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YáŽení čtenáři,

zajímavé hudby není málo. Aby ten
ma1ývýŤez, kteýVám z ní přinášíme,
mohl bfivětší' přidďi jsme tomuto
číslu člfi strany.

Po rozhovorech s hudebníky a skla-
dateli jsme se rozhodli promluvit si
s něhÍm ,,zvenčí", kdo není ovlirměn
vlastní hudební aktivitou, ďe přesto má
o hudbě co říci. Tím člověkem je filozof
Miroslav Petříček. Rozhovor s ním uka-
zuje souvislosti (a naopak rozdíly) mezi
hudbou a ostatními druhy umění.

Když před časem vyšly remasterova-
né nahrávky skupiny Mozart K' byl to
pro někoho objev, pro někoho přípome-
nutí podívné doby na počátku osmdesá-

ých let a pozoruhodného hudebního
tělesa, které tu dobu hudebně reflekto-
vďo. Požádali jsme o svědectví tři
z aktérů: oldřicha Janotu, Jana Štolbu
a Miloše Vojtěchovského.

Casto nám chodí dotazy' kde je
moŽné sehnat tu či onu nahrávku, o níŽ
jsme psďi, občas i výtka, že píšeme
o něčem, co si stejně nikdo kromě nás
neposlechne. Hudba, které se HIS
VOICE věnuje, se skutečně netěší velké
přízni distributorů. Někteří interpreti
dokonce s velhtimi společnostmi ani
nechtějí spolupracovat a distribuci si
zajištují sami (většinou přes internet,
tarn'Lze ostatně objednat skoro vše). Je
také možné (budeme{i optimisty)' že
pokud se přijde několik lidí do obchodu
s nosiči zeptat na ... (doplňte dle vlast-
ních preferencí), majitel začne bý,t" nlě-
daý a objedná i méně známájména.
Přinejmenším v Pnze uŽ na několika
místech lze konstatovat přítomnost
,,jiné'' hudby v regálech.

Ačkoliv nejteplejší dny máme pý již
za sebou, přeji Vám příjemné léto
a těším se na shledanouv záÍi nad dal-
ším čís1em.

MatějKlatochvíi

Vo{,, lírie/
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Zahraniční tisk našel své velké téma
v prodeji hudby po internetu. Systém
Íirmy Apple computers iTunes Music
Store je prvním masově úspěšným poku-
sem, jak hudbu přes internet prodávat.
Během úvodního měsíce uŽivatelé propo-
slouchali tři miliony dolarů. ,,To je impo-
zantní číslo, uváŽíme-li limitovaný přístup,
jaký posluchači k systému mají," píše kri-
tik Neil Strauss ve článku Apple nalezl
budoucnost on-line prodeje hudby z dení-
ku New York Times. Systém je totiŽ
dostupný pouze pro americké domác-
nosti poÚŽívající macintoshe (tj. méně neŽ
jedno procento).

Zní to všechno sympaticky, ale jen do
té doby, neŽ člověk do katalogu nahléd-
ne. Systém iTunes je zatím hlavně dopin-
gem pro sver per-r

skÝch koncernů.
svět pěti'největších vydavatel-
<oncernů. Nezávislé labelvlabelyských kc

nehledejte.

Za za1ímavější hudbou musí člověk občas
vyrazit do internetového undergroundu'
VÝhodou ie. Že si hudbu pořídÍte i zadarmo
(ríebýt těih'papírků od Tólecomu) a přitom
nepdrušÍte Žádné desatero. Existuje mnoŽ-
ství nekomerčních a Želbohu rovněŽ pečli-
vě ukryhých stránek, které umoŽňují nadše-
ným amatérům předvádět svá dílka.
Nedávno 'jsme upozorňovali na web Íals.ch
Floriana Heckera, nyní je to záhadný pro-
stor www.kritis.ch. Náš tip: poslechněte si
např. skladby od projektu Melodie'

pohled napadlo. JiŽ před rokem nená-
oadně naznačil šéÍ německé EMl Udo
Lange, Že si dokáŽe představit svět bez
dlouhohrajících desek a Že by se firmy
soustředily na jednotlivé skladby publiko-
vané pro internet' Zatím ovšem budou
oba Íormáty žít vedle sebe, slibuje Lange.
,,Management jednoduŠe počká, co se
samovolně prosadí," řekl svého času pro
Údeník Der Spiegel.

Se singly je to ještě horší. Deník
Guardian publikoval ělánek Singlové žeb-
říčky míří do neznáma, v němŽ si autorka
Tania Branigan posteskla, Že singlové hit-
parády uŽ nikdo nebere váŽně. Paul
Trynka, šedá eminence magazínu Mojo,
tvrdí, Že právě internet převzal roli singlo-
ých desek jakoŽto předkrmu pro hudeb-
níkův dlouhohrající disk.

,x Ať to ale někdo řekne kultovní Íirmě
Andy's Records, která zavírá krám.
Předposlední květnový den přišla zpráva,
Že poslední britský nezávislý řetězec pro-
dejen s vinyly krachuje' Padl jiŽ dva roky
oo odchodu charismatického zakladatele
Ándyho Graye, kteý svůj první obchůdek
otevřel V roce 1969 a v osmdesátých
letech jako |ediný dokázal konkurovat vel-
koprodejnám Virgin a spol' Nynějších tři-
advacet obchodů by mohl spasit jen
náhlý kupec. Ale kdo by to dělal' kdyŽ
hned první věta v článku The Guardian je
přesným pitevním nálezem: ,,oběť přesu-
nu zákazníkŮ na internet".

X Jak se bude hudební provoz stále^ inten-
zivněji přesouvat na internet, můŽe se
změnit více věcí, neŽ by nás na prvníby nás na první

Když jsme u toho internetu, nenápadně
sem podsuneme jednu malou domů. HlS
Voice radikálně rozšířil internetové archi-
vy z prvního ročníku časopisu, coŽ jistě
ocení noví čtenáři, kterým první čísla
unikla. Přes léto budeme pracovat na dal-
ším vylepšení stránek hisvoice.cz.

X Jeden z textů, který přibyl na interneto-
vé stránky HlS Voice, se týká stavu

hudební kritiky. Stejné téma si vybral
deník The Los Angeles Times. Na řadě
příkladů ukazuje všechny moŽné vztahy
mezi umělci a jejich kritiky.
Nešťastníkem je například choreograÍ
Matthew Bourne, který sice recenze
zásadně nečte, ale přesto jim neunikne
díky dobré snaze svých přátel' V hlaso-
vé schránce nic netušícího umělce
například překvapí vzkaz: ,,Víš, nic si z té
recenze v Timesech nedělej! A hele'
každý bezlakříká, Že ta autorka je čaro-
dejnice!"

Takřka militantní postoje má Nigel
Kennedy. ,,Vy jste kritik?!" Nikdy, zněla
odpověd'' 'To 

je dobře," zahřměl, 
',proto-žery já nesnáším."

X Pak jsou tu tací, kteří hranici mezi kritikem
a uňělcem překročili. Slavný britský bás-
ník a rovněŽ jazzový publicista Philip
Larkin (1922 - 19B5) patřil mezi ně, ačkoli
se to doposud nevědělo. V Hull Universiý'
kde byl na sklonku života knihovníkem, se
totiŽ našly jeho neznámé bluesové písňo-
vé texty, které nálezce překvapily nečeka-
nou syrovostí, takřka vulgárností a sarkas-
mem. Pro BBC3 je zhudebnil skladatel
a pianista Michael Garrick.

I Proč se básníci zaplétali s hudbou, to
je otázka, kterou také řešil John Woolrich
V deníku The Guardian. Jedna z odpově-
dí podle něj je: protoŽe nevěří, že by to za
ně někdo udělal lépe. ,,Vztah mezi básní-
ky a hudebníky není vŽdycky harmonický
(například Maeterlink a Gide ostře protes-
tovali proti tomu, co jejich dílu provedli
Debussy a Stravinskij). Překvapivý počet
spisovatelů se rozhodl vypustit mezičlá-
nek a napsali si hudbu sami."

W. B. Yeats se například doprovázel na
psaltérium, ale G. B. Shaw jeho produkci
označil za ,,nervy ničící brumlání jak od
zdementělé smrtky". To ve člověku vyvo-
lává spíše zvědavost. Velmi neortodoxní
přístup k hudbě měl i Ezra Pound,
William Blake a _ v podstatě jeho inter-
pret - Allen Ginsberg.

X Americký kongres prohlásil letoŠní rok za
Rok blues. ,,Je to sázka na jistotu, kdyŽ
řeknu, Že blues je základem všech popu-
lárních hudebních forem, které v Americe
ve dvacátém století vznikly," cituje The
Christian Science Monitor Roberta
Santelliho, ředitele Seattle's Experience
Music Project a šéfa projektu Year of the
blues. Pro tuto příleŽitost vzniká série
dokumentů, kterou vede Martin Scorsese
a na reŽii se podílel mimo jiné i Wim
Wenders.

Článek si dále všímá cest, jak si blues
můŽe získat nové posluchače' Jedna je
trochu diskutabilní: reklama. John Wooler
z Pointblank Records k tomu řekl:
,,Pamatu|i si, Že kdyŽ Levi's použili v roce
1999 skladbu Muddyho Waterse v rekla-
mě, bylo to prvně, co se Waters dostal do
britské Top 40." Blues se také neustále
vrací skrze nové umělce, píše Lynne
Margolis a připomíná například aktuálni
ho laureáta W. C. Handy Blues Award
Roberta Randolpha, kteý gospel a blues
omlazuje dávkou hiphopu'

X Je hiphop nové blues? Pokračuje
Sunday Herald tam, kde výše uvedený
článek skončil. Je to ovšem velmi
Úsměvná olázka. Redaktoři zřejmě
museli zaspat celou jednu generaci.
K ostraŽitosti je dohnalo aŽ prohlášení
jedné popové hvězdičky, jejíŽ jménem
hebudeme čtenáře obtěŽovat, Že na příš-



GLoSÁŘ ZE

Dvě ukázky z qistavy under one Groove

tím albu si hodlá trochu zarapovat'
Redaktorům budiŽ adresována následují_
cí pozvánka.

XV nizozemském Eindhovenu probíhá do
6. července qistava Under one Groove,
jeŽ mapuje kořeny hiphopu. Jádro výsta-
vy tvoří třicet snímků JamaIa Shabazze
a stejná dávka od Charlieho Ahearna.
oba autoři dokumentovali Živelně vznika-
jící hiphopovou komunitu od samotných
začátků v sedmdesátých a osmdesátých
letech. Na v1istavě' kterou pořádá galerie
MU (www.mu'nl), budou také k vidění
ÚŽasné dobové plakáty, letáky
a Ahearnův slavný snímek z roku 1982
Wild Style' zřejmě první film o hiphopu
a dosud prý jeden z nejlepších.

X V Bavorsku se vedou spory o tom, zdali má
stát zasahovat do kvality a kvantiý hudby
v rozhlasovém wsílání. Mnichovské novinv
,,Ž" totiž přinesly zprávu, Že bavorská vládá
chce přijmout zákon, kteý by ustanovil, Že
rádia musejí pouštět více německy zpívané
hudby neŽ cizojazyó,né produkce. NaVíc
poŽadují, aby více prostoru dosta|y domácí
nahrávky mladší dvou let, v čemŽ vidí pod-
poru začínajícím hudebníkům.

X občas se zdá, že z České republiky se
v rámci hudební Evropy stává jakási šedá
zóna. Jaroslav Pašmik v minulém HlS
Voice v recenzi knihy Im Osten - Neue
Musik Territorien in Europa psal: ,,V popi-
su uměleckých cest nejrůznějších hudební-
ků není zmiňováno žádné české město,
Praha v tomto případě evidentně není cent-
rem, není ani křiŽovatkou, nevyzařuje, nee-
xístuje. Kniha jako by nepřímo odrážela
nekomunikativnost a uzavřenost zdejší
soudobé experimentální hudební scény. "

. Není to ovŠem jediný případ, kdy
Cesko vychází naprázdno. K aktuálnímu
číslu Leonardo Music Journal je přiloŽe-
no CD From Gdansk till Dawn:
Experimental Music from Eastern Europe.
Jsou tu zastoupeni umělci z Mad'arska,
Polska, Chorvatska, Slovinska, Bulharska
či Slovenska' A kdo zastupuje Ceskou
republiku? slovenští Vapori del Cuore.
Vydavatele zřejmě zmáilo, že jde o záz-
nam koncertu zBrna.

X Stylus Magazine se činí. Tentokrát přišel
s obsáhlým pochvalným zhodnocením
kariéry Yoko ono, proÍilem labelu
Anticon, recenzí Ryoji lkedy či článkem
o archeýpech protiválečných písní.

X Za1ímavé texty lze nalézt i na jiných
hudebních serverech a časopisech' Nové

vydání PerÍect Sound Forever přinesl
rozhovor s šéfem australského vydavatel-
ství camera obscura, jeŽ se zaměřuje na
psychedelii, či profil unikátního a bohuŽel
,,čerstvě zaniklého" izraelského experi-
mentálního labelu Fact Records.

X PitchÍořk Media nabídly souhrnný člá-
nek o Musique concrěte (vystavěný jako
Žebříček ,,deseti nej" pod názvem
Musique Concrěte Smash Hits), kritiku
Lou Reedova výběru NYC Man či rozho-
vor s Yume Bitsu.

Í Rozsáhlý rozhovor s Johnem Zornem
přinesl časopis The Bomb. Ten shromaŽ-
d'uje texty přímo od umělců, proto je dia-
log Zorna a malíře Michaela Goldberga
oboustrannou konÍrontací v otázkách
a odpovědích. Pro The Bomb, který lze
koupit v českých prodejnách zahraniční-
ho tisku, píše mj. i kytarista Marc Ribot'

xVůdčí světový měsíčník pro World music
Froots (dříve Folk Roots), vydávaný
v Londýně, rozšířil svou internetovou pre-
zentaci.

lí Milovníkům elektroniky a ambientu jistě
známý server Disquiet nedávno otiskl
čerstvý rozhovor s japonskou ikonou
abstraktního hip-hopu DJ Krushem,
v němŽ jde řeč především o jeho speciÍic-
kém pojetí Živých vystoupení a poslední
desce The Message At The Depth, ale
také třeba o mistrových řemeslnických
dovednostech.

X,,Všichni opraváři V obecenstvu si museli
kousat nehty. Zato prodejci museli zářit
štěstím. otomo Yoshihide na gramofony
nejen hrál, ale také s nimi pohazoval, str
kal a vráŽel do nich, třískal s nimi a vůbec
je totálně atakoval' Se svým nástrojem
zacházel daleko za hranicí toho, co asi
doporučuje manuál od výrobce." Philip
Sherburne (znáte mj' z The Wire) se
v jednom ze svých květnových sloupků
Needledrops na serveru Neumu.net
věnoval Yoshihideho vystoupení v San
Franciscu.

Yoshihide do své produkce zapojil
neskutečné mnoŽsfuí objektů _ od prepa-
rované kytary aŽ po navštívenku z paříž-
ského hotelu _ a dojem zesílil videopro-
jekcí.,,Sledovat Yoshihideho znamenalo
být svědkem koncentrace hudebních
myšlenek." ... ,,Přese všechnu destrukci
byl výsledný pocit radostný' Při pohledu
na spoušť, kterou za sebou Yoshihide
zanechal - hromadu poškrábaných a zlo-
mených vinylů a jehel, co čekají na milo-

srdné vyřazení _ měl jeden pocit' jako by
prošel skrze bouřku a unikl nezraněn."

Í Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
(4. _ 12. července 2003) oznámil, Že sou-
částí jeho letošního programu je i sekce
nazvaná 2003: Hudební odysea. V české
premiéře bude uvedeno sedm celovečer-
ních snímků a dva středom etrážní, 1ež nabí-
zejí symbiózu současné hudby a filmu. Lze
se těŠit na poftrét Johna Zorna A BookshelÍ
on Top of The Sky (reŽisérka Claudia
Heuermann by měla být hostem festivalu),
skvěle natočenou sondu do tokijské (nejen
hudební) tvůrčí scény Tokyo Noise, dyna-
mickou historii elektronické hudby
Modulations či koncert amerických osob-
ností country, blues & gospelu, které se
podílely na Íilmu bratří Coenů Bratříčku,
kde jsi, Down From The Mountain.
Dramaturgem sekce je Pavel Klusák, za
poradce měl Roba Younga (šéÍredaktora
The Wire) a společnost Tamizdat.

XArs electronica 2003 se bude konat
v Linci v termínu 6' _ 11. září. Ústředním
heslem Íestivalu je coDE - The
Language of our Time a zpylován bude
Ve třech sekcích: KoD=PRAVO
(''Nabude-li kód statutu zákona, u jaké
instance se za něj lzebrál? Kam se obrá-
tit k dovolání sv1ich práv? Kdo je autor-ery
kodexu Kyberprostoru?"), KOD= UMENI
(,,Lze umění programovat? MůŽe být sám
software uměním, a pokud ano, jaká
estetická kritérp na něj máme uplatňo-
vat?") a KÓD:ŽlVoT. ťporotě prb kate_
gorii Digitální hudba letos zasednou
hudebník, kritÍk, spisovatel a filozof Davíd
Toop, hudebnice Antye Greie-Fuchs
(Laub' AGF)' Alain Mongeau (šéf vyhláše-
ného montrealského festivalu MUTEK)'
improvizátor laptopového věku Marcus
Schmickler a Naut Humon.

x V Česku můŽete narazit i na investigativní
hudební publicistiku' Publicista Tomáš
Weiss ve svém článku o neortodoxním
bluesmanovi, který si říká Bob Log lll.'
odhalil umělcovu pravou identitu. V týde-
níku Respekt totiŽ cituje promotéra
stěpána Suchochleba, jenŽ nahlíŽel
hudebníkovi pod ruku, kdyŽ se zapisoval
do recepční knihy v hotelu. Podle toho by
se měl jmenovat Robert Logan Reynolds.
Pokud to ovŠem není jen další Bob
Logova protřelá mystiÍikace. Má jich na
kontě skoro tolik jako Tom Waits. l

Hls votcE/ 3







atmosféru. S tím souvisí i používaní jiných
zvuků, smyček a vrstvení zvuků. Je to
moŽná dáno také tím, Že jsem by1a tolik let
zvyklá poslouchat čtyři hlasy najednou.
I teď, kdyŽ skládám, pouŽívám často právě
čtyři vrstvy. Tak mě asi ovlivnilo hraní
v kvartetu.

lJak probíhá vaše spolupráce s tvůrci
videa k představení? Necháváte jim
volnost nebo se podílíte na přípravě?

Někdy ano, někdy ne. Někdy mám sama
pŤípravený koncept vizuáIní stránky a spo-
lupracuji s autoÍem videa velice (lzce.Y pÍí'
padě skladby Metamorphosis jsem ale kaž-
démt z rnýtvarníků dala |en nahrávku té
části, kterou mě1 dělat, a nechala jsem iim
napÍostou volnost.

I Bylo těžké přenést sk1adbu Philipa
Glasse Metamorphoszs, původně kla-
vírní, do zvuku violoncella?

By1a isem aŽ překvapena, jak snadno to
šlo' Poprvé jsem tuto skladbu slyšela na
představení tanečního soubotu, s nímŽ

|sem spolupracovala. Ríkala jsem si, Žeby
bylo hezké sí |i zahrát a necha1a isem si
posiat noťy. Bylo mi jasné, že jedno violon-
ce11o je máio, ale se čtyřmí hlasy to š1o.

Řek1a jsem o tom Philipovi, tomu se ten
nápad 1íbil a pomohl mi několika radami.
Se čtyřmi hlasy tedy nebylo těŽké přenést
všechny noty Z origlnálu. Nejtěžší by1o
nahrávání. NepouŽívám metronom, proto-
že mám ráda určitou Íytmickou volnost.
Pokud hrají čýři Živí hudebníci rytmicky
volně, není to tak těŽké, |ako kdyŽ musíte
nahrát jeden paÍt po druhém a dělat
všechna zrychlení a zpomalení stále stej-
ně.

I Zatímco Kronos Ouartet vydává
u velké firmy Nonesuch, vy jste se
vydďa na poměrně menší značku New
Albion, jejíŽ desky je dosti těŽké
sehnat.
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Je to velíce malé vydavatelství v San
Ftanciscu, znám se s majitelem _ vlastně
tam 

'Sou 

jen dva lidé. Dělají skvě1é věcí,
většinou u nich vydávají kalifornští sklada-
ÍeIé iako byl nedávno zesmiý Lou
Harrison. Dokonce i v San Franciscu ie
docela těŽké sehnat jejich desky.

lV San Franciscu pý také violoncello
učíte...

Mám jen pár studentů a jsou to velice
různorodé osobnosti. Teď u mě právě skon-
čila jedna dívka; je ií čtrnáct a začala ve
čtyřech letech. Ta |e úŽasná. By1a to sku_

tečně radost, učit někoho tak talentované-
ho, kdo je schopen zahrát coko1ív. Jinému
z mých studentů teď bylo padesát devět. Je
to skvě1ý umělec, fotograf, ale nikdy se

nevěnoval hudbě, nehrál na Žádný nástroi
ani neumě1 číst noty. Chodí ke mně jiŽ dva
roky, a ačkoliv ie to úp1ně něco jiného,

baví mě to také.

l Hrajete s žáky klasichý repertoár nebo
je vedete k soudobé hudbě?

Kombinuli oboje. Sama jsem studovala
hodně klasického repertoáru a vím, Že to je

dobré k získání techniky a kontro1y nad
nástrojem. SnaŽím se studený vést k tomu
nejpřirozenějšímu a nejsnadnějšímu způso-
bu hry. Na druhé straně se je snaŽím sezna_

movat s nověiší hudbou, aby neznali jen
Bacha, ale také Hindemita a Bartóka. Vedle
toho se pokouŠím naučit je improvízovat.
Stupnice asi musí cvičÍt kaŽdý ale snažím
se je naučít navíc různé modální a netradič-
ní. Také hrajeme meiodické patterny' iako
v jazru'. SnaŽím se kombinovat to, co sama
znám, apředat to svfm Žákům.

lJe pro vás zajímaý koncept hraní' při
němŽ jste sólistkou doprovázenou
orchestrem?

Nezaiímá mě být sólistkou s velkým
orchestrem za zády. Spíše si dovedu před-

...nesnaŽím se
hudbou
VypráVět příběh'
ale spíše Vytvořit
určitou náladu...

stavit, Že bych byla součástí něiakého
komorního tělesa. Velice ráda hraji v kolek_

ťvu, ale raději v menším. Pnmí věc, kterou
jsem hrála po odchodu z Ktonosu, byl kon-
cert, kteý pro mě napsal jeden přítel,
Kevin Vo1ans. Hrá1a |sem s National
Symphony Orchestra of lreland. Bylo to
v období, kdy jsem přemýšlela, co vlastně
chci dál dělat. By1a to skvělá zkušenost,
protoŽe jsem si zlepšiia techniku, ďe záro-
veň isem si také ujasnila, Že toto není směr,

kterým se chci vydat. V San Franciscu
působí Pau1 Dresher se srryím souborem. Je
to koiem šesti lidí, kteří kombinují elektro-
nické a akustické nástroje. Hráli isme dvě
sk1adby, kteté byly napsany pro mě a tento
soubor, a mys1ím si, Že to je cesta, která mě
zajímá vlce. Mám sice rnýiučnější postavení
v kolektivu, ale níkoliv takové jako sólista
před orchestrem.

l Jaké máte dďší plany?

Na konci června má v San Franciscu pre_

miéru projekt, kter"ý bych pak chtěla pŤivézt
také do Prahy. Pro toto představení jsem

sama napsala hudbu - ie to pro violoncello
a bicí. Video k představení dě1á jeden umě
1ec ze San Francisca a kromě videa bude
součástí scény padající umě1ý sníh. Mám
také v plánu uvést skladbu pro violoncello
a orchestt, kterou pro mě píše Karen
Tanaka, a tu bych zde Iaké ráda uvedla.

l Dovedete si představit, Že byste se
znovu stala stálou členkou nějakého
souboru?

V současnosti asi ne. Víte, strašně ráda
jsem hrála v Ktonosu, ale po dvaceti letech
jsem zjistila, Že chci zkoušet jiné věci, do
nichŽ se ostatní nechtěli pouštět. Začala
jsem mít pocit stagnace. Potřebova1a jsem

nové ýmy, a proto jsem se rozhodla odejít.
Ráda spo1upracuji s mnoha 1idmi, aie
nechci se nikde uvázat. Ačkoliv... nikdy
jsem si nemys1e1a, že odejdu z Kronosu,
takŽe iednoho dne si třeba najdu jíný sou-

bor, ve ktetém zůstanu. l



,,Pro mě osobně se stďo od roku 1993
úkolem vytvářet povědomí o soudobé
vážné hudbě ve světovém kontextu."

,Jenom donkichotské cíle mají cenu."

Tyto dvě věty jsem poněkud z1omys1ně
vybtal z rozhovoru s Jaroslavem Štastnyrn,
dlamaturgem a organizátorem Expozice.
Doce1a dobře vystihují ono až misionářské
nadšení, které kolem sebe Jaroslav Šťastrrý šÍří
a které prostupuje i bohaté a peč1ivě přípravo_
vané doprovodné materiály festivalu.
(Mimochodem, tozhovot celý stojí za pŤečte-
ní a spo1u s programornlmi materiály |e k nďe
zení na www.enh.3web.cz.) Takto exp1icitní
snaha něco změnit a téměŤ osvětoý postoj
jsou u nás značně ojedině1é. Sťastný se odmí-
tá smířit s tím, Že příznivci hudeb Noých
a Jlných jsou nepočetnou sektou určenou
k vyhubení, a snaží se pŤílákat i zvědavce
,,Zvenčí" s nadějí, Že to, co tito uslyší, bude
onen pověstný bod, po jehož dosaŽení vŽ
není návratu. Do jaké míry se mu to daŤí,
nedovedu posoudit. MámLi být upřímný
mnohem více mne zajímá zpťlsob, jallrn se
o to pokouší, a zjišťuji, Že vys1edkem je 1orďit-
ní profesionálně zvládnvý festivď. Nícméně,
osvětové snaŽení můŽe býL i značně nebez-
pečné, dostane]í se do po1ohy zjednodušová-
ní' pŤedáýkávání a podbízení. To se na
Expozicl samozřejmě nedělo, není to r.Ťchov-
ný koncert. Přece však zůstává jedna ma1á
pochybnost, o které stojí Za to diskutovat.

;..'.""i'; ""--.', ';" Moje vyhrada směřuie k zadní videopro-
iekci během koncertů. ProtoŽe se jedná o pro_

blém obecnější,kIeý se zdďeka neýká jen

ENH, dovolím si věnovat mu tÍochu více pro-
storu.

V zásadě existují dvě moŽnosfl. První
z nich je, Že skladatel sám ke své skladbě
dodá ofuazoý doprovod, počítá s ním.
V našem případě tak učinili např. Vít Zotlhat
a Daniel Matej. Mužeme se na věc dívat tak,
Že skiadatel cítí potřebu svou skladbu něja-
lciinr způsobem ilustrovat' V podstatě tedy jde

o druh programní hudby, přestože takové
zaŤazen skladate1 neispíš odmítre s tím, Že se
mu jednďo o SyntéZu hudebního a vizuáiního
záŽitkt, nikoli o ,,qrsvět1ování" skladby
(video byvá spíše abstraktně laděné). Tím, Že
jisté vizuá1ní asociace k poslechu hudby patří,
jepŤedJoŽeru obrazového doprovodu jIž ztlŽe
ním asoclativních moŽností, nasměrováním
pos1uchače-dlváka. Problémem b1ivá značná
disproporce mezl kvalitou (alespoň Ťemes1-

nou) hudby a obrazového doprovodu, kteý je

často amatérsloi a baniílní. Konečně se vkrádá
podezŤení, zdanárn tím vším skladate1 vlast-
ně neřfl<á: nevěfim své vlastní hudbě natolik,
abych si mys1e1, Že mižebý zajímavá sama
o sobě. MůŽe si za to ovšem sám.

Horší situace nastává, jsou{i skladby ryba
vovány obrazovyrn doprovodem bez skladate-
1ova vědomí, z libovůle interpretů či organlzá-
torů koncertu. To byl bohuŽe1 pŤípad 1etošní
Expozice _ mnoho vy'stoupení bylo provázeno
ďespoň snímáním hráčů, občas asi i bez jejich

vědomí. obraz bylnavíc nej1acinějším moŽ-
ným způsobem deformován, takŽe např.
Catherin Tunne11 chvilem1 lrypadďa jako smrt-
ka. K čemu je to dobté? Tvrdím, Že k ničemu.
PŤedpokládám, Že pohnutkou by1a (a obecně
v podobných případech ie) snaha učinit kon-
ceffy iaksi ,,zajímavější" (jako by nebyly samy
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o sobě zajímavé dost), ,,pŤístupnější" (brání
snad někdo někomu?), přesvědčit např. méně
poučené publíkum o tom, Že i váŽná hudba
m:ůŽe ,,drŽet krok s dobou" a není tedy íen
muzeem (to a1e musí být _ a bylo * sýšet).
obávám se, Že dďeko spíše moh1o vzniknout
přesvědčení, Že hudba, ve které se nezpívá,
která trvá déIe neŽ tŤi minuty a vůbec je ce1á

úp1ně dimá, je cosl méněcenného, o čem se
zcela sanozŤejmě předpokládá, že to bez pto-
dukce zaměstnávaíící oko nelze vydrŽet,
natoŽ poslouchat. Je{i tomu tak, je kontrapro-
duktivtlost zŤejmá, a pokud nejsme jiŽ tak
postmoderní, abychom twdill, Že např.
Cageova hudba a interpretační irýkon Nory
Skutové jsou na stejné úroml jako obsluha
di$tálnfto efektu, pak nutněvychazí, želako
váto projekce íe kontaminací, ne-Ll degradací.
Uchechtávání publika pŤi obzv1áště vyvede-
ných deformacích ubohých hudebníků pak
svědčí o tom, že projekce ig1orována nebyla.

...*....r:' # a: &

*"%"šíovnarííš'ňrsk}'m 
ročníkem fviz HIS

Yoice 4/2002) by1a letošní ENH co do náplně
jakoby konzervativnější, o to však kompakt-
nější a jako ce1ek podle mého názoru kvďit-
nější. Neopakovala se situace z 1oňska, kdy
lry'soce nadpruměrné a neobvyklébyIo vzápě
tí střídáno značně podprůměrnýn a konvenč-
ním. V rámci moŽností byly celkem rovno-
měrně zastoupeny rizné proudy soudobé
váŽné hudby, festivď tak mj. dobře plni1 onu
informativní, zasvěcovací funkci: obieúly se
sk1adby autorů ,,čítankon/ch" [Cage, Btown,
Ligeti, Reich, Sce1si), několik domácích jmen
(zdeby se, pravda, o reprezentativtrosti dďo
diskutovat..') i hudba Skladatelů neprávem
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Nora Škutová, Catherin Marie Tunnel' Malle Symen Quartet

pozapomenuých (Josef Adamík, James
Tenney; oba bohuŽe1 |en po iedné skladbě).

U nás nepřiliš známý spektrďista Horatiu
Radulescu @t.1942 v Rumunsku, Žije ve
Francii) pŤijel do Bma se svou chotí, celiistkou
Catherin Marie Tunnell. Tato mimo tří
skladeb Radulescu uvedla téŽ po jedné sk1ad-

bě od M. Marka a T. Demengy. Radulescu se

ve srých skladbách ,,spektra1isticky" plavo-
věrně noŤí do nitra zvuku, přičemŽ ovšem
jeho elektrizující hudba představuje určiý
protipól k podobně motivované ,,estetice
d1ouhých tónů". Rozhovor s ním přineseme
v některém z příštích čísel.

