátkých motiv-
ků kontrabasu je fascinující svou kontem-
plativní polohou, kterou ani ieden
z hudebníků neporuší náhlým výpadem'
touhou po gradaci, nebo náznakem ostiná-
ta. Durman s Posejpalem nám nabízeií
pomalou procházku zvukovou krajinou, kde
se zastavil čas a kde se na kaŽdém kroku
stáváme svědky jedinečného úkazu.

Několik ýraznď1i vyčnívajících prvků však
CD samozřejmě má. Je to především
echem místnosti skvěle zýraznéný křišťálo-
v1i zvuk Íléten a Posejpalova viola v samém
úvodu. Jediné, co by se disku dalo vytknout
je trochu neústrojně znějící Durmanův akor-
deon, jehoŽ prŮrazný zvuk a bohaté harmo-
nické moŽnosti v půli improvizace hrozí
posunout ji do agresivnější a banálnější
roviny. Díkybohu se tak nestane a druhá,
mnohem jednodušší a hlubší akordeonová
pasaŽ je jiŽ zcela na místě.

Na druhém záznamu, nahraném o dva
týdny později Ve Smetanově divadle, se
hudebníci obklopili o poznání větším mnoŽ-
stvím nástrojů. Durmanovi přibyl altsaxofon'
basový klarinet, marimba a basov1i buben,
Posejpalovi harfa a vel$i gong. Dozvuk sálu
není tak ýrazný jako v rotundě, ticho mezi
zvukovými ÚtrŽky proto působí napjatěji.
Hudba sama se posouvá do tradičnější
a pochmurnější polohy, je o poznání heKič-
tější a dochází v ní i k zÚročování jazzových
postupů' ry znéjí nejlépe v závěru, kdy
Durmanův Íreejazzově drásavý saxoÍon
(stále jen v dlouhých tónech) vede vzrušený
dialog s utlumujícím kontrabasoým dopro-
vodem.

S nahrávkami zachycujícími improvising
mám posluchačský problém' VětŠinou mají
pramálo atmosÍéry a působí na mě rozvlekle
a sebestředně. V případě Zapomenuých
vzpomínek však mohu jen chválit a nadšeně
doporučovat. Jedná se totiŽ o prvotřídní
ukázku muzikantské kázně a nápaditosti.
Hudba Durmana s Posejpalem byla jednou
z prvních vlaštovek směru, jímŽ se nyní
zabýuqí Zapomenuý orchestr Země snivců
nebo soundartový experimentátor Martin
Janíček. PETR FERENO

when the sun goes down
- the secret story
of the Íock'n'Íoll

4 CD, Bluebird.

Jak titul, tak i podtitul a konečně i samotný
label, u něhož tato čtyřdisková kolekce
vyšla, mohou být zavádějící. Nejde ale ani
o úpadkové nahrávky legendární memp-
hiské Íirmy Sun, ani o sbírku nějakých
obskurních previously unreleased nahrá-
vek dokládajících, Že všechno bylo vlastně



jinak' A není to ani průřez předválečnou
produkcí problematické značky, která
tehdy svojí ediční politikou na něiaký čas
přivedla celou bluesovou scénu zugrunt.
Solidně připravená řada dnešního
Bluebirdu ve skutečnosti není ničím méně
a ničím více neŽ dalším pokusem o průřez
historií americké lidové a z ní bezprostřed-
ně vycházející populární hudby.

o něco podobného se poprvé pokusil
podivínský vševěd jménem Harry Smith
V roce 1952, kdyŽ sestavil pro AschoVU
firmu Folkways krabici dlouhohrajících
desek s nahrávkami ze šelakových desek
z přelomu dvacátých a třicátých let. Ta se
stala vpravdě kultovní záleŽitostí a zcela
zásadní měrou přispěla k Íolkovému
boomu šedesáých let. Po půlstoletí máme
nyní k dispozici přinejmenším čtyři albové
boxy srovnatelné šíře: čtyřdiskový komplet
Columbie Roots'n'blues z počátku devade-
sátých let, o něco mladší šesti-, respektive
osmidiskovou reedici Smithovy antologie,
zánovní čtyři kompakly American Roots
Music a konečně tento zbrusu nový blue-
birdovský komplet.

Smithova antologie byla intuitivně vede-
ným průnikem do mizejícího, i pro samol-
ného Smithe neznámého světa, balancujíci
ho na rozhraní Ťolk|óru a zábavního
průmyslu' s vyváženým podílem hudby
černé a hudby bílé. Kolekce Roots'n'blues
měla (v příznivém momentu rozmachu digi-
tálních reedic, obnoveného kultu Roberta
Johnsona, tehdy aktuální dvojice akustic-
kých alb Boba Dylana a samozřejmě i tele-
vizní série MW unplugged) být jakýmsi
,,novým Smithem", čemuŽ odpovídalo
i obdobné zastoupení blues a hillbilly
music, navíc v mnohdy nepříliš obehraných
ukázkách' Rou nderovsk á Am e ri can Roots
Music, vydaná souběŽně se stejnojmen-
nnou, extrémně luxusní knihou je zase prů-
hlednou, leč logickou reakcí na nečekaný
úspěch Íllmu Bratříčku, kde jsi? (o Brother
Where Art Thou?) a následných projektů'
Producenti Rounderu zde nastrkali do jed-
noho pytle s bluesmany a appalačskými
Íiddlery i Íolkařské superstars a také lecjaké
nové objevy dříve ignorovaných Žánrů _
pro dorostence s discmany je to uŽ beztak
všechno jedna hudba a třicátá léta od
padesátých rozeznají nejspíše podle pokle_
su hladiny šumu ve sluchátkách.

Ctyřkompakt When The Sun Goes Down
ovšem moc nešumí, nejde totiŽ o přepisy
z ohraných šelaků, ale zřejmě originální záz-
nam, jen podtitul je hrubým anachronis-
mem - takzvanému současnému poslucha-
či bude totiŽ třeba ještě dovysvětlit, co to
byl ten ,,rock'n'roll". Jednotlivá alba (nazva-
ná Walk Right ln, The First Time l Met The
Blues, That's Chicago's SouÍhslde
aThat's Ail Right) kráčejí ve volné chronolo-
gii od strohého Caťfish B/ues Roberta
Petwaye ažkprvní nahráVce Little Richarda
z roku 1951 ' Výběr se zeširoka opírá o celý
katalog mateřské RCA, která hrálavýznam-
nou, svého času snad i dominantní roli na
trhu race records a také v bělošské linii
k jejím objevům patřili ti největší, totiŽ
Jimmie Rodgers a rodina Carterova. Nejde
zde o mysteriózní kuriozity, ale spíše
o hudbu, Kerá prokázala svoji Životaschop-
nost v dalších desetiletích. Na rozdíl od
výše uvedených antologií je tentokrát na

první pohled patrný v1iraznějŠí podíl skladeb
spřízněných s jazzem, a o to menší procen-
to rané country. Na Žádné z předchozích
antologií neznělo tolik plechů a tak málo
skřipek'

Ke cti autorů _ mezi nimiž je i expert na
venkovské blues David Evans - budiŽ kon-
statováno, Že se nenechali vyvést z míry
předchozími dramaturgiemi: Smith
neSmith, memphiského Guse Cannona
prostě vynechat nelze a z jeho repertoáru
pak nebylo třeba naschvál vybírat něco
jiného než skvělou Feather Bed. Několikrát
se zde také objevují známé věci, jako třeba
presleyovská That's AlI Right, v původních,
nebo alespoň původnějších verzích.

Jak vidno, šlo to i bez Roberta
Johnsona: na rovnou stovku tracků se
vešla uspokojivá porce ryzího country
blues, přehlídka hlasové krásy bluesoul'ch
královen, všechny tři nejdůležitější jugban-
dy, obě nejzářivější jména tehdejší záro-
dečné country' špičky boogie woogie
a celá první generace městského blues.
A k tomu pro zpestření pionýr kreolské
knoflíkovky Amédé Ardoin, guvernér
Jimmie Davis s doprovodem bluesmana
oscara Woodse, na dlouhá léta osamoce-
ný černoch v řadách členů nashvillské
Grand ole opry jménem DeÍord Bailey
i věhlasný reverend J. M. Gates. Bylo by
jistě moŽno sestavit polopatičtější výběr
rock'n'rollové prehistorie, zcela jednoznač-
ných dvanáctitaktových vypalovaček
najdeme v jiŽanské hudbě bezpočtu' Ale
přesně v téhle koncentraci, naředěné hrůz-
ným zjevením mladého Paula Robesona
a libozvučně bluesujícím školeným sborem
The Hall Johnson Choir, se to poslouchá
nejlépe. JAN SOBOTKA

cIose eřase!
dance this

Bp records.