Z vystoupení Veni Ensemble stoií za
zmínku především rcakzace Brownovy slavné
grafické partitury December '52 {zde měIo
promítnutí paÍtltury smys1), zaŤazení
Adamfl<oql taněiŠí skladby Stínovánía zejmé-
na vzomě ukázněná inteÍpÍetace Cageových
Branches, vyuŽívaiících k vyluzování zvuku
rostlinné materiály, najmě sušené. Skladba
svádějící k estrádě byla provedena neokéaaJe,
se soustředěním aŽ laboratorním'

Je za1ímavé, iak si někteří autoŤi s1ovenské

scény libu]í ve Šram1u {viz např. 1oňsky New
Music Marathon, 1etos v Brně panové Zagar
a Matei). Mám li se ještě wátit k osvětovému
působení festivďu, pak uŽ jen pozníanka, Že
právě šramlovité skladby byly ap1audovány
nejvíce. osvětové aktivity' zdá se, budou
nutné.

Špičkový ýkon předved1a Nora Škutová
- Cageův obfi cyklus Sonatas and Interludes
pro preparovaný k1avÍr by v jeiím podání roz
hodně stá za naÍtání. Mďýn kazem, inter-
pretkou pohříchu nezaviněným, byla jen již
zmíněná videoprojekce. Pro znalce poměrů
na česlqÍch vy'solcých uměleclc;ich ško1ách pak
ještě informace, Že nastudovaní skladby bylo
součástí disertační práce na VŠMU...

Internacionální kvarteto zobcových fléten
Malle Symen Ouartet vzniklo v roce 1994
na Amsterodamské konzervatoři, kde lze
neprávem podceňovanou zobcovou flétnu
studovat jako samostatný obot Ze specifika
nástroie vyplyvá' Že soubor se věnuje na

iedné straně hudbě staré (renesanční i staÍší)

a na straně druhé hudbě soudobé, vesměs
psané přímo pro Malle Symen. Soudobý
repertoár tak tvoří především skladby holand
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s$ích autorů, ovšem deklarovanou snahu
kvarteta získat pro spolupráci i skladate1e
z jnýchzemilze chápat iako ýnru.

Kromě fantastického zvúu a skvělé sou-

hry byl pozoruhodný téŽ samotný instrumen-
tář Mďe Symen, v Brně čÍtající asi 30 fléten,
z nichŽ mnohé typy se hned tak nevídí (ve

vlastnicťví kvaÍteta ie fléten celkem asi 50).
obzv1áštní pozornost působily monstrózní
čtyŤboké basové a kontrabasové flétny' které
zhotovil němechý nástro|ař Petzo1d, inspiro-
vaný tvarem dřevěných varhanních píšťď.

Z šesti skladeb, které na Expozici zazněIy,
bych zmínil transkripci Reichoql Nagoya
Martmbas, která zněla snad ]eŠtě Iépe neŽ

,,oÍiginá1", a skladbu Jacoba ter Veldhuise
Jesus is coming. Na v zásadě minimalistic-
kém (či spíše rockovém) půdorysu vystavěná
skiadba obsahovďa samply ýkřiků newyork-
ského náboŽenského fanatika, Žvat1aní dítěte
a d1e skladatelornfch s1ov inspirována by1a
pop-kulturou. Přes tento hrůzu budící profl1

kupodivu neby1a vůbec Špatná _ inu není
postmodema jako postmoderna.

PraŽšlí Tuning Metronomes (vlz HIS
Voice 5/2002) se poma1u stávají opravdu
důsto|ným interpletačním (a sk1adate1sk'j'Tn)

sdruŽením, které navíc má, dí1ql pravideln'1hn

koncertům v praŽském Atriu, M podí1 na
lom, Že se u nás vubec hrají někteří velcí
autoři 20. století, ,,Žijící" jinak jen na nahráv-
kách a v učebnících. Na Expozici zazněIpto'
gram k osmdesátinám G. Ligetiho (1. smyčco
vý kvartet, Í0 kusů pro dechové kvinteto
a Etuda č. 4), uzavŤený skladbou Déjá vu
vedoucí|to ansámblu Michďa Trnky.

Poněkud rozpaČIý jsem byl z pozvání
Davida Matthewse a jeho ,,dvomího" hous-
listy Petera Shepparda. Akademlclqr neokla-
sicismus á 1a Britten mi do koncepce festívďu
příliš nezapadá. Interpretace by1a ovšem prvo-

třídní.
To závěTečné vystoupení souboru AG

Neue Musik splni1o funkci přímo ,,metavzdě-
iávací" _ aneb poučení o tom, jak učít hudeb-
ní výchovu.

Y roce 1970 za\oŽIl Manfred Peters na
Leinigerově g,1mnáziu v Grúnstadtu
Pracovní skupinu pro Novou hudbu

(Arbeitsgemeinschaft Neue Music]. Cílem
bylo a |e vytvoŤit alternativu ke standardní
hudební qÍchově, která větŠínou spočívá
v pasivní reprodukci cizí hudby, naúc mnoh-
dy značně pokleslé, a v přitakání masové kul-
tuře (,,mládeŽiblízké"), coŽ je jen projevem
rezignace na ýhovné poslání.

Právě poffiení hudby z roviny pasivní
konzumace na něco, o čem je moŽné a nutné
přemýš1et, je spo1u se zprostředkováním
aktivní zkušenosti a radosti ztvoŤerlt hlavním
vfchodiskem AGNM. Děje se tak bazi postu-
pů, zvukového aparátu a hlavně svobody
vyjádření, vlastních nedogmat1cky po]até

Nové hudbě (uvědomme si dobu vzniku
AGNM), přlrozenou součástí 1e téŽ prvek
divadelní. Za dlouhou dobu existence má
AGNM na kontě mnoho vystoupení, spolu-
práci se slovutrr'1írni sk1adate1i a několik nahrá-
vek.

Zétďadnpracovní metodou je hra. Hra sice
kolektivní, nicméně nijak nepotlačující lndivi-
duďitu. Jde o zodpovědnost vuči spo1ečnému
dí1u a nďezení vlastního místa a ,,funkce" v té
které sk1adbě. o socializačních a ,,lýchov-
ných" aspektech by se dďo d1ouze hovoŤit.

Vzato ,,kompozičně-techno1ogicky" si
můŽeme typickou skladbu AGNM představit

;ako kontro1ovaně ďeatorickou reďizaci jed-

noduché, ale chytře (hudebně i didaktic1ry)
u,lmyšlené koncepce. S jeiím naplněním si
musí kaŽdý ze studentů (od 12 do 19 1et)

poradit sám. Silke Ege1er-Wittmann, která
soubor vede od roku 199ó a sama je abso1-

ventkou gymnánta a práce v AGNM, v zásadě
nikomu neříká, co konkétně má dělat' jen

koordinuje ce1korný výsledek. UŽívá se pŤede-

vším hlasu, coŽ je logícké, neboť ten je nastro-

iem kaŽdému dostupným a umoŽňuje
nezprostředkované (,,bezbariérové") hudební
tvoření. NepŤedstavovat si amatéÍské pokusy
o sborornÍ zpěv!Jedním zl<hČovych východi
sek je právě odkrytí toho, Že hudba můŽe
pouŽívat i iiné Zvuky' neŽ jsou ty masově stra-

vite1né konvenční, z výchovných důvodů je
tlŽívátrli'melodickychÍráníněkdypřímozapo-
vězeno. Výs1edkem je často wstvení anďogic-
ké něktenýrn typům minima1ismu _ bylo
názoně vidět, jak je pro čiověka pŤirozené
uvaŽování V patteÍno\ryÍCh formulích i ve

Ivokálním projevu.



Jaká je pozice hudby v současném filozofickém myšlení?
Estetika |ako filozofický projekt, coŽ ]e dědíctví konce i 8. a zaČáÍ-

ku 19. sto1etí, nefunguje. Estetika je v současném myš1ení také méně
vyhraněný model' neŽ bývala dříve. Mys1ím, Že zásadní rczdíI je, Že
fi1ozofie 20. Století jako svůj hlavní úko1 explicitně h1edá jiné modely
řádu' uspořádání, organtzace a struktury. Právě proto ie Záiem
o hudbu si1nější a ie to Záiem více o strukturu hudby, neŽ o moŽnosti
interpretace v rámci fi1ozofického systému. Umberto Eco nejen
v knize otevřené dílo, ale iv Nepřítomné struktuře, pouŽívá seriální
hudby jako a1ternativního paradlgmatu myŠ1ení v po1i va1entního,
otevřeného. Zárovei myš1ení jako Struktuly, a také iako procesu
strukturujícího se dění. Pro Eca je hudba klíčovou aktivitou, na které
pochopilsvé myš1ení.

Umberto Eco je asi, kromě Adorna a Deleuze, největší filozo-
fickou stopou o hudbě v současném myšlení. U dalších autorů
se jedná spíše o střepy.

Střepy ano, a1e s vnitŤní 1ogikou. Je pravda, Že Adorno je
v tomto qíjimka, protoŽe hudbě nepochybně ve1mi rozuměl, a to
nejen muzikologlclcy. Hudbu totiŽ také Zapoíil do ]isté sociologické
perspektiql, neboť když ve Fílozofii nové hudby píše
o SchÓnbergovl a Bergovi, všímá si i vztahu hudby a pub1íka.
Ukazuje, Že pubiikum, které se děsí dizonancí, je publikem, které
neví, Že v dizonancích jiŽ dávno ŽIje. Hudba tak přediímá to,
o čem člověk neví, Že žije.

Je pravda, Že se jinak ]edná o fragmenty a střepy V textech,
a těŽko by by1o moŽné najít systematickou linii toho, jak filozofie
pracuje s hudbou, a1e pŤesto na sebe tyto střepy nějak odkazuií.
Příkladem můŽe být Claude Lévi-Strauss' kteý mě1 z počátku ten-
denci forma1izovat své pojetí struktura1ismu, které a1e pod tíhou
materiálu postupně uvo1ňoval. KdyŽ v pos1edním svazku svého
monumentá1ního dí1a pŤechází k pojetí struktury, jedná se jiŽ
o stÍuktuÍu exp1icitně mode1ovanou strukturou hudební. Je jtné,
kdyŽ hudba vstoupí do myš1ení ]ako organlzu]ící príncíp.

Hudba je fascinující tím, Že má řád, který není triviá1ní, a1e je
řádem sloŽitosti a komplexity. V tom je také specifikum konce
moderní doby, že je nucena mys1et něco s vědomím sloŽ1tosti' aniŽ
musí mys1et reduktivně. SnaŽí se s1oŽitostl ubírat a musí hledat
nástroje, mode1y a paradigmata, kde jsou Ťád a s1oŽltost spolu schop-
ny koexistovat. A to ie moderní hudba. Nejen SchÓnberg, a1e i Eco
na příkladu hudby ukazovali, Že tonalita a systémy, na které jsme
zvyklí a které pokládáme za samozŤejmé, samozŤejmé nejsou, proto-
Že mohou existovat jiné.

Nemají ale z hudby hrůzu také Samotní filozofové ? Yždyt
daleko více anďyztljí literaturu a v,ltvarné umění - tedy umění
fixních znak'Ů', ale hudba, která je založena na dění a pohybu
v nich vzbuztle nejistotu. Velhii průlom učinil Gilles Deleuze,
kteý anďyzoval film jako pohyb.

To je nejednoznačné, protoŽe Deleuze ie V tomto oh1edu ve1ml
rad1ká1ní. Dokázal jasně myslet dění, avšak většina ]eho po|mů vzni
ká interpretací klasiků, tedy h1avně první kapito1y Bergsonova díla
Hmota a paměť. Je nápadně|ší, Že spíše neŽ obrat k jazykt, je zde
obrat k dění, a Že pŤedchůdců je v tomto oh1edu veimi má1o. Ale
zase da1ší z Deletzových zák1adních knth, Logíka smyslu, je pŤe-
vratná ponecháním tradlce platónské a návazností na tradici Stoic_
kou, ve které objevil skryté počátky myšiení dění, dynamlky, kine-
matiky. Snahy nalézat předchůdce jsou zpětnýml rekonstrukcemi
vfroje, které s1ouŽí k 1egltlmizaci aktuálního. Takh1e ale není
moŽné o De1euzovi hovořit, stírá se tím jeho ve1ká origina1lta.

F11ozofické myŠlení vŽdy preferovalo to, co je popsatelné, neboť
je to identické Samo se sebou. De1euze je emb1ematickou postavou
jiného pojetí pro své radiká1ní odmítnuí tohoto způsobu myš1ení.

Také byl určitě pro flIozoý problémem noto\ry' zápis.
Ano a jeŠtě více zápts, kte4i pouŽívali autoŤi jako Stockhausen'

Určítě a1e není na místě nervozita fi1ozofického myš1ení 20. sto1etí,
která je komická. Je třeba pochopit fakt, Že myŠlení pokoušející se
zachytit procesy a dění ie myš1ením, které h1edá Ťád a niko1iv chaos.
SnaŽí se nalézt Ťád, kteý není primitivní, coŽ ie ale vlastní myš1ení
jIŽ od anti1cy. obiev prostého vztahu části a celku se značně zproble-
matizoval myŠlenkou díla jako organismu. Zde jiŽ neplatí vazba nad-
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Íazeného celku a částí, neboť označiÍ část je v organismu vŽdy :

značně sioŽité. Navíc organismus ŽIje.Práce s počítačem a inteme- :

tem nám téŽ připadá velice chaotická abez centra, ale iisý řád mít :

musí. Absence Ťádu vede ke zhroucení. Je samozřeimě 1imitující, Že :

k popsání pohybliiných jevů máme deskiptivní aparát vycházející ,
z jevu nepohyblivých. I

Není obava posluchačů z hudby, kde není struktura na pruní .
pohled zŤejmá, tím, co francouzslqi tilozoÍ Georges Bataille 

'

popísuje jako strach z informelu? Htttztt z beztvatého, které i
znanenápro racionďítu ohtožení? :

To je přesné. Právě největším h1edate1em řádu je Jean Dubuffet ,

se svrlm informelem, protoŽe tkázalŤád v samotném mateliálu. My :

ale nejsme ochotni materiál za Ťád považovat, neboť řád chápeme i

jako formu, intelektuální vry'tvor, projev rozumu ve světě. ;

Radíkalitou ie proto objevení řádu ne|ošk11vějšího materiálu. ,

Informel neznamená chaos. Například i fi1my Karla Vachka jsou při :

jímány s rozpaky, protoŽe je|ich řád je spíš inspirován informelem, ,

neŽ kiasifikací a narativní posloupností. Je to suým způsobem l

hudební sÚuktula. .

A právě v době vzniku a rcmoje iďormelu se objevuje hudba osa- i

mostaňující tóny a nebo také fiee juz,kteý je esencí plynutí. Se sna_ ;

hou uchopít materiďitu, ďe i ukrázat pruběh vztttkátÍ,, byt tím ptubě ,

hem a také ukázat stavbu jako p1yttutí bez opakování sloŽek. 
:

Pro jazz je diležité oslabení nadvlády zápisu nad interyretem. :

Steině pracuie současná a avantgardní hudba, která osvobozuje ;

inteÍpÍeta z vázanosts na jasný notoyý záznam a přestává jej redu- :

kovat na toho, kdo pouze provádí. Konec chápání interpreta jako :

osoby plně podŤízené tomu, co interpretuje. Tato hudba prob1emati ,

zuje samu funkci interpreta. obzvlášť v jazztt a Ítee jazzu hudebník ,

hraje a neinterpretuje - pÍo$am není předem jasný. Jako revers :

myšlení řádu formulova\o ve 20. sto1etí otázku hranic interpretace. 
'

otázku, nako1ik je slovo ínteÍpÍetace uúŽite|né, nenili lepší slovo l

tŽívari, tŽívání díla pro r&zné tlčely. Toto tázánÍ samozŤeimě ce1ý ,

řád pŤeformulovává. 
.

Deletze v knize Tisíc plošin popisuje refrén jako opak chaosu, :

neboť zakládá viditelný Ťád zaloŽený na opakování. Není ďe moŽné i
o hudbě bez reÍrérul hovořit jako o hudbě chaotícké. 

I

Deleuze pouŽívá refrén elementarně práVě proto, aby jej ukázď .

jako nee1ementiární. PŤedstavuje, iak se organizující princip na nei_ i

niŽŠí úrovni stává součástí organizovaného světa. Příklad dítěte, ,

které se bojí v černém lese a začne si hvízdat nějalaý refrén a nabu_ .

de tím iistoty, je ukázkou nejelementárnější artikuiace světa, proto- 
|

Že dílě ztat1lo strach. Deleuze pŤechází k rytmu jako organizaci 
'

našeho jednání. Ukazuje také dva protikladné principy, pnrní artiku- :

luje diskontinuitu světa, druhý aspekt tefrénu, náwatnosti je konti ;

nuitou a melodií, která se šíří a moduluje, ale neartíkuluje. :

Deleuzovo chápání artikulace je radikální svojí kontinuitou vlastní ,

hudebnímu myš1ení. Vidí artíkulaci jako modulaci, vibrací a vlnění. :

Absence refiénu klade důraz na plynutí, ďe nikoiiv na náwat. :

Zde je sloŽiý problém Deleuzova myšlení. Jeho pŤedstava toho, i

co se vtací, není představou identity, a1e singularity' Singu1atita ,

vyievuiící se nawacením není individuďitou. i

Je v Deleuzově koncepci filmu jako pohybu možné Ťict, Že ,

hudba má právě k filmu nejblíže? |

Dá1o by se říct, Že ano, neboť hudba i fi1m se dě|í. Také l

Deleuzovy bergsonovské přednášky o kinematografii mají název
o hudbě. ovšem k1íčem k Deleuzovi by mohlo b'ft |eho twzení, Že

film |e modulace a fotografie ie kadlub. VŽdy musí dodrŽel, Že fi1m

není identic$Í s fotogramem a celý vytvořený filmový prostor není
analogonem reálného prostoru. Samozřejmě Že pojem modulace je

pŤevzat z oblasti hudby.
Nakolik je možné hovořít o hudbě, aniž bychom prováděli

konkrétní analýzu? Přiléhavost pojmů je zde jiná, protože nám
schtází denotát.

To ]e moŽná dano tím, Že pro filozoťti není hudba polem domes-

tikovanýrn tak silně jako literatura. S literaturou si filozofie ví rady
již dva a pů1 tisíce let, sama vytváří stá1e nové způsoby, jak texty
popisovat, jak je produkovat a chápat. I sémíotika se s převahou
věnuje textům a aŽ poté hudbě, divadlu a vizualitě, ďe i s vizuali-
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tou má velké problémy. Jednoduchá představa kódu jazyka a pro-

mluvy |e více modelována textem' neŽ Životl mluvou.
V okamŽiku, kdy p1atí, Že se hudba vyiadřuje něiakým systé-

mem, můŽeme hovořit o kódu. Sémiotík Eco by1 fascinován moder-
ní hudbou, protoŽe mu poslouŽíla k demonstraci leze, Že je možné
sdělení, které komunikuje tak, Že se s ním komunikuje návod, jak

vytvořit kód, který dané sdě1ení dešifruje' Ci1i moderní hudba,
která se rozešla s tradičními hudebnímí Systémy, aby byla ještě

vůbec hudbou, musí současně se sebou dávat k dispozici kód iakýn
je Vytvářena. Posluchač s1yší hudbu v okamŽíku, kdy je schopen
dešifiovat systém, kter-fon je sdělena.

A je legitimní do myšlení o hudbě zmášet pojmy z literární
vědy, např. pojem intertextuďity?

Za posledních 50. 1et je nejnápadnější snahou všech typů myšle-
ní formulovat.více problém překladu neŽ čehokolív jíného. Sám
problém komunikace je nejzajímavější, komunikuje{i se z jednoho

světa do druhého. Tedy i z jednoho média do druhého. Není
moŽné filozoficky popisovat hudbu nebo vftvarné umění a ignoro-
vat svébytnost tohoto způsobu vyjadŤovaní světa.

Právě Deleuze se snaŽí do filozofického 1azyka integrovat svoji
zkušenost s hudbou. Ne popisovat hudbu, ďe zkušenost s hudbou
učinit součástí jazyka, kter'ii pouŽívá. To neznamená, že Deleuze
vtrhne na pole hudby a začne jej drasilcky masakovat filozoficlcýrn
jazykem. Je mnohem důmyslnější, protoŽe uŽívá způsob 1ak zahr-
nout zkušenost s hudbou aniž by konkrétní hudební dílo popisoval.

Kubáns1cý spisovatel Carpentier napsď román Svěcení jara, jehoŽ

struktura je ovlivněna hudbou. Jedná se o textovou parďrázi struk-
tury díla Stravinského. Literární věda také tvtdí, Že kompozíce vel_

hých romanů Thomase Bernharda je inspirována Schónbergem. To
je skvělý způsob jak pouŽít jazyk hudby a literatury ve vzájemné
komunikaci.

Má hudba svoji narativitu? Dílo má přeci začátek a konec...
Známý vídeňský teoretik Eduard Hans1ick twdí pra\.ý opak.

Všechna vyprávění a všechny narativíty tam vkládáme Z vlastní
pohodlnosti, čÍmŽ dochází k deformování principu hudby. Je to
forma do které se nemají vkládat obsahy jí cizí. Ne to ie jen má iro-
nická vzpomínka na oblíbeného vídeňského teoretika Hanslicka.

Zde je těžké nalézt odpověď, protože Žijeme v době, kdy je vše
zdárhvě moŽné. V momentě, kdy Paul Ricoeur začne hovořit o nara-

tivní racionďitě, spojuje dvě slova zdánlivě k sobě nepatřící. Zarcveřl
narativní racionalitu chápe širším způsobem - jako cestu, pomocí
které ie člověk schopen sám pro sebe formulovat a poté rozumět pro_

Žívání času. Vyprávění je jako zkušenost konfigurována a rekonfiguro-
vana. V hudbě ďe není naraťvita redukovatelná na pouhé vyprávění,
je to narativita jako konfigurace časového sledu. Proto mohou být pto-

b1émem romany Vrrginie Woolfové. Pfi je|ich četbě vzniká otázka, zda
se nejedná o naraci poučenou zhltdby a nebo zda to není způsob
vyprávění ukazu1ící, Že dosavadní představy naÍativity by1y omezené
na jedno hledisko, a to ieště v krajním případě hledisko lidské.
U hudby nedokáŽeme říci, jestli je jejtm principem sukcesivita, stejně
jako u Joycova Finnegans Wake lzavŤenost vytviáří podivnou skladbu
bez začátku a konce. Tím se mate naše pŤedstava vyvoje a postupu
odněkud někam. LiteratuÍa 20. století se vyznačuje írrt, Že její nantsv-
ní postupy bortí čtenářovo fužení se příběhu vedoucího odněkud
někam. Faulknerův způsob vyprávění odtrhl představu přfuěhu od
sukcesivního sledu. Zce1a definltivně.

' Zatimco v literatuře, divadle i vrýtvarném umění již Iéměř
i nepoužíviíme pojmy označtjici jednotlivé žánry a vystačíme si
, s pojmem postmoderna, v hudbě tomu stále tak není. I přes

' značné prolínání a mísení jsme stiíle schopni odlišit rock' jazz'

. pop atp. a dokonce jsou pro naši oríentaci stiále ještě tyto štítky
l ďtiežité.
, V okamŽiku, kdy se ještě vtce rczšíŤí Žánt zvaný world music,
: tak bude konec jasn1ím kategoriím i v tomto ohledu. MoŽná ie to
: klam, protoŽe postmoderní kultura sým způsobem ožiylla žánt.

, Vrcholná moderní literatura Žánr ígnorovala, například Joycovi
, Dubtíňané znejasňují Žánr povídky, protoŽe se jedná o epifanie.

' Leckdy z|ednodušující reakce postmoderny oŽtviIa, moŽná ironicky'
: samotr:rý Žánr i 1eho normativitu. MoŽná také nedochází k takové



mu rozostření, k tomu dochází aŽ tehdy, neví]i si teoretická reflexe
s něčím rady.

Například film by1 téměŤ vždy velmi Žánroý. Nevýhodou čes-
kých filmů je, Že Žánt nepochopily a snaŽí se být čímsi jíným.
Zádný velbý český film není zařaditelný Žánrově, protoŽe se tím
vymezvje vůči Ho1lyl,voodu. Hollywood a1e ví, co dělá. Zánr je
jasný klíč a čtenál divák či posluchač ví, co Žánr je a nako1ik se mu
nové dílo přízpůsobuie nebo jeho normu porušuje.

Problémem současnosti ie, Že kulturní paměť je již lak rczsáhlá,
že z ní vypadávají podstatné věci. KdyŽ neŽijeme ve světě, kde je
jasné' jak mají Žánry vypadat, vede to k tomu, Že se jen divíme.

Je legitimní a udrŽitelný pojem alternativa? Předpokladem
přeci je' že je ďternativou něčeho, co má zcelující a totďizující
tendenci a vykazuje jistou jednotu rysů.

Slovo alternativa je nebezpečné. Je za ním skryté gesto bfi jiný
a také má sociálně politické významy. Rozhodně alternativa 70.
a 80. let byla jiná neŽ ta dnešní' protoŽe tehdy měla smysi nejen
uměiec1ofi ale i pol1tÍchý a socíální.

Velmi se mi líbí s1ovo, které povžívá filmouý teoretik Michal
Bregant pro experimentální či alternalímí f1lmy' filmy které zkou-
mají moŽnosti tohoto médía. BÍegant je označuje jako podivné.
Podivnost je to, co si na těchto filmech uvědomuje kaŽdý. Zda jsou
alternailvní, tak vůčí čemu? Podivnost označuje zkoumání moŽnos-
tí média a je také snahou pohnout s divákem, kteý ztratil rámce
pro orientaci. Aspoň to ať si uvědomí, Že je Ío zvláštní a podivné.
Také nepotřebují společníka, kteý by jeilch podivnost zdůrazňovď.
Komu v hudbě připadá ftee jazz ďternativní? Tomu, kdo nechápe,
Že se jedná o logické nebo moŽné vyústění ťyvoje jazzu. VŽdyt i do
,,černého" jazz,l' vnesli bílí hudebníci něco nového' stejně jako

,,černý" jazz ovlivnll zvtlk ,,bíIé" hudby. Kde ie potom 1azzovi
mainstream? Alternativa jako estelicko-hodnotící kategorle je zcela
k ničemu, protoŽe o níčem nevypovídá.

Moderní hudba ie nepochybně možná, její moŽnost se dokonce
stala skutečností. ovŠem tato moŽnost nebyla nikde předem tuše-
ná. Ani SchÓnberg, Berg, Berio, Cage a podobní experimentátoŤi
nebyli níkde schovaní v dějinách. Jejích hudba je novou skutečnos-
tí, které nic nepředcháze\o.To je dáno také tím, Že jejíprovozování
bylo po dlouhou dobu neproblematické, ptotoŽe neprobiematizova-
1o umě1ost celého systému. Předchozí ýboje si nevšímaly média
samotného. V okamŽiku, kdy mimohudební zvuky vchází do
hudby jako u Gerschwína automobilové houkačlcy, dochází k rozši
řování média, k experimentu.

Jak je vlastně možné, že skladatelé jako Cage nebo
Stockhausen zatožili novou tradici, radikálně odlišnou od veške-
ré pÍeďcháaejicí?

MoŽná Že se nejedná o zaIožení tradice nové, ale o návrat.
Nápadněji ie podobný příklad vidět na příkladu avantgardního
uftvarného umění s přfl<lonem k barbarství, primitivismu, dÍvošství.
KdyŽ se v hudbě staly její součástí zvuky mímo hudebď kodifikaci,
potenciálně všechny ntub,J,Ize i to vykládat jako náwat k barbarství.

V klasičtějŠích epochách se klade důraz na společný kód mezi
umělcem a publikem. Počínaje avantgardou se od pub1ika vyžadtje
objevení kódu. Dokud nenajde jazyk' ktenýnr je dílo napsáno, nebu-
de jej ani za dílo povaŽovat. MůŽe se jednat o provokaci, a1e také
o ocenění vnímate1e. V práci s kódem můŽe jít hudba jistě dáIe neŽ
literatuta, ta je přeci jen omezena janJkem.

M:ůLžebýr. ticho součástí hudby?
odpověděl bych: jak které. Zní to téměř jako koan, a1e asi ne

takové ticho, které by bylo absencí zvuku'
Není ještě hudbou, nes1ysím{i otravné zvuky kolem sebe. To je

jen ú1eva. Cage, kteý s tichem ptacoval, měl sám blízko k zeno-
viirn koanům. Navíc také napsal skladbu bez zvtlktl.

Nakolik se jedná o hudbu? Není to více koncept?
To je stejné, jako tázání se, zda jsou Duchampovi ready-mades

uměním. Jestli jsou velhými díly' či jen přinesenýmí objekty? Ticho
je gesto v Ťádu hudby, a1e jedná se také o objev nezvyklých vytazo-
viich prostředků - nulového stupně vyjadŤování hudby. I ready-
made je nulovf stupeň, bez napodobování a ve všech replikách
identiclcý sám se sebou.

zformovány.
Ticho tedy není opakem zvuku, je jeho absencí.
Přípomeneme{i si literární dno z 18. sto\ets Zivot a niizory bla

horodého pana Tristrama Shandyho od Laurence Stetnea, zjistlme,
že John Cage měl obdobně radiká1ního předchůdce. Sterne nechá-
vá v knize bílé 1isý bez písmen či zcela černé stranlcy.

Ano, oba ruší konvenci podobným způsobem anebo ji právě
tímto ukazují.

Má hudba subverzívní potencíiál?\ ,.
Sosáclry řečeno, |e-li hudba schopna rytvářet komplikovanější

podoby struktur a řádů, pak ano.
Ptiím se také proto, že na akademické půdě se stále anaIyztl-

je potze jedna tradice a to tradice viížné hudby. Rock, elektro-
nika, nebo fuee jazz vzbtlzují hrůzu stejně jako, bataillovsky
řečeno, výkď nebo chrchel. A při tom distinkce dělení umění
na vysoké anizké je neudržitelná.

od dob klasicísmu ie dělení umění na vysoké a nízké zcela
nesmys1né.

Je to steiné jako Adornovo psaní o SchÓnbergovu publiku.
Publíkum se hudbě brání slovy, Že se mu nelíbí, ale to ien ploto,
aby nevzalo na vědomí svět, ve kterém Žiie. V tomto ohledu je
subverzivní potenciá1 velice silný také je ale subverzivní
moment zjIštění, s jak uspořádaným hudebním materiálem
SchÓnberg pracuje.

Co úc proměnilo svět ve 20. století neŽ rcck? Rock určitě ovliv-
nil svět více, neŽ kvantová fyzika, ďe akademichý diskurs se přÍklá
ní více ke kvantové ýice, rock je pto něi více nesrozumitelný.

Rock je zajímaý také tím, Že jej nelze popsat 

'ako 

izoIovaný
hudební jev, ale jako fenomén sociální. Vztah publika k této hudbě
nekončí u pos1echu. Toto oddě1oviání vysokého a nízkého je steině
primítivní jako odsudek, Že současná geneÍace je generací obIanl,
niko1i textu. YŽdyi tonlmět obrazu, aspoň na banální úrovni, je
da1eko těŽší' neŽ rontměl textu. Kultura, která souvisí S oblazem
a hudební emocí je stejně sloŽitá, neJi sloŽitější než kultura textu.

Poslední otizka. Jaký je Váš hudební vkus?
Zvrhlý, velice zvrhý ProtoŽe nerozliŠuji vysoké a nÍzké, tak

budu vŽdy poslouchat Beatles a vŽdy více chodít na rock neŽ na
cokoli jiného. Mohu přiznat, Že z váŽné hudby třeba Schónberga
pos1ouchám častěji neŽ Beethovena, a kdyŽ slyším Iron Maiden,
newazí mne' Naopak. omlouvám se Za to' jsou a1e věci, které
nemám rád' jako eklektické h]edání world music.

objevováním zvuku ce1ého světa a jeho následným mísením se
celá tradiční hudba exploatuje, zplošťuje a banalizuje. Je to neštěstí,
které není nutné. Jedná se o komercionaIizaci tradiční hudby ze
sÍany gramofonoých firem, která pro nov-[ produkt potřebuje
norryi zvuk, ale ne zase aŽ tolik, aby pobouřil. Je to exploatace všech
zvuků celého světa, které nepŤichází v syrové podobě, ačkoliv se
tak tVáří. Buena Vista Social C1ub je emblémem pŤežýkané exotiky
pro zpohodlnělé ewopany.

Nesouvísí touha okcidentiální kultury po exotice ještě s rous-
seauovsk!ím mýtem šťastného divocha, kteý je více spjat s pří
rodou a přirozeností bez nánosu civilizace? obliba např. rom-
ské hudby by tomu nasvědčovďa.

Buď je moŽné se těšit z tobo, Že někde něco takového exístuje,
a snaŽít se to uchovat, přestoŽe to neznáme. Aie třeba Gauguín se
nepokoušel cokoliv uchovat, jeho náIez jiného světa na Tahiti jej

dovedl k zdivočení malby. Předešel strategii umění 20. století, kde
u Avignonshých slečen nenacházkne touhu cokoliv zachovat, pro-
toŽe Picasso ukázal stŤet konvence s konvencí jiného řádu a jiné
ku1tury.

Wor1d music je odlišná, protoŽe velmi pasivním způsobem příná-
ší něco jiného, aniŽ to má vlív na znuděnou konvencí. VŽdyť to
v ewopské hudbě nevyvolává dramatické zwaty, spíše kráčí paralel-
ně. Pos1uchači wor1d music se nestávají divochy, a1e civilizovanými
1idmi a jen pasivně poslouchají. Ale Gauguin se divochem stal dívo-

I
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Hudba je umění plynoucí, bez
hmoty a váhy v tom nejlepším
smyslu, přesto je schopna
výrazné zachytit pocit místa.
Co potom pro hudebnítvoři-
vost znamená pocit vytržení
z místa, zlráta spojenís ním
azakoYeněnív pohybu na
cestách?

PŤed dvěma 1ety si u mě Hayward Gallery
v Lond,fi_rě objednala dvě kompozice pro
výstavu Brassaiov1ich fotografií. Byla to

ýzva, protoŽe z někteých znaků'
Brassalovych dě1 se stďa k1išé _ slal'rré noční
záběry paŤíŽského po1osvěta a ieiich laciné
asociace s bufety a Edlth Piaf. Rozhodl isem
se tuto část jeho dfla ignorovat a zaměŤil jsem

se na jeho fotografÍcké studie grafiti. V těChto
obtazech, ukradených opryskaným paříŽ
s1qm zdem, a spontánních k1ikyhácích ano-
q.rnních umě1ců vidě1 Brassai příklad umění
nedokončeného a přechodného. Pod1e jeho

s1ov to jsou protipóly ,,mistrovs1gích děl".
Série vystavovaných fotografií grafiti vznik

la v 1etech 1933'195Ó. Chtěl jsem reflekto_
vat Brassaiův poh1ed na !to, jak je Brassai
označova1, ,,nedobtovolné sochy" tim, Že

objevím objekty a útŽky z fuancouzské
hudby stejného období, z nichŽ ve svém
počítači Sestavím vlastní kompozici, stejně
jako Brassal zarámoval část Zdi h1edáčkem
svého fotoaparátu.

Problém by1 ve fiancouzské hudbě!

Je1ikoŽ isem se nechtěl nechat omezovat kli
šovi|for spojením Brassai_šanson, neby1a to
doba ve fiancouzské hudbě zrovna nejŠťast-

nější. Spása přišla od nomádů a cizinců, kteří
tehdy doda1i paříŽskému hudebnímu Životu
tolik energie a magle. Tato ironie se objevuje
čím dá1 častěji _ tot1Ž, Že charakter národa
moŽná nej1épe l'ystihují imigranti, nomádi
a 1idé na okajl. Mez1vpnamn'1hni hudebni
ky, které jsem do své montáŽe l'ybra1, byli
dva afioameričané - josephine Baker



a Sidney Bechet _ pro něŽ sePaitŽ stďa dru-
hým domovem a útočištěm před rasoým
útlakem v Americe; skladatel Edgar Varěse,
kteý z evropské vřavy emigroval do New
Yorku; a Django Reinhardt, jehoŽ manušs1cy
(romshý) původ dodď k jeho jazzovéhŤe na

$rtaru prvek taiemství. Vybra1 jsem si také
olíviera Messíaena, velkého cestovatele
představivosti, a Pierra Schaeffera, jehoŽ
musique concrěte vzala mvky nehudebního
světa, přefiltrovďa je skz elektronické pro-
cesy a tak ie změnila v hudbu.

Mnohé z prvních experimentů v oblasti
e1ektronické a konkrétní hudby vyuŽívaly
dopravu nebo ýzichý pohyb buď jako téma
nebo jako ýchozÍ materiál pro zvukové kon-
strukce, které zpochybňova1y ýzické
i humanistické hodnoý spojované s hudební
produkcí. Pro svoji pnrní kompozici konkrét
ní hudby, Etudes aux Chemíns de Fer z roku
1948, pouŽil Pierre Schaeffer nahrávky
vlaků na nádtaží, z nichŽ pak sestavil nové
konfigurace. Poddajnost zvuku umoŽněná
elektronickými nástroji, magnetickou pás-
kou, reproduktory a nahrávacím studiem
obohatila pohybové moŽnosti zvuku. S touto
představou pŤišel již Edgar Varěse, kteý psď
o ,,masách zvuku pohybujících se v pÍostoru,
kaŽdá svou rychlostí a po své tlase, rotuíí
cích, stážejících se, rozpadajících a znovu se
spojujících." V roce 1958 vytvořil Varěse
Poěme Electronique pro pavílon Philips na
Bruselském Expu. Le Corbusíer nawh1 pavi_
lon v podobě tojhranného stanu a ntlkové
dílo bylo hráno pomocí 400 reproduktorů
rozmístěných v ptostoru, které ztě1esňova1y
Vareseho představu,,trajektoríí zvuku".

Nové formy pohyblivostí, které se objevi
ly na konci devatenáctého století _ parní
vlak, parní 1oď, auto a léta|ící stroj, společ-
ně s méně hmatatein]'mi zprostředkovateli
komunikace na dá1ku jako telegraf, telefon
a rozhlas _ vstoupi1y během století dvacáté-
ho do těsného a progresivního vztahu
s hudbou. Nedávno jsem se zeptal mé
matky, které je nyní devadesát 1et, na její
ne|starší zvukovou vzpomínku. Vybavila si
zvuk němeciolch Zeppelinů při náletech na
Londýn, prvnÍ zanronění telefonu a nealti-
kulované hluky krystaikového rádia - vše
ikony pohybu na veiké vzdálenosti.

Funkce hudby jsou propojeny s přesuny
a ekonomickou migrací a díky tomuto pro-
pojení mohou lidé uchovávat a sdělovat svou
vlastní historii a identitu. Podívejme se třeba
na Živou historii a hlubolaf a dlouhodobý
v1ív zapomenut'ých potulných americlqrch
bluesmanů jako Robert Johnson nebo Skip
James, kteří hrá]Í na kytaru na improvizova-
ných večírcích a zpívďi Crossroads Blues
nebo Look Down the Road, aby se pak vyda-
1i dá1 svým nomádshim Životem plným
zmatku a talemsM. ,,Hudební historie oke-
su Coahuma mě1a tŤi období, kaŽdé ohlášené
typickým Zvukem," napsal Alan Lomax
v knize The Land Where the Blues Began,

,,_ siréna přistávající parolodi, pískání loko-
motivy před tunelem a autobus Greyhound
troubící na Highway ó1." Nekonečná si1ni-
ce, hudební čas a rozvíjení zvukových přfuě
hů jsou strukturně propojené.

Tyto příklady nomádství a vizionářského
zvukového pohybu se v 27' století staly
téměř běŽnou záIežitostí - v naší době je
cestování fyzickým prostoÍem zastíněno
netělesností a rostoucím významem té
podivné země, která se rozk1ádá za obra-
zovkou kaŽdého počítače. Tento virtuální
svět je samozřejmě do jisté míry |fuzí. Lidé
z masa a kostí cestují po zeměkou1i ve
ve1ké a nepŤetržité migraci, ať iako uprch1Í
ci, ekonomíčtí emigranti, turisté nebo pra-
covně' Za mnoh,ýrní z těchto cest najdeme
drásavé příběhy chudoby' h1adu' vá1ky
a krutého politického útlaku. Pokud ďe lidé
cestují, nemají s sebou nic neŽ oděv' kteý
mají na sobě, vzpomínlcy' příběhy a písně.

Z míst, na nichŽ se setkává technika a lid-
ské tělo, je kočovnicM ne|zjevněiší při Vyu-
ŽÍvání laptopů pro Živou produkcí elektro-
nické hudby, jak se objevovala sporadicky
na koncí devadesábých let a jak ji Stále častě-
ji vidíme dnes. Laptop, přenosný miniaturi
zovaný, kompaktní a anonymní' nezatjŽený
tíhou historie jaká1eŽí na elektrické kytaře
nebo houslích, vyvolává krizi důvěry
v humanistické hodnoty spojované s hud-
bou. Vytvďí ovzduší tajemna, protoŽe nena-
bízí Žádnot viditelnou souvislost mezi tělem
umělce a nr,,l\c,J, kteft vychéueií z reproduk-
torů. Vše se soustŤed'uje na myš. Dokonce
i vzhled hudebního pÍoglamu je skryt za
zvednut]Ím víkem počítače. Komunikace
začnábyt nejasná, interpÍet je staticlcý a přÍ
s1ib podívané, kteý normáině doprovází
Živé představení, je pub1iku odepřen.

KaŽdý trend má svou protiváhu. Navzdory
sile počítačů naslouchá stále více soudobých
skladatelů a hudební<ů Zvukům svého okolí.

,,Procházení zvukem" je čím dál obvykleiší
tráze, signál, že nukové dí1o je teď vnÍmano
spíše jako sígná1 vysílaný a při|ímaný v neo-
hranÍčeném prostoÍu neŽ jako konstrukce
zvukoufch bloků vztyčená před pasivním
posluchačem. Mnoho lidí nyní tráví velkou
část svých Evotů v elektronichých prostorech
bez ýzickych souřadnic. Jedinečné, chaotic-
ké oblasti měst jsou bořeny a nahrazovány
racionďizovanou novostavbou. Důkazy g1o

balizace vidíme všude. Nakupování vládne
světem. Velhý kapittíl okupuje veřejný prostor
sn1írni logy' řídí soukomí lidí a z volného
času a z nevinné potřeby procházet se jen
kvůli objevoviání nového dě1á komercíonďi-
zovanou fiašku. Procházet se městem bez
jasného cíle, zachytávat rozpýlené zvuky,
vnímat proměnlivost a chaos zvukové podo-
by města, která se vymyká uŤední a obchodní
kontrole. B1íŽí se to tomu zv1áštnÍmu nevidi
telnému prostoru' kteý nyní překr17vá pro
stor ýziclcfi pohlcení kolektivním dramatem
náhodných událostí a reakcí, které proudí uli-

cemi. odmítnutí nechat se zamést, zbavit
tělesnosti, oddě11t se od fyzického pÍostoru
a kolektívní historie.

Studiem toho, jak Iidé považování za
vqŽené potlŽívají svoji kuituru k vytvoření
pocitu stability a silné identity, se můŽeme
naučit i něco uŽitečného pro nďezení svého
místa v elektronickém světě budoucnosti.
Jak tŤeba mohou m1adí 1ídé, vpletení v síti
elektronické komunikace a fiagmentárního
vědění, najít bezpečné místo k spočinutí?

Zajímaťym příkladem můŽe být CD
Joumď de Tokyo, kteý v lednu 2003 vydďa
Yuko Nexusó, Žurnďístka, skladatelka elek-
tronické hudby a odbornice na média a vizu-
ální umění z japonské Nagoji. Poslouchám
její ďbum jako denfl< č1ověka, kteý se nebojí
spojit představivost, pozorování, dokumento-
vání, osobní reflexe a neuspořádanou směs
ztracených okamŽiků, chyb a náhody.
Slysíme různé hlasy, muŽské i Ženské, fian-
couzské i |aponské, svíštění pásky převíjené
tam i Zpět. Ryctúé sťihy z jednoho prostředí
do druhého. Zvuková nahlédnutí do prosto-
ru, jako kdyŽ někdo odkryje ziístěnu a movu
ii zaks:11e dÍív, neŽ bylo moŽné pochopit, co
jsme úděli. Běžné zvvk1 města _ pláč dítěte'
pouliční houslista, auta, hlášení z amplíónu _
jsou nahodně sestříhany a poté zarámovány
do bohatého a magického zvuku. Pauza, tíká-
ď hodin. S1ysíme nějaké opakované činnosti,
neznámo jakého druhu. Drobné opakované
fiagmenty z povědomé staré desky. S1abé
pozůstatlcy dřívějších nafuávek na pásku.

Dfla Yuko vycházejí z mďých soukromých
vý,razi, nabuejí ďe mnohá spojení s venkov-
ním světem, sociií]ní sférou a veřejným pro-
storem. Jako malý Žert na adresu laptopoýh
hudebníků vynalezla novou kategorii: kotat-
su-topov.,Í hudebník. Kotatsu ie malý stolek
s vestavěným elekÍichifun topením na spodní
stlaně' kten)i se pouŽívá v Japonsku. ,,Doba,
kdy syntezátory a počítače byly vzácn'ým
majetkem několika málo univerzit a podob-
ných ínstitucí, je pryč," píše Yuko, ,,místo
toho se tyto přístroie povalují na kotatsu
v mďých hoýlcích... Vyplyvá z toIlo, že sou-
časnou počítačovou hudbu 1ze skládat, fuát
a vydávat na CD v jakékoliv místrosti s kotat-
su (a vlastně to aní nemusí bfi kotatsu)."

Je to hezká představa, asi jako kdyŽ někdo
sedí na postelí a brnká si na akustickou kyta-
ru. ovšem rozpor mezi domáckou neformál-
ností této scény a profesionálním ýkonem
počítače, pravděpodobně dost dobrfm třeba
k odpďování raket nebo Ťízení 1nfrastruktury
menší země, bere dech. DttleŽité ďe je vědo"
mí, Že násÍto1bez místa - počítač lze spoiit
s něčÍm tak domáclci'rn, prosým a skomným
jako japonské kotatsu. To nám snad můŽe
dodat naději, Že ve věku elektronichlch infor
mací, zltáBJ tě1esnosti a vazby k místu bude
tvůrčí bohatství hudby kočovnfl<ů nejen pře-
ŽÍvat,ďe bude naopakvzkvétat. t

(přeloŽi1 Matě] Kratochví1)
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byl jedním ze skladatelů,
kteří dokázali vnést do Íran- :

couzské hudby po Boulezovi ,

nor4Í směr. Spolu s Gérardem ,

Griseyem (1946-1998) se stal :

průkopníkem tzv. "spektrální ,

hudby". Tristan Murail po stu- :

diích na pařížské konzervatoři l

u oliviera Messiaena vyhrál l

,,Římskou cenu" udělovánou ,

francouzským skladatelům :

a spojenou s tvůrčím pobýem :

v římské Ville Medici, který :

Murail absolvoval v letech :

1971-73' v Řimě poznal ,

legendárního skladatelského
podivína Giacinta Scelsiho

ijeho esoterní hudbu,
založenou často na vyznív áni

barvy jediného tónu. Po
návratu do PaříŽe v roce 'l973

založil se svými kolegy
(Grisey, Dufourt, Lévinas)

skladatelskou skupinu
a stejnojmenný soubor

|'ltinéraire, jehož cílem bylo
rozvíjet spojení instrumentální

hry a nových elektronických
prostředků. od poloviny

70. let, kdy byl otevřen
pařížský institut pro hudební

a akustickou fuorbu avýzkum
lROAM, byla Murailova dráha
dlouho úzce spojena s tímto
střediskem. Nové technické
moŽnosti, zejména analýza
tónov1ích spekter, umožnila
vznik nouých skladebných

technik, u jejichž zrodu stál
právě Murail.
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tónů, které slabě zaznívají nad hlavním
tónem a tvofi chďakteristickou barvu hudeb-
ního nástroje nebo umělou barvu vznikající
při frekvenční modulaci). Jedním z prvků
spektrá1ní metody, zjednodušeně řešeno, je
přenesení struktury rizných tónoqlch spek-
ter (která 1ze matematicky vypočítat a převést
do souzvuků čtwttónové chromatícké škály)
do instrumentální hudby např. v podobě
orchestrální harmonie. Z klasíckého olchest-
ru se tak m'&Že ozyvat umě1e qlkomponova-
ná barva (témbÍ), takŽe orchestr zní tieba
jako ve1hf Zvon' gong' syntezátor apod.
Poznáti akusticlcých a hudebně psychologic-

\Ích zákonitostí Muraii aplikoval nejen na
utváŤení souzvuků, ale i na ostatní hudební
paÍametry jako je ryÍnus a forma. Jeho
hudba (skladby jako Ethers, Gondwana,
Mémo|re/Erosion) se odvíií jako mohutný
proud pozvolna se proměňujícítro barevného
zvuku, kteý se pohybuje ve vlnách, nára-
zech a chvění, a pŤipomíná spíše nějaké pŤí
rodní procesy, neŽ odkazy na jinou hudbu.
Tristan Murail v současné době vyučuje na
University of Coiumbia v New Yorku.
V srpnu tohoto roku se s ním a jeho hudbou
setkáme na Dnech nové hudby v ostravě.

I Na začátku 80. let jste byl jedním z prů-
kopníků tzv. "spektrální hudby''. Ve
vašich textech z té doby jste věřil
v tento koncept jako ve velice wtlverzál-
ní a všestrannou kompoziční metodu.
Do jaké míry jej ronijite dodnes a co se
změnilo?
Nemyslím si, Že by mohla existovat uni

verzá]ni metoda kompozice. Některé metody
přesto mohou b.ýt sdí1eny více wůrci (jako
například seriální metoda přínejmenším
v době svých počátků). Pokud jde o ,,spekt-
rální hudbu", mys1ím, Že je ÍIeba roz1išovat
sýl a techniku. ,,Spektrální sty1" je to, co je
nejčastěji spo|ováno s díly Gérarda Griseye
a mými, psanynri na konci 70. a na počátku
80. let. ,,Spektlum" v něm hra|e nakonec
dost omezenou to1i, zatímco formiílní vzhled
skladeb je dost nápadný: dlouhé procesy'
pomďé Úansformace, formotvorné uplatnění
barvy zvuku, absence tematiclolch prvků atd.

dílům ligetiho { a Cerh,y (Spíege$,'
a do určité mÍry Scelsiho a Xenakíse. Pokud
jde o ,,spektrální" techniku, ta byla Ve sklad-
bách z té doby ještě v embryonáiním stádiu'
Já osobně jsem ji začal rozvíjet vážněji aŽ

během B0. 1et, od chvíle, kdy jsem měl při
stup k počítačové technice. To mí umoŽnilo
se vyvíiet sýlově zcela nevyhnutelnýrn způ-
sobem, protoŽe člověk nemoh] zůstat navŽdy
pop1atný procesuálním formám ve zpoma1e-
ných tempech. Počítačové nástroje umoŽníly
tedy mnohem větší rozmanitost spektÍálních
technik, pouŽití mnohem bohatšítto a pohyb-
livějšího materiá]u t}pu témbrové harmonie.
Fotma se mohla odpoutat od jednosměrných
ptocesů, které jsme pouŽívďí předtím, a stát
se autonomní. Cas a paměť se stďy podstat-
nimi faktory formálního struktufování, stejně
jako harmonie a témbÍ. ,,Spektrální techniky"
takto definované tedy nejsou automaticky
spojeny se ,,spektráJním sý1em" 1et 70. a 80'
Myslím, Že hudba Griseye, ste|ně jako moje'
jasně ukazu|e tento v1ívoi od po1oviny let 80.
Navíc tyto spekffá]ní technii<y jsou pouŽitel-
né pro mnoho jiných skladate1ů, kteří nesdi
lejí náš stylovy přístup. V určltém smyslu,
kdokoli pracuje na analýze a s1ntéze zvuku
s pomocí počítače, nemůŽe se spektrálním
technikám vyhnout, což neznamená, že
hudba, která z toho vzejde, bude nutně ve

,,spektrálním sýlu".
Nakonec pro mě záIdadfi myšlenkou

spektrální hudby je, Že m,LŽeme odvodit for-
mální struktury zpozotování struktur akus-
ticlcých (zvuk, sled Zvuků). Tato idea - m'Ůže
me to definovat jako povžLtí ,,modelů"
_zůstává stále silnou a platnou; naposledy
isem ji aplikovalve studii přírodních kom-
plexních zvuků a jakési pŤírodní ,,zvltkové
kajinomalby" ve skladbách Le Partage des
Eau4 a v Le Lac. Nicméně to vše není neŽ

ýchozí bod kompozice; akustícké modely
jsou vŽdy konfrontovány s více abstraktními
objekty a podrobeny zpracování, které nako-
nec zamaskuje iejich původ.

l Měl jsem na mysli univerzálnost i ve
smyslu aplikace na nejrůznější formy.
Zdá se mi, Že pro spektrální hudbu je
typicky orchestrální zvuk, nebo velké



instrumentální obsazení. Sólové skladby
jsou spíše vfiimkou a vokání ve vďem
seznamu téměř nenajdeme.
Je mnoho spektrálních skladeb pro malý

soubor a dokonce pro só1oý nástroj (napři
klad Griseyuv Prolog). Poslední Griseyova
skladba (Auatre chants pourfranchir le seuil)
vytlŽívá só1ový sopran. Sám jsem napsď
mnoho skladeb pro malý soubor s elektroni
kou, vylvořených ve1mi charakteristickou
spektrální technikou (Bois Flotté, Wnter
Fragments). A1e ie pravda, Že hlas přináŠí
praktické problémy - zejména mikointerva1y.
Navíc, osobně nemám moc rád klasickou
vokďní techniku (bel canto), arlfvýtaz,kteý
je pouŽítím hlasu nutně nastolen. PouŽil jsem
h1as jen ve sborových formách.

r V 80. letech měly vaše myšlenky velloii
vliv ve Francii a velhy' ohlas např.
v Darmstadtu. V té době byla vaším
inspíračním zdrojem hlavně příroda (ve

ýikiílním smyslu). Jaké jiné inspirace
přišly později?
Mimo pouŽítí přÍrodních mode1ů se zapo_

míná na jednu kategorii modeiů, ne méně
důleŽitou, ďe obtíměji zachytite1nou a vyjád-
řitelnou (coŽ vysvětluie, Že se o tom m1uví
méně), totř modely psychologÍcké. Percepce
zvukových ob|ektů, percepce času, hra pamě-
ti - od počátku tyto jevy jasně zmiňoval
Grisey (viz přednáška v Darmstadtuv r.
1978), i já (jsou základem mých skladeb jako
Ethers). Studium, nebo alespoň uvědomování
si těchto psycho-akusticlalch fenoménů získa-
1y stá1e větší důleŽitost v našich dílech.
Dokonce si myslím, Že z hlediska posluchače
je významnější ptávě pozornost věnovaná
psychologicýn Zákonitostem percepce podí
lejícÍm se na stavbě hudební formy, neŽ raÍi_

novaná témbrová harmonie. Ta je sice před_
mětem většiny teoreticlcy'ch komentářů, ale
skutečně ji ocení jen těch pfu ''happy fews" _
nedělejme si V tomto ohledu iluze.'.

I Ale mlurrme i o inspiracích zcela mimo-
hudebních. Náary vašich skladeb napo_
lrrdaji, Že za tím vším jsou velice poetic_
ké obrazy, které jsou vyjádřeny skrze
zmíněné techniky...
Jistě, jako kaŽdý skladatel mám občas

představy', které mí pomáhají psát. První
etapa kompozice je často grafickí: keslím si
budoucí formu skladby. obtary jsou často ve
vztahu se zvukorryÍmi mode1y, kleft pouŽÍ-
vám: v Le Partage des Eaux se představa
vzdttté mořské vlny projevuje v hudebních
tvarech iako sÍuktuální prvek. Ale také jsem
anďyzovď spektrum zvuku vln, které se roz_
bíjejí o pobŤeží. \ětšinou hledám název,kdyŽ
uŽ je skladba dokončena, protoŽe reďizace se
často 1iší od původního projektu. TakŽe je to
spíše název, kteý je ,,inspilován" dílem.

IJe spektriální hudba ve Francii stále
něčím živ,l'rn? Vidíte sebe jako součást
nějakého proudu společně s dalšími
kolegy své generace?
Další skladatelé patřící ke skupině

LltinéraiÍe se zabývalÍ zkoumáním instru-
mentiálních a vokálních zvuků. Mi-
chael Lévinas a Hugues Dufourt, kaŽdý svým
způsobem experimentálně studovďi tvorbu
a zpracováď neobvy'klých instrumentálních
zvuků (zv1áštní techniky, extrémní polohy
a pod.) Finští skladatelé Kaija Saariaho
a Magnus Lindberg pouŽili spektriální techni-
lcy osobiýn způsobem, stejně iako Jonathan
Harvey (ve skladbě Mortuos Plango).Určiý
počet mladých skladatelů, z nichž někteří
byli mými Žáky ve Francíi a jinde (USA,
Německo, Skandinávie atd.), pouŽívaií také
často spektá1ní techniku. Jak jsem řekl, sty1y
a estetiky mohou bfi velice tizné, ptolože
forma není nutně wazána se způsobem zpra-
cování zvukoých obíektů.

l Francouzská soudobá hudba, jak ji vní_
máme my' je velice založena na vědec-
kém přístupu. Idea modernosti se tam
zdá býÍ živá, což činí tuto kulturní
oblast dost vtfiímečnou v rámci Ewopy.
Platí to stále?
Myslím, Že koncept modernosti a dokonce

i avantgardy ve Francii stáJe ŽLje í přes útolcy
,,post-modetny". Tento modernisliclc/ postoj
byi dlouho podporoviín francouzskou vládou
(Pompidou, Mittetand) a veřejným rozhla-
sem, kteý poskytovď prostředlcy a umoŽňo-
val umělcům se fiadřovat bez ohledu na
vox populi. Pokud |de o současnost, jsem tro-
chu pesimístÍčtější; ve Francii tak jako jinde,
řádil neo{iberďismus, a to ne jen socio-eko_
nomiclofi ale také ku1turní. Veřejný rozhlas
upadl do demagogie a ztratil roli motoru
hudební ťVolby' ktelou měl v předchazeiících
desetiletích. Přesto,,modernost" odolává'
V hudbě íi často symbolicky ztělesňuje
IRCAM - odtud moŽná pochází dojem, Že
vědecky přístup htaje důleŽitou ro1i ve fran_
couzské hudební tvorbě. Progresivní hudební
plaxe se skutečně můŽe opírat o vědechf pří
stup, ale není to nutné spojení. Vědecké
nástroje a íďormatika umoŽňu|í lépe porozu-
mět zvukovÍm jevům. Nenahrazují zkuše_
nost, hudební intuící, ďe mohou ji podpořit
a umoŽnit ií svobodný rozvo1 na bázi lepšilro
poznání. osobně si myslím, Že je zbytečné
opakovat minulost a Že nostalgické postoie
vedou k uměleckému sebezničení. Toto
krédo bezpochyby sdílí mnoho mých kolegu
ve Francií, stejně jako za jejÍmi hranicemi.
Přesto někteří mIadí skladatelé ve Francii
i jinde ve světě prosazuií náwat k tonďitě
a staÍ'j'm formám. Je mi to líto' protoŽe jsem
přesvědčen, Že se pouštějí do s1epé uličky
a Že nepochopili, o co jde ve skutečné umě-
lecké tvorbě.

l od r. 1997 tlčite skladbu v USA. Jak
jako soudobý skladatel vnímáte rozdíl
v kulturním prostředí ve Francíi
{Ewopě) a tam? Získď jste nějaké nové
impulsy?
o srovniíní těch dvou kulturních prostředí

by by1o moŽné napsat knihu! Stručně: často
slýcháme v poslední době o ,,hodnotách",
které sdílíme na obou stranách At]antiku...

Myslím, Že ie to z velké části iluze. PotlŽlÍá
slova jsou tatáŽ: umění, kultura, svoboda,
demokacie, atd..., ďe jeiich uýznam jerťlmý.
Americká a ewopská společnost sledovďy dvě
ruzné cesty uŽ od konce 18. století. V očích
Ewopana americká společnost působí často
konzervativně, aŽ archďclcy. Velká část popu
lace má mďé vzděliání a je málo informovaná
- dokonce dezinformovaná médii. Kultura
tam má mďé místo (nepředstavujme si, Že
newyorská inteligence reprezentuje celou
Ameríku). Umění se obecně p1ete se zábavou
(entertainment), která je předmětem ziíkonů
trhu a zdrojem zisku. Ale naštěstí jsou univer-
ziý,kteft přÍiíma|í umělce a vědce často veh_

ce štědře a pos$tuií jim ideální podmÍnky pro
tvorbu a výzkum. Druhou sÚanou mince je,

že Úotba neopouští hranice univerzitního
campusu' kromě New Yorku a několíka da1-

ších měst. (New York má četné soubory pro
soudobou hudbu na velice vysoké úrovni,
které ovšem maií velké potíŽe s financová-
ním). Dďším silnýrn momentem jsou praco-
viště pro computelovou hudbu. Tento obor
vznikl v USA a stiíle Žje na velhých uriverzi
tách. Konečně, kosmopo1itismus New Yorku
a Universiý of Co]umbía poskyhrje intelektrr_
álně stimulující prosÍedí.

A1e jedna věc je zatážející pro Evropana,
zv1áště Francotze: je ill nedostatek po1emic-
ké dískuse o estetichých otazkách - ve jménu
rozmanítosti a tolerance vše je iaksi moŽné
a přiíatelné. To iistě činí společenský Život
příjemněiším, ďe v umění to někdy oslabuje
ten plodný polemiclo,i kvas. KdyŽ skladatel
přiide představit svou ťvorbu na Columbia,
padají trochu ostŤejší otázky jenom z řad
ewops1ol'ch a latino-americ$ích studentů,
nikdy ne ze strany Severo-Američanůl

Abych to tzavÍel, nemyslím si, Že můj
Život v USA by mnoho změnil na mém este-
tickém světě. Má aktívíta skladatele ztslává
velíce ewopská. Jedínou jistou změnou je

snad větŠí ponoření do přírody _ bydlím
v nádherné ob1asti na sever od New Yorku,
v domku na břehu jezera, obklopen sÍomy
a divokfrní zvÍřaý. Příroda v Americe zůstďa
více neporušená (minulý ýden má dcera ve
ško1e neměla přestávku venku z důvodu pří-
tomnosti medvěda! ). Myslím, Že blukoý prí-
rody je znát z mých posledních ptacÍ (Wnter
Fragments, Le Lac, Les Tiavaux et les Jours);
tyto skladby jsou zároveň více kontemplativ-
ní i formáně s1oŽitější - steině jako zdánlivá
jednoduchost přírodních jevu zakr'1ívá jejich
úžasnou s1oŽitost.

lJaké jsou vaše plrány? Máte nějahý sen?
Nedělám piany do budoucna. Nevím, co

to bude za skladbu, kterou teď ptávě začí-
niím psát. Koncípuii skladbu jako dobrodruŽ-
ství a jako cestu. Sny? Chtěl bych, aby světu
vlád1i spíše básníci neŽ obchodníci se zbraně-
mí a ropou... Pokud ide o osobně|ší a skom-
nější sny _ představuii sí počítačové zaÍízení,
které by umoŽni1o lépe proniknout do tajů
orchesÚace překonat empiricky přístup
V instrumentaci. Ta myšlenka je jtŽ ve vzdtl-
chu a činí se v tom jisté pokusy a projeký. I
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Když padlo rozhodnutí, že bych měl pro letošní
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
připravit sekci ,,hudebních" filmů, bylo mijasné, že tu jde

o mimořádnou příležitost. Nabízelo se nejen dovézt poprvé do
Česka podnětné filmy, ale také zpřítomnit hudební tendence
a osobnosti, které zdejší publikum nemělo příležitost zažít na
vlastní smysly. Usilovaljsem tedy o to,
aby sekce byla událostí kinematografickou i hudební.
Devět vybraných snímků přibližuje následující text:
jeho stručnějšívarianta se objeví ve festivalovém katalogu.