Norského klavíristu Christiana Wallumrdda
známe jako nadějnou akvizici ECM' kde
nedávno vydali jeho titul komorního jazzu
No Birch. Třetí album jeho elektrického tria
ale připomíná, že v dneŠním světě hrají
hudebníci v několika projektech zároveň,
často v prudce kontrastních.

Není sám, kdo dnes křísí a variuje han-
cockovské hraní na Varhany a elektrické
piáno' Uri Caine má svůj projekt Bedrock
s Živou rádoby strojovou rytmikou, kapitolou

pro sebe je populární trio Medeski Martin &
Wood, i sám Hancock se V páru s producen-
tem Billem Laswellem dostal do Íáze, kdy se
inspiruje přínosem mladších generací
a hraje obnoveně. Norský jazzmá za sebou
třicet silných let (Garbarek, Rypdal)' zároveřl
tu nastupuje nová generace improvizátorů
a postjazzmanů, poznamenaných technolo-
giemi a konceptualismem (Supersilent, Nils
Petter Molvaer, T@re Elgaroy, hudba z edice
Rune GrammoÍon...)' Wallumrdd jako by byl
na rozhraní: ještě stihl milovat a absorbovat
první estetiku (dokonce v jednom místě citu-
je motiv Coltraneovy A Love Supreme),
s jejími stylo\^ými příznaky se ale ted'spouští
s tou druhou.

Ta nejdůleŽitější hudba na albu, suitaZoo
Solitude, je, stručně řečeno, hudba Živých
lidí' kteří se zkoušejí přiblíŽit zvukovému
světu přístrojů' Vůbec při tom nejsou strojo-
vě studení a pravidelní, dokonce spíš patří
méně do dneŠního digitálního světa a víc do
dávného okouzlení elektrickým proudem
a magnetickými poli. Trio zůstává transpa-
rentní (elektrický klavír, baskýara, bicí)' při-
tom však během skladeb dokáže měnit
zvuk. Wallumrdd se rozehrává normálním
dobým jazzrockem, pak se však zaposlou-
chá do zvuku svého nástroje a začne ulpíVat
na detailech, opakovat si je, jemně měnit
skrz jakési filtry... od vyprávění děje k lyric-
ké introspekci se postupně dostane každý
z přítomných, včetně bubeníka: jako by se
vŽdycky někteý z nástrojů propadal do snu.
Nutno říci, Že mnozí asi budou poslouchat
album z druhého konce: od skladeb, kde je
dominantní rytmické, místy Íunkové hraní.
The Wire v jeho souvislosti nabízí spojnice:
klávesy Chicka Corey u Davise a Jana
Hammera v Mahavishnu Orchestra. Ale
tohle album nemá dva póly: i konkrétnější
Dance This a Rigid Digit jsou plné zvukomal-
by' i psychedelicky rozmlŽené Zoo Solitude
můŽe být naplněno r47zvou z titulu: Zalanči
tohle, pokud to dokáŽeš! Tančit na takto
nepohodlnou předlohu můŽe koneckonců
vést k pohybům, jeŽ naše těla dosud vůbec
nenapadla. PAVEL KLUSÁK

david krakauer's
klezmer madness:

the twelve tribes
Label bleu.

David Krakauer je jedním z umělců, kteří se
snaŽí posunout rnf'znam slova klezmer dál
neŽ jen k svatebnímu veselí, s nímŽbýual aŽ
do vlny ',židovské renesance" 70. |et spojo-
ván. Jako klarinetista pohybující se i v ob-
lasti vďné hudby a jazzu k tomu má skvělé
předpoklady' Pokud na své nové album (cel-
kem čtvrté, druhé u Label Bleu) zařadil
kromě vlastních skladeb i tradiční melodie,
pak jen proto, aby ukázal, že tradice není
záleŽitostí muzea, ale Života a Že písně
z repertoáru Naftuleho Brandweina a Davea
Tárrase (klarinetou/ch hvězd předválečného
klezmeru, s jejichŽ odkazem se musí vyrov-
nat asi kďdý, kdo se v tomto Žánru pohybu-
je) nemusí hrát jen revivalové soubory.
V jeho kapele mu sekundují kromě bicích,
basy a akordeonu i dvě elektrické kytary.
Taneční rytmus sice je většinou přítomen,
tradiční rytmy jako je bulgar' hora či Íreilach
se mísí s rockovými, funkor4imi nebo latin_
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sko-americkými podněty' Stejně tak se kyta-
ry neomezují na jednoduchý doprovod' ale
jsou rovnocennými partnery klarinetu, coŽ
platí i pro akordeon. Krakauerův styl hry frá-
zování i zdobení melodie vychází z tradice,
ale díky zkušenostem z jiných Žánrů je scho-
pen obsáhnout více odstínů ýrazu'

obal alba zdobí symboly dvanácti izrael-
ských kmenů, za nimiž vidíme zamlŽenou
siluetu Manhattanu s rozeznatelnými budo-
vami WTC. Album vznikalo na konci roku
2001 , není divu, Že Krakauer reÍlektuje
i události z jedenáctého září. Skladba lhe
NewYear After'.. údajně vznikla poté, co na
Židovský Nov17 rok - Roš Hašana _ poslou-
chal v synagoze hru na roh šotar' Emotivní
hlas tohoto nástroje _ 

''\^ýkřik člověka tváří
v tvář vesmíru'' - tvoří základ dramaticky
gradující a do ticha opět mizející kompozi-
ce. Dramatické vývoj' změny dynamiky
a tempa jsou vůbec pro Krakauera příznač-
né a jsou dalším prvkem, kteý jeho hudbu
vzdaluje jednoduché taneční zábavé.

Television Frailachs představuje Krakaue-
rovu odpověd'na otázku po ieho folklórních
kořenech. Je to směs z melodií televizních
seriálů, na nichŽ vyrůstal, a které transformo-
val do stupnic obvyklých v Židovské hudbě.
Pokud přistoupíme na jeho chápání tradice,
nepřekvapí nás ani závérečná skladba Ás /f.

V ní kapelu vyměnil za DJe a programátora
jménem Socalled, nad jehoŽ smyčkami
v hiphopovém rytmu volně improvizuje.
Takové rytmy jsou pro současné Židovské
obyvatele Lower East Side koneckonců asi
obvyklejší neŽ Íreilach jejich dědečků.

Vydavatelství Label Bleu u nás ,,papíro-
vě" distribuuje Íirma Glassic: bohuŽel však
tak tajnosnubně, r47běrově a bez inÍormač-
ního zázemí (kdo ví' Že u ní aktuálně
vycházejí Steve Coleman či Gary Lucas?),
Že se zdráháme uvést ji lako domácí zdroj
za lomítko. MATEJ KRATocHVlL

gořdon mumma:
live electronic music

fzadik

Ve srovnání s dneškem se šedesátá léta
v elektronické hudbě zdají jako doba
kamenná. ',User-Íriendly" 

programy se naučí
ovládat každý, což na první pohled otevírá
velké moŽnosti experimentátorům. Na dru-
hou stranu _ a pohled na současnou hudeb-
ní produkci to potvrzuje _ se leckomu
nechce hledat osobitý zvuk, protoŽe práce
s předpřipraveným továrním materiálem je
lákavě snadná.

Před čtyřiceti lety musel být skladatel
elektronické hudby také zručným elektro-
technikem a kutilem, díky čemuŽ měl těsný
kontakt se zdroji zvuku. Gordon Mumma
patřil na americké scéně mezi těch několik
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osobností (vedle Johna Cage a Davida
Tudora)' které objevovaly možnosti elektro-
niky v hudbě a pomohly tak vydláŽdit
cestu, která vede až k dnešním laptopo-
v1im umělcům.