Cyklus 2003: Hudební odysea by vedle
filmu a muziky rád evokoval i aktuální
moment. Všech devět snímků přináší svě_

dectví o situaci hudby teď: VŽdyt vedle
všech posluchačských poŽitků ie hudba
dokonalým projekčním plátnem, na němŽ
se odražejí svět]a a stíny doby. V našem pří
padě je to doba silných médií, která hudbu
šíří i ničí. Doba, která pro novou hudbu
marně hiedá pojmenování a koktá veselé
nonsensy. Doba technologií a zároveň tra_

dičního ,,etna", nejstarší a nejosvědčeněiší
hudby na světě. Doba, kdy nahrávlcy proté-

kaií V1astníkům mezi pÍsťy a posluchači
vypalují světornfm korporacím rybník.
Nezní to všechno jako námět na fllm?

Má svět dnešní hudby svoje centrum,
svou pátei svůj h1avní proud? Kde h1edat
mezI nekonečnem příběhů? Co vypovídá
o hudbě její věh1as? o autenticloích venkov-
slqích muzikantech z USA by se svět nedo-
věděl, nebýt filmu bratří Coen'Ů' Bratříčku,
kde jsi?' Čisý gospel, blues a bluegrass se
náNe ocitly v roli exotiky, objevené za vlast-
ními humny. Pět ocenění Grammy, koncert-
ní turné, film D. A. Pennebakera (Down
From The Mountďn, účinkují Fairfield
Four, Ralph Stanley, Emmylou Harris, Alison
Krauss, The Cox Family a další) a nawch
Grammy za soundtrack z tohoto fi1mu: to je

následek iedné šťastné hudební dramatur-

$e. o jiskřivém společenství svobodomysl-
ných afioamericlcých improvizátorů, socieý
vycházející z fuee jaznl, vznikl film z opač-
ného důvodu. Americlcy televinx seriál Ken
Btrns Jazz tuto kapitolu v ,,oficiá1ních",
tedy masově mediálních dějinách jaznl
vr7nechal. V našem světě Však můŽe přiiít
poŠťák Alan Roth s videokametou a ,,chybě-
iící kapitolu" Inside out In The open
vystřihnout s toutéŽ extatickou pokorou,
jakou zní saxofon lohna Coltranea. V uni
kátním svědectví hovoří a htají John
CoiÍane, Sun Ra, Albert Ayler, Cecil Taylor,
William Parker, Matthew Shipp, Joseph
Jatman, Susie Ibarra, Burton GÍeene,
Roswell Rudd, Glenn Spearman, Peter
BrÓtzmann, Reggie Wotkman, Aian Silva,
New York Art oualtet a dďší.

Dějiny' jiné dějiny... Při fi1movém pohle-
dtl zblízka vidíme detaíly a poznáváme
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odvrácenou stranu. Perspektiva se obrací:
mlčenliví promlouvají, spo|uje se jednodu-

ché a sloŽité, tvůrčí ambici neoodělíme od
schopnosti bavit. Maií pravdu ti, kteří při_

rovnávají rané techno k radikální plostotě
Malevičova černého čtverce? Aby Iara Lee
pravdivě popsala přítomnost a minulost
elektronické taneční scény, musela do uni-
verzIlních placoven i na acidové megapaÍ-
ty: oběma ve fílmu Modulations proiétla
v tytmu, jenŽ patří k éře Underworld
a Massive Attack. Psychedelický film ade_

lorátně neklidné textury moře hudby non_

stop a marnotratně krátké rozpravy snad
s kaŽdým: Karlheinz Stockhausen, John
Cage, Giorgio Moroder, Bill Lasweli, Kid
Koala, DJ Spooky, Squarepusher, Autechre,
Carl Cox, Coldcut, Juan Atkins, LTJ
Bukem, orbítal, Píerre Henry, Prodigy,
Robert Moog, Teo Macero, Future Sound
Of London, Genesis P. Orridge, Ken Ishii,
Moby, Photek, Roni Size, Scanner, Talvin
Singh, Westbam, Money Mark...

Ale co obyče|né písničky těch, kteff, zasa-

Žení kdysi dávno Beatles, Cohenem či
Johnnym Cashem, chtějí i dnes zpívat
o to:z;e, vnitřnÍm sváru, zlomených srdcích?
I na ý duch doby dosiáhne. I Am Trying To
Break Your Heaft měl být původně ,,ien"
dokument o tom, iak těŽké je vymyslet
a natočit civilní písně, kdyŽ na to všichni
čekaií. Chicagstí Wilco se však během natá-

čení dovídaií, Že vydavatel si takh]e album
nepředstavovď: oč vŠechno se bojuje v tako-

vém sporu, jehoŽ happyend je tu o to \nýji
mečnější, Že pravdiý Nárok na nezávislost
nikdy nemusel řešit John Zon, jeden z nej-
větších hudebních skladatelů postmoderní
éry newyorslcý démon, jemlž je stejně blíZ-

ky zvuk hardcoreu jako smyčců, japonská

kultura steině lako Židovská. ,,Nedělám nic
proto, aby to bylo |iné. Dělám' co cítím,"
říká ve vůbec prvním filmovém portrétu,
k jehož vzniku svolil, snímku A Bookshelf
On Top Of The Slry. Ve filmu isou zachy-
ceny jeho projekty Naked Ciry Masada,
Painkiller i Cobra, spoluúčinkuií Mike
Patton, Bill Lasweli, Fred Frith, Susie Ibarra,

Dave Doug}as, Ikue Mori a další.
Cit a cítění mají zvláštní pozici ve filmař'

sky delikatesním Tokyo Noise, jenŽ se

pokouší o diagrrózu současné japonské spo-
lečnosti _ Vysoce organizované, populačně
i informačně přeplněné aŽ k napětl, tzavŤ e-

né, izoiacionistické. opěrnými body filmo-
vé výpovědi jsou radikální umělci a myslite_
1é: návrhář robotů, hluková umělio,rně'
šintóistický mnich, znalec ,,hotelů lásky",
slavný fotograf Nobuyoshi Araki. Vizí opti
mistíčtější, avšak neméně uýstřední' je
druhý filmařsky výtečný dokument ze
Skandínávie. Future Is Not What It Used
To Be přináší skrze vědce a umělce
Erkkiho Kurenniemiho dvojí svědectví:
o tom, iak technologie proměňovala od
padesálých 1et kaŽdodenní Život, a o tom'
jak v přesných strojích subverzivní mysl
génia hledá chaos čili moment zrodu
umění. Kurenniemi staví jedinečné hudební
násÚoie a robotické automaty, natáčí expe_

rimentální filmy, propojuje své profesíonální
úko1y s uměleclcýrni expeÍÍmenty. Software
označuje za parďelu lidské duše. Film kom_

binuje jedinečné archÍvy se současnýrn pro-
jektem, v němž se Kurenniemi manicky
snaŽí komplexně zachycovat a konzervovat
své prožívání, mentďitu, celý život.

Kurenniemi se sta1 vloni velkým světo-
inýrn objevem: nejen dí1cy fi1mu, kteý nepo-

strádá humorné a absurdní momenty, a1e

i skrze poctu, kterou mu sloŽila skupina Pan
Sonic. Dokument Future Is Not What It
Used To Bezahajoval světovou vJístavu sou_

časného unéru Btennale diVenezia 2003.
A pak pochopitelně existuje i film_hudba.

Chris Bďdwin vypráví o psancích ve světě
zvuku (Sonic outlaws) iediným možným
způsobem: připojuje se k nim a spolu s nimi
se zmocňuje filmorných a teievizních obra-
z'Ů', aby skrze je|ich eruptivní koláŽ sarkas_

ticky a nelítostně popsal dnešní média
(účinkují, jak jinak, klasikové,,plunderpho-
nické" hudby John oswďd či Negativland).
Zvuk od obrazu neodděluje ani berlínská
skupina Co]umn one, kdyŽ krájí teklamy
v stroboskopickém rytmu frenetichých klu-
bových pfuty. Jejich Braunserver |e půlho-
dinová dávka z ostře nabiých zbraní muiti_

mediální éry; skiadba ve sýlu trance, která
přerostia ze světa zvuku do kiticlcých obra-
zi. Je to jedna z cest pťo hudbu budouc-
nosti? odysea pokaču|e. PAVEL KLUSÁK
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Trojí svědectví o měsíci

nad Radlicemi
v letech 1979-1983

Hudební vyvřelina magma
OLDRICH JANOTA

Soubor Mozart K. htál na české nezávislé
scéně v letech 1979-1983. Autor hudby
a textu tu zkouše1 najít bohatší ínstrumentál-
ní podobu svých sk1adeb' Určující plo nez\ry-
klý zvuk skupiny by1o setkání s Mi1ošem
Vojtěchovsic1Ínr, který donesl staré Š1apací
harmonium, vyspravíl měchy koz1í kůŽí
apŤeŤul harmonium napul, aby se dďo vozit
osobním autem po koncertech. S Mí1ošem
přiŠel Mirek Kodym, proslulý coby noční h1í-
dač v Národní ga1erii tak tvrd,1írn spánkem,
Že ho ani ráno zaměstnanci nemohli vzbudlt
zvoněním a bušením na dveře, a muse1i
čekat, až se Mirek probudí. CoŽ pro kape1u
samozřejmě nebylo tak dÍteŽ1té jako to, Že si
Mírek tehdy 

" 
koupil congo. Saxofonistu

Honzu Jenrka Stolbu zase nekvďÍfikovďo pro
Mozart K. ieho hraní v tehdy zbožřnvaném
oPRSu, jako třetí stupeň duchovního zasvě-
cení přeŽitím několíkaměsíční toÍtury na
vojenské psychiatrii, kde by1a pomocí nejno-
vějších vrr.'rnoŽeností duchovědy k1onována
osobnost vojína-simulanta na uvědomělého
obránce sociďísmu. Indiánslcý zvěd Modrá
klnŽka mÍIězil, ďe za jakou cenu, o tom se
dočtete v tománech, které Honza od té doby
vydď.

Vše výše uvedené snad částečně vysvětlu
je hudební sebewaŽdu, jakou by1o absurdní
vyuŽití harmonia coby rytmiky kapely. Tón
na harmoniu vzníká postuprylrn rozechvívá-
nÍm kovov'ich iazÝčkn a oZVe se po stisknutí
klávesy se zpožděrÍm tím větším, čím túubší
je tón. Urputný, až zahryznuý zvuk Mo-
zartu K. byl tedy predestinován uŽ volbou
nástroje aby kapela ,,šlapďa", muse1 by hráč
na harmonium tisknout klávesu snad o sto
let předem' Snad by to nevadilo, kdyby se
naplni1a původní představa o sloŽení kapely

I CESTA
nltŮŽr BÝT

mezl
nahrávka

pŤípadě
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_ měla tam b,iit ieště viola a niněra, dnes bychom to moŽná oznaČil'za :
wor1d music.'Místo toho ale přiše1Emi1Pospíšils neomyln'ýrni pup 

,

lovskokaťáchfmi sóly na elektrickou lqÉaru, a to jen proto, Že_se stď :

podnájemník-em koírůrky přilehlé ke zkušebně a nebylo ýziclr.l..1 ,

moŽné, aby se dění v kapele nezúčastnil. :

v1is'eot'em byl iak1ni'goticky iazzfo\kovy maglajs s rockovou špicí, ,
kteý dnes uz nezbyvá něz préoštavit jako záměr. Slýcháme hlasy, Že ,

MožattK. fuál depr-esivrrí a paranoickou hudbu. Dalo by se to postavit :

|inak - pitvorná a bídně pokřívená by1a doba, ve které jsme ži1| ,
Zkoušeii_jsme vykutat no\4í prostor důstojnosti, svobody a radosti uŽ ,

tÍm, Že sí čIověli uchová piávo tu bídu oko1ní i svoji pojmenovat. Ale i

to še bohuŽel nedochovalo nažádné nahrávce _ ten extatic$Í pocit 
'

l1dské souniáleŽitostí a tajného společensM svobody, kteý poďuchače i

i hudebnícy na utaíovaných koncertech spojovď v býost, naslouchaii :

cí stovkami uší, tančící stovkami rukou a dýchající jedním dechem. 
;

By1o by krásné, kdyby někdo moh1 pŤi1oŽit ucho k reproduktoru tak ,

blízko, že by tam í dnes tu radost a nadějí zas1echl 
i

2e země do země .

JANŠToLBA 
i

....Několikát po sobě, vŽdyclcy znovu stejně vykrouŽená, jqt<'o nv 
.

sama rodila zaď1en sebó, se ňelódie waceh ía to šamé místo. Hráč na i

pódiu do ieiflro'otáčení lehce pokyvovď hlavou, ť mu dlouhé řídké 
:

vtasy spaoý kolem ucha. Najednou se ďe smyčka zastavila jako přetr- .

zená ďnft.lehce oddálil ruku od \rtary. Snad se leki anebo trochu i

popátil. Nato tichem zadrnčely dva mrazivé střepy_ opakoYily .Se :

hěkolikát V rytrnu' kte4Í neďovo1ovď Žádné otáZlry ani výklady. i

Yzápět'm.ky ŽmizeIy. Níó neznamenďy, ien stuodávný pŤkar. . :

ŽazněIpoilwé hlas. Ne1oiív to vypadá1o, Že ten člověk zpívá docela ,

nesrozumitelně, jako by mikrofony h1as zkresiily arczházely, pak'qle 
,

Vojta pochopil , žé ide o pomďá slova a věty, zvo1na a s mezerami kla- 
,

deié zasebé. ,,Vežmi mě s sebou... ]á vím..' pozdě... A1e... vezmi mě :

s sebou.'." UŽ nikdo nic nového nena^Ie nouÍm slovem.Už jepozdě. l

Ale přece mě zkus vzít nahoru na kopec. lY tam jdeš. Honem, -neŽ 
,

odnékud naskočí noqi obraz. Plochá, šedivá šrďovaná pole se mftaíí l
Šikmo pod námi. Šeríé míhavé hradiště, nahoře tnlaié rczmazané :

šmouhý lidí. Ale byli to předci |en mimochodem. Ačkoliv měli potom 
;

$, saní níkam neiokačovali, uŽ tam nahoře byh saÍ_il u sebe, hotoú :

a'cizí, neustáIe živt a dávno rozpadlí a mrtví. Slova: š1o jenoq 
;

o dukaz, Že svět stále je. Ale dorazíme na wchol a uŽ nebude mohté :
mluvit. Krajina dole splyne zpátky do vrásčitého oceanu zrn. i

Nahoře ía visutém můsttu v provazišti isem vidě1 osvětlovače sh]í' ,

bat se nad mixpultem, jeho mohrrtný stín, osvětlený červenými.a zele_ :

nými kontrolnimi svěýllcy. J. uŽ byl na podiu a zpíval úvodní pí9eň' 
;

zátím sám. Vidě1 jsem naběilou Žiiu na jeho kku, úděl isem, jak se i

ce1ý jeho unavený profil napÍná a leskne proti světlu,-jak všechno uŽ ;

múric vi předem, á přesto še ještě pokouší něco řícL Konečně pŤestď :

zpívaI a rozeznd' jsem zas počáteční vydmkávání. Tq bylo znameni. l

Znovu sem v rukou a v zadech ucítil napruŽeného skčence z nfta. ,

očima jsem zkusil zachytlt M., ďe ten uŽ zpŤína seděl nachystaný.za ,

harmoniem, a tak jsem-se dá-nerozmýšlel-a vešel jsem do stoiatého :
prachu na fodiu. Se saxofonem zavěšen'-irn na krku jsem se ptolletl ,

inezí kabeý nazemi, po straně jsem zahledl mihnout se čemou_ jámu, :

ze které to sálďo a páchlo iako z psí tlamy, naše1 jsem svůj milaofqn 
,

a pak uŽ jsem jen slpel, jak se odněkud zpod mých rukou vřízla do :

vzhuchu iaxofónová fuana, okamŽitě se zača1a dtohÍ, rcznntla se na 
i

okajích, cizí samopďy, cizí-kamlony zvedly prach, cuí celodertní 1ízd?,
do cizíhó města, bězohlední ranění a bezohlední ŽivÍ se povďovďi dál i

a dál v prachu,'Ťetězec tónů se nadouvď a zase plaskl jako měňavfi i

zabaÍněný, právě vytrysklý vodní sloup. Nevím nic, nic nejsem, _nic 
'

nedokáŽtl','ině1o mív llave. oo harmónia ke mně doieh1 středověhý :

fučak a jako veký ptéadný hrtan stál Za mnou a nekonečně se naklá_ :

něl, nekonečný áéšť mrnn7cn zpoza dveŤi za mípn zády. obě tq'tqy 
i

teď spusti1y taíec, viděl jsém kóutkem oka, jak se E. trochu předk1ání :

a tiači krk á tcto tytary proti panvi, aby zvuk ohnul jako šlahoun před ;

qístřelem, a pak žas dlbuhým kvÍlením stoupal 9po19 le saxofonem 
,

náhoru, zátirÁco J. poctivě dmčel svoii smyčku a čekď. Zamými'zády :

cvaklo tlačítko. M. špustil magtetofon a konečně se ozvď hlas blazna. 
I

,,Voni to nedoveďou rozluštit, ažptej jmpadají kolik asi, devět tlsíc :

pět, |ednou dvakrát t1síckát č!ři pět šest sedm a |ednou je.to.asi osm- :

iaai'a na devětkát kdyŽ to jae, io, tak by všechno rozbi1i, kdyby ,

natiskli mapy a voni to nrají, vono jim to uŽ mohlo jí!' kdyby došli tady i

do 1esá někám a našli dvě hříbky' voni to nechtěj Ťíct, jo, Že kde l
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v ja1c1im 1ese pfiš1y na wět ialcf hříbky, nebo tak něiak, a podle toho Že
jirí tb doveriot,'Že s tÍrn uměi počítat, pod1e lesních stromů, wb
á borovic ato aŽeje to nestojí, aby se strachovďi, Že utečou zhratic
ze země do země_lze země do ze'ilě_-ze země do země' - - ze země
do Země-"

Měl isem íeště oči zavŤené, prsty jsem drŽel na mokrých klapkách
a slysel jsem zezadu, jak M. přestává šlapat měchy a harmonium třa-

stavo oo2niva. DalsizáleŽet. Lide se jen stěŽí probírďi, nechtělo se jim
nikam, stejně jako mně. Co se teď' stane? Ale za chvíli se v hledišti
namáhavě-zvéat ntut deště a do toho unavené vykřilry a pískání.
Rozsvítili. ozval se ospďý rachot Židlí a odněkud zachrčel útrŽek
poslední písničlcy, kterbu jsme před pár vteřinami dohtáli. Někdo
v davu zkouše1, jestli jeho magnetofon opravdu nahrávď'

J. stiílna pódiu zabpěradlem Židle, v ruce drŽel kytaru a místo kla-

nění jen chvili těkď očima do díry s lidmi. E. na druhé stÍaně vypo'o-
vď kabely z kabiček. Cítiljsem moko na zádech a prokousnuý req
ďe zátoíeí uŽ bylo po všem, dole mezi lidmi někdo posunul právě
nahranou kazetu íeště dá1, stiskl knoflík a znovu zaskřípala kytara'
harmonium a nad'tím saxofon něco odrrle bruče1.Nevysší čas odejít.

J. v šatně poloŽit $rtaru na stůl a pŤimhoufil oči, jak se mu do ních
dostď pot. Ve dveřích stáluŽ nějalcý místní příznivec.

,,Zvuk byl špatnei, člověče, zpěvu občas nebylo rozumět a španělka
zanikďa v tom harmoniu, kteý bylo přeřvaný..."

. . ... ,,Hned pojedem, ne'?"
,,- - -pojedem, nď?" ozvaLo se vzápětí z M'ova kazeťaku. A potom

ještě jednou.' 
Vdnt<u se mezitím nadobro setmělo a skrz mohutné kotuny dýchď

vlaŽný vzduch.
Jan štolba: Město za, Praha í995'í995'

vydalo nakladatelství Hynek' 1997'

Radlickrý humoreskyl
MILOS VOJTECHOVSKY

Všichni Ylastně pfiš1i do homích Radiic odněkud odjinud. o. se pfistě-

hovď do naktanciícíno se domku na konci Pecilátovy u1ice z dďe_

kych vršků Dejúc, J. Š. a M. R. wrůstali spolu mezi nádražím
v'Bubnech a ohybem Ťeky u holešoviclcýho přístavu. E.P_ přiiel do
Prahy dokonce ze vzdálenýho olomouce a zachovď si až do smrti
zpěvávou a spisovnou mluvu. Já jsem to mě1 od rodného č1nŽáku, sto-

iíčítro naproti fotbďovému hřiští Tatry Smíchov u-Že1ezničního mostu

ilres Mtďvu na dohied od CísaŤského ostÍoYa, do Radlic jen pár kroků.
Štačilo pŤeiít sazemí pokytou pěší lávku nad rozlehl'fm nákladovim
nádraŽÍill, kde bezhiesně klouzďy posunované vagóny, Zněly tympiánJ
narazníků a zástupné ozvěny neznámých kódů hlasů z ampliónú,
kolem dehtornfch siřech opušlěné čekámy severního nástupiště. A pak
pokračovat nékterou ze žapráŠených, mírně stoupajících_ uiic, stíně_

ných z jedné stany stÍm}'m Pavákem s b'ftď9t1 milionářskou vi1ou,

káe byia hlavní lraŽská rušička, a z dnthé zalesněnou strání
Brabedčáku s opuštěngn a rozmlácen1ím Židovshj'rn hřbitovem aŽ

k okrouhlému parku, kólem kterého se Ločila Úamvaíová smyčka kole_

ií na konečné ilevítky. Tady uŽ začínďy k horizontu vlevo pole nad
Ústavem hluchoněmých. Na druhé straně v údoLí pod hřbitovem na
Malvazinkách pod pásy buldozéru mizely stoicky zdi statků vesnic_

h'ich Radlíc. Pái ko-ku od konečné ieště pořád stála formanská hospo-

dá ''Za větrem'' se zně1}ím tanečním sálem, nedělními dechovkami
a zahradou pod kaštaňy, kde pochybní ťypci z praŽské perifér]g
a vyprahlí děiníci z nedďeké cilůarny popíjeli stďopramen. ! ne{ě]i

|sme sí tam chodili prohlíŽet holuby, kálíky a slepice na rrýstavách
chovatelů drobného mftecVa.

o. se Živii jako kolportér novin a na rozskřípaném bicyklu p_o ránu
vlačel těŽkou černou koŽenkovou tašku s Lidovou demokracií, Rud'ýrn
právem, Svobodn'fm slovem, Prací, Katolickými - 

novinamí,
Mateřídouškou, ABC a Naší rodinou aŽ do Jinonic, k Wďtrovce, ke
Stodůikrám a ná kopec Na Vidouli. Sýše1 jsem ho za dveŤmi někdy
brzo téno,někdy aŽpo desáté hodině... Na něiakou dobu |sem p'řebrď
jeho desetikiloňetrovou denní trasu. Sdfleli isme pŤíběhy 1 sešity se

imény a adresami abonentů, kteří se celkem srovnďi s trn, že dostáva-

ii nsÉoviny někteý den aŽ během dopo1edne, kdyŽ přijel o. nebo
Mozart K. do Prahy z koncertu aŽ skoro ráno.

Patroý domek, kde byd1el o. nahoŤe s D._inými kočkami
Mručem, Ifuučem a NapištÍnem, kníračem Packou a potom s mď'irn
M., a kdé jsem si opravil a pronajmrrl v pŤuemí skoro zadarmo tmaqÍ,
v1hlcý pokój, je pfitisknuý k úpatí stÍmé sŤaně s terasovit'ýrni kameni_

I
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týrni zahradami, mizejícími v neproníknutelné spleti bezťs, neptoŤeza-
ných hrušní a akátů. Tudy se dá vy'šplhat až nahoru na plochý vrše\
protkaný systémem izkych podzemních, ale uŽ dávno zasypaných
chodeb, o ktených jsme jako kluci věřilÍ, Že.vedou aŽ někam dolů,
k bývďému cisterciáckému k]áštěru na Ujezdé na břehu řeky.
obyvatelé téhle částí horních Radlic přeŽívďí od sedmdesáÍých let ve
stínu beznadějného proúzoria územního plánu asanace h1avního
praŽského architekta, která měla proměnit Smíchov, Z\žkov a předvá-
lečnou ošuntělou radlickou periférii v asfďtové definitivum dálničních
komunikací.

Topologie místa, kde o. tehdy byďel a kde Mozart K. začď zkou-
šet, prosakuje do textů a elegichfch ploch písniček, které si o. musel
v duchu pŤeříkávat za mrazých svítiíní v rytmu namiíhaných skřípaji
cích š1apek, ale je zřetelně cítit iako podloŽí v nehorázných, zalyka-
\^l'ch instrumentacích a dýchavičnému zvuku ,,kapely" M.K.
''...a kdyŽ do práce šlapu/a světlo jenom blíkiílpomďu tak chápďjak
d1ouho člověk vzniká/kdyŽ do věiířů dráIťl/vítr sníh jen

w\étá/ajenom přízrak léta kolem míjíl...(,,Pomník pecnům chleba"),
,Jinoniclqí akcu, kaŽdý má jen to, co mu patří, 1eŽe1 pes v příkopu,
měl přejeý běháky.." KdyŽ potom v májový den, kdyŽ rozkvet1y
všechny meruňky na Strani pod
Malvazinkami, pŤišli dělníci
z MeÍostavu (kteří před tím tolql jezdili
v nesfirůmých fantomech náklaďaků od
pěti rano kolem drnčících oken, kutďi
do protější straně obrovslgí pÍotlatomo-
\nÍ kryt' v zímě prokopli pouubí a způ_
sobili v Radlicích potopu), pokáceli
motorovou piiou všechny ty krásné kve-
toucí stromy, ... tak jsme si uvědomili,
Že nastává konec "toho sladkotrpkého
rybízového světa" sta4ich, civilistních,
sesell,ých Radlic.

Casto-jsme se potkďÍ dole ve zkuŠeb-
ně s J. S. a čekali dlouho na o., neŽ
sejde shrbený azabalený do šá1y s kyta-
Íou v tuce se schodů a hrďi 7atím jen
tak pro sebe a ,,naprázdno". S. doved1
vykouzlit ze saxofonu tak jímavá, divo-
ká a zamotaná klubka kvílení, bručení
a post colÍaneovskych témbrů, ke kte-
rým jsem se klopotně snaŽil přilepit
nějalcý disharmonichý, rytmic1cý a ďgo-
ÍitÍníchý dusauf hukot, Že 1sme se chví-
lemi ztráceli v prďese ně1aké clzínezná-
mé hudby, kterou bychom ani nemoh1i
popsat' označiI, opakovat... Někdy se
objevil a přidď i E. P. (nějakou dobu
bydlel vedle v pokoji) s elektrickou \rta-
rou a rum,Fni pochybnýrni kabičkami,
nebo i oleg s trubkou... KdyŽ se potom přiloudal o., sesunul se na
Židli a vybrnkával se skloněnou hlavou beze s1ova novou melodli,
dlouho jsme muse1i hledat nějahý společný jazyk a pojící tkanivo, kde
by se potkďa drnčM dvanáctistrunná lqrtara, tenotsaxofon, nenďadi
telná mandolina a poslepované, omlácené a rozskřípané harmonium.

o. se vydávď v pozdním období kapely na mentální poeticko-exi-
stenciální bolestné výpravy', na kteýh niím ostatním uníkď z dohledu
a doslechu. Do iisté míry jsme sdíeli pociý zmatu a bezrníchodností
z všeobjímající stupidity, ubohosti normalizačního mimočasí, kaŽdý
z nás si vystavovď osobní g1ejt na ]akous-takous formu úníku do bizar-
ních historek, panoptika Íantazie k pokusům o pŤežilí bez hlubší
morá1ní újmy. Přesto by1 způsob, jahým tehdy o. dokázal několika
slovy', obrazy, metďorami a ruzko poloŽeným ochraptělýrrn Nasem na
chvili obnaŽit kosÚu enigmatické reďity, přece jen zďla1ený nějakýrn
mesmerick]ýrn mámením, kouzlem perfektně zaměřeného hrotu míří-
cího do magického zeleného oka pokoutnítro rádia prozatímní metafy-
ziky. Myslím, že jsme se vláče1i s o. po zapadlých k1ubech, protože
jsme cítili, Že se v někte4Ích pÍst]ičkácl1zjevuie opraný civilní a z|itře-
ný příslib Naděje na opravdový Zivot Zivot který v té pitomé, trapné,
poniŽující době 14. sjezdu klesď ke dnu, ke kořínkům, do soukomí,
mimo všechna konfekční i disidentská společenství a diskedítovaná
slova. Nemluvě uŽ o umění a o ''poezii''. ,,S1ábnou slova, s1ádnou
sIova/zIá i dobrá, končí se jedna doba, zbyváčekártt..." zněIo vypjatě
a náhle úplně iinak' než podezŤele romantické lynzování a 1egace pís-
ničkďů a apokďyptické krkolomné drsnosti pražského undergroundu

a estétsťví polo-undergroundu. "Jednoho rána v šachtách pod
Prahou/h]iněná těla králů vstanou, a smíchaj sný bláto s modří nad
hlavou,/a vodu sladkou s vodou slanou.. křehká slova jsou, krev tvá
a pak v závěji sníh...'' Co to vlastně znamenďo? Jak tomu asi rozuměli
všichni ti nosítelé nejasných tvaří v setměl,ých sálech, kteří si jindy
pobrukovďi s kytaristou pítvorné s1oky... Přijde opravdu někdy ten
den? Kdo by1i t1 hlinění kiílové, o čem sni1i v fuobkách pod Prahou?
Byli to nějací radličtí iárové? Nebo ospďí hlídači svatého gáu?

K tomu ostrohu Patagonie, na kterém o. patrně dost osaměle a tvr-
došíjně stál' se Mozďt K. hudebně jen nesměle pfibliŽovď na dosťel.
Většinou jsme písníčky nemotorně bastardizovali pseudorockorryím
experimentem. Htáčské schopnosti většiny členů souboru by1y ien
odleskem lďehkosti, jiŽ se o. pokoušel zarylě nahmatat po nocích ve
strunách. Kdyby byla doba a společnost jen trochu jiná, určitě by se
našli citlivější hudebníci, kteří by například Chodce v nočním městě
dotáhli do toho subliminálního pocitu neskutečnosti a úzkostí z osa-
mění nočního polosvěta Prahy konce sedmdesárých let'.. Mozart K.
byl spíš náhodné dočasné setkání několika chodců na půli cesý neŽ
konzistentní formace''hudebnfl<ů''. Skladby po počátečních pokusech
a pochybách samovolně sk1ouzávď,1.k1.\omPo'H"J'Tx1'Hffi 

*ťá.

ffi lT'Ti f$šď}iti:Ťs:T.,T;í''}.tr+
sound hned deMšskt'rn povykem, hned
táhl,j'Tn ozvěnovíým nářkem... Snažil
jsem se nahradit vlastrí hudební diletan-
tismus a neschopnost vyrovnat se tov-
nocennJÍm autorsk}ím vkladem s kon-
ceptem o.-ových kompozic po svém:
improvizovanými intermezzy ploch
nahraných,,ambientních" úryVků pata-

ýzické reahty šumů a pazvuků. Z kaze-
ťaku zně1o chvfli asociativní slovní chrle-
ní chronického pacienta pana
Gottwďda, pervitinové svištění z tehdy
nově importovaných hracích automatů,
ozvěny kroků v karlÍnském tunelu, cin-
kání 1áhví z oken smíchovského pivova-
ru, ší1ené iltŽky rozmluv z hospod
a melodií hracích sÚojků Z Techníckého
m:uzea, kde jsem v obnocích hlídal...
Zvukově mizerných nahrávek jsem
nasbíral určitě deset hodin, a1e neměl
jsem Žádné přístroie kde je zpracovat.
MoŽná moh1o dojít k něiaké dďší hyb-
ridní Í(lzi styiů, moŽná by se hudba
Mozarta K. za jiných okolností proměni-
la v abstraktně-konkétní skrumáŽ smy-
ček, asambláŽe reálných zvuků, tónů
a slov a přestďa tak být akceptovate1ná

pro povětšinou ,,fo1kové posluchačstvo" kteté na nás "chodilo''. o.
pomďu, ate nezaúŽilelně spěl (přes trilogii o vině a únorovém poká-
ceném akátu, letním splytlutí s kajinou a nalezení prozatímního
nového vykoupení) k def,nitivnímu odchodu z vlastního dočasného
Životopisu v Radlicích, tÍm i s pochybnou historí bratrstva Moz-art K.
Ještě se síce stihnul dotknout v několika textech napsaných J. S. ley-
denské lcrystďícké nádoby elegického pruzračného spočínutí v ďchy-
mickém ztcadle ,,stavů Vody", a záhadné kŤehké ,,sádrové panny".

Ta už ale patřila na Pelc Tyrolku. Přišia kapito1a pottíciveho hledání
záchyblého bodu, hybridního vyaru a potřeby vyslovení twdošíjného
vzdoru, kapitola celkem uzavřená stereoýpům a konvencím. Jako by
byl zápas dobojován a něco Se někde zlomilo. Lunarní nota poezie'
hudební a nesporně 1epší hráčské lo/ďity' somnambulní textuÍa'
Dočasné setkání s Pavlem Richterem a Lubošem Fiedlerem nasadilo uŽ
jiný kanon' jiný pohled na svět. odp1avi1o zbytky Iěžkopádné, Kehké,
reŽné a arnortní,,teďity" mýtu Mozarta K. někam za ohyb řeky.

Dvoikompakt Jako měsíc je celkem pietní konzervou otisku uply-
nulé doby a zašlého místa. Ale rozvětvenou nepravidelnou pavučínu
přfuěhů kiikalých prochazek po omlácených, špinavých tadlichých uli-
cích a bloumiíní po polích, táhnoucích se někam směrem k hluboké-
mu jezírku pod útesy v Prokopském údolí a k Dívčím hradům, kde
teď uŽ stojí kolem novostavby, jen nedokonale napodobuje. Je ú tjsru-
vé si uvědomit, jak to všechno bylo dávno a co všechno se změnilo. l

http://www.eldar.cy'mezivl nami/
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Závér loňského roku se
vyvedl třem českým (přesněji

,,v Česku žijícím") zpěvačkám,
které svou inspiraci hledají

a nacházejív lidové hudbě.
lva Bittová zastínila uznávaný
Netherlands blazers ensem-

ble, který se snažil uchopit její
a Janáčkovy kompozice,

a dávala kolegům lekce ze
spontaneity. Zuzana

Lapčíková na žádost Nadace
Partnersfuí natočila album
o stromech Strom života -

a podařilo se jí oživit svéráz-
nou lidovou mytologii, jejíŽ
osu tvoří pokora a sepjetí

s přírodou.
To jsou ovšem dvě velmi

uznávaná a snad i relativně
známá j ména' objevuje se
však nová Náy,' Žena, která

zde žije již dvacet let, ale do
centra pozornosti se prozatím
nedostala. Její hudba je _ jak

říkají internetové stránky _

,,oproštěná od cukrbliků
a opepřená pálivou madar-

skou paprikou... Jsou to tiché
motlitby, ve kterých však

dříme ohnirný čardáš, který
probudiv se, sežehne vše

nadosah..."

20/ H r s v o ! c E

pozdní talent
Při prvním setkání s Madhrkou

z Břevnova Agnes Kutas budete moŽná
inklinovat k srovnávání právě s Ivou
Bittovou. S tím se setkává často. ,,ono se to
nabízí_ jsem Žena, zpívám a doprovázím
se na housle," říká. obě mají navíc krev
temperamentnějších národů. ,,Já mám Ivu
Bittovou ráda, ďe nemyslím, Že bych ií by1a
přímo ovlivněná."

Ve své hudbě se volně nechává inspiro-
vat maďarskou lidovou hudbou. Někdy si
vystačí pouze s tíadičním zpěvem a nebo
pouŽije jen text, k němuŽ s1oŽí vlastní
melodii. Jindy sí vypůičí určiý motiv' ale
za pomocí hous1í či violy na něm vystaví
vlastní skladbu, nebo dokonce pŤiřadí text
jedné 1idové písně k melodii zcela 1iné
skladby. Lidová hudba je pro ni stavební
materlál, se kterým nakládá napÍosto svo-
bodně. Jeií příklon k hudbě by1 však velmi
pozvolný.

Ágnes Kutas se rozhodla lyrazít do
Prahy, kdyŽ jí bylo dvacet |edna iet.
V BudapeŠti pŤed tím studovala uŽitou grafi-

ku, a1e ta jí k srdci nepřirostla. Vyhlédla si
studium loutkového divadla, a jelikoŽ
v madhrské metropoli se toho času takoý
obor nevyskytovď, příhlási1a se na praŽskou
scénografii.

Její prnrí hudební vystoupení byla logic-
ky spojena s divadlem. Při inscenování
Gogola se do představení hodi1a Žívá hudba
a Agnes na sebe prozradi1a, Že htaje na
housle. Poté pŤišla do divade1ní skupíny
Tuiu, jiŽ založL| její pozdější manŽel, scéno-
graf Tomáš Zižka. PŤi jejích inscenaci
Kleopatry vytvořili Íovnou celou hudební
formaci a Agnes si chtěla ke hře pŤidat ještě

zpěv. ,,Když jsem se v kapele ptala' jest1i

nezna1í někoho, kdo by mě učil, doporučíli
miJanu Lewitovou."

K Lewitové opravdu začala docházetna
hodiny zpěvu. Na konci každé hodiny měla
za úko1 něco zazpívat. ,,Už mi bylo trapné
zpívat stále ty samé písničky' tak jsem zača-
la hledat." Postupně si tak vybudovala
repertoár - upravovala lidové písně a psďa
i své vlastní.

Spolupráce s Janou Lewitovou pŤekročíla
vztah učite1 _ žák a obě hudebnice spolu
zača1y vystupovat. Jejich spo1upráce je
z'achycena na albu Halé dítě' k němuŽ
Agnes nakreslila Í obď. Společných koncer-
tů ie však v poslední době minimum.
,,SnaŽíme se, a1e lsme moc špatné oryanizá-
torky, " přiznává Agles.

jen pro ten dnešní den
JelikoŽ její manŽel spoluzakládal k1ub

Roxy, právě tam se odefuálo její první sólo-
vé vystoupení. I byl to opět Tomáš Zižka,
kdo doporučil Agnes bubeníkovi Jaroslavu
Kořánovi (viz profil v HIS Voíce 6/2001),
jejímu současnému spoluhráči.

,,Tenktát jsme spolu ještě nezačďi hrát,"
vzpomíná Kořán. ,,Nebyla na to ještě nějak
tlztálá doba. Já jsem před tím hrá1 mnohem

komornější hudbu na orloj snivců a v jiné
skupině na hrnce a byl isem přílíš zahledě
ný do této skoro ambientní muziky. Agnes
v té době hÍá1a také trochu jíné písně a tak
jsme se sešli až mnohem pozdě|i.'."

ono ,,později" nastalo, kdyŽ Jaroslav
doporuči1 Agnes na vídeňský festival
,,Neigbourhood in Progress". Pořadatelka
uŽ měla dohodnuté jedno společné vystou-
pení houslí a bicích a ráda by to zkonfron-
tovala s něčím obdobným. Nakonec
Jaroslava Kořana přemluvíla ke společnému
koncertu s Agnes. Festival tím absolutně
dostál svému jménu: premiérovou spoluprá'
ci českého bubeníka a madhrské houslistky
zaŽIlav listopadu 2001 rakouská metropo-
le...

album v ěekárně
od té doby spo1u začali Kutas a KoŤán

\Tstupovat častěji a loňského léta natočil1
na Jaroslavově šumavské chatě materíál plo
pnrní společné ďbum. Ágnes na něm zpívá
jak bďady tak veimi energické písně, jejichž
účinek zesiluje Kořiínova rytmika.

Madhrštinu občas vystřídá. sympatická'
byt poněkud šišlavá čeština. Agnes si zhu-
debnila básně od Jakuba Demla, Jaroslava
Seiferta, ale í texťy své nebo svého muŽe.
Houslové mezihry se vzdalují od lidových
motivů a hudbu přesouvají někam k vol-
nýrn ímprovizacím s drobnýmí náznaky
minímalísmu. A jak je to vůbec s jeiími
hudebníml vzory? ,,]á poslouchám úplně
všechno. Mám ráda Laurie Anderson' po
které jsme dokonce pojmenovali dceru
Lauru-Andreu. Líbí se mi portuga1ská zpě-
vačka Dulce Ponte a nebo také Nerve Net
Briana Ena. To si pouštím |ako uk1idňující
prostředek," vypráví a připouští' Že by jt

trochu 1ákalo nějakou podobnou hudbu
zkusit.

Na qljití desky, která se bude zÍejmě
jmenovat Láska mě mučí, si musejí ctění
čtenáři ještě chvilku počkat' ,,Ve hře je
někoiik moŽností," popisuje osud alba
Jaroslav Kořan. Desku moŽná nabídne něja-
kému vydavateli, nebo se iej pokusí vydávat
sám. ,,Chystáme se to vytobit do prosince
jakkolí, i kdyby to bylo na počítači a s oxe-
roxovaným obďem... Nejdů1eŽitějŠí pro nás
teď je, aby to prostě exístovalo, Stejně jako
je to s ostatními títu1y Pagody (Kořánův
1abel - pozn. -aja-), které postupně dodělá-
Vám."

S hudbou Ágnes Kutas se můŽete setkat
alespoň na albu kolegyně z představení
NěŽné knoflfl<y Katen'ny Kolcové Blízko je
den..., které koncem června ' vydal
Supraphon. Agrres se zatírnmtůe soustŤedit
na další kroky. ,,Teď chci zkusit nějaké

rychlejŠí skladby' A1e ještě nevím jak na to_ nevím, íestli Zase vzít lidovky."
Spolupráce s bicími ji baví, ale moŽná by
k nim jeŠtě něco přidaia. ,,Ráda bych, aby
to by1o ještě svěŽejší. Lídé většinou zarea-
guií ptávě na ty svěŽejší písně."

ADAM JAVŮREK





OSTRAVSKE
MEDITACE
Na koncertě pořádaném Janáčkovou filhar-
monií ostrava ve spolupráci s ostravským
centÍem plo novou hudbu, 1enž se konď ó.
května 2003 ve Společenském sále Domu
kultury Vítkovíce, zazněIa, aŽ na dvě vfiím-
lcy' ýfuadně současná díla.

Těmi vfiimkamÍ byly předehry k operám
Nals a Platée skladatele Jeana-Philippa
Rameaua. PřestoŽe zbytek programu tvořily
skladby Žijících autorů, nebyla Rameauova
hudba v jejich kontexhr cizorodým prvkem.

Jako dirigent vystoupil onoho večera Petr
Kotík, jenŽ je, jak sám upozorňuje, dtuhým
nejstarším Žijícím spolupracovníkem Johna
Cage. A právě Cageovo jméno je vysvět1ivkou
pro zaÍazenÍ Rameauovy hudby do dramatul-
gického plánu koncertu. Zivot a dílo Jeana-
Philippa Rameaua a Johna Cage totíŽ vykazují
zviáštní parďely. oba skladatelé se doŽili osm-
desáti let, plně se moh1i věnovat kompozici aŽ
po dosažení padesátky' pub1ikovali knihy'
které měly na v1ivoj hudby téměř steíný
dopad jako jejich kompozice. Aní jednomu
z nÍch nepfinášela jejich práce zaslouŽený při
jem a jejich skiadby rozčilovaiy publikum
(dokonce i Rameauův orchestr nesl nelibě
jeho novátorsM). operní předehry
Nais a Platée tedy nezazněly' jak by bylo
moŽné se domnívat, jen pro uspokojení poslu-
chačova ucha lačného stalé hudby' alercvněŽ
jako pocta velké osobností soudobé (nebo
spíše téměř soudobé) hudby' johnu Cageovi.

Druhým autorem' jehoŽ hudba na kon-
cefiě zaznél4 byl dirigent Petr Kotík. Na
soustředění náročné, jemné a komplíkované
předivo rozsáhlé, půlhodinové skladby
Asymmetríc Landing je druhou větou
Kotíkovy Music in Two Movements, jejÍž

části (první věta se jmenuje FragmentJ
mohou b,ýt htány i samostatně. Pnmí, asi
dvacetimínutová verue Asymmetric landing,
byla uvedena v rámci festivalu ostravské
dny nové hudby roku 2001. Uvedení sou-
časné finální verzetéto skladby bylo ziíroveň
její českou premiérou (světová premiéra se
uskutečnila v prosinci 2002 v New Yorku).

Stejně jako na tvorbuJohna Cage, zapůso-
bil i na současného, v podstatě autodidaktic-

kého, japonského sk1adatele Someie Satoha
zen budhismus a stylcy s propagátorem zenu
Daízetsu Suzukím. PřestoŽe v rodném
Japonsku Satohova syntéza evropslgÍch
hudebních postupů a sýlů ve spojení se zen
budhismem a šintoismem pří1iš populární
není, na západě se stď jedním z nejznáměj-
ších skladatelů ,,post Takemitzu" éry.

Na popud ameríckého barytonisty
Thomase Bucknera (jenŽ skladbu interpreto-
val i na ostravském koncertě) vznikla roku
1993 na text japonského básníka Kazuko
Shírďshi Satohova skladba Burning Medita-
tion. Satoh ji komentuje slovy: ,,...sám název
jeblnky stavu, ve kterém se nacházím, kdý
meditují * zvněišku se zdá, Že jsem klidný
ale mé nitro prudce hoří." Původně byla
kompozice napsána pro balyton a smyčcové
kvarteto, později byia na Žádost Petra Kotíka
upravena pro smyčcový orchestr.

Da1ší skladbou ze Satohovy dí1ny by1a
From the Depth of Silence z rcful2007 , jeŽ
je zátovei skladatelovou první orchestráiní
kompozicí. I zde ma1Í smyčce vůdčí ro1i,
barvu zvuku navíc obohacuje malá dechová
sekce (zvuk flétny občas upomíná na japon-

skou šakuhači) se zvony a harfou.
Spanělská skladatelka Maria de Alvear

studova1a vedle klávesoých nástro|ů ještě
dirigování a skladbu, občas však ve sqích
kompozicích vystupuje i jako zpěvačka.
A to byi í případ poslední skladby koncertu,
nesoucí název As Far As we Know, napsané
na text desetí kátkých básní s duchovní
tematikou.

Satoh i Alvear meditují, odlišnost jejich
děi ie ýazem toho' jak se mohou lišit indí-
viduální ptoŽitky ýkaiící se nejtajemně|ších
otázek existence. Proti satohově kontem-
plativní, jakoby statické hudbě, kde můŽe
me pod povrchem ien tušit bouři ,,horoucí
meditace", jsme u Alvear strŽeni jejím jiŽ-

ním temperamentem a samozŤejmě i jejím
syrovýrn hlasem (drobná míkrotonální
vy'bočení např. upomínají na styl španělské-
ho flamenga) do víru vášnivé modlitby,
která svou emocionální nďéhavostí nemůŽe
nechat chladným Žádného posluchače.

Dá se říci, Že to byl velice zdařilý večer.
Skvělá interpretace, zajnlavé skladby a osob-
ní účast autorů (s vfiimkou Rameaua, bohu-
Žel) vytvoříly dobrou ochutnávku, která při-
pravuje půdu pro letní ostravské dny nové
hudby. Kromě Petra Kotíka se jich zúčastní
právě Somelsatoh {Mďia de Alvear byla hos-
tem předloňského ročníku)' Práce ostrav-
ského centra pro novou hudbu je velice
zásluŽná, neboť v riímci ostravského regionu

ie jen málo příleŽitostí k ŽMmu kontaktu se
soudobou hudbou. o to větší byla jistá roz-
mrzelost, kterou bylo moŽné zaznatnenat na
místě posluchače, jenž píše ýto řádky, způso-
bená tím, Že počet účinkuiících jen o máio
převyšoval počet recípientů. Bylo by dobré
vyhnout se otřepaným ftázím o postavení
soudobé artificiální hudby v rámci hudební
kultury jako o postavení Popellry. Jak jinak si
však vysvětlit nezájem publika?

JAROSLAV PSZCZOLKA



2X PETR CIGLER
Petra Cíglera (nat. 197B) známe přede-

vším jako hráče na 1esní roh působícího
v Agonu a nověji v Tuning Mettonomes,
kteréhoŽ souboru je spoluzakladatelem.
Mnohem méně je známo, Že se Cíg1er
(vzdě1aním anorganiclgí chemik) věnuje téŽ
komponování. PŤestoŽe je ve skiadbě samo-
ukem (nebo právě proto?), vykazuje jeho
hudba překvapivě s1ušnou úroveň.

Začátkem června se v praŽském Atrlu
za ŤÍzení M. Ivanoviče odehrá1a premiéra
sk1adby Vzorky z měsíce pro herce, bící
a 12 nástrojů (hudebnící pŤevážně z Ťad
Tuning Metronomes), da1ší pří1eŽitostí s1y-

šet Cíglerovu hudbu by1o uvedení prosto-
rové skladby Echolokace pro pět perkusi-
tů (17. ó., Průmyslový palác praŽského
VýstaviŠtě, soubot bicích nástrojů
HAMU). obě skladby isou v,ýsledkem
dlouhodobé spo1upráce s multiperkusistou
Tomášem ondrůŠkem, který se uja1 sólo-
vých pattů.

Cíg1er se pohybuje v ldiomech Nové
hudby, nicméně způsobem, který nezane-
chává pachuť opakování mnohokrát s1yše-

ného. Charakteristická je záIlba v silněj
ších dynamikách a ,,oíganizovaném
Chaosu" (zejména v případě Vzorků chaos
velml dobře organizovaný!), kontrastním
prvkem b'i1vají různě sty1izované prodievy

_ vístavba v podstatě evropsky tradiční,
v Cíg1erově případě ovŠem dobře s1ouŽí'
Určitá nedbalost vůči detailu (''Šitoký Ště-

tec") můŽe někomu vadit, mně připadá
podstatněiší, že celek dává smys1 a skladby
mají své kouzlo' SouČástí obou kompozic
je scénická akce (herec-speaker ve
Vzorcích, Só1ista jako ,,poSel Zvuku"
v EchoiokacíchJ. Ta mohla byla pŤi prove-
dení Vzorků decentnější, herec vyčníval aŽ
pří1iš, naopak nutno pochválit chvályhod"
ně cudnou plezentaci téměř geniá1ního
nápadu tutéŽ skladbu ukončujícího: olově-
né zvonky ch],azené kapalným dusíkem
jsou postupně ohřívány, aŽ přestanou znít.

PETR BAKLA
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RAPOON,
VIDNA OBMANA,
HAFLER TRIO
V dubnu a květnu se v Praze uskutečnily
koncefty tří legend post-indusÚiáiní a ambi
entní scény. 12. dubna v Papírně se jednďo
o Rapoon, 15. a 24. května v Salesiánském
divadle vystoupily projeký Vídna obmana
resp. Hafler Trio. Fanoušek se tedy rozhodně
měl na co těŠit. Všem pŤedstavením však byl
společný pocit rozčarování.

Robin Storey ďias Rapoon ie bývďým čle-
nem jedné z nejstarších índusÍiálních skupin
ZovietFrance. Po rozpadu tohoto \rÍlznamné-
ho tě1esa se věnuje só1ové tvorbě v duchu
ambientu, na posledních ahech přikášlené-
ho tanečními etno motiYy. Do Papírny Storey
přilakď asi nejvyšší počet návštěVnflď, jakého
jsem byl v těchto prostorách svědkem'
Vlastní vystoupení zača1o docela pozdě
a trvďo jen asi čtyřicet minut, během nichŽ si
na své přišlo zejménapublikum rekutující se
z řad tancechtilnÍch. Storey vytvářel zvukově
vrstevnaté p1ochy, které však jakoby by1y
pouze nutn1ím z1em dokeslujícím sice často
střídané, ale nikterak invenční rytmy.
Připadalo mi, Že Storey především těží ze
slavné značky svého bývalého působiště
a nechce se mu opouštět ro1í indusriální
legendy ve prospěch postu sice ne špatného,
a\e zcela konvenčního tvůrce tanečního
mainstreamu. Možná íe to škoda' části púli-
ka by určitě ušetřil rozčaroviíní a ziíroveň by
mě1 více šancí oslovit posluchače, kteří jsou
na jeho současnou podobu lépe naladěni.

o Sch1oss Tegď isem psal jiŽ vícekrát.
Zmíním jen to, Že tentokát bylo
Schneíderovo krátké vystoupení v ro1í před-
skokana postaveno na pomďu tekoucím stří
daní hlukových vln a ticha a bylo asi tím nej-
zdařilejším koncertem Schloss Tegal, ktenf
jsem viděl.

Belgičan Dirk Serries pod hlavičkou Vidna
obmana jiŽ dobrá dvě desetiletí vytváří
hudbu skládající se z libě znějících ambient-
ních ploch obohacených Živiirni nástroji (sám
ovládá dechy a kytaru). V budově kobyliské-
ho Sďesiiánského divadla však vsadil na špat-
nou kartu. Sďesianské divadlo je zvenčí sice
impozantní (a má nádhetný portál), je však
natolik mímo centrum města, Že si do něj
naš1o cestu jen má1o diváků' Ze sá1u nebyly
odstÍaněny Židle a navíc byla pouŽita místní
apafatuta' což ie skutečnost, které rozumím
snad nejméně. Rekl bych' Že pořádající agen
tura Lighthouse by mě1a být schopná zajistit
adekvátní nazvučení. Hriálo se tedy občas při
liš potichu. Sám Serries tuto skutečnost patr-
ně ignoroval - své vystoupení steíně íako
Rapoon postavil na rytmech a jeho práce
s kytarou, smyčcem a dvěma fujarami by1a
přizpůsobena monotónnosti repetitivních
vzorců. YéŤírn, Že v klubovém plostředí by
zatlal, ve ýŠe popsaném sále však vyzněl
h1uše a neosobně - a přitom se coby hráč na
e1ektronická zaŤuení určitě ďespoň do určité
míry podmínkám přizpůsobit mohl. Nejlépe
vyzněl závět ce1ého vystoupení s pomalým
dechovym motivem, pod nímŽ se pozvolna
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ZtÍácely a tich1y nerytmizované ambientní
plochy.

Nedá mi to nevzpomenout loňslry koncert
Vidna obmany v belgickém St. Niklaas.
Serries se omezovď polze na zvukové plochy
a vo1ná flétnová intermezza a jeho host, na
barové stoličce sedící kontrabasista, obstarávď

rytmíckou stránku celého vystoupen leŽétru-
mi ,,kilY". Tehdy jsem odchazel očarován.

Stejně jako v případě Rapoon,
i v Salesiiánském divadle byla hvězda večera
překonána předskokany. Tříčlenný Richter
Band (Pavel Richter - kytara, elektronika,
Michal Kořán klávesy, Bharata Rajnošek -

dechy) předvedl tichou meditaci s několika
decentními só1y a narozdíl od Serriese si
dokonale poradil s pÍostorem.

Hafler Trio, zaloŽené V loce 1980
v Sheffieldu, je nyní sóloinfin projektem na
Island přesíd1ivšího Andrewa McKenzieho.
V počátcích skupiny McKenzíe spolupracovď
s Chrisem Watsonem (ex Cabaret Voltaíre),
později třeba s G. P. orridgem (Psychic W'
ex Throbbing Gristle) nebo s reŽisérem
Peterem Greenwayem. V květnu jsme měli
šanci být svědky pnrního ewopského turné
Hafler Tria po osmi letech a vzhledem
k pověstem o McKenzíeho neléčitelné nemo-
ci moŽná í jednoho z posledních.

McKenzieho tvorba se nese především
v duchu zvukového výzkumu nejrůznějších
ruchů a jejich kombinací. Hafler Trío zhusta
rczigatje na rytmus a během produkce i na
albech nabízí zejména dlouhé nálady na
pomezí akustíc$ích a digitálních zvuků'
Casté je začleňování terénních nahrávek,
zejména záznam'Ů 1idské komunikace.
Programová,,nehybnost" McKenzieho hudby
v kombinaci s častou mystifikací a pocitem,
Že to vše vzniká jakoby mimoděk, dávají
vzníknout jednomu z nejoriginálnějších pto-

ievu post-industriální scény.
Vystoupení v Salesiánském divadle však

opět narazilo na u-iše popsaná úskďí. TěŽko
předvádět jakkolí zajímavou (a to by1a) h1u-
kovou koláŽ na reproduktory kteté v zadní
řadě sálu nezněIy o moc lépe, neŽ tranzisto-
rak. V poloprázdném sále, kde byl zvuk pře-
válcován jakýmko11v hovotem, pak muse1a
McKenzíeho show nutně wznít do ztlace-
na. Úvodní dvacetiminulovou p1ochu,
během níŽ bylo pódium ptázdné, všichni
igrorovali. S aktérovjírn příchodem a spuště-
ním projekce (prostřední ze tří pláten bylo
umístěno tak nešikovně, Že na něm nešlo
nic rczeznat) McKenzieho tělesných detailů
se publikum sice zaČalo soustředit, smrtící
bariéru ticha se však strhnout nepodařilo.
Vizuá1ní show, spočívající v holení vousů,
přípravě toastů a nápoje (a jejich posílání do
publíka) a zapáIení svíčky, vyzněla spíše
zmateně, jako by všemu chybělo pojítko. To
se moŽná zjevÍ\o až na závět - dada.
McKenzie necha1rozsvítit sál, oblék1 si bí1ý
fiak, pronesl kátkou přednášku, pustil gra-
mofon a - vyzbrojen ukazovátkem - nutil
publikum zpívat zhudebněnou báseň
Tristana Tzary La Chanson Dada, jejíž text
promíta1 na zeď meotatem. Zpěv divaků byl
rozpačitý. V rohu sá1u puŠtěný mikrofon
naznačovď' ževzniká další ,,field recoldíng"
do sbírky' A drinky byly reklamní akcí jed-

noho ze sponzorů. Š1o, tuším, o nějakou
vodku s tonikem.

Dada nedada, ze t7í zmíněných koncertů
mám z tohoto asi největší pocit hoŤkosti.
Narozdíl od dvou předchozích by tady stačil
pouze lepší sál a aparatura a jednalo by se
o skvělý záŽitek. Pád do plytkého mainstÍea-
mu Hafler Tríu rozhodně nehtozí.

PETR FERENC
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KLEZMERI
Rita Ottens, Joel Rubin
z němčiny přeloŽila
Vlasta Reittererová
H&H

Klezmer je oblíbený Žánr a oblíbené slovo' Je aŽ zaráŽející, co
všechno lze pod toto s1ovo zaŤadlt a iak volně s ním b,1ivá nak1ádá
no. Jako by k1ezmer bylo cokoliv, co trochu zavání Žídovstvím
a ýchodní Evropou či kde hraje klarinet. Pod1e jiných je naopak
k1ezmer ]en přesně specifikovanou částí Žídovské hudby. Ne|asnost
vládne i v repertoáru. Jedna píseň je označována jako Žídovská,
ruská či maďarská... V tomto stavu je dobrou zptávotl, Že se na
našem trhu objevuje pŤeklad knihy, která by do věci mohla vnést
lasno. Ja,lV je vysledek?

Rita ottens a Joel Rubin se Židovskou kulturou zab'ývají celý
Život, Rubin je navíc respektovaným hudebníkem právě v ob1asti
Židovské hudby a intenzÍvně se věnuje zkoumání její h1storie.
Kniha Klezmeři (v německém originále Klezmer-Musik) je koncipo-
vána jako průvodce historí od stŤedověku do současnosti, pÍiČemŽ
nejvíce prostoru je věnováno době od konce 1B. století do devade-
sátých let 20. století. V rámcí iednotliuých kapito1 se pak autoŤi
věnují iednotlirrýnr hudebně ptaktichým nebo spo1ečensk}Ím strán-
kám hudebního Života a významnějším osobnostem. Zatímco Dave
Tarras nebo Naftule Brandwein jsou všeobecně poměrně ztámí,
málokdo asi s1yse1 o Josefu Guzikovovi, ktery v první polovině 19.
století fascinoval gójské publikum po celé Evropě hrou na nástroj
pro klezmer ne zcela typíclry - na xylofon.

DůleŽiť,iim momentem je počátek velkého stěhování Žio': oo
AmerÍky v osmdesáých letech 19. století, především z Ruska'
Většina slavných a uctívaných hudebníků zůstala ve staré vlasti
a zak]adateli hudebních generací americhlch klezmerů se stďi méně
Zdatní či jen méně známí hráči. Je zajímavé siedovat formování
nových společenshých mode1ů, v nichŽ fungovala hudba v Novém
světě, a vztahů mezi Židovskou komunitou a ostatními obyvate1i.
Pochopitelně se nejvíce plostoÍu věnuje New Yorku, kde vznik1y
velké oblasti s Židovshfm obyvatelstvem. V tom okamŽiku ovšem
začínátaké postupný pÍoces' na jehoŽ konci tÍadiční hudba, vzrost1á
z vlíchodoevrops1cých kořenů, mizí. Závětečné kapito1y jsou věnová-
ny revivďovému hnutí v osmdesá|.ich 1etech a vývojí hudby v lzraeli.

Text je členěn do mnoŽství kapítol věnovaných různým aspek-
tům prob1émt 1ak z hlediska hudebního tak sociologického.
Rozdělení však není nijak striktně dodrŽováno a text jednotlitných
kapito1 občas uhýbá do jíných oblastí, neŽ je|ich nadpis naznačuje.
Dosti místa je věnováno sty1u hÍy a repertoáru. Tyto pasáŽe by
ovšem měly větší vypovídací hodnotu, kdyby by1y podloŽeny vět-
ším počtem notovÍích ukázek. Na ně i na fotografie je bohuŽe1
kniha velice skoupá.