Album, jeŽ _ uŽ sedmdesátiletému _
Mummovi vydal ve svém vydavatelství John
Zorn, by mohlo být pouŽíváno jako výuko-
vá pomůcka k dějinám hudby. Skladby zde
uvedené patří mezi průkopnická díla
v oblasti kombinování elektroniky s Živými
nástroji. V této symbióze mohou oba svěý
stát rovnocenně vedle sebe' jak je tomu
v Than Particle (jediná ýimka, Kerá nepo-
chází ze šedesáých let), coŽ ie dialog mezi
akustickými perkusemi a elektronicky
generovanými zvuky hranými přes kláves-
nici počítače. V jiných případech prochází
akustický zvuk elektronickým zařízením,
jímŽ je modiÍikován. Mumma si tato zařízení
navrhoval a stavěl sám a pouŽíval pro ně
označení ,,cybersonic conso|e''. Jak rozdíl-
né výsledky toto spojení můŽe přinést
můŽeme porovnat na skladbách Mesa, kde
je vstupním materiálem zvuk bandoneonu
(hraje David Tudor) a Horn, kde je to
Mummův lesní roh a hlasy (Robert Ashley,
George Cacioppo). V prvním případě slyší-
me dlouhé akordy, elektronikou jeŠtě pro-
dluŽované, ve druhém rychlé střídání agre-
sivních zkreslených zvuků.

V Hornpipe nejde jen o vzájemnou reakci
nástroj-elektronika, do hry je zapojen i pro-
stor, v němŽ se hraje. Skladba, l<terázačíná
jako sólo lesního rohu připomínqící začáIek
lovecké sezóny, tak pomalu ztrácí zvukovou
určitost a přenáší se do jiných rozměrů.

Medium Size Mograph 1963 je součástí
série klavírních skladeb nazvaných
Mographs, jejichŽ struktura je odvozena ze
seismografických map podzemních nukle-
árních výbuchů a zemětřesení. Tato část je
jediná' která využívá elektroniku, a něco
z erupcí, které pro ni byly-předlohou, v ní
můŽeme slyšet. MATEJ KRATocHVlL

]ob buřgeř!
lost photograph.

Tzadik.

Hled'me, to je ale povedené album!
K podobnému výkřiku vede posluchače
hned veselý a Živoucí úvod Burgerova
alba: suverénní akordeon se tu rozjede do
rytmu, který Živě odráží acidjazzovou
i etnickou vlnu, která se prohnala minulou
dekádou. Bylo by vlastně divné' kdyby
sólový debut Roba Burgera nebyl dobrý:
překvapením snad je jen to, že vychází na
Tzadiku Johna Zorna (v edici Radical
Jewish Music) a Že si činorodý akordeonis-
ta a klávesista našel na vlastní divokou
kolekci vůbec čas. Vede Tin Hat Trio' jedi-
nečný a kupodivu i dost úspěšný sanfran-
ciský soubor pro alternativníuýlety z lidové
americké instrumentální hudby (viz recen-
ze v předchozím čísle HV); vyhledávají ho
ale i jiní muzikanti _ s Billem Frisellem
třeba natáčel kytaristovu Íilmovou hudbu'

Na Losť Photograph poŽádal Rob Burger
o doprovod spolehlivé downtownské cha-
meleóny, u nichŽ nehrozí stylová banalita:
kontrabasistu Grega Cohena (Masada,
Tom Waits, Lou Reed, mnohé Zornovy pro-
jekty) a bubeníka Kennyho Wollesena (Sex

Mob, Bill Frisell)' Vedle dvou kolegů se
obklopil širokým instrumentářem, který
předčí i rozmanitost nástrojů v Tin Hat Triu:
Rob Burger tu své Židovské melodie (plus
dvě lidovky aYoukali od Kurta Weilla) roze-
hrává postupně na harmonium, drnčící pre-
parované piáno a klavíry-hračky, celestu,
zvonkohru, orchestrion, hammondky, mar-
xoÍon, indické bendžo, krátkovlnné vysílač-
ky a hrací skříňky. To vše je tu jaksi navíc,
připomeneme-li si, Že Burger je vnímán
hlavně jako akordeonový virtuos. Všechno
míří k podpoře melodických témat a jejich
atmosÍéry: i nejbizarnější zvukový vyimysl
používá Burger tak, aby souzněl s náladou
materiálu a podporoval jejího vnitřního
ducha. Tradiční modlitební melodii Aveenu
Malkeinu si v druhé půli alba náhle zahraje
jen s akordeonem, kontrast Íunguje aŽ
k pocitu náhlého svátku. Trochu působí
jako bezstarostný talentovaný muzikant-
tulák, kteý na co sáhne, to rozehraje: Že by
neŽil v San Francisku náhodou? Vzdálili-li
se dnešní avant-klezmeři od tanečního
gruntu, Burger je připraven kdykoli se vrá-
tit: ale uŽ jako ten, kdo prošel alternativou,
downtownem, volnou akustickou improvi-
zací. Poselství poslední skladby zní'. i na
rozladěné piáno lze zahrát dobré sólo!

Jedna z nejpodstatnějších otázek, jeŽ si
nad albem je třeba poloŽit, zní: co to V tom
démonickém Zornovi musí být za normál-
nost a hlubokou lidskost, když vedle vší
avantgardy vydává prostředky na tyhle
neodolatelné Židovské písničky? Neboť,
i když to jsou instrumentálky a i kdyŽ
mnohé z obdivu míří k umění neotřelých
a přitom přirozených aranŽmá, takhle sděl-
né rozezpívané muzice se odjakŽiva říkalo
písničky' VINOENT PoRGEs

odot.lamm:
my Íavorite things

Active suspension.

Francouzský umělec olivier Lamm je jed-
nou z hlavních postav současného proudu
poruchami nahlodaných a jaksi důkladně
rozebraných elektronických kompozic. UŽ
jeho nedávné album Snow Para plné skří-
pav1ich, praskav1ich a píska4ich momentů,
zádrhelů a hluku vyŽadovalo slušnou dávku
otrlosti, oproli My Favorite lhlngs však
působí lako vcelku líbezná ukolébavka.
S ním se totiž dostáváme o úroveň výše.
Dovětek k názvu desky objasňuje, že 17 pří
tomných kousků bylo''dereconstrucovered
and dethenremystified by a wild bunch of
very kind and very talented people", coŽ
znamená, že Lammovy originální prepará-
torské skladby ještě dále rozčtvrtili a obvy-
kle k nepoznání přetvořili kolegové více či
méně Úzce spjatí s labelem Active
Suspension (nejnápaditěji Erich Zahn,
Shinsei, dDamage, Domotic, Blevin
Blectum, Yoshihiro Hanno...). Tento rozbor
rozboru, druhá mocnina analýzy hudebních
struktur staví na laptopovém softwaru
a vyzařuje v prvé řadě naprostou svobodu
prolevu a svěží hravost pitvajících remixérů.
Některé skladby sice nepředkládají více neŽ
pouhé zvukové bizarnosti, nicméně ve větši-
ně případů tyto směsi digitální všehochutě
drobně usměrňuje melodický podtext _
vyjádřený zejména podivnými smyčkami či
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zastřenými plochami - jenŽ smazává onu
hrozící emocionální prázdnotu ryze experi-
mentálních děl. Autory znalelně nic neome_
zovalo a volný přístup k rytmům, nástrojům
(Gordz dokonce přispíva|í čistě kytarovou
HC smečí) i celkovému zpracování vyústil
ve velice rozmanité a odváŽné pokusy, jeŽ
se díky novým technologiím zásadně od|i-
šují od běžné melodicky zaměřené ,'intelli-
gent dance music" produkce. Počítačová

'glitch' abstrakce dnes odkrývá nejrozsáh-
lejší dosud netknutá pole a tato deska zají-
mavě naznačuje, jakými způsoby se na nich
dá orat. Zúčastnění divoši ze zvukového
hlediska nejsou právě nejlaskavější, ale
talent jim, zdáse, upřÍt nesmíme. HYNEK
DEDECIUS

pulsepřogřamming:
tulsa Íor one second

Aesthetics.

Aneb jak dál s hudbou digitálních Íragmen-
tů, materiálem záškubů kompaktního disku'
Vynálezce,,scratchování kompaktem'''
japonský sedmdesátiletý klasik Yasunao
Tone, takovou hudbu nesnáší: je to popření
mých principů, říká radikál z hnutí F|uxus,
jehoŽ tvorba je opravdu krajní abstrakcí.

ChicagŠtí Pulseprogramming z toho
nejsou nijak nešťastní: spíš neŽ na Tonea
myslí, hádáme, na Bjórk, která asi nejradikál_
něji nabídla nové zvukové moŽnosti Ve
jménu písničkářstvÍ a poezie. Nejsou v pra-
vém slova smyslu hudební skupinou, ale
multimediálním společenstvím, v němŽ spo-
lupracují muzikanti, filmaři, reŽiséři scénic-
kých událostí a jeden básník. Album, s nímŽ
přicházejí' je nezakrytě ambiciózní: nabízí
písně a plochy produkované Velmi pečlivě,
bf nezávisle, a s nárokem na jakousi hito-
vou naléhavost' bý s použitím nového
zvuku. Přes něj však zní jednou violoncello,
jindy tranceový automatický rytmus, tedy
můstky pro mírnější publikum. Vokály (střídají
se Ženské i muŽské) nesou často melodra-
matičnost, velké gesto: myslímeJi na spojení
s Roxy Music, pak je tu nejméně tolik elegá-
na Briana Ferryho jako vynálezce Briana
Ena. Samotné melodické a formálnÍ půdory-
sy nejsou nic superpoutavého: jinak je to ale
dost zajímavý pokus přetáhnout principy
dnešních avanturistů do konvenční písničky,
aniŽ by autors\i pár rnl'chodiska znehodnotil.

Příhodu, která patří do dějin hudby deva-
desátých let, mi přinesla prodejna disků
v praŽské Vodičkově. Chlapec asi čtrnáctile-
tý nesl vrátit ,,rozbitou'' magnetoÍonovou
kazetu: hudba na ní praskalajako stará gra'
modeska! ,,Ale to tam je naschvál," přesvěd-
čoval ho nevěrohodně prodavač, ,,takhle
oni tu hudbu ted'dělajíl'' Kolikanásobně víc
reklamacím asi budou muset čelit prodejci,
ujme-li se pop vzoru Pulseprogramming?!
Ale má ijednu r4ihodu: poškrábe-li se kom-
paktní disk s touto hudbou doopravdy, část
publika si ani nevŠimne'

P S.: V recenzích jsme přestali uvádět
data vydání: píšeme jen o nových titulech,
jediný letopočet si |ze tedy naprostou větši-
nou domyslet. Díky dobrému kontaktu s ber'
línskými promotéry Dense můŽeme V této
recenzi nabídnout titul, kteý vychazí později
neŽ tento časopis' v únoru'BoFvaa 

KLU.ÁK

evan pařkeÍ / phil wachsmann
/ teppo hauta-aho:

the needles
Leo records.

Angličan Evan Parker (ročník 1944) patří
k nejosobitějším světovým saxofonistům
uŽ od přelomu šedesátých a sedmdesá-
tých let: utvářel ho někdejší spontaneous
Music Ensemble a on zároveň spoluvytvá_
řel jeho přístupy k volné improvizaci. od té
doby hrál s kdekým a vydal i řadu sólo-
v1ich desek. Nedávno sizaloŽil vlastní label
Psi Records, na kterém svůj dosavadní
profil obohacuje o další průhledy.

Dvojalbum The Needles, na kterém
s ním účinkuje houslista Phil Wachsmann
a kontrabasista Teppo Hauta-aho, nabízí
jak živý záznam koncertování na Íinském
Íestivalu Kerava v červnu 2000' tak nahráV_
ku z londýnského studia Gateway o necelý
rok později. VŽdycky bylo zajímavé sledo-
Vat Parkerovu reakci na muzikanty, s nimiŽ
vystoupil na pódiu (měli jsme šanci pozo-
rovat ji i před nedlouhým časem v Praze,
Pardubicích a Karlových Varech). V tomto
případě je výsledek přímo vzorový' Předně:
trojice spolu v této sestavě vystoupila
poprvé, i kdyŽ se z rŮzných konste|ací
znala. Parker od počátku převzal vedoucí
úlohu, a tím do jisté míry predestinoval
další průběh' Ten se však odvíjel poněkud
jinak, neŽ bývá zvykem podle sloganu
''hráči na sebe telepaticky reagovali''.
Někdy mi připadá' Že tu existují tři téměř
nezávislé hudební linie, které na sebe
samozřejmě navazují, proplétají se, podez-
nívají a přeznívají, ztišují se a zvýrazňují,
coŽ suma sumárum vytváří zcela novou
souhru. Parkerovi partneři tak reagují
v meandrovitých přiznávkách, odklánějí se,
vedou si svou, aby se po chvíli se saxoÍo-
nem ztotožnili" oba jsou mistři svých
nástrojů a především Wachsmann vyzná-
vá, Že improvizace pomáhá V tomto světě
přeŽÍt (moŽná, ne pouze hudebně).

Sám Parker (na rozdíl třebas od robust-
ního Petera Brótzmanna) ve své hře sluču_
je stránku citovou s rozumovou, intelekt se
srdcem, ale i proÍesní řemeslnou vybave-
nost s takřka bezbřehou tantazií, což mu
umožňuje oslovovat posluchače
i v momentech naprostého ztišení, zpoma-
lení, práce s tajemnými zámlkami.

obvykle se tvrdívá, Že pódiová a studiová
nahrávka se liŠí spontánností a bezprostřed_
ností na jedné straně a větší prokoumaností
na straně druhé. Tento rozdíl v porovnání

první a druhé desky zde není markantní
a zřejmě ani vzhledem k vyproÍilovanosti
hudebníků nepřipadá v úvahu. Kromě dvou
improvizací tria jsou na druhém disku tři
lahůdky navíc: sóla Wachsmanna, Parkera
a Hauý-aho. Jako kdyby na sebe prozrazo-
Vali sVé hudební nitro a vzápětí ho propojili
s výkony kolegů. Je to nádherné dvojal-
bum, k němuž se lze Vracet bez újmy na
dalším vyznění. z. K. SLABY

phil niblock:
YPGPN

lx records.

Mezi námi: Phil Niblock nemá Ve skutečnos-
ti žádné hudební vzdělání a dokonce ani
nezná noý: nabízí se tedy soud ,,není muzi-
kant". Přesto patřila jeho orchestrální sklad-
ba Dissemination k nejpříjemnějŠím překva-
pením předloňských ostravských dnů nové
hudby. Niblockův hudební styl se dá cel-
kem jednoduše popsat jako 

',monotónní" 
_

v nejčistším slova smyslu: jsou skutečně jen
(nanejuýš repetované) dlouhé tóny, zazna-
menané pouze čísly frekvencí a zazníva1ící
tak blízko u sebe, Že vytvářejí zéuněje'Talno
vzntkqící pulsace jsou také jedinými rytmy'
kieré se dají u Phila Niblocka naiÍt'

Z tohoto popisu lehce vzniká dojem, Že
musí nutně jít o hudbu značně nezáživnou
(a většina lidí ji tak vnímá)' Ve skutečnosti je
,,komponovaná" stránka jeho skladeb
pouze jakýmsi nezbýným, ale pro poslech
vedlejším základem _ o zbytek se uŽ posta-
rají akustické zákony. Hlavním smyslem této
hudby je totiŽ fascinující a bohatě proměnli-
vá hra svrchních tónů a pulsace interferencí.
Pro Phila Niblocka je jakousi ,,utkvělou myš-
lenkou'', které se věnuje uŽ dobrých třicet
let. Všechny jeho skladby jsou pak stále
noqimi variacemi na toto téma.

Dvojalbum s názvem YPGPN neboli
Young Person's Guide to Phil Niblock, je
paralr ází názvu známé h udebně-výchovné
skladby Benjamina Brittena Průvodce mla-
dého člověka orchestrem a letos je vydalo
v reedici (poprvé vyšlo na londýnském
beatovém labelu Blast First v roce 1995)
vydavatelství X| Records (www.xirecords'
org). Přináší celkem sedm skladeb, z nichŽ
si můŽe ,,mladý člověk' vytvořit poměrně
přesný obÍázek hudby Phila Niblocka.
Všechny skladby mají původ V nahraném
materiálu akustických nástrojů, který je
očiŠtěn od nádechů a smíchán v osmisto-
pém záznamu.