Muziko1oŽka Masta Reittererová se Žldovské hudbě (neien k1ez-

meru) soustavně věnuje. Překládala tedy se znalostí věci a na
uýs1edku je to poznat. Velice uŽitečný je s1ovníček vftazi jidlš,bez
něhoŽ se čtenář neobejde.

Pokud čtenář v knize hledá vychodísko ze zmatku kolem slova
lrJezmet, nenajde ho, přesto (či ptávě proto) Že je kniha bohatá na
fakta a |e zŤejmé, Že zaru stoií Íozsahlé znďosti autoru. Právě eklektič-
nost a schopnost přizpůsobit se různému publiku byla totiŽ hlavním
znakem hudebnftů, kteří kromě písní svých souvěrců hrďi i operetní
melodie a hudbu těch národů, s nimiŽ sdíleli prostor k Životu.

Klezmer ie oblíbené slovo. To, co označovďo, patří však jiŽ histo-
rii, protoŽe kontext, v němŽ mohli klezmeři fungovat, jiŽ neexistuje.
Skupiny' nad nimiŽ dnes pub1ikum jásá, jsou buď zaměřeny na revi-
val, hudbu ze svateb a bar micva přenášejí na koncertní pódia nebo
hudbu ukrajinskych štet1ů berou jen jako inspiraci, zekteré se vydá-
vají na vlastní cestu. Kníha Joela Rubina a Rity ottens přináší skvělé
shrnutí toho, iak tato cesta v minulých uu.Íix#r'ťů-ocHvíL
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stech stranách)' který obsahu|e také informace o starších discích.
Všechny nahrávky jsou hodnoceny jednou aŽ třemi hvězdička-

mi, a obzv1ášť ufilmečn'ým počinům udě1ují editořl zvláštní oceně-
ní v podobě rozetky. Takové bodovaní můŽe vyvo1at určité námit-
ky. Pod1e mého názoru je však do značné míry ospravedlnitelné
tím, Že je hodnoceno provedení a technické paÍametry nahrávek,
nikoll hodnota nahraných hudebních děl (ta se ve svazku diskutu-
je jen okrajově a zpravidla jsou vyzdvihovány jen pozitlvní rysy
skladeb).

Zajímav ou rccenzi jednoho ze starších Penguinor{ch průvodců
napsal přispěVate1 singapurského i-zinu,,Létající kalamář"
(http://inkpot.com), Chia Han-Leon. Pod1e jeho názont je určitou
vadou průvodců jako celku nadrŽování Britům (,,the British Bias").
Han-Leon to demostruje na slbelíovské sekci. Působí pod1e něj
divně, Že Britové (napŤ. Sit Colin Davis) sklízejí pravideině nejvyšŠí
hodnocení, zalímco provedení domácích F1nů isou kritizována _
obzvlášt spadeno mají pý editoři na Paava Berglunda. Poh1ed do
sibe1iovského oddí1u recenzované ročenky však odha1í, Že takové
náŤ1cy isou moŽná poněkud hysterické. Předně, privilegium kajana
autora skladby ještě nezaručuje, Že provedení bude přesahovat kva-
1ity počinů zahraničních ko1egů. I u nás přece najdeme dirigenty,
kteŤí nastudujÍ Smetanu s menší jiskrou neŽ Mackerras. A dá1e,
porovnání |ednot1ivých hesel ukáže, Že vedle Davíse, ktenl' se na
Sibe1ia d1ouhodobě zaměřuje, jsou nejlryše hodnoceni Ashkenazy
a Karajan; a vfkony flnských dlrigentů, zv1áště Ariho Rasi1ainena
a Sakariho otama, jsou hodnoceny ve1mi qlsoko, i kdyŽ se nikdo
netváří, že by by|y Íovnou převratné. obdobné závěry podle mne
platí mutatis mutandis 1 u hese1jiných skladatelů. Neměli bychom
zapomínat ani na to, Že kniha je určena pŤedevším anglosaskému
publiku, a íe tedy bráno v úvahu i to, jak budou asi vybaveny běŽné
obchody s k1asikou v Británii, AustÍá1ii a USA. A ruku na srdce:
opravdu si někdo mys1í, Že soutěŽit s Gardinerem nebo Pinnockem
je snadné?

Kniha zajímavě otevírá perspektivu neien na samotné hudební
provedení děl, ale i na stÍategie jednotiivych nahrávacích spoiečnos-
tí. Zde stojí za zmínkt především ,,fenomén Naxos". Tato značka,
jejíŽ ptodukty by1y vŽdy o několik stupňů 1evnější neŽ t ostatních
firem, mě1a po určitou dobu pověst něčeho nevyzpytatelného.
Mnohá hodnocení v knize vŠak naznačují, Že Naxos je schopen
l'yprodukovat i spoustu kvalltní hudby _ jmenovitě připomeňme
tŤeba nahrávky oxford Cameraty pod vedením J. Summer1yho.
I přesto je vŠak lŤeba zd&taznlÍ, Že t Naxosu se opatrnost vyp1atí.
A za zmÍnkt stojí i to, Že v dnešní době, kdy se hojně diskutuje pře-
draŽenost disků a nezvládnutí obchodní strategie nahrávacích spo-
lečností tváří v tvář intetnetu, se naopak sta1o běŽným rozsáhlé
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(a Paul Czajkowski).
London 2002. XX+596 stran.

: vydávání cenných archivních nahrávek, které jsou prodávány doslo-
: ya Za babku (čímŽ spadají do kategorie BB _ ,,Super-Batgain"1 sva-
: zekloÍsŽ uŽitečně 1nformuje i o cenách disků). Autoři proto pozna-
, menávají, Že určitá část nahrávek |e paradoxně 1evnější neŽ kdy
, dŤíve.
l Je škoda, Že kniha nehodnotí technickou stránku nahrávek
l podrobněji. občas se pÍostě spokojí s konstatováním, Že zvrk
: nahrávky ie dobný nebo špatný. K vyspě1ému posluchači ale patří
: i to, Že dokáŽe přednosti i vady těchto technických parametrů
: pojmenovat. Penguin Guide by ho moh1 formovat i tím' Že by ho
: soustavněji upozorňoval na rozmanité aspekty provedení, a to
, pomocí co moŽná nejpřesněji voleného slovníku.
, Ceského Čtenáře asi napadne, jak se autoří lryrovna1i s nástraha-
, mi českého pravopisu. Rek1 bych, Že sved1i pocilvý boj, a1e vysledek
: j'e tak padesát na padesát. Asi nejhůře dopadi skladate1 Miloš
, Stédroň (na s. l24 pÍekŤIěn na ,,stědÍ-"), Magdalena KoŽená
, (občas téŽ ,,Kozena" nebo dokonce ,,Kozěna") je jednou vydávána
, za S1ovenku (s' 273), přestoŽe jinde ]e její původ udán správně (s'

: 174); útěchou je však to, Že o jeíím talentu se hovoří jen v superla-
l tivech. Důvod některých nepřesností se ale pochopít dá _ např.

; Kubelík ve své emigraci zÍejmě pouŽíval verzi ,,Kubeiik" (dtto pro
, Zdeika ,,Macala" a da1ší), a ploto se v knize důsledně setkáme
: s touto verzí jeho jména. Narazíme ďe bohuŽel i na to, Že Má vlast
, obsahuje ,,Sátku", a na řadu da1ších drobných nepříjemností,
: ieiichž v,Íčet Však nemá smysl. Jen dodávám, že pŤestože jsem hlav-
: ní svazek průvodce, lrydaný 1oni, nepročetl ce|ý, zdá se, Že |e přece

' jen redigován o něco peč1ivěji. Editoři přitom mají dvě moŽné cesťy,
, jak se podobných nedostatků VyvaÍovat: buď pravopis peč1ivěji
, zkontrolovat' nebo úp1ně rezigrrovat na českou interpunkci.
I ZbWá oIázka, jak svazek rozumně lryuŽívat. DtieŽIté je všímat sl
i toho, co přesně recenzentí hodnotí _ někomu třeba vůbec nevadí,
, Že je nahrávka nedokonale remasterována , kdyŽ ji dokonale prove-

' d1 jeho ob1íbený dirigent (atd.). V rámci takto udaných kritétií je
l však příručka ve1ice spoiehlivá. S mnoha úsudky budou souh1aslt
, asl téměř všichni, namátkou s twzením, Že Rostropovičova nahráv-
, ka Bachových suit pro vio1once11o zůstává nepřekonanou, nebo
: s názotem, Že v osobě Andrewa Manzea naš1a Blberova hous1ová
: twoba svého vrcholného interpreta. obecně řečeno, autoŤi to1erují
, i velmi netradiční pŤístupy k interpretaci skladeb, ale zdá se, Že
, jejich tolerance má jasné meze _ tako\ryÍ Glenn Gould uŽ je pro ně

: pří1lš excentrick1i. Mi1ovníkům si1ně idiosynkaticlcých přístupů tedy
: svazek doporučit nelze, a1e všichnl ostatní zde nepochybně najdou
, odpověď na většinu otázek a svazek jim otevře cestu k cenným
, objevům'
, Na knize je pozoruhodné to, Že nejen informuje a hodnotí, a1e

, intenzivně navozuje touhu poznávat nové hudební svěý nebo srov-
, návat nové verze nahrávek s těmi iiŽ prověřenými. Han-Leon
, v závěru své úvahy vyčílá rccenzentovi 1istu Dai1y Telegraph, Že

, příručku označil za Bib1i sběratele CD. Mně však tento návrh přijde
, ýstlžný. VŽdyt kdo znásvěŤÍvšemu, co je psáno v B'l'ď'o*uo*
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the matthew heÍbeřt big band:
goodbye swingtime

Accidental Records.

Co jsme si nadrobili, to si musíme sníst. Tak
dlouho jsme v HlS Voice odkládali zmínky
o Matthewu Herbertovi, až po podnětných
albech natočil jedno naprosto nepřehlédnu-
telné. Ted'abychom ten příběh vyprávěli od
zaě,átku'

Heteronyma různých projektů čýřicetileté-
ho Brita (Radioboy, Doctor Rockit, Herbert)
mají jedno společné: spojují postupy taneční
scény s tématy a koncepty, které jim vtisknou
ýrazný, současný obsah' Zásadním momen-
tem |e ,,osobní dogma", listina PCCOM,
smlouva, kterou Herbert sám se sebou uza-
vřel. Reaguje na dobu povrchní přeinformo-
Vanosti, nabízí tvůrčí i mediální ekologii:
všechny použité zvuky musejí b1Ít původní _
bud' akustické, nebo z osobně použitých
samplů; žádné bicí automaty, Žádné ',tovární"zvuky, prodávané na trhu (třeba jako součást
elektronických nástrojů); všechny zvuky ať
jsou využity jednou, pak smazány; samozá-
soba zvukem |e dokumentována a zveřejňo-
vána (na netu); vŽdy je třeba vytvořit podmín_
ky pro vstup náhody do tvůrčího procesu;
organizace zvuku je prioritní část kompono-
vání. Atakdále, mnohem více na magicanda-
ccident.com.

S touto taktikou si Herbert buduje pozici
jemného a opravdu hudebního manipulátora
se zvuky z vlastních zdrojů. Vytěžil zvuky
svého domu (Around The House je skutečně
album progresivní house music), zásadní
ohlas mělo album Bodily Functions, v němž
zněla těla (kůŽe, vlasy, klouby...) jeho samé-
ho' jeho partnerky, zpěvačky Dani Siciliano,
i jejich (v době natáčeníještě nenarozeného)
dítéte: téma je pro něj vždy i zdrojem vnitřní
metaforiky písní. V době' kdy Matthewa
Herberta přizvala ke spoluprác| Bjórk (viz její
titul Vesperťlne), se uŽ připravoval vesele
podvratný projekt The Mechanics of
Destruction v převtělení jménem Radioboy'
V sólové show nastavil Herbert svou zralou
tvář: z plně hudebních pozic nabízí politická
a společenská stanoviska. Výrobky globál-
ních řetězců (hamburger od McDonalda, tre_
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nýrky Gap, noviny od Murdochova impéria,
jedna červená marlbora, kompakt s chlapec-
kou kapelou, televizor Philips...) ničí před
soustavou mikroÍonů a eÍektů, zvuky
destrukce zachycuje a strukturuje do drti-
vých, ostře gradujících skladeb.
Antiimperialistický projeK je domyšlen až po
Íázi distribuce: je zadarmo, alba se po kon-
certech rozdávď1í - anebo rozesílají, pošlete-
li oÍrankovanou obálku na adresu uvedenou
na internetu.

Asi to poslední' co by nás u elektronického
detailisty napadlo, je, že si k novému projek-
tu přizve bigband _ čýři trubky' šest saxofo-
nů, čtyři pozouny, rytmiku s klavírem. Na
Goodbye Swingtime se však sama kapela
stala hudebním nástrojem: hraje _ a paralel_
ně se stává zdrojem zvuku pro digitální zpra-
cování, existu|e tu vcelku a zároveň je oblo-
žená vlastními dekonstruovanými Íragmenty.
,,Zvuk bigbandu" je tu vnímán široce: muzi-
kanti hrají i na stojany, na své partitury,
naprázdno uvádějí do chodu mechaniku
svých nástrojů.

Je tu však ještě druhá zvuková hemisféra:
proti říši hudby jen stojí skutečný svět se
svými neignorovatelnými tématy. Swingové
orchestry si většinou spojujeme s hudbou pří-
jemně únikovou: tady je tematizována neudr-
Žitelnost takové pop_pohody' Na celém albu
znějí knihy (ne texty, je|ich matérie)' které
Herbert pokládá za prioritní (pochopitelně
Noam Chomsky' aktuální Stupid White Men
kontÍoverzního Íilmaře Michaela Moorea;
seznamem doporučené četby popsali přítom_
ní muzikanti celou plochu disku). V hudební
nástroje byly proměněny novinové ýstřiŽky
textů k válce v lráku. Pro The Many And The
Few hledal Herbert způsob, jak nechat zaznÍt
milióny lidí najednou: jeho známí po celém
světě pustili ze schodů lokální teleÍonní
seznamy, pády se staly rytmickým základem.
The Three }V's tematizuje internet: zní tu vzni-
kání a tištění stránek Wvw.soaw,org, monito-
rujících spojení USA s diktátorskými vojen-
skými reŽimy JiŽní Ameriky' To vše ve
prospěch písní: znepoko|ivé obrazné texty
zpívají Dani Siciliano, Arto Lindsay, Jamie
Lidell (viz reportáž z festivalu Sónar v tomto
ěísle)' Tam' kde dvě vokalistky playbackem
fuoří dvanáctihlasý sbor, se pofurzuje nedáv-
né Herbertovo vyznání'. obdivuje Kabaret,
myslí na to, že by měl být napsán současný
politický muzikál. od něj takový plán nezní
trapně.

Soukromý tip: toto album bude zanedlou-
ho označováno (těmi médii, která o něm
chtějí vědět) za desku roku 2003. Herbert
postavil vejce staré hudby na špičku. Skvěle
spojil zavedené a aktuální zvukové kódy pro
hudbu nejen novou, ale i vystihu|ící dnešek.
Na ní vystavěl angaŽované umění, iež chce
dostát oběma slovům svého pojmenování.

P.S., z bookletu: ,,Accidental Records
a Matthew Herbert nemají Žádné reklamní
suvenýry. Pokud byste chtěli triko' tašku'
hrnek, podložku pod myš nebo tuŽku s naši-
mi jmény' nezdráhejte se Vyrobit si je sami."

P.P.S.: Around The House či Bodily
Functions vyšly u německého vydavatelství
K7!, u nás je distribuuje BMG. Recenzované
album, stejně jako další Herbertovu tvorbu,
lze získat přes magicandaccident.com, v cizi_
ně pak v běŽném prodeji. PAVEL KLUSAK

vladimír meřta!
drobné Iži (í986-1987l
Sony Music Bonton Slovakia.

Sedmý titul Mertových ,,vybraných spisů" _
neboť při jeho chrlivosti i nevyrovnanosti
u něho nic nemůže bý deÍinitivně ,,sebráno"
- dostal název podle stejnojmenné písně,
jedné z třinácti, které album obsahuje.

Vyvřely v polovině osmdesátých let, kdy se
písničkář společensky radikalizoval' Na tom
měl podíl jak obecný politický vývoj (nástup
Gorbačova v Moskvě a naděje do něj vkláda-
né zouÍajícími si lidmi v Česřoslovenšku;, tak
konkrétní události, které se týkaly MeÍty
samotného. K jedné takové scéně došlo
v roce 1986 na Portě: hudebník nesměl na
festivalu koncertovat, takŽe zahrál jen tak,
neorganizovaně, před branami festivalu. Celý
ten pateticko-nedůstojný výjev,,popisuje"
v Ante portas.

Byly to MeÍtu umělecky šťastné časy' jak
můžeme usoudit ne'jen z poslechu desky,
nýbrŽi z dovětků, které protagonista nyní při-
pojuje pod písňové te)dy V bookletech. Kromě
uŽitečných inÍormací o motivech vzniku pří_
slušné skladby totiŽ Merta do oněch pozná_
mek vpravuje komentáře o tehdejší i součas-
né době. Nepřímo v nich dává odpověd', proč
ve svých polistopadových písních nenašel
adekvátní odpověd'na výzvy nové situace.
,'Kdo mohl tušit, že nade|de éra velkých lží
a takové drobné detaily jako věrnost sama
sobě zůstane pozůstatkem minulé éry? Velké
lži malé doby byly menší, nežli počínající
malé lŽi doby velké,'' připojil moŽná eÍektní,
ale lacinou, t47znamově vágní charakteristiku
rozdílů minulé a současné doby.

Merta (ročník 1947) byl tehdy v závěrečné
fázi vrcholu svých písničkářských sil _ vrcho-
lu, jenŽ měl dlouhé trvání. Umělcův eruptivní
naturel se potkával s něěím, co jej _ kromě
dostatku osobní energie - paradoxně vyživo-
valo, co mu dávalo křídla, schopnost vystih_
nout a oslovit. Utkával se s realitou' Kerá jej
ždímala, a on jí to v písních vracel, aniŽ jí to
chtěl či uměl vpálit přímo do očí. Spílal jí'
vysmÍval se jí' bál se jí; většinu vzteku, hrdos-
ti, strachu či touhy opsal metaÍorami, tvrdé
jádro sdělení omalovával ochranným zbarve-
ním košatých slov. Dopouštěl se, akurátně
Vzato, ,,drobných lží'', které ovšem ještě
v těch samých nebo v jiných písních _ opět
,,opisem" - reÍlektoval. Bylo to u něho sloŽité,
ale plodné.

Kdo ty písně slýchával v letech, kdy vznika-
ly, vrací se mu nad nynější remasterovanou
edicí atmosÍéra osmdesátýc! let velmi inten_
zivně. Ale zjišťuje také, Žé Žárovka samoty,
Kecy, Poslední varování, Praha magická,
Gerda Gerda ěi Láska žehem mají co řícI
i dnes' bý četné příčiny |ejich vzniku pominu-
ly a jejich sdělení je uŽ o něčem jiném.
otázkou však je, zda tento náhled není gene-
rační a zda Mertova tvorba oslovuje ještě
někoho dalšího než jen někdejší ''příméúčastníky". ostatně nový přírůstek do uměl-
cových albových vzpomínek může být dob-
rou záminkou k diskusi o důleŽitých věcech:
co je a co není pravda v umění, jak se z intim-
ních témat stáVají témata politická - a nao_
pak, co tady z osmdesáých let zůstává a co
pomíjí a proč.

NemůŽe být sporu o tom, Že vytrvalost,
s níŽ Alexander Soldán mertovskou sérii při-
pravuje, zasluhuje uznání. Ale stejně tak
bohuŽel nemůŽe být sporu o tom, že s infor-
mační řídkostí to slovenský editor přehání.
Nelze věřit, že u Žádné z osmi fotograÍií
v bookletu nebylo možné zjistit autorství (uve-
deno: ,,Foto archív V. Mertu"); je téměř jisté'
že například snímek na první dvoustraně pří-
lohy, exponovaný 29. července 1989 na
hradě Pecka, je od Bohdana Holomíěka. Dále
schází údaj, jaké nahrávky že to vlastně byly
remasterovány, kdy a kde byly pořízeny.
V ediční poznámce měla být rovněž vzpome-
nuta LP z roku '1989 Vladimír Merta 1 a 2,
obsahující celkem 19 písní' z nichž tři se
nacházeií na Drobných lžích _ ovšem v jiném
provedení. Ta dvě pantonská alba produko-
val a komentáři doprovodil Ladislav Kantor.
Na konci druhého z těchto textů v lednu 1989
napsal: ,,obávám se, že po mé generaci toho



moc nezbyde. Tuny vypitých lahví, statisíce
soukromých debaklů, milióny kaŽdodenních
zbabělostí, hra na ý imaginární oNl, kteří vše
zavinili, jako bychom snad ani nežili a byli jen
tenisovými diváky nevypočitatelného nebo
předem daného pohybu kyvadla dějin v té
ochromující hře zmaru' Asi toho po nás moc
nezbyde. Věřím' že Merta ano, neboť je pro
mě jedním z málem vyhynulého druhu lidí,
kterým se říká občan'" JosÉF OHUOHMA

detail' Za vřelé doporučení nestojí jen 6' ale
celý Supersilent: je přo mě jedním z důvodů,
proč vážit cestu na letošní festival v rakous_
kém SaalÍeldenu. Takhle dnes spontánně
jamují muzikanti (nikoli nejmladší, spíš střední
generace) v zemi otevřené světovým kultur-
ním vlivům, s živým hudebním provozem
a průběžnou podporou. Nebylo by marné
projít si pár českých klubových jam-session,
ať se něco dovíme o míře zpoŽdění, kterou
máme za |inými Evropany. PAVEL KLUSAK

prvků s jinými vlivy dnešního světa. Desáté
narozeniny Masady jsou pro Johna Zorna
důvodem k vydání několika výročních alb.
Prvním z řady je Masada Guitars, která přináší
realizované úpravy tří kytaristů Zornova
hudebního okruhu _ Billa Frisella, Marka
Ribota a Tima Sparkse.

Samotné uchopení Zornových témat je
Velice odlišné _ v sousedství nalezneme tra-
diční a harmonické podání písní, ale i Velmi
divokou a volnou hru Billa Frisella (tak jak jej
z vlastnÍch alb již dlouho neznáme). Frisell,
Ribot i Sparks jsou hudebníky značné pro-
měnlivosti, s neustálou touhou vykračovat dál
za prozkoumaný horizont, což je jeden z nej-
signiÍikantnějších momentů newyorského
downtownu. odlišnost jejich pojetí nám znač-
ně problematizuie Zornovo autorství alba,
vyvolává otázku, kde se nachází hranice
Zornovy předlohy a kde začíná vlastní hráč-
ská invence a interpretace. Hudba jako obraz
světa v Živé a rychlé proměně' Hudba jako
médium mísící velmi svobodně žánry, rŮzné
hudební vzory ajazyky, bez Vyznačení pÍefe-
rence. A John Zorn jako demiurg, představu-
jící jednu z centralizujících bytostí nadměrné
invence i produkce. Jeho způsob vydávání
hudebních záznamŮ nemá příliš daleko
k autorským deníkům, |ejichž kvalita je ze
značné části překvapivě vysoká. To lze říci
i o vydavatelské frekvenci: ne všechny projek-
ý bývajízajímavé, ovšem jako prostor k obje-
vování nového funguií spolehlivě.

Velice zajímavá je zde strategie Zornova
podpisu pod různými nahrávkami, neboť pod-
pis' kteryi je vždy založen na rozpoznatelném
a neměnném opakování, zde zlrácí svojí ele-
mentární identitu. To' co činí podpis podpisem,
je jednota a věrohodnost podpisující osoby. Je
jisté' Že hudba produkovaná osobou nesoucí
jméno John Zorn, musí mít označení jejího
původce. Představme si však hypotetickou
situaci, Že autor zmizí, jeho jméno bude navŽdy
zapomenuto a ze všech jeho alb bude navždy
vymazáno jeho jméno' Zorn je osobou takové-
ho tvůrčího rozpětí a proměny, že bychom
z hlediska jisté klasiÍikace a kategorizace měli
s autorsfuím značný problém. Právě zde se
nalézá obrovská originalita Johna Zorna,
postavy zároveň sedící na mnoha Židlích,
jejichŽ jednota iiž dávno patří minulosti. Při
poslechu mnoha alb vyvstává otazka - je John
Zorn skutečná postava' anebo emblém mno-
hosti a prchavosti? Je jeho podpis věrohodný?
Není náhodou jen znakem, chimérou, fanto-
mem? Není simulakrem? odpověd' je a bude
nejasná. Ano i ne. V tom je síla podpisu jména
John Zorn, které bude vždy o deset kroků
napřed' napřed i před naší otázkou. Neboť to,
coZorn sqim podpisem stvrzuje, není jednota
a rozpoznatelnost, ale pohyb, hledánía nejisto-
ta, nabourávající náš stávající horizont očeká_
vání, LUKAS JlRlcKA

bronius kutaviěius:

o"diL""1Y;

Pro posluchače, kteří sledují tvorbu
Broniuse Kutavičiuse, bude jeho zatím
poslední dokončená skladba zřejmě překva-
pením. Litevský ,,klasik soudobé hudby"'
známý svým svébytným přístupem k výběru
syŽetů, formám, instrumentaci apod., se totiŽ
tentokrát nechal zlákat nabídkou komise
Vilniuského festivalu k napsání velké opery.
Dvouaktový opus Lokys (Medvěd) z roku
2000 sice není prvním Kutavičiusoým exkur-
zem do operního Žánru - předcházely mu
dětská opera Kaulo senis ant geležinio kalno
(Kostěný stařec na železné hoře' 1976)
a opera-poéma Strazdas žalias paukštis
(Drozd zelený pták' 1981) -, nicméně teprve
tento lze označit jako skutečné operní dílo

supeÍsilent:
6

Rune GrammoÍonl2HP'

Norsko je v současnosti možná nejzajímavěj-
ší stát Evropy, co se týče nastupující hudební
generace a styloých posunů, které s sebou
přináší. Zámérně se vyhýbáme bližšímu
pojmenování scény: vŽdyť muzikanti kolem
vydavatelstvÍ Jazzland, Smalltown Super-
sound či Rune Grammofon navazují svou
syntézou na jazz, nezávislé beatové hraní,
novou hudbu i sound-art a multimediální kon-
ceptualismus. Nikoli bud', anebo: najednou.

o značce Rune Grammofon jsme v HlS
Voiceu reÍerovali opakovaně, vyhýbali jsme
se však zatím středobodu a nejúspěšnější
poloŽce jejího katalogu. Kvartet, který nikdy
nezkouší a schází se jen při Živém a studio-
vém hraní, vytvořili zkušení hudebníci v roce
'1997. Debutové trojalbum (!) prověřilo poten-
ciál jejich atypické spolupráce. Trumpetista
Arve Henriksen, bubeník Jarle Vespestad,
a multiinstrumentalista Stále Stórlokken, jsou

:přítomni Živým hraním. Ctvrtým členem je
producent Helge Sten alias Deathprod, jemuž
se všechen zvuk sbíhá pod rukama, aby tu
s toutéž spontaneitou improvizovaného
,,hraní" podléhal elektronickým modulacím.
Deathprod svou funkci Ve skupině pojmeno-
vává ,,audio virus".

Asociativní proud hudby Supersilent může
vést téměř kudykoli, cosi už bylo naznačeno.
Kvartet je jalo/misi Grateful Dead éry digitálních
jam session. Už na předchozích albech do
sebe suverénně prolínal jazzovou zběhlost
s mechaniclqÍmi rytmy (breakbeat, house, tran-
ce), obecně pokládanými za primitivní; nároč-
nost témbrové hudby a sytou hlučnost industri-
álního rocku; charakteristický dyšný tón
Henriksenovy trubky a extrémní Írekvence syn-
tetizovaných zvuků. Schazí-|i tu nějaký vliv, pak
je to minimalismus: zde se všechno valí dál
a dál' ýpichý je silný tah, vitální a sebevědomý
zvuk, ,,ručn[ práce" manicky zauja\ich spřízně_
ných duší. Cím dál uiraznější úspěch (byli hlav-
ními hvězdami letošního Íestivalu norské sou-
časné scény v Londýně) znamená, že tu je čím
dál víc publika, jež dokéůe v předkládaném sly-
šet souvislost s jednotným zaujetím. Se
Supersilent přišli hráči dravě operující jak
s tóny, tak s čistě zvukor4imi vlastnostmi'

Předchozí album 5 bylo sestříhané z desí-
tek hodin koncertních záznamŮ, toto Vznikalo
Ve studiu. Coby kontrast se tu objevují nejpří-
stupnější momenty za všechna dosavadní
alba, hlavně garbarkovská kreace trubky
coby osa skladby 6.2 (katalogová čísla místo
názvů uplatňuje Supersilent od počátku). To
je ale vedle nákladu celkového novátorství

r h e i nrerco llll,tJli:i:
Nonesuch Records.

-"""i:T"?ťjlj
Tzadik.

The lntercontinenťals přímo navazují na
Frisellovu předchozí produkci a nijak zvlášť
nevykračují od vytyčené trasy, což ovšem
neznamená, že je album nezajímavé' Nápady
roaníjíve velké instrumentální i hráčské barev_
nosti, a to nejen díky širšÍmu obsazení, ale
i uŽitím mnoha citací z hudby celého světa.
Vedle sebe se střetává hledání emblematic-
kého zvuku Ameriky, coŽ Ve Frisellově podání
představuje kombinaci country, folku, jazzu
a lehce i rocku' Výsledek se pohybuje často
na hranici líbivosti a kýče' ale nápady se zde
nešetří' K|íčovým rysem (a moŽná i tvůrčím
principem) alba je silné tíhnutí k nejrůznějším
citacím, aluzím a Vsuvkám, a jejich vsazení do
kontextu tradice americké hudby: přistupují
k ní prvky hudby indické, balkánské, různých
aÍrických bicích nástrojů a houslí. Na ty tu
hraje,,post-klezmerská" Jenny Scheinmann
(viz sólové album u Tzadiku), jinou osobností
je brazilský kytarista a písničkář Vinicius
Cantuária (spoluhráč Arta Lindsaye či Laurie
Andersonové tu i zpívá), místo tu má make-
donský loutnista, americký steel-kytarista
i africký hráč na perkuse' Ne všude hrají
všichni, ale je to album sextetu, jenž se poku-
sil nastolit těsné spojení a stát se _ byť pro
jeden projekt * kompaktním tělesem.

Titul lhe lntercontinentals je paradoxní,
můŽe být čten s důvěrou i ironicky. Vlivy
z jiných kontinentů zde nepřebdejí schéma
hudby americké, ale spíš jsou citliými spolu-
hráči, kteří se vzájemně poslouchají, částeč-
ně zbavení toho, co je právě jako tradiční
deÍinuje. Hranice jednotlir4ich žánrů se stírají
a jejich nové vytyčení je vŽdy postaveno na
rovnocenné dialogické komunikaci hudebni
ků s patronátem Frisellovy kytary. Proklamo-
vaná interkontinentálnost celého alba je čitel-
ná převáŽně z pozice tradice.