Na nahrávce Held Tones (1982-1994) je
to flétna Barbary Held, ve třech dalších
skaldbách slyšíme Ulricha Kriegera, který
hraje v Didjeridoos and Don'ts (1992) na
didŽeridů a v Ten Auras (1994\ na tenor
saxofon. Y Ten Auras Live (1994) se pak
přidává se svým Živě hraným saxoÍonem
k jiŽ hotové nahrávce.

Na druhém disku jsou zastoupeny
poměrně efektní hluboké Žesťové nástroje:
Trombone Piece (1978-94) hraje James
Fulkerson. Druhým trombónistou je Jon
English s Third Trombone (1979-94) a tře-
tím George Lewis, který hraje i na suzaÍon
v Unmentionable Piece for Trombone and
Sousaphone (1982-94). Právě v těchto
skladbách dochází svrchní tóny nejbohatší-
ho uplatnění.
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Hudba Phila Niblocka jen málo připomíná
nějakou jinou hudbu. Daleko blíže má ke
zvukům, která nás běžně a nepovšimnutě
obklopují: posledně zmíněná skladba pro
trombón a suzafon připomíná ze vŠeho nej-
spíš závody těŽkých nákladáků do kopce.

Značnou nevýhodou Niblockovy hudby
je' Že se nedá poslouchat příliš potichu.
Všechny její nuance vyzní až v dokonalé
a velmi hlasité reprodukci' pokud možno
kvadroÍonní. Není to zrovna hudba do
domácnosti, zato se může velmi dobře vyu_
ŽÍt při různých ,,chill outs"; to jsou také místa,
kde Phil Niblock _ po boku různých kreativ-
ních dýdŽejů a laptoporn/ch čarodějů _ nej,-
častějivystupuje. JAROSLAVSTASTNY

Írode haltli:
looking on darkness

ECM new series.

Akordeon se jen pomalu zbavoval téměř
výlučně Íolklórního či šramlového využití,
aby Se V poslední době dočkal větší pozor-
nosti ze strany soudobých skladatelů.
Napomohli tomu jistě i klasicky vzdělaní
a po původním repertoáru celkem logicky
toužící akordeonisté, kteří se objevují ve
stále větŠím počtu, včetně zřejmých osob-
ností. K nejnadějnějším talentům nastupu-
jící generace patří Nor Frode Haltli (*
1975)' sbírající jedno oceněnÍ za druhým
(naposledy titul Mladý sólista roku 200'l na
mezinárodním festivalu v Bergenu) a udi-
vující žánrovým a stylovým interpretačním
záběrem: od komorní moderní hudby přes
působení ve Íolklórním ansámblu Rusk aŽ
k jazzu směřujícímu triu Poing.

Pro debutové recitálové album (a hned
u ECM!) si Haltli vybral skladby, v nichŽ se
cí1|í být údajně nejvíce ,,doma'': skladby sou-
časných skandinávských autorů mladších
generací B' Sórensena, P Lindborga, Maji
Ratkje, Magnuse Lindberga a A. Schaathu-
na. Některá z děl na albu byla dedikována
přímo této vychazqící hvězdičce.

VŠech pět jednovětých skladeb spojuje
značná náročnost _ hráčská i posluchače.
Projevila se v nich nejen snaha po maxi-
málním vyuŽití technických moŽností nástro-
je' ale i hlubší myšlenková závažnost.
Sórensen se v titulní skladbě alba Looking
on Darkness nechal inspirovat formální
a obsahovou stránkou Shakespearova
Sonetu č. 27, na1oti tomu Bombastic
SonoSofism P Lindborga představuje pokus
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o převedení filozoÍické metody řeckých
sofistů (dokazování pravdivosti výroku
pomocí jeho negace) do kompoziční práce
s tematickým mateÍiálem.

Vrcholem alba se však zda|í být dvě
následující kompozice: gagaku variations
Maji Ratkje a Jeux d'anches Magnuse
Lindberga. Ratkje napsala svou skladbu na
základé pečlivého studia japonské tradiční
hudby a následné stylizace jejích příznač-
ných intonací, i když jí nešlo o vytvoření díla
v japonském stylu. Programním východis-
kem se jí stal japonský termín ,,wabi sabi"
který by bylo moŽné přeloŽit jako ,,krása
nedokonalých věcí". K akordeonovému
partu, ,,šitému na míru" přímo Haltlimu' při-
Stupuje smyčcové kvarteto (na nahrávce
Vertavo String Quartet): pro čistě sólové
album je rozšíření zvuku zároveň šťastným
intermezzem. Nutno téŽ podotknout, Že tu
nešlo o prvnÍ autorsko_interpretační spolu_
práci této dvojice' Jedna z nejprogresivněj-
ších soudobých norských skladatelek
(o jejím sólovém albu píšeme na jiném
mÍstě této recenzní rubriky) totiŽ Haltlimu
věnovala i další skladby'

Fin Magnus Lindberg patří v současnosti
k vůbec nejpopulárnějším skladatelům.
Svou proslulost si získal zejména svou
schopností syntetického propojení nesku-
tečného záběru inspirací od indické hudby
přes ,,postserialismus" až k punku či rocku.
Ke skladbám typu Kraft, Aura či trilogie
K neti cs-M area-J oy pak N oří J eux d' an c hes
jakýsi komorní protipól, ve kterém se ovšem
všechny prvky Lindbergova kompozičního
siylu projevily také (masivní zvuk beatově
rytmizovaných akordických úderů, jemná
práce s detaily apod.). Album uzavírá
Lament norského skladatele A. Schaaihuna.

Ve všech kompozicích Haltli dokazuje,
Že je nejen technicky dokonale vybaveným
interpretem, ale má i skvělý cit pro svůj
nástroj. DokáŽe jej s maximální lehkostí
a nenuceností rozehráÍ do nejvyhroceněj-
Ších poloh, ať jiŽ jsou to brunátné klastrové
plochy či falzetově zabarvené vysoké tóny.
K tomu pak přistupuje i jeho duševní spříz-
něnost se skladbami.

Vydání alba Looking on Darkness je tak
velice zpestřujÍcim počinem pro trh, a to
minimálně ze dvou důvodů: představil se
na něm talentovaný hudebník, který si
vzhledem ke svým nepochybným interpre-
tačním kvalitám recitálovou desku jistě
zaslouŽí, a zároveň se odkryla méně
známá Nář soudobé skandinávské tvorby'-

VITEZSLAV MIKES

paul lovens /
paul hubweger ljohn edwards:

papaio
Emanem.

KdyŽ jsem jako malý dostal kazetový
magnetofon s Vestavěným mikrofonem,
postavil jsem ho k televizi a * napůl na
zkoušku _ nahrál zvuk několika filmů.
V posteli jsem si pak nahrávku pouštěl do
sluchátek' U horŠích filmů nic ýznamného
nescházelo, všechno bylo v dialogu: ty
druhé ale člověka nutily vzpomínat, k čemu
se zaznamenaný zvuk váŽe. Britští volní
improvizátoři vyvolávají při poslechu zázna-
mu právě takové vzpomínky: co to tam ti lidi

sakra dělají' říkáme si, když se nám nedaří
identifikovat činnost, která vedla k podiv-
ným zvukům nástrojů, neustále předeÍino-
vávaných" Bubeník Paul Lovens i kontraba_
sista John Edwards patří ke klasikům
britské scény' tady se k nim přidal brémský
trombonista Paul Hubweger: ani on nehraje
plně 

',hudbu tónů", realizuje skrze nástroj
úpění a mručení, výraz a neladěné křivky'
emulující spíš zvuky z reálného světa.

Sleeve-note teoretika a hudebníka Petera
Niklase Wilsona patří k esejistickým chva-
lozpěvům na improvizaci, které dráždí:
snaŽí se ieoreticky zaštÍtit cosi, co je z velké
části mimo slova, a navíc nepotřebuje obra-
nu. Citujme aspoň dobré citáty' jeŽ sem
Wilson posbíral: Eddie Prévost z britských
AMM říká, Že impovizující hudebník ',kdyŽ
seče, nemyslí na sklizeň", coŽ je dobrá při-
pomínka' že ponor hudebníků do bezpro-
střední přítomnosti hry je něco trochu jiného
neŽ zaznamenaná hudba na nosiči. ,,Je
třeba utéci od not ke zvuku," řekl prý saxo-
Íonista Albert Ayler: a asi by mu to pode-
psali i muz|kanti z generací, jež notor4i zápis
vyuŽÍvaly plně. Do třetice: jakési trio téhož
obsazení (Wilson neříká které) mluvilo o své
hře na ,,bassdrumbone'', tedy jeden kom-
plexní nástroj, nikoli hru tří individuí na své
tři instrumenty.

U britských spojek volné improvizace se
člověk v jisté fázi zklamaně lekne, Že jde
o styl: pak s úlevou slyší' Že dobrá indivi-
dua dál a dál přinášejí nečekanou novou
hudbu. Hubweger, hráč lehounkých
a čistých otisků, drŽí se slavnějšími Brity
linii bez větŠích problémů. Největším otaz-
níkem nad touto hudbou zůstává psycho'
logická stránka takto Volné improvizace:
co to tam v těch lidech tu hudbu dělá?
Třeba se jí někdy bude tento list zabývat
na rozsáhlejší ploše. PAVEL KLUSAK

deadbeat:
wild liÍe documentařies

-scape music.

Když před čtyřmi lety SteÍan Betke, skr1íva-
jící se pod pseudonym Pole, vydal svou
první nahrávku podivně strukturovaného
minimalistického šumivého dubu, svět nes-
kýal nadšení: do podobné komnaty ještě
před ním nikdo nenahlédl. Do zamlŽených
vzpomínek na Jamajku v kombinaci
s experimentální elektronikou se ovšem
přece jen nenořil sám a rozhodl se proto
tuto mikroscénu soustředit kolem vlastního
berlínského labelu Scape. Nutno dodat, Že
alba většiny ,žáků' paradoxně kvalitativně
převyšují produkci,učitele-zvukotvůrce', tj.
SteÍana samotného.

Důkazem budiŽ právě recenzovaný
výtvor montrealského (na tamní scénu
pozorl viz Mitchell Akiyama, Akufen atd.)
spřízněnce jménem Scott Monteith.
Nesoustředěný poslech odhalí jen nevý-
razné, nekonečně echované houpavé
rytmy utopené v nánosech mírumilovného
white noise, které splývají v líbezný mono-
tónní tok bez zásadnějších melodických
vloŽek. Když se však posluchač odhodlá
do této zdánlivě neprostupné kouřové
clony vejít, zjistí, Že stavba tracků skrývá
mnoho zajímavých prvků a Že o jednotvár-
nosti Ve skutečnosti nemůŽe být řeč _



Scott totiŽ dbá na detaily. Za nejýrazněiší
sloŽku ambientně laděných skladeb lze
povaŽovat všudypřítomný pestný šum: ten
nahrávku v prvé řadě příjemně ,znečišťuje',
ale nezůstává jen u toho. Díky velice
důmyslným proměnám, rn/padkům, návra-
tům a neustálému jemnému modulování
se jedná o překvapivě živý element, jehoŽ
nezvyklost jen přispívá k atraktivnosti alba.
Vedle přesypávání plážového písku samo-
zřejmě nechybí hluboké basové partie 0eŽ
ovšem opět jako by se bály na výsluní),
samplované beaty a perkuse (od líného
dubu přes mikrohouse aŽ k downtempové-
mu konci) i určité melodické vrstvy, které
se zcela v duchu oparem zahaleného kon-
ceptu uplatňují spíše nejasně a v názna-
cích. Monteith zřetelně odmítá chytlavost
a raději vše lišácky ukrývá s pomyslným
mottem ,chceš-li si uŽít, dávej maximální
pozor'. Nesnadno identifikovatelný děj'
bohatství motivů v těžko dešiÍrovatelných
kombinacích, naprostá absence syntetic_
kých zvuků, vyšší nároky na posluchače...
zdá se, Že současná chytrá e|ektronika
kráčí právě (nebo také?) tudy. HYNEK
DEDECIUS

maia ratkie:
voice

Rune grammofon.

Jak titul napovídá, máme před sebou sólo_
vé album zpěvačky norských Spunk.
Hravá improvizáIorka Maja Ratkje jej pojala
jako koláž několika textů, spousty křiku,
kvílení a žvatlání, ,,polních nahráVek''
nečistého teleÍonního zvuku diktaÍonu
a zvukové matérie vzniklé zkreslováním,
samplováním a přeměnou svého hlasu,
kteý je na albu jediným nástrojem. Ve vět_
šině z jedenácti sk|adeb je hlas přeměněn
tolika efekty, že je Úplně jedno, o jaký zdroj
zvuku se původně jednalo. Neotřelá kon-
cepce alba dostává pováŽlivé trhliny'

Zánrové album pojme celé spektrum
zvuků od decentnÍch clicks and cuts aŽ po
neÍalŠovaný noise. V závěrečné skladbě
lnsomnia jsou na ploše deseti minut všech-
ny tyto přístupy představeny v blocích
oddělených pauzami. Jinak je však celé
album skladatelsky spíše průměrné.
Probleskující ozvěny divokosti Spunk
nenacházejí oporu podobně naladěných
hráček a znějí tak nějak nepatřičně. Maja
Ratkje je' jak se zdá, především bytostnou
improvizátorkou s velmi širokým rejstříkem
moŽností a expresivity, postrádá však
kázeň potřebnou k vytváření pevnějších
struktur. Jako by natáčení alba proběhlo
zcela bez vyřazování nadbytečností - proč
by také nějaké měly být' kdyŽ jediným prů-
sečíkem celé kolekce je ,'můj hlas.?

KdyŽ ovšem konečně zazní v rozpozna-
telné podobě, jde hudební úroveň rázem
nahoru. Dvanáctiminulová Vacuu m nepo-
strádá přehlednou, ale dramatickou stav_
bu, z níž je moŽno usuzovat, Že Ratkje je
jako skladatelka jistá spíše v klidnějších
polohách než v hravých a dravých.
Skladba přechází z echovaných drŽených
tónů před elektronický prach až k tichým
znepokojivým výdechům a zpět. PřestoŽe
nejdelší' nenudí Vacuum na rozdíl od
mnoha kratších kousků ani chvíli.
Podobná, i kdyŽ ne tak průzračná, je také
titulní Volce a části úvodní lntro, jiŽ zmíně-
né lnsomnie a roztomilé Chipmunk Parý.

Zmíněných kvalit je ovšem přece jen
málo, stopáŽí nepokryjí ani polovinu alba'
Skoda' rád bych někdy zcela introvertní
album Maji Ratkje slyšel' věřím, Že by to
byl moc pékný zážilek.

Mimochodem, nádherný obal.
PETR FERENC

carolyn hume & paul may:
Ílames undeřessed by water

Leo records.

mike adcock & clive bell:
sleep it ofÍ

Emanem.

Dvě nahrávky z oblasti Volné improvizace,
dvě dvojice hudebníků, dva odlišné zvuko-
vé světy. Přesto na recenzenta působí spo-
lečnou náladu, lrterou lze snad popsat jako
romantickou melancholii _ coŽ je charakte-
ristika, která nebývá s volnou improvizací
často spojována.

Klavíristka Carolyn Hume a bubeník Paul
May čerpají pro svou hudbu na jedné straně
z pramenů moderního jazzu, na straně
druhé z vážné hudby. Jazzovým kořenům
jsou asi nejblíŽe v Haunted laurisÍ, kde se
k nim připojuje kytarista Bernd Rest.
,,VáŽnohudební'' vliv cítíme nejvíc ve dvou
kusech s hostující zpěvačkou Sonjou
Galsworthy. Hlavním zdrojem zmíněné
melancholické nálady je protiklad mezi
Volně plynoucími akordy a strojoul'm rytmic-
kým tepem bicích. Ty jsou navíc nazvučeny
záměrně syrově, což kontrastuje s romantic-
kým dozvukem klavíru. Právě tento kontrast
dokáže udrŽet celek na hranici newageové-
ho kýče' kam by jinak v několika případech
hrozil sklouznout' To platí především o mís-
tech' kde se ke klavíru přidávají syntezátory.