Právě před deseti lety začal John Zorn uvá-
dět řadu skladeb Masada: nejprve se stejno-
jmenným kvartetem (tj' s Davem Douglasem,
Joeyem Baronem a Gregem Cohenem), pak
i v Úpravách pro strunné trio a dalších obsa-
zeních' Zorn dVě stovky skladeb koncipoval
jako Židovskou hudbu pro příští generace,
přebíjející trauma holocaustu perspektivním
pohledem a plodným spojením židovských
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v tradičním slova smyslu.
Předlohou libreta, jehoŽ autorkou je exilo-

vá spisovatelka A. M. Sluckaité-Jarušiené, se
stala krátká stejnojmenná novela z roku 1869
francouzského romantického literáta Prospe-
ra Mériméa' Mérimée, kteý si pro svá témata
s oblibou chodil do exotičtějších prostředí, tu
chápe venkovskou litevskou šlechtu (v deva-
tenáctém století litevská šlechta Žila pouze
mimo velká města) jako periferii civilizace. Na
pozadí děsivého příběhu pak řeší konflikt
mezi civilizací a barbarstvím (či přesněji -

pozůstatky pohanství)' Autoři opery tento
konÍlikt naznačili jen letmo' Mnohem více se
soustředili na psychologizované postiŽení lid-
ských vášní, citů, emocí a _jak také u Kuta-
vičiuse jinak _na symbolizovanou aktualizaci
histoÍie a mytologie Litvy a Pruska.

Děj je zasazen do prostředí šlechtického
dvora obklopeného temnými žemaitskými
lesy. Prolínají se v něm dvě linie světa: reálná
a nereálná, které |sou suplovány jednotliými
postavami. Do první bychom mohli zařadit
ProÍesora z Královce, Doktora a Maršála,
druháje zastoupena Jednookou stařenou. Na
pomyslné symbolické hranici obou linií pak
stojí všechny ostatní osoby: stará Hraběnka'
sluha Pranciškus, hrabě semeta (včetně jeho
Dvojníka v zrcadle) a jeho snoubenka Julija'
Základní.dějová osa opery se zdá být relativně
prostá: Semeta, napůl člověk a napůl zvíře,
Keý není schopen dávat lásku a zároveň saje
krev, zakousne o svatební noci svou snouben-
ku, a poté zastřelen Vlastní matkou padá
k zemi zakrýván medvědí koŽešinou. Kolem
této osy je však rozehrána celá řada ,,a...",
,,ale'.." atd., jeŽbýua'í mnohdy jen naznačeny
a záměrně nedopovězeny. Bohatě se v opeře
upJatňuje detailní symbolika, např. žluý oheň
v Semetových očích či popel v hrnci (před-
zvěsti smrti), polarizace-bílé a rudé barvy (ak
hrůzostrašně zní např. Semetova slova o Julii:
,,Fascinuje mě její bílá kůŽe. KdyŽ pije ěervené
víno, vidÍm, jak jí teče pod kůŽí, jak v žilách
pulsuje krev. Horká a sladká."). Medvědí
kožešina visí na scéně, nicméně i na nahrávce
je iejí duch neustále přÍtomen.

Hudebně dramatické zpracování Lokyse
představuje celkem vědomé navázání na
wagnerovskou ideu Gesamkunstwerku. celá
opera plyne téměř bez přerušení jako hutný
hudební tok, v němž nenajdeme Žádné árie,
ale jen recitativy či kratší ariosa. Kutavičius
často pracuje s leitmotivy (např. temnými
akordy v hlubokých polohách dechů ze
samotného úvodu, do nichž sbor zpÍvá ,,Jdu
tu d'ábel-skou duši vyhnat...", je připraven
i dialog Semety se svým Dvojníkem apod.).
Zcela nezaměnitelným ovšem zůstává
Kutavičiusův rukopis, tmelící hudební materiál
nejrůznějšÍch epoch, žánrů i teritorií do vyšší
ho celku. Stejně jako ve většině jeho před-
chozích skladeb i zde nalézáme inspiraci
litevskými lidovými písněmi (kromě polyfon-
ních sutartinés tentokrát slyšíme i písně
z okolí Klajpédy jako znak regionálního kolo-
ritu). Vedle nich jsou v Lokysovi uplatněny ve
stylizované podobě také protestantský cho-
rál, barokní operní recitativ či polonéza.
Smysl pro dramaticky gradovanou koncentra-
ci výrazu je na něKeých místech až obdihu-
vodný. Jeden příklad za všechny: v 1 1 ' scéně
1. jednání vítá Julija hosty, Kromě Profesora
přichází také její snoubenec _ samozřejmě se
svým neodmyslitelným Dvojníkem. Na pozadí
celého dění pak sbor ostře rytmizuje a cres-
cendem stupňuje litevské přísloví ,,Meška su
lokiu abu labu tokiu" (litevská slova meška
i lokys označují medvěda, volně tedy přelože-
no: medvěd jako medvěd, oba jsou stejní).

Záznam opery, který vychází v podobě
dvojalba na značce finské Íirmy ondine, a to
v obsazení, jeŽ účinkovalo při nadšeně přijaté
premiéře v roce 2000 na prknech Litevského
národního divadla opery a baletu ve Vilniusu,
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působí velice svěŽe i bez vizuálního vjemu.
Lot<ysem Kutavičius zcela osobitě a přesvěd_
čivě sám za sebe odpověděl na otázku, zda
je či není velká opera jiŽ mrtuým žánrem. Co
si o silných současných operách, jako je tato'
asi myslí dramaturgie českých operních
domů? Slyšet jejich ýmluvy.pto odmítnutí by
nebylo nezajímavé. V|TEZSLAV M|KES

Íarmers manual:
Íla

DVD/Mego.

Vstoupí-li toto DVD do historie, pak přede-
vším proto, že |e hudebním albem, trvajícím
skoro čtyři dny. Enfants terribles čili příšerné
děti _ nejen rakouské _ nové elektronické
scény tu vesele vyuŽily možnosti média DVD-
RoM: na disk standardní podoby vyplivly veš-
keý svůj archiv, svědectví slovem i obrazem
o prvních sedmi letech existence. odtud také
titul: r/a = recent live archive, archív nedáv-
ných koncertů.

V praxi to vypadá tak, že po vložení disku
do počÍtače se uŽivatel dostane k chronologii
vystoupení od premiéry (říjen 1995 v rámci
prvního ročníku vídeňského festivalu
PhonotaKik) až po květen 2002. }{aždá peÍor-
mance je dokumentována s vervou lehce
nepořádných grafomanů: zvukov1i záznam,
vlastní digitální fotograÍie, reprodukce progra-
mu a letáků, přenesené internetové stránky
z akcí, občas i následné recenze z tisku.
Farmers Manual výjimečně dokumentují
i účast druhých na společných vystoupeních,
proto lze po cestách mezi desÍtkami souborů
narazit i na kolegy z digitální scény: Kaffe
Matthews, Pure, General Magic, Russell
Haswell, Voice Crack, Pan Sonic, Kein Babel...
Z technologie tu čiší šibalská radost Bratrsfua
kočičí pracky, je znát, Že tuhle kroniku si neo-
džili žádní sucharští programátoři, ale spíš
následníci živelných undergroundornf'ch kapel,
spalujících svoje životy jako neustálý další
zdroj inspirace. Z dokumentu lze vyčíst hodně:
jak postupovala invaze' jak se čistil sýl' kdy se
začalo jezdit do Japonska, kdy přišly koncerty
v Kunsthausech a místech á la Centre
Pompidou, jak samozřejmé je pro tuto hudbu
nacházet mimořádné podmínky k vystupování
_ ať uŽ v mnohahodinou/ch setech, anebo na
několika míjejících se lodích.'.

můžeme stát podvratnými hudebníky, kombi-
novat a zkoušet, zda bychom to muzikantŮm
vylepšili nebo zbortili.

V době, kdy velké Íirmy rozpoutávají hyste_
rii kolem vlastnictví hudby, učinili bystří
a akční Farmers Manual akt hodný uznáni.
veškeý obsah DVD je k dispozici i na interne_
tu. Stránky s adresou http://rla.web.fm uŽ
dokonce obsahují i další, průběŽně doplňova-
ný materiál: jako šnek se zavinulo do sebe
poté, co přibyla dokumentace křtu samotné-
ho DVD, obsahující kompletní reprodukci rla
(v průběhu pěti dnů). Toto je prostě dílo inter-
netového věku, intertextová skládačka, o níŽ
těŽko někdy prohlásit, Že je kompletní. Pokud
vás ovšem láká mít konkrétnÍ přelomové
médium rla, s nímŽ si lze koneckonců užívat
dlouho a dlouho, zde je kontaktní adrega
vydavatele:wvvw.mego.at. PAVELKLUSAK

ghazal!

'n" l3iil
Kdo pravidelně sleduje produkci vydavatelsfuí
ECM, ví, že mimoevropská hudba se zde nej-
častěji objevuje v nejrůznějších fúzích a pro-
lnutích. Tentokrát se ovšem dostáváme na
půdu Žánrově čistou. Pokud bychom snad
chtěli mluvit o fúzi, pak je to fúze, která má
kořeny kdesi v sedmnáctém století. V té době
se spojily tradice indických a perských hudeb-
níků a vznikl ghazal. To je hudební a také bás-
nická forma, dodnes v lndii velice populární.
V roce 1997 se setkal íránský (tedy perský)
skladatel a hráč na kemanče (blízkovýchodní
bratranec houslí) Kayan Kalhor a zpěvák
a hráč na sitár Shujaat Husain Khan z lndie.

Nejde o neznámájména. Kalhorovu sklad-
bu zařadil na svou desku např. Kronos
Quartet, Husain Khan představuje sedmou
generaci v nepřerušené linii hudebnické rodi-
ny a v současné době vyučuje na Univerzitě
v Los Angeles. Z jejich setkání vznikl soubor _
příhodně nazvaný Ghazal. Na novém albu
The Rain je doprovází o generaci mladší hráč
na tabla sandeep Das. Nahrávka zachycuje
předloňský koncert trojice a obsahuje tři
skladby. Jedná se vlastně o improvizace,
ovšem tento pojem zde znamená něco jiného
neŽv iazzu' Gazel (jak zní český ekvivalent
vyrazu ghazal) jako básnická Íorma má velice
přísnou Íormu, s níž kontrastuje okruh námě-
tů: milostné texty s mystickým nádechem.
Stejně tak hudební sloŽka se řídí mnoha pra-
vidly, přičemž výsledkem je velice strhující
a dynamická hudba. Základem je vždy jedna
tónová řada (perské mody a indické rágy
mají rŮzná jména, jsou si ovšem velice
podobné) _ ve všech třech případech je
základním tónem D. Všichni hudebníci platí
za mistry svých nástrojů a jsou dokonale
sehraní. Postupně tak v kďdé skladbě vzniká
řetěz dialogů a imitací v gradu|ícím tempu.

V lndii i v arabském kulturním okruhu má
tato hudba pozici vysokého umění _ tedy
ekvivalent toho, co se vyučuje třeba
v Cechách na HAMU. Navzdory tomu však
dokáže oslovit posluchače bpzprostřednosjí
a emotivností. MATEJ KRATocHVlL

Digitální řádění trojice (na počátku pětice)
rakouských mlad'ochů má své silnější oka-
mŽiky, celkově mu však chybí zaostření. Na
počátku lze s|yšet revoltu hlukem, příbuznou
s punkem, noisem i pekelnými rave party,

iejichŽ ozvěnu jsem snad slýchal v praŽském
porevolučním klubu U zouÍalců v Celetné.
Postupně se FM víc nořili do postupů (a klišé)
nové digitální scény: přestože jsou navzájem
osobití, pár jich tvůrci kolem Vydavatelství
Mego (Pita, Hecker, FM, General Magic) sdí-
lejí _ či přinejmenším sdíleli v počátečních
leiech svého ,,hnutí". Dobré je, Že Iejich
improvizace skrze čistý digitální zvuk (často
výrazné operující se stereem) si lze otevřít
v tolika oknech, kolik jich váš počítač najed-
nou zvukově utáhne: i my se tak na chvíli



dub tractor:
moře oř less mono

Ciý Centre offices.

kpt.michi.gan:
o'"'%$L:řf.l

chlorgeschlecht:
""í::Í

Třikrát na téma-od kytary k myši, a přitom
pokaŽdé jinak. Ctvrtý sólopočin kodaňského
Anderse Remmera _ |inak také člena spolků
Future 3 a system (s výtečnou deskou na
značce -scape) _ dovádí úsilí o ulvar jednoli-
té kaše z elektronických mikrozvuků a akustic-
kých prvků k hranicím absolutní přesvědóivos-
ti, Pomalu plynoucí More or Less Mono se
přiklání k nerušivému popovému melodičnu,
autorovu minimálně upravovanou kytaru
a bas}<ytaru obtékají šumivé a echované dub-
zvuky... Výsledek voní intimitou a klidným usi
náním. Tendenci přiřadit k líbeznosti automa_
ticky i kýč Však V tomto případě nutno opustit,
poněvadž tuto variaci na chilloutovu Íúzi lze
bez podlézání označit za velmi chytrou'

Kpt' michi'gan neboli Michael Beckett má
punkovou kapelu, významně kolaboruje
s projektem Schneider TM a nejvíc si rozumí
s akustickou kytarou, jenže Player, Player
kotví v poněkud jiné sÍéře' Tedy, ač se tomu
nechce věřit, na jeho počátku stála opravdu
kýara, jenŽe nánosy eliminací, distorzí a Íilko-
vání zanechávají produkt silně abstraktní
a podivný. Na minimum okrájený ýběr sam-
plů i v1ivoj tracků si podává ruku se smyčko-
Vou konstrukcí, kterou často zanáší digitální
mikrozvuky, hluk i ,špína'' ale uvnitř se obvy_
kle dají Vystopovat fragmenty melodií a jakési
futuristické emocionality. Posluchaě zvyklý
vše dostávat přímočaře servírované nemá
šanci (až na oddychnutí přinášející závěreč-
nou, víceméně Íolkovou píseň Hey Brother),
zde je totiŽ nucen hlgdat, luštit, dešiÍrovat...
zkrátka namáhat se. Ze by si budoucí hudba
navzdory všeobecnému zpohodlňování zaklá-
dala na vysoce aktivním poslechu, kdy je pří
jemce nucen abstraktní zvukové obrazy sám
domalovávat?

Chlorgeschlecht předkládají jinou, nesnesi-
telně energickou vizi _ zdigitalizovaný extrémní
grind core plný řevu, rámusu, prskavic
a absurdna. Jen 23 minut, ale na jeden zátah
nemoŽné, protože místo i pouhého pomyšlení
na spoluúčast přichází neodkladné nutkání
k děsem poháněnému úprku.

HYNEK DEDECIUS

*::'.';"YÍ:'J.li
Touch.

Rozmanité jsou osudy těch, kteří svého času
dělali ,,chýrou pop_music'' a časem jim bylo
těsno už i v pouhé škatulce popu. Další léta
těchto odpadlíků pomáhají vy1evit, čím pro ně
Život s písňovou fuorbou byl: jdou dělat cosi
jiného, ovšem mnohdy ze stejných důvodů.
Současné dílo britského muzikanta a zvukaře
Chrise Watsona by V tomto světle bylo lichoti_
vým svědectvím o jeho letech ve skupinách
Cabaret Voltaire (1972_1981) a The HaÍler
Trio ('l981-1987). od té doby je Chris Watson
zvukařem navolné noze, cestujícím po celém
světě a zaznamenávqícím speciÍické lokace,
svět divočiny, živé bytosti celé planety. Stal
se elitním zástupcem svého oboru, často
zaměstnávaným teJevizí BBC (přírodovědné
dokumenty lypu Zivot savců, Deník velké
kočky), ale také oceněný Íestivalem Ars
Electronica v roce 2000.

Předchozí Watsonova dvě alba pro vyda_

vatelství Touch byla čistě výběrem zterén-
ních nahrávek. AŽ nyní zkouší autor se svými
úlovky manipulovat: zvukovou postprodukcí
sestavit ze zvukŮ kontinuální skladbu,
,,rekonstrukci" reálných přírodních pochodů.
Všem třem skladbám-skládačkám vymezil
přesných osmnáct minut. PokaŽdé se redu-
kuje jiný princip' ol-olool-o je zkratkou čtr-
nácti hodin v Keni, během nichž krajinu i zví-
řata zastihla silná bouře' The Laipach se
odehrává na skotské vysočině, mapuje
zklidňování a utichání krajiny od záíí k pro-
sinci, od pravidelného Života v mokřinách
k holé pláni s krákorajícími ptáky. Poslední
cesta vede časem i prostorem: Vatnajókull
sleduje deset tisíc let starou klimatickou
cestu ledových ker, vzniklých hluboko
v území islandských ledovců a plujících do
Norského moře. Hlavní pohyb je zřejmý: od
zvukově pestré a dramatické Afriky se
postupně noříme k minimalismu, dramatům
méně okázalým, nutícím k jemnějšímu rozli-
šování sluchem'

Co je příběh? Práce s realitou, výběr,
odstranění nepodstatného, podtržení
významného. Bylo by za1ímavé vědět, co
Watson všechno provedl s originály' co
v zájmu díla znásilnil. Výsledek zní logicky,
zároveň téměř podezřele přehledně. Až
manýristická čistota zvuku je korektivem, při_
pomínajícím, že posloucháme dílo lidského
zásahu. Ten lze Vystopovat i nenápadně
nabídnutými souvislostmi (hmyz v Keni je
podobně melodický jako předchozí hlasy
domorodých pastevců) či zcela výjimečnými
stopami lidí v prostředí, kde dominuje příroda
(pípání bójí' zvukařova chůze vodou). Požitek
pro smysl sluchu, který Watson nakonec
předkládá, je argument pro absolutní hudeb-
nost reality. Mnoho momentů, které tu slyší-
me, by se daly instrumentovat.

New York Times na Watsonovu adresu
napsaly: ',Naslouchejte skutečnému světu. Je
to poutavější než poslouchat většinu té
hudby, skrze niž před světem unikáme."
Leccos ze současné hudby (už od Johna
Cage) má ve svém konceptu pobídku, aby-
chom vnímavěji poslouchali reálný svět
kolem sebe' Volní improvizátoři i současná
elektroakustická scéna nabízejí modely zvuku
a souhry' jeŽ jsou paralelní s pgchody' střety,
aktivitami nehudebního světa. Radí-li se k nim
nyní Chris Watson, zní jeho dílo konkrétněji,
,,hudebněji"' než uý'še zmínéná hudba prostá
ruchů' Weaťfler Report ovšem není o nic
menší adorací reality: zvukem se opájí až
labužnicky. MůŽe se zdáIzvlášIní jít po ulici,
kde Íouká vítr, a ve sluchátkách poslouchat
vÍtr' Ten Watsonův je chycený mikroÍonem při
činu, postavený na piedestal: až se zdá, jako
bychom měli u sebe samotnou čirou ideu
větru.

Londýnský Touch se legitimuje ideou chá-
pání (a umocňování) technologie přírodou
a vice versa: Watson sem patří víc neŽ kdo
jiný. Jistě by si měl co říci s geologem a Íilo-
zoÍem Václavem Cílkem a upělcem čerpají_
cím z volné přírody Milošem Ť[iis KLUsÁK

rabih abou-khalil:
the cactus oÍ knowledge

DVD/Enja Records.

Libanonský skladatel a hráč na loutnu oud
Rabih Abou-Khalil již během své kariéry
vyzkoušel řadu způsobů, jak spojit arabskou
k|asickou hudbu s cizími vlivy v často odváž-
ných konfiguracích' Na lhe Cactus oÍ
Knowledge zůstává jeho hudební mateřština
dominantní složkou, ačko|iv z dvanácti hudeb-
níků z arabského světa pochazí jen on a hráč
na rámové bubny Nabil Khaiat' Sestava |inak
připomíná menší bigband (dvě trubky' dva
saxofony, klarinet, tuba, euÍonium a bicí)
ozvláštněný violoncellem a lesním rohem.
Hudebníci pocházejí ze Spojených států,
z Francie a ltálie a jde o jména známá z rŮz-
ných hudebních oblastí' Trumpetista Eddie
Allen hrál s Lesterem Bowiem, hráč na lesní
roh Tom Varner zase s Johnem Zornem, klari-
netista Gabriele Mirabassi se věnuje soudobé
vážné hudbě mimo jiné v souboru Musica
Negativa. ' ' (pro Všechny tu není mí:sto)'

Srovnáme-li Abou_Khalilovy kompozice
s klasickou arabskou hudbou, slyšíme jasnou
souvislost. Rytmus je proměnlivý, často se
mění v kaŽdém taktu (jako důkaz v bookletu
otištěná partitura skladby oum Said)' pod ním
však tepe (někdy jen tušený) stálý šestnácti-
nový základ. Podobně se pracuie i s aranže-
mi: ansámbl hraje dlouhé melodické pasáže
unisono nebo ,,odpovídá" sólistovi, právě tak
je tomu v tradiční hudbě. Rozdíl je především
v instrumentaci, protože arabské soubory jsou
složeny ze strunných, především smyčcouých
nástrojů' Také se na některých místech více
pracuje s vertikální, tedy harmonickou slož-
kou, která doplňuje jinak především horizon-
tální myšlení arabské hudby.

Jak v jazzu tak v arabské klasické hudbě
má důležité místo improvizace, v každém
z nich ji hudebníci chápou jinak' Arabská
improvizace má přísná pravidla a není tak
hravá jako improvizace jazzová. Na tu ovšem
dojde také, vždyť většina hudebníků má za
sebou právě iazzovou (či jazzu nějak příbuz-
nou) minulost. Ukazuje se však, Že pro vníma-
vého hudebníka není problém zabydlet se
v pravidlech jiné hudby a tak se i jazzoví hráči
umí podřídit orientálnímu hudebnímu kánonu.

Vizuální stránce (reŽie Thorsten Schútte)
vládne uměřenost. Studio, v němŽ se hraje, je
bez dekorací, pracuje se především se svět-
lem. Kamera se zaměřuje na jednotlivé hráče
a detaily nástrojů. Vše se zdá vést diváka
k tomu, aby zůstal především posluchačem.
obraz mu má jen umoŽnit lepší sledování prů-
běhu hudby a nesmí na sebe strháVat pozor-
nost' Bonus v podobě koncertního záznamu
skladby Lewinsky March ukazuje živější vari-
antu, v níž mají jednotliví sólisté více prostoru
a ýsledek se blíŽí bigbandovému hraní.

B,ývá zvykem, že se každé DVD pyšní růz-
nými doplňujícími zajímavostmi. Zde to jsou
krátké rozhovory s jednotlivými hudebníky
(kupodivu kromě hlavního strůjce) informace
o jejich hudební minulosti a pár záběrŮ ze
zákulisí. Hudba tedy má na tomto nosiči stále
hlavní slovo. Jediným prvkem, který od ní
můŽe odvést pozornost je poetická povídka
Gamala Ghitany otištěná v bo-okletu.

MATEJ KRATOCHVIL

michal kořán:
poslední věci anděla

NM Code.

Poslední Kořánovo album je u/běrem z hudby
k divadelní hře Miloše Karáska Perón (Hledání
identiý) a bylo nahráno současnou sestavou
Richter Bandu (Pavel Richter, Michal Kořán'
Bharata Rajnošek)' V jedné skladbě hostuje
ondřej Smeykal na snižcové PVC didjeridoo.

Hrs volcE/ 3't



Autor hudby Kořán je jediný' kdo účinkuje
ve všech skladbách. Mnohé si vystačí pouze
s jeho samplerem, klávesami a ruchy a nesou
se v líně plynoucích nižších polohách.
Jedním zýrazných znaků alba je určitá rozo-
střenost jednotlivých stop a jen sporadický
výskyt smyček. ob'ieví-li se, jsou i nadále
zpracovány a spíše neŽ rytmický tep skladby
obstarávají její pravidelný dech. Příkladem
mohou bý Vězni vlastní nehybnosti s rozváŽ-
ným nástupem romantizujícícho flétnového
samplu (vzdálený ples v opeře?), který vždy
na okamžik zakryje bublající hladinu elektro-
nických šumů. Plíživá Kornel a Vincent jediná
obsahuje útržek divadelního dialogu. V celko-
vém mixu je utlumený tak, abychom porozu-
měli většině textu a mohli si vychutnat jeho
jazykoý půvab, ale zároveň měli prostor pro
domýšlení nejen jeho samého, ale Vlastně
celého textu představení. Jedinými indiciemi
nám budiž zmíněná skladba, fragment
Kornelova monologu na obalu a jeho obrazo-
va uprava.

Tam, kde se nástrojů chopí všichni zúčast-
nění, získává rleditativní nálada alba další roz-
měr - hravost. Uvodní NeÚprosné světlo pomá-
ní (paft 1) postraší několika tichými údery, aby
v ní jako hlavní nositel rytmu nakonec převďo-
valo echo. Richter si ve svém kytarovém moti_
vu rovným dílem bere od Roberta Frippa
a Davida Gilmoura a celá skladba je asi tím
zvukově nejmohutnějším, co nám pánové
předloží. Druhá a třetí čásI Neúprosného světla
jsou kratší a zvukově úsporněiší.

Překvapením pro mě byl sebevrah. Richter
zde obsluhuje kytaru, basu a elektrické per-
kuse, z kteréžto kombinace vytěŽí temnou
basovou stopu téměř bez náznakŮ opaková-
ní. Střední výška zvuku je téměř opomenuta
a ve vyšších polohách si trubka a piano zdán-
l ivě nezávisl e přehazuj í útržky pravově r né iaz-
zových nálad' Něco alespoň kochu blízkého
výsledné atmosféře jsem naposledy slyšel
z postiazzových nahrávek skandinávské stáje
Rune GrammoÍon. Podobný postup Kořán
použil ještě ve Znacích v jízdním řádu.
Rajnoškova trubka hrající několik krátkých
zpěvných motivků je echována a Vrstvena na
pozadí prosté basové plochy. Minimální pro-
středky, maximální eÍekt a pocit neohraniče-
ného prostoru. Dechový duet Rajnoška
(saxofon) s Richterem (klarinet) v závěrečné
Láska přijde po kole!ích je trochu new age
a podobných výsledků nedosahuje - což je
ovšem |ediná ultka.

Nemá cenu zabýuat se zde všemi skladbami
- album si drží jednotnou náladu, jednotlivé
atmosféry na sebe navazují a nic nepřečnívá.
Sýlově zařazovat jej také nemá cenu, řekněme
jen, Že se jedná o jeden z vzácných disků, při
jehož poslechu přepadá příjemně hezký smu-
tek. Rozhodně doporučuji sluchátka.

PETR FERENC

jon madofr

'"'l?láiil
V osmdesátých letech se s vlnou revivalu
klezmeru objevila řada mladých hudebníků,
kteří se snažili najít nový vztah ke svým
hudebním (a skrze to i obecně duchovním)
(ořenům. Toto hledání je aktuální dodnes.
Radu z těchto hledačů přivedl osud k vydava-
telství Tzadik, jehož hlava John Zorn o tvůr-
čím navazování na kořeny ví své. Cesty
mohou být různé...

Kýarista Jon Madof (a s ním basista shanir
Ezra Blumenkranz a bubeník Mathias KŮnzli)
nahrál sbírku instrumentální skladeb v nichž
Židovské dědictví slouŽí jako odrazo\4i můstek
k improvizacím různého stylu i různé míry
inspirovanosti. Sest skladeb pochází z vlastní
autorské dílny' pět zpracovává tradiční melo-
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die' Styl hry sahá od hendrixovské expresivity
po téměř mainstreamové jazzové preludování.
Právě v klidnějších polohách, jaké slyšíme
třeba v Dovid Melech YisraellLecha Dodi' je
Madof a jeho trio nejzajímavější. Má dostatek
prostoru pro rýmické finesy, tvarování melo-
die, vynikne dvojhra kytary s baskýarou.
V okamžiku, kdy se tempo i hlasitost zvýší
(Der Khusid GeýTatsn nebo chrorna), nechá-
vá se MadoÍ unést svou technickou zdatností
(která není malá) a protahuje sóla, aniž by
v nich přinášel cos zajímavého. Těchto míst
naštěstí není tolik. Naopak je dosti tako\4ich,
kde si můŽeme Vychutnat jeho autorskou
invenci (Cfranshe's N'gtn). Pod mixem nahráv-
ky je podepsán Bill Laswell, synonymum pro
zvukové kouzlení, Během poslechu si však
jeho práci posluchač vůbec neuvědomí, což
je asi to nejlepší vysvědčení.

Nad albem se ovšem vznáší otázka, proč je
zařazené do Zornovy stáje pod označení
Radical Jewish Culture. o nějaké radikální
improvizace nejde, některé skladby lze bez
potíží vyslechnout po nedělním obědě, radikál-
ní není ani spojení jazzu s židovskou hudbou.
Koneckonců i u adjektiva ,,židovský" by se
hodil otazník' Jednotlivá témata jsou skutečně
bud'z židovské hudby převzatá nebo alespoň
použÍvají podobné stupnice a melodické obra-
ty. Při jejich rozvíiení během improvizací se
Všech tento charakteÍ ztrácí. Výsledkem je
(nejčastěji) jazz. Dobý, nápgditý' ale nikoliv
radikální. MATEJ KRATocHVlL

a parazitní zvuky. Počáteční lehké ,,broušení"
přirozeného zvuku skrze filtry vyvolává napětí'
stabilní artistní ambient postupně získává na
živosti i na elektroničnosti, třetí část zní jako
helikoptéry podložené temnou filmovou hud-
bou. Violoncellová Blind vznikla později
(dokončena 2002)' je výrazně členitější
avyznívá tu jako záměrný protipól Meandru'
Zn\í úIržky melodií, víc se pracuje s laděním
(glissanda, netemperované výšky)' zvuk je
modulován na více způsobů (od rockového
rodokmene po charakteristiku zvonů), pět
stop vyfuáří plastický soubor pásem od poza-
dí po zaostřené detaily. Jedna z částí stavÍ na
zvuku arpeggia, hrubých doteků nástroje,
snad i zrychleného dechu hráčky a tření její
ho rukávu o dřevo: ale to se může jen zdát'

Politik braucht keinen Feind (Politika nepo-
třebuje nepřítele) vyznívá jako průzkum, pát-
rání napříč nástrojem, hledání' kde se v povr-
chové manipulaci vyjeví hloubka.. Ve světle
dnešního umění lze i to označil jako dílo: jiní
řeknou, že je to sběr materiálu nebo osobní
aktivita' Naslouchat takové hudbě s pozor_
ností koncertního publika mi pořád přijde
ošidné, neadekvátní: chtěl bych však zažít
společenské události, v nichŽ by prostor kolo-
rovaly podobné zvukovětvůrčí aktivity.
o Ehlerse netřeba mít strach: jeho písňový
projekt Márz, týo ,,seriózní" kousky i teoretic-
ké práce V rámci přednášení ,,time-based"
médií jsou širokým polem pro navázánínatg,
co zatím prokázal' PAVEL KLUSAK

ekkehařd ehlers:
politik braucht keinen Íeind

Staubgold.

Je legrační, jak se někdy do klubových či
undergroundových souvislostí dostane
hudba stylem (či dosavadním kontextem)
dosti akademická. U příleŽitosti dvaceti let
existence Agonu se připomíná historický Íakt,
Že ',máničky" přivedl orchestru na koncert aŽ
Egon Bondy (Agon/Egon: kdo z živých po
Stankovičovi se může zmocnit rýmu i souvis_
losti?). Snad někdo časem zmapuje, jak se
do nové digitální a post-digitální scény Vklínila
akademicky znějící,,musica nova".