Melancholie Mikea Adcocka a Clivea
Bella má jiné zdroje. oba dva se věnují
jiným Žánrům a ke společné improvizaci se
seŠli na berlínském Íestivalu Podewil, jehoŽ
tématem byly plátkové dechové nástroje.
Právě tyto nástroje, mezi nimi akordeon,
harmonika a rŮzné druhy ústních varhánků
z celého světa, udávají zvukový charakter
nahrávky' Doplňuje je Bellova šakuhači
a Adcockovo preparované piáno. Jedním
z charakteristických znaků použitých
nástrojů je kolísání tónu, coŽ vyvolává pocit
jejich permanentní rozladěnosti. Do impro-
vizace oba výrazně promítají své zkušenos_
ti s tradiční hudbou, ať jiŽ africkou, japon-
skou nebo evropskou. Odkazy na hudbu,
která je spojována s neurčitou minulostí se
objevují a zase rozplývají jako matné vzpo_
mínky v podobě útrŽku rytmu nebo názna-

ku melodie. Z poklidného zasnění Vystupu-
je jen závěrečná No More Cancan.

Partnerslqi pár klavíristky a perkusionisty
zůstává v okouzlení,,starou estetikou", hud-
bou harmonie, melodie a rytmu. Lze-li
u nich cítit napjatou zvědavost na zvukorryi
detail, Adcock a Bell jsou na této pozici pře-
devším. Jejich hraní je v nemalé míře tem-
brální: celek jistě ne, ale podstata tohoto
hraní patří ,,hudbě zvuku". Z britské improvi-
zátorské scény nevyčnívají jen díky tomuto
konceptu: také pro citlivost a uměřenou
pestrost, s níž ohledávají moŽnostinástrojů,

TADEAS TRETI

puře!
noonbugs

Mego.

Jednočlenný rakouský projekt prvními tóny
potvrdí charakteristiku vydavatele: znepoko-
jivý ambient, do něhoŽ doléhá inspirace
Alvinem Lucierem. Rezonance vysokého
a hlubokého tónu se však po chvíli přesta-
nou převalovat ve stereoÍonním prostoru
a ustoupí mnoha dalším postupům. V nava-
zujících skladbách (obal přímo grďicky uka-
zuje, nakolik se původní plochy ve výsled-
ném mixu překývají) většinou absentuje
Mmus, či spíše nás plynutí donutí hledat jej
v amplitudách zvuku. Principem je opravdu
ambient jako vůkolní hudba, v hlubokých
prodlevách, disonancích a hrubozrném ne-
souzvuku však pro běžné chápání spíš děsi-
vá, rušivá, nepříjemná. Celkové uspořádání
je elektronické, svůj podíl tu však mají
i zvuky z akustických nástrojů, téměř stále
plyne pásmo ,,reálného světa" Skladba /van
je dekonstrukcí digitálních Íragmentů sboro_
vé (ruské?) nahrávky: tříminutové intermez-
zo mezi,,volnými větami" je najednou plné
aktiviý. Pure dělá nebojácnou hudbu: něko-
liká rozvine své principy na desetiminutové
ploše do dalekých a překvapi4ich důsledků,
konfliktní zvuk tu pak má jakési opodstatně-
ní čehosi, k čemu muselo dojít. Je hloupé to
(zase) psát, ale taková hudba to má u nás
těŽké: na vážnohudební komunitu je příliš
elektronická, na většinové elektroniky zase
přemýšlivá' pro solitéry na drogách musí
znamenat nebezpečí šíleného, hrůzyplného
tripu' Pro hudební demokratické myŠlení se
tu však nabízí podnětný individuální přístup,
který si cosi bere z dnešní elektroniky, ale
formálně ani zvukem nemá nic společného
s jejími hlavními proudy' PAVEL KLUSAK

the all angels conceřts
199í.2ooí

Emanem.

Koncertní řada improvizovaných koncertů
v londýnském kostele Svatého Michala
a vŠech andělů trvala jedenáct let: jen
seznam účinkujících za poslední tři sezóny
čítá na šedesát jmen z Británie i odjinud.
UŽ tady je zřejmé, jak jsou na tom
Angličané jinak: pomineme-li otázky, kdo
všechno by se nevyrovnal s ,,divnou'' Vol-
nou improvizací v duchovním prostoru či
kdo by na to u nás pořád chodil, zbývá
problém, kdo by u nás v takovém cyklu
hrál: mohl by mít víc neŽ čtyři, pět pokračo-
vání? Ale snad je to přirozená věc, že
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V našem prostoru, s našimi Vzorci chování
a společenskou zkušeností tu zkrátka
nikdy nevznikla scéna volné improvizace.

V londýnském přdměstském svatostán-
ku, opatřeném dobrou akustikou bez nut-
nosti amplifikace, ovšem mohlo deÍilovat
mnoŽství přístupů: od tonálního hraní trom-
bonisty Alana Tomlinsona přes bubenické
extempore Eddieho Prévosta pro barel,
gong a činely Na špičce jehly až k laptopo-
vé Poctě Simona Vincenta. Veryan Veston
pouŽil zdejší varhany, na jejichž klávesy
kladl vedle rukou i závaží Íarních zpěvníků:
plochu pak nazval l andělé umírají. Sólo
Johna Russe|la, škrtícího struny na své
španělce, patří ke předvídatelnější podobě
jinakosti improvizuiících Britů: ale snad je
tako4i soud jen výrokem toho, kdo byl na
Marsu uŽ třikrát a ted' ho to tam začíná
nudit.

Deset ploch na dvojalbu doplňuje zpě-
vačka Fabienne Audéoud, duo saxofonisty
Johna Butchera s elektronikem Mattem
Hutchinsonem, houslista Aleks Kolkowski,
Steve Beresford & Roger Turner (elektroni-
ka a perkuse) a Oren Marshall & Marks
Sanders (tuba a perkuse). Devízou všech
je nezatížený přístup ke svým nástrojům
a nové nakládání s jejich zvukem, ne
všichni dovedou vystavět opravdu silnou
plochu: V tomto smyslu je dvojalbum zprá-
vou o realitě britské scény, ne o jejích
vrcholech.

Jakmile někdo něco zahraje v kostele'
vmotají se do věci úvahy, Že všechno je tak
či onak duchovní. U improvizátorů je to jen
podtrŽení jejich komunikace se skrytým: ať
uŽ je to naléhauý přítomný čas vzniku nebo
možnosti ,,za" běŽným používáním nástro-
je, odhalování skrytého v nich. Je sympa-
tické, Že sami hráči se stavějí ke své čin-
nosti dost prozaicky a potenciální magii
ponechávají o to tajemnější, že všední'
Prozaický je i důvod vydání dvojalba:
cyklus s rokem 2001 skončil, protože už
nebylo na nájem kostela. PAVEL KLUSAK

napalmed:
neveř mind the msbř'
here's the napalmed

Vlastní náklad (napalmed@volny'cz)'

V papírovém obalu omotaném plastovou
síťkou s vloŽeným kouskem kovu se k nám
dostává první samostatný kompakt mos-
tecké noiseové úderky existující již od roku
1994 pod vedením Radka Kopela. Nejedná
se však o úplnou premiéru na zvukových
nosičích, Napalmed jsme měli moŽnost
slyšet na Kopelem vydávané a po světě
šířené řadě kompilací Ánomalous Silencer,
nebo na split-CD s legendou Žánru, japon-
ským projektem Merzbow.

32luts vorcE

Pwníze dvou skladeb, čtvrthodinová MBR
Noť MSBE (všechna ta záhadná písmena
jsou zkratky jmen členů souboru) se nese
v duchu nejsyrovějŠíjaponské produkce. Na
téměř neměnné uširvoucí stěně se odehraje
několik spíše náhodných dějů' zřetelnější
vývoj nastává aŽ v posledních třech minu-
tách, kdy je stěna přerušována, aŽ nakonec
zmizí úplně' Sestapadesátimin utová Neyer
Mind The MSBR, Here's The MFBR ie pra-
vým opakem předchozího opusu. Je tišší
a změny se v ní odehrávají téměř neustále,
konstantou je pouze nenápadný rytmus
v pozadí. Na něm jsou vršeny krátké překý-
vající se Útržky elektronických i kovových
zvuků (Napalmed používají především
menší kovové objekty s průraznějším zvu-
kem), které mnohdy naznačují příchod oče-
kávaného běsnění. To přijde jen v několika
ni2nacích, nejr4irazněji mezi třicátou a čýři-
cátou minutou, aby bylo i nadále střídáno
dalšími náznaky, krátkými pauzami a volně
se přelévajícím zvukornl'm prostředím. Rekl
bych, Že tento Ve zkušebně nahraný kus
hudby je protipólem obvyklého koncertního
zvuku Napalmed, zatímco předchozí sklad-
ba jej víceméně věrně (i kdyŽ ne tak pestře)
zprostředkovává.

Příznivcům nejvyhrocenějŠího noise nelze
neŽ album doporučit, za sebe však musím
říci, Že pro mě Napalmed i nadále zůstanou
především konceftním souborem s neopa-
kovatelnouatmosÍérou. PETRFERENC

kate rusby:
ío

Pure records.

V polovině devadesátých let nastalo v ang-
lické tradiční hudbě velké pozdviŽení:
z dětských plenek se tehdy vyklubala
mimořádně silná generace folkařů; na
čemŽ by nebylo zas tak nic divného' kdyby
korouhve nedržely především holčiny
okolo dvacítky - krásné ve svém zanícení,
aŽ oči přecházely, Bohem nadané
a odhodlané Vstoupit s anglickými, irskými
a skotskými lidovkami do nového milenia
po svém. Stanice BBC zkoprnělá z těchto
,,osvěžujících zjevení plných něhy'' dokon-
ce operativně vymys|ela novou hudební
cenu: Young Tradition Awards. Zlí jazykové
tvrdí' Že především kvůli Elize Carthy
a Kate Rusby, kterým novináři přezdívali
folk babies; přestoŽe spolu nikdy nehrály.
obě sice až po uši vězely ve starých zpěv-
nících, nicméně zatímco Eliza byla vŽdycky
za nekompromisní revolucionářku, neroz-
pakující se vstoupit i na taneční scénu,
křehká Kate odjakŽiva upřednostňuje
rni hradně akustické pojetí.

Díky debutu Hourglass se Kate uŽ ve dva-
advaceti ocitla na obálce prestiŽního anglic-
kého hudebního magazínu Folk Roots; to
platí, asi jako by vás královna povýŠila do
šlechtického stavu. Album získalo velké
renomé, stvrzené i dvěma následujícími
a jedním singlem. odsud čerpá i tento pat-
nácti skladbor4i Wběr, přičemŽ s mnoha pís-
němi se tu setkáte v noých, někdy víc' jindy
méně přikrášlených či remasterovaných ver-
zích a nechybí ani jedná z těch, pro které si
o ní v Anglii uŽ deset let povídají : Sft
Eglamore, Drowned Lovers (v Živé podobě),
Bold Riley či The S/eepless Sa/or.

Přestože Kate Rusby skládá písničky
odmalička, na veřejnosti s nimi šetří; někdy
ď zbytečně. Svádí to sice na manžela, pro-
ducenta a kytaristu Johna McOuskera, ale
spíš je to pořád ještě o tom, Že má odkud
brát. ostrovní sbírky jsou sice dávno proli-
stované tam a zpátky, pro zvídavé uŠi Kate
Rusby to ovšem nic neznamená. Všechna
její alba jsou tedy ů nařídké vyjímky napl-
něná velmi svéráznými úpravami lidovek'
kdy Kate skládá jednu píseň z několika.
Mění a upravuje te)dy (,,nemám ráda smutné
konce''), nechává prolínat různé melodie,
pasuje do sebe vlastní pokusy s rnýpůjčkami'
Vzniklé nevšední skvosty lezou sice na nervy
puritánům, ti jsou však mladé generaci více-
méně ukradení. John McCusker dokázal
navíc svou Ženu obklopit cennými a zkuše-
nými hráči: patří sem akordeonista Andy
Cutting, hráč na píšťaly Michael McGoldrick'
kytarista lan Carr, kontrabasista Ewen
Vernal.

Albová rekapitulace představuje Kate
Rusby v lákavé podobě a ve velmi šťastném
období, kdy si dokonce troufla na písničky
do Íilmové komedie Heartlands.l proto jed-
nomu přijde dost nepochopitelné, že se
dosud nenašla firma schopná její vynikqící
alba dovézt do Čech. JlŘí MORAVČíK

eollin olan:
recoí

Apestaartje.

Co bych tak dala synům k Vánocům, pře-
mýš|í dáma na masérově stole. Tomu star-
šímu kupte nějakou desku, na které Íouká
vÍt1 praví masé1 neboť je náhodným poslu-
chačem synových rozhlasových pořadů.
Dáma přijme masérskou konverzaci
a řekne: Tomu by se nejvíc líbilo' kdyby na
té desce vrzalavrata' Kdyby vrzala hodně
pomalu. Masér se moc směje.

A vidíte, synovi uŽ v listopadu nadělilo
holandské vydavatelství cosi lepšího neŽ
vrzavávrďa' Collin olan nechal zamrznout
dva (stereo!) vodovzdorné kontaktní mikro-
Íony do dvou kusů ledu. Led byl pak pono-
řen do vody a celý proces tání nahráván.
Trval sedmnáct minut a je jedinou sklad-
bou na malém třípalcovém disku, prvním
počinu ediční řady Listen.

Syn je překvapený: při takovém tání se
pořád něco děje' v ledu to pracuje s per-
manentním praskotem, ve vysokých i niŽ-
ších polohách, na mnoha místech tušené-
ho prostoru najednou. Permanentní
proměna ledového znějícího tělesa vede
k přeladbvání, někdy slyšitelnému uvnitř
jednoho tónu. Zvuk není nepodobný sma-
Žení, ale při dobré reprodukci je slyšet roz-
díl: toto je měkčí, čvachtavější' Aktivity
během tání ubývá, na konci čtvrthodiny je
skoro ticho, posledním zvukem je klapnutí,
definitivní odpadnutí mikroÍonu od posled-
ního kousku ledu.

Snad díky plné přirozenosti nahraného
zvuku zní plocha nadmíru blízce' sympatic-
ky, konejšivě. Syn vůbec nemá pocit, Že by
toho autor Collin Olan pro ,,svou skladbu"
učinil málo: za takovou zvukovou masáž
lze jen poděkovat. Člověk by ji jinak slyšel
jen tehdy, kdyby si nechal zamrznout hlavu
do ledu: ale pokud by to znělo takto inspi-
rativně, stojí to za pokus' PAVEL KLUSAK
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cyklus koncerfů
dnno 2003
ll.února 2003, Úteý

iiří teml. povel hoos. gideon klein. foru tokemitsu.
petr iliič čoikovskii

4.března 2003, Úterg

zbyněk motěiů. korel huso.
mourice rovel

l3.dvbng 2003, neděIe

michol neitek. felix mendelssohn-bortholdy.
bohuslov mortinů. beniomin britten

l8.čerrzno 2oo3, středo

honuš bortoň. iohonn sebostion boch.
ioseph hoydn. orthur honegger

7.řiino 2oo3, úIeÚ

mortin hybler. witold lutoslowski. bohuslov mortinů.
ludwig von beethoven. ioseph hoydn

2!.Iistopadu 2oo3, úteý

ontonio vivoldi. ottorino respighi. toru iokemitsu.
dmitrii šostokovič

Ió.prosince 2oo3, Úteý

iindřich Íeld. bohuslov mortinů. georg philipp telemonn.
toru tokemitsu. ludwig von beethoven

cyklus se konÓ pod zÓšŤitou poní viktorie špidlové
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cZĚcH ALTERNATIVE
MUSIC vol. 8/2OOO

aD 1qq,

RADlUM"Nřo
Released Tracks

cD 329.-

IDA KELAROVA
Staré slzy

DlVoKÍ sRDcE

lvo clcVÁREK
V letadle

-123 min.
Home? lVA BlTTovÁ

lva Bittová j.h.