Ekkehard Ehlers, filozof, estetik, popový
i experimentální hudebník, si získal širokou
důvěru především projektem ,,zvukoých por-
trétů" P/ays (viz recenze v HV 2/03). Novým
albem navazuje na studiové skladby' tedy
jakousi,,tvrdou", seriózní variantu dnešního
laptopového hraní. Zatímco mnozí vyuŽívají
software Max/MSP k Živé improvizaci, E. E. se
s ním zavírá do studia, aby dal plochám fuar
kompozic. Ve skladbách Máander l-lll a Blind
l/V manipuluje v prvním případě zvukem
basklarinetu (nahrál Burkhard Kunkel)' v dru-
hém pětinásobným playbackem violoncella
(hraje Anka Hirsch). obě příležitosti jsou zdat-
nou meditací nad zvukem a povahou nástro-
je, celá první skladba se pohybuje v nižších
polohách, druhá ve vyšších. U basklarinetu
slyšíme nejen tón, ale i mechaniku nástroje
a dech hráče, snad se tu také hraje nestan-
dardní technikou, jeŽ nechá vyznít alikvóty

the walk or trrei]iijnTť,LiT
Blue Note.

Jazz od nepaměti inklinuje avyz,ývá ke spoje-
ní s jinými hudebními styly: jako by to byla
kvalita jemu vlastní. od dob Milese Davise'
nejslavnějšího objevitele možností spojení
jazzu, rocku, funku i elektronických výbojů'
prodělal pomezní styl ,,Íúzí" mnoho proměn
v závislosti nejen na vývoji jazzu samotného,
ale i stylů, s kterými komunikoval' Milese
Davise nezmiňuji náhodně: je téměř tím prv-
ním, co nám při poslechu nového alba trum-
petisty Erika TruÍtaze přijde na mysl. Nejen
svými sóly' která v jistých momentech kon-
struuje velice ,,davisovsky", ale i celým zvu-
kem alba se The Walk Of The Giant Turtle
mnohdy blíží právé zvuku Davisových jazz-
rockoých alb Blfches Brew a ln A Silent Way.
ovšem Truffaz, na rozdíl od Milese Davise,
není hráčem příliš komplikovaných sól, spíše
inklinuje k refrénovitému vyjádření s téměř
mainstreamoým nádechem.

Hudbu Erika Trutfaze lze zařadit do proudu
současného jazzu rozšiřujícího pole svého
záběru o odlišné hudební kontexty (mj' Nils
Peter Molvaer, Julien Loureau, Louis Sclavis,
Dave Douglas...). TouŽí vykročit za jazzový
rámec a učit se vyjadřovat i prostředky jiné
hudby. Truffaz, ačkoliv je sólovým hudební-
kem, nedominu|e a dává tak vyniknout vzá-
jemné komunikaci všech složek skupiny (Íun-
kové basy Patricka Mullera, rockoqich bicích
Marca Erbatta a kláves Marcella Giulianiho).
V rámci alba nevytváří fúzi jako konstantní rys
celku, ale jako rys neustálého pohybu a pro-
měny složek, kde hudebníci skladbu od
skladby mění své stylové strategie _ úloha
jednotlivých nástrojů se skladbu od skladby
ýrazné proměňuje. Tak například Íunkci roc-
kově znějících bicích postupně přebírají jiné
nástroje, zatímco samotné bicí se dále volně
přesunují k jazzovému výrazu' Album se
vyznačuje neustálým přesunem těŽišť stylů
mezi jednotliv1imi nástroji, s neustále pohybli-
vou proporcionalitou celku (nalezneme zde
skladby jak krystalicky jazzové, tak i polysty-
lové, od jazzu se velmi vzdalující). Erik Truffaz
také není sólistou v pravém slova smyslu,



tedy jako centrální hráč s největší invencí,
naopak hlas jeho trubky se často spokojuje
s funkcí doprovodného nástroje, vytvářejícím
pouze dlouhé a zvukově barevné plochy'
Jeho sóla neplynou ,,nad" kapelou, ale spo_
lečně s ostatními v permanentní interakci'

The Walk of The Giant Turtle ukazuje mož-
nosti kombinací hráčských partů, které, ačko_
liv se sý|ově často poměrně pevně ustavují,
jsou nejzajímavější tam, kde se stávají
pomezními _ přejímají vzorce druhého. Toto
vykročení odjazzu k rocku, Íunku či k elektro_
nice, i v rámci jedné skladby nikoli celé
nahrávky, demonstruje na albu syntézu toho,
co jazzza posledních 30 let absorboval a jak
se vyvíjel. TrufÍaz nahrál album, jehož síla tkví
v silném vědomí hudební historie a jejím veli-
ce umném zvládnutí. Proto ani některé zjevné
aluze (Davis, Hancock, Corea), které někteří
vnímají jako neoriginalitu a absenci tvůrčího
přístupu, nejsou negativními kvalitami alba.
Naopak jsou jasným dokladem toho, co je
znalost stylu, schématu a struktury již vytvo-
řené. Hra s jiným pojetím tedy neprobíhá
v oblasti vytyčování not4Ích tras, ale V objevo-
vání možností tam, kde se již právé-zdQlo, Že
není co objevovat. LUKAS JlRlcKA

mařaca!

'':l':S
Zlínské těleso Maraca bylo doposud poměr_
ně utajenou záleŽitostí. Kapel mísících něja-
kým způsobem exotické (pro středoevropa-
na) vlivy s jazzem, rockem, elektronikou je
čím dál více a 4isledný fuar není vždy smys_
luplný. Adjektiva etnický, exotický apod'
vzbuzujítedy V recenzentovi apriorní podezří
Vavost, stejně jako pouŽití nástrojů 'iako
didŽeridů či různé orientální bubínky. o to pří-
jemněji pak lze být překvapen. Texty pro
album Longe byly vybrány z děl portugalské-
ho básníka Fernanda Pessoy a jsou zpívány
v originále aŽ na dVě výjimky' které jsou
v angličtině. Jistá melancholie a zasněnost
textů je jevem, který je slyšet v portugalské
hudbě poměrně často' Nelze nevzpomenout
na portugalskou skupinu Madredeus, jejíž vliv
na Longe občas prosakuje. Hudba mimoev-
ropských kultur Maraku skutečně ovlivňuje
(na svém předchozím eponymním albu zpra-
covali mimo jiné téma núbijského skladatele
Hamzy El Dina)' nejde ovšem o nesmyslné
míchání a ani o stránku nejdůležitější fiak by
se mohlo zdát z propagačních materiálů).
Především jsou slyšet ,,ohlasy písní arab_
ských" jejichž souvislost s portugalskou hud_
bou |e poměrně zřeimá. Hodně je využívána
loutna oud. l ono didŽeridů se tu objeví, je ale
nato|ik zakomponováno do Vrstevnaté hudby,
že iqlze snadno přeslechnout.

Poměrně velké obsazení (mj. violoncello,
klarinet, saxofon, housle, viola, lesní roh,
sampler) umožňuje vytvářet zaiímavé aranže
a tato moŽnost je naštěstí také využita.
Málokterá skladba má jednoduchou písňovou
formu' Dobrou ukázkou je l am the Escaped
one s ,,glumovitě" zkresleným hlase nebo
instrumentální Beri ma' Jednodušší struKuru
má lntervalo nebo Nuyens, obě odkazující ke
španělské lidové hudbě, nebo Meu triste
cora-o, která asociuje písně středověkých
truvérů. Sampler je využíván střídmě, jen
občas vypustí z$ímavý zvuk do pozadí. Místy
se misky žánrových vah naklánějí spíše
k jazzu, to díky rytmice a několika sólům.
Zpěvačka Gabriela Plíšková se většinou
pohybuje v rovině ,,portugalsky" zasněné, je
však schopna i dosti energického u/konu.

Ríci' Že jde o pop by bylo zavádějící, ačko-
liv je tu také přítomen. Skladatelská a aran-
žérská nápaditost Však cele(posouvá kamgi
dál' MATEJ KRATocHVlL

sun:
sun

staubgold.

Je zqímavé sledovat neustále rozehranou
partii mezi experimentátory a písněma: průrvy
okamŽiků, kdy se dá najevo důvěra ke staré,
neošoupatelné Íormě, přizná se určitý senti-
ment. l u solitérů a avantgardistů má hudba
náhle dávnou funkci uvádění emocí do pohy-
bu. Můžeme myslet na loňské skvělé Dreams
otoma Yoshihidea, downtownské kompilace
hitů Burta Bacharacha a serge Gainsbourga
(v Zornově produkci), písňové projekty (jindy
zcela abstraktního) Steva Beresforda, melo_
dické momenty jedinečného vokalisty Phila
Mintona či kryptické Ballads, v nichŽ doyen
Volné kytarové improvizace Derek Bailey sáhl
(poprvé v životě) po jazzoých standardech.

Všechna ta a|ba ovšem zůstávají ,,divná":
vedle nich vyhlížejí australští Sun úplně pro-
stě. lmprovizátor a experimentální kytarista
oren Ambarchi (spoluhráč otoma, Zorna,
Keithe Rowea . . . ) jako by tu ukázal své alter
ego: téměř beze stopy extremismu rozehrává
citlivým, ležérním stylem osm kytarových
písní, zbytek ,,skupiny" tvoří už jen bubeník
Chris Townsend (mj. majitel studia' kde právě
natáčejí Portishead). Aranžmá jsou řídká,
tam, kde jiní hrají plné akordy, Sun jako by
paprsky inicioval uváŽlivě vybírané tóny.
Kolem nich je vždy něco ticha, v šestatřiceti
minutách alba převaŽuje líné tempo. Lze tu
cÍtit Lea Kottkea, The Band, ale i kapely stře_
dozápadních širých plání' Nové spojení
country, beatu a písničkářství, jemuŽ se říká
,,americana" (Giant Sand, Lambchop, Wilco)
v Cesku prorazilo jen minimálně, přitom je to
komerčně úspěšný styl, náVaznost Caveovy
a mladší generace na Johnnyho Cashe. Sun
jsou (bfi třeba nezáměrně) jeho ohlasem: sýl
ovšem neproměňují obohacováním, ale spíš
ubíráním z něj: nic rockového, ruční práce,
nepravidelnost' lidský Íaktor'

Název Sun, nárok na absolutno i prostotu,
si duo můŽe dovolit' Kytara tu ubíhá jako osa
všeho, je v pozici vypravěče. občas si na
pozadí škrtne ostřejší kytara, harmonika,
pozpátku puštěný zvuk, hru často nenápadně
doplňují kontrabas a varhany. Stručné texty
by se moŽná líbily oldřichu Janotovi, kone-
cŘonců nedávno iřipravil pro Český rozhlas
pořad z nahrávek Beth Gibbonsové (austral-
ské zpěvačky Portishead), to není stylem pří-
liš daleko od Slunce. Janotovských paralel by
se dalo najít u nenásilně elektriÍikovaných
Sun víc: nabízejí jakési minimální písničkář_
ství, ale i těsné sepětí s kytarovou hrou.
odvíjení hudební niti tu má svou váhu i leh-
kost, hraní (neboť tato hudba se zdá být hlav-
ně Ambarchiho ostražitým ,,hraním") chce mít
čas, a má ho.

Dobré, výrazné album vydali v roce 2001
australští Preservation: nyní jej přebíra!í
němečtí Staubgold, pro něž oren Ambarchi
tu a tam nahráVá' Nové vydání je doplněno
o disk osmi remixů, různí'autořísi rožebrali
všechny písně alba. Jména mohou Vzbudit
zájem (Mapstation, Pluramon - čili Marcus
Schmickler _ , Rafael Toral), ale ,,netaneční"

dekonstrukce původního materiálu jsou větši-
nou krotké, princip se po chvíIi odhalí
a vyčerpá. Jediný záŽitek, který zůstává, mi
přinesl remix, který pořídil Norbert Móslang
(člen dua Voice Crack) a Gunter Můller' oba
Svýcaři brutálně rozryli nahrávku l Don'
t Mind, aŽ nová kresba, vnucená původnímu
zvuku, překrývá původní Vazby: místo melo-
die vnímáme rytmy elektronických rezonancí,
posuny a záškuby odvozené z originálu pod
sebou pohřbívají svůj zdroj jako nová genera-
ce starou, jako revoluce sVé zakladatele, jaro
cizopasník svého živitele' PAVEL KLUSAK

šina:
in virgo

Slnko Records.
Druhé album bratislavské písničkářky a vyda-
vatelky je první poloŽkou Slnko Records,
která vychází lisovaná a v pevné umělohmot_
né krabičce. Charakteristický půvab Výpravy
slnkovských alb tím sice vzal za své, ale na
druhou stranu zde nedojde k poškrábání
disku. Hlavním důvodem změny však prý je
možnost lepšího umístění konvenčně balené_
ho titulu na pultech a sJojanech prodejců.

Zatímco debutový Sinadisk byl sebejistou
kolekcí zdařile balancující na hraně bohaté
proaranžovanosti a křehkých pološeptaných
vokálů přicházeiících spíše než ve strofách
v bohatě propletených blocích, novinka ln
Virgo směřuje k tradičnějš.í písňové formě blíz-
ké současnému popu. Uskalí tohoto kroku
však tkví ve dvou věcech. Tou první je
nadměrné vyuŽívání metronomického bicÍho
automatu, kteryi občas uzurpuje tolik prostoru,
Že v něm zanikají jemné hráčské finesy instru-
mentálně neobyčejně zdatné skupiny Dlhé
diely. Druhým problémem je gbčasné skřípání
mezi touto pravidelností a Sininým zpěvem
a texty Ve volných verších, takže se zpěvačka
občas musí tlačit do ne zcela přirozených
poloh (Uvol'ni). Je to škoda, mnoho písní by
pouhým vypuštěním automatických bicích
(které jsou navíc většinou stejně doplněny
živou hrou) získalo na ěistotě a průzračnosti
(škoda je například Lýiarske)' Takhle album
občas připomíná alej vánočních stromků ově-
šených sice pěknými' ale nenápadnými ozdo-
bami. oč magičtější by bylo' kdyby se tato
cingrlátka jen volně vznášela V prostoÍu.

Ale bylo by ne.spravedlivé jen poukazovat
na nedostatky. Uvodní občas a závěreěná
Zbohom jsou ve sVé strojovosti Velmi zdařilé.
První z nich téměř dubovou atmosférou,
druhá jazzfunkovým kolovrátkem dvou bas-
kytar, automatických bicích a dvou sad per-
kusí, nad nimiž se jen občas, navíc během
sloky, ozve vyhrávka foukací harmoniky.

KdyŽ se organický a neživý přístup setkají
v rovnováze, je album nejsilnější. Takové jsou
zejména Vlasy, které sým členěním a Vokál_
ním partem ňejvíce evoi<ují Šinadisk a obsa-
hují jeden z několika partů na dobro, které
všeobecně patří mezi světlé momenty kolek-
ce. Určitě je třeba zmínit také takřka rapova_
nou Mojim izbám s táhlými vokálními můstky
na začátku a mezi slokami a krásnou souhrou
smyčcem rozeznívané akustické kytary se
zmíněným dobrem (obojí Daniel Salontay).
Folková vtáky je jako jedna z mála rozdélená
na sloky a refrén. Volný a vzdušný zpěv
(občas ve dvou stopách) a slide mandolína
Martina Z$ka z ní dělají nejčistší tvar celé
kolekce.

Pád do banality albu díky neobvyklým
aranžím, přemýšlivým sebereflexivním tex_
tům a osobnímu vkladu autorky nehrozí.
Jinak je však'/n virgo těžké hodnotit. oproti
sebejistému Sinadisku mi připadá jako krok
bez došlápnutí' A to, zda mířil do prázdna,
zpět, nebo k novým cílům, budeme nejspíš
vědět aŽ s dalším Sininým 

"'oĚ1* FEREN.
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chařles tyler ensembIe
Get Back.

patQl waters:
college tounr

erica pomeřance:
you used to think

Get Back.

Svého (nepříliš dávného času) se zazdálo, že
vinylové LP-desky patří nenávratnu stejně
jako druhdy desky šelakové, dnes pouze
sběratelská rarita. omyl. Našli se Vydavatelé,
Keří se nejenom k 'elpíčkům' vrátili, ale učinili
z nich nový Íenomén, ať uŽ je dávají na trh
jako alternativu k CD (a vidím v katalozích, Že
v průměru o dvě eura draŽší) nebo své poči-
ny prezentují jako jediné řešení' Nostalgie?
Ne pouze. Fajnšmekři dokonce furdí' že jejich
zvuk nedokáŽe jiný nosiě nahradit _ nikoli
ovšem v eventuální dokonalosti, nýbrž
V expresivnosti, barvě, dobové věrohodnosti'

Firma Get Back k zastáncům vinylu patří,
sídlí v ltálii a zaměřila se na odkaz avantgard-
ního repertoáru amerického labelu ESP (viz
ESPeranto) na kterém kdysi vyšlo i album
Karla Velebného. Píši-li: avantgardní, míním
zároveň, že šlo pochopitelně o hudebníky
a tituly mimo oÍiciální scénu, tedy na okraji
pozornosti široké veřejnosti. Tehdy (tedy
v šedesáých letech minulého století) i dnes,
pochybu'ji totiž, že dnešnímu záiemci o expe-
rimenty (dřívěiší i současné) něco řeknou
jména jako Patty Waters nebo Erica
Pomerance. To spíše už Charles Tyler, toho
ještě stále můŽeme najít v (některých) iazzo-
vých kompendiích. Z programu ESP ovšem
přetrvává Albert Ayler, Paul Bley, Sun Ra,
Marion Brown a několik dalších.

Charles Tyler, který se narodil roku 1941
v americkém Cadizu a zemřel v roce 1992 Ve
francouzském Toulonu, patřil k elitě avant-
gardních altaxofonistů a barytonsaxoÍonistů,
spjaých s free jazzem, v šedesátých a sedm-
desátých letech, hrál s Albertem Ay|erem,
Deweyem Redmanem, Frankem Lowem či
Cecilem Taylorem. Sám Tyler protestoval
proti nařčení, Že byl ovlivněn Aylerem: ''Měli
jsme podobné zázemí a některé další podob-
nosti - ale také řadu rozdílností. V jeho hudbě
je určitá melancholie, kterou já nemám.''
Ačkoliv mu Down Beat uštědřoval vysoká
ocenění (čtyři hvězdičky za album Live in
Europe v roce 1978 nebo dokonce pět hvěz-
diček za Saga of the outlaws roku 1980),
nedospěl nikdy k takové popularitě, jakou by
si byl zasloužil'

Album, pojmenované prosIé Charles Tyler
Ensemble, obsahuje čtyři Tylerovy kompozi-
ce, on sám na něm hraje na alt saxoÍon a má
po boku violoncellistu Joeho Friedmana, kon-
trabasistu Henryho Grimese, bubeníka
Ronalda (Shannona) Jacksona a Charlese
Moffeta s vibrafonem, tedy obsazení téměř
hvězdné.

Nad tímto albem, vyšlým roku 2002 na Get
Backu, si uvědomujeme, že Tyler V citovaném
tvrzení měl i neměl pravdu. Na první poslech
je zřejmé, že vychází z aylerovské estetiky,
jeho pojetíje však méně jednoznačné, prostří
dává výbušnějšÍ momenty s protáhlejšími
a povlovnějšími pasážemi' Tón jeho a|tky je
neplný' o to Však vzrušenější a zadíravější'
Uznání si zasluhují všichni členové souboru,
kteří Tylerův v1ikon uzemňují a cílevědomě lej
obkružují, zvláště bych však vyzdvihl
Moffetovo vibrafonové''cin kán í'', ozvláštňuj ící
celkové ladění' Je to deska, která nezastarala.

''BizarnÍ' Vokalistka Patty Waters natočila
pro ESP v roce 1965 album PaW Waters
Slngs s pianistou Burtonem Greenem, basis-
tou Stevenem Tintweissem a bubeníkem
Tomem Pricem. První dva z tohoto tria najde_
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me i na LP College lour, nahrané o rok
později Živě na turné po newyorských univer-
zitních kolejích. Navíc zde zpěvačku v někte-
rých číslech doprovázejí pianisté Ran Blake
a Dave Burre|l, flétnista Giuseppi Logan
a další hráči.

Na dobu nahráVky jde skutečně o Vokální
(i doprovodné instrumentální) poietí značně
neobvyklé, kombinující oduševnělou medita-
tivnost se zvukoým pokusnictvím, jaké snad
tehdy nemělo obdoby. Waters, jejíž hlasová
poloha mísý připomene Ninu Simone, se tak
odlišuje od uznáVané vokální smetánky' zaují-
mající po dlouhá léta Vrcholy Žebříčků, je naří-
kavě jednotvárná i výkřikově útočná' zahale-
ně ztichlá a vzápětí otevřeně výbušná'
každopádně však svá, téměř čarodějnická,
manipulující odváŽně a svérázně i se známý-
mi motivy (Rogers + Hart: lt Never Entered
My Mind). Důvodem jejího zapomenutí zřej-
mě bylo, Že příliš osobitě předešla svou
dobu: i kdyŽ ohlas studentského publika
mohl svědčit o tom, že u mladého publika
nebyla nepochopena.

Nálepka na obalu desky další zpěvačky
z druhé poloviny šedesátých let Ericy
Pomerance You Used to Think (pojmenované
podle pÍVní skladby) uvádí, Že jejím stylem je
bluesově laděný acid Íolk s příměsem jazzové
Vokální inovace. Doprovodný text (bohuŽel
u Všech alb z této série naprosto minimální)
lakonicky uvádí záhadnou větu z pera R. S.
Heislera: ''Je to, co to není.'' Není to tedy part-
ner do avantgardní tÍojice s předchozími
interprety, vokální inovaci tu příliš nenachá-
zím a bluesové ladění je značně utajené.
Zbýuáiedy svébytné uchopení Íolkové tradi-
ce, méně obvyklé kombinování hlasů i odez-
va country. Jednoduchost, poslouchatelnost.
Ale takových folkařek byly už v roce 1968,
kdy album vzniklo, mraky. Což neumenšuje
kurážnost vokalistky.

Návraty jsou to zajímavé i podnětné:
zejména v úsilí zamezit zapomenutí v přípa-
dech, kdy bychom zapomínat n"TŤ'k. 

a*rv

davide balula:
pellicule

Active Suspension.

o francouzském vydavatelství jsme otiskli
adorující text v předminulém čísle: bezstarost-
ně a invenčně surÍuje po kombinacích sýlů,
nabízí nezávislý home-made pop dnešní vše-
syntetizující generace. Věnovat booklet alba
poštovním holubům (snímky, chovatelská
pravidla, náčdky tras. . ') znamená přiznat na
sebe ve věku technologií důvěru ve starší
média, v nevirtuální svět' Výtvarník Davide
Balula vyvaŽuje ve svém písničkářském životě
folkovou tradici dneškem: základy (kytara'
hlas) noří do zvukového experimentu.
obkládá je drobnými elektronickými parazit-
ními zvuky a ruchy: od manipulovaných
zvukŮ z domácnosti (přehrávač kompaktů,
mikrovlnná trouba) po křik dětí na ulic
a terénní nahrávky z exteriérů. Působivé je to
především tehdy, kdyŽ jedno vyvažuje druhé,

a navíc kdyŽ cítíme sepětí tónové hemisÍéry
písně s druhou _ otevřeným světem zvuku.

Dobré je, že Balulova eleKronická manipu-
lace sebou samým (deníky, ale uŽ rovnou tro-
chu přečmárané, písmo viděné i jako základ
graÍické partitury) nepůsobí jako instrumenta-
ce (ve smyslu ,,přidaných" nástro|ů, kolorová-
ní základní siluety melodie), spíš jako ponor
,,dovnitř" do zvuku, organismu písničky. Jako
by autor sáhl do celistvého tvaru, vyjmul
a ukéual něco z vnitřností, střeva, ježlze roz-
poznat jako logickou součást fungování
celku. občas to člověk vidí při práci opravářů:
přístroj je otevřený, má odejmutou krycí
desku, |e mu vidět do mechaniky, azároveň
je v chodu. Tak nějak na mě působí písnič-
kářská vlna, do níž patří i Davide Balula.

Slyšet to poprvé je skvělé' což je nutno
poznamenat vzhledem k českému publiku
(na domácí scéně se podobné věci, pokud
vím, věru nedějí). Balula se však zdá být čest-
ným osamělým běžcem (toto je solitérská
tvorba, charakterem i způsobem vzniku rejpá-
ní se v sobě samém: od ,,postelového" brnká-
ní na kytaru až k remixování sebe sama),
který se identiÍikuje s postupy, jeŽ dnes visí
ve vzduchu a neváŽou se tedy jen na něj.
Kýarové party nejsou, přísně vzato, nic origi-
nálního, většinou evoku|í něco z britské
folk/beatové scény: hlavní je tu kombinatorika
písničkového světa se zvukovým mikro-
a makrokosmem. Vydavatel (www.activesus-
pension'org) furdí, že autor postupuje podob-
ným způsobem i v sochařství: ověřit lze 1a
http://davide,balula.free.fr. PAVEL KLUSAK

řoman 
"Tl""1T

Electroshock Records.

Zařadit fuorbu mladého, talentovaného novo-
sibirského skladatele eleKroakustické hudby
a vynikajícího flétnového a klavírního improvi-
zátora Romana Stoljara do jednoho konkrét-
ního proudu je zcela nereálné. Jeho produk-
ce (autoÍsky interpretovaná a programovaná)
se pohybuje na pomezí improvizace a pro-
komponovanosti a vyznačuje se kombinová-
ním různorodých prostředků, jaké nabízeií
i vzájemně si odlehlejší hudební styly, druhy
či Žánry. Pravdou je, Že taková syntéza není
v dnešní době nijak ojedinělým jevem.
V důsledku intenzivního působení urbanistic-
ké kultury se naopak celkem logicky stala jiŽ
dříve jednou z vydatně prošlapávaných cest
současné hudby' Stoljarovy snahy na tomto
poli bych si však po poslechu jeho debutové-
ho profilového alba Credo, jež vychází na
moskevské značce Electroshock Records,
směle dovolil zahrnout mezi ty nejosobitější'
nejzdařilejší a nejnadějnější.

S částí mešního ordinaria má deska spo-
lečný jen název, kteý jakoby zde poukazoval
_ řečeno s notnou dávkou patosu _ ke
Stoljarově víře v sebe jako člověka a ve vlast-
ní muzikantské schopnosti. Koneckonců
i zasazenÍm vlastních iniciál do titulu úvodní
kompozice - Credo ÁS (z let 1993-96) - při-
znává Stoljar přítomnost rysů autobiografič-
nosti. Uvedenou skladbu tvoří čtyři věty, jež
jsou vystavěny na principu stupňované
improvizačně variační gradace a nabalování
a hutnění zvuku. První část (lntroduction) oIe-
vírá harmonium nostalgií dýchajícím prolo-
gem, na jehoŽ zasněnost poté navazuje kla-
vír, a rozvádí ji až do quasi sitárového
melizmatického rozletu. Ten |e vystřídán ner-
vózně trhanou be-bopovou pasáží, která
vrcholí prokoÍjevovsky nabubřelým bouřením
baterie bicích a syntetického zvuku orchestru'
Druhé větě (ln Jazz) vévodí flétna, jejíž prota-
hované exhibiční sólo místy podporují svými
epizodickými vpády různé naprogramované
nástroje. Teprve v závěru se ohlašuje sound



jazzového tělesa. Následující In Quiz začíná
lrtipným dialogem zvonu a klavíru (že by se
záměrně chybnou imitací krátkého, jambicky
rytmizovaného a konvexně fuarovaného moti-
Vu stoljar snažil symbolizovat vlastní
,,neschopnost" podřídit se pevně danému?),
jenž následně ústí do sarkasticky bizardního
valčíku. Závérečná čásl, nazvaná ln the
Realiý, je zaha|ena do jazzrockově laděného
závoje a de Íacto sumarizuje ve zhuštěné
podobě veškerý hudební materiál předcho-
zích vět. Ukončuje ji nostalgický náVrat har
monia ze samotného úvodu, jakoby lakonic-
ky dofurzující: ,,tak to jsem já.'."

Ve své další skladbě na albu, vokální suitě
Songs oÍ ťhe Seasons (2000), Stoljar přistoupil
ke zhudebnění textů anglického básníka pře_
lomu 18'a 19. století Williama Blakea. Sólov1i
part V ní věnoval mladé zpěvačce se zaiímavě
zabarveným hlasem, Jeleně Silancevové,
s níž vystupuje jako Shanti duo. Celá suita je
koncipována v duchu tendencí progressive či
art rocku. Některé postupy tu ostatně celkem
zřetelně odhalují Stoljarovu inspiraci tvorbou
artrockových ,,dinosaurů" typu Yes,
EL&P apod', což ovšem skladbě na poutavos_
ti neubírá. l když jednotlivé části cyklu nesou
názvy ročních období (Io Spring,To Summer,
To Autumn, To Winter), vivaldiovskému obraz-
nému popisu podřízeny nejsou. Spíše vytváře_
jí dojem prokomponovaných písní (ovšemže
s neodmyslitelnými improvizovanými úseky),
spojených ve vyšší celek, .|ehoŽ povaha má
jisté příznaky osvědčeného kontrastu V mak-
rostruktuře klasické symfonie: energičnost
úvodní' tanečnost (aňrocková sýlizace truvér-
ských či trubadúrských písní) druhé, uklidně-
nost (pouze zpěv doprovázený klavírem) třetí
a pompéznost tinální věý.

Závěrečnou kompozici alba představuje
osmiminutová Meditation, napsaná a nahraná
Stoljarem v roce 1999 pro mezinárodní festival
nezávislého umění BREAK )C(l. Zdá se b1Ít kon-
frontací nejen akustického (flétnového) a synte_
tického zvuku, ale i improvizací rozvíjené hyb-
nosti a programováním vrstvené statičnosti.

Každá skladba na Credu je sice různě
pojata, všechny tři ovšem spojuje vyzrálý
rukopis nadaného autora a interpreta v 'iednéosobě. Stoljar jasně a přesvědčivě formuloval
zásady své tvůrčí estetiky, která je ve svém
jádru do jisté míry eklektická, ale co se
výsledného projevu týče, velmi svébytná,
n epo d b íz ivá a zár ov eň *''ií1'|?š.T{i',ili'iÉš

daniele brusaschettol
bluviola

daniele brusaschetto/ sandblasting:
Scassatolive

Když jsem italské trio (ehož název ie totožný
s jménem Ťrontmana) před několika viděl
v pražské Papírně, nadchli mě. Dva kytaristé,
podlaha pokrytá kobercem efektů, mnohovrs-
tevnaté stěny smyček, zpětná vazba, občas
ohlušující erupce energie, lenivé rýmy bube-
níka a dvojhlasný melodický zpěv v italštině
mi tehdy vnukly pracovní označení ,,Eros
Ramazotti meets Sonic Youth ." Jak si kapela
s takoqim koncertním nasazením povede na
deskách?

Bluviola je studiovou kolekcí devíti skladeb,
jejichž hlukovost je potlačena (pouze pomocí
volume, všechny nezbytné atribuý někde ve
spodních vrstvách najdeme) ve prospěch
zpěvu a textů. Zpěvák Brusaschetto vládne
nikterak velkým, ale průrazným a zajímavě
zrnitým hlasem a jeho sebereflexivní texty
(s několika náznaky punkové naštvanosti)
plné otázek jsou psány volným veršem. Něco

na způsob retrénu zazní jen v mile kolovrátko-
vé I Love You All se zkresleným zpěvem
a v trubkou podmalované, táhlé a dramatické
Goffo, přecházď1ící od za1íkavých hlukových
pasáží aŽ k něŽnému vybrnkávání.
Sedmiminutová úvodní La teoria del F/usso
asi nejlépe ukazuje, že pánové s4im nástro-
jům a efeKům dokonale rozumějí a rozhodně
upřednostňují atmosféru před nářezem a exhi-
bicí. Nadprůměrné rockové album, řekl bych.

Novinka scassatolive obsahuje devět
živých skladeb z konce devadesátých let,
které jsou doplněny pěti remixy z díly Luca
Torassa vulgo SANdBLASTING. Daniele
Brusaschetto zde vystupují jen jako dvojice
kytaristů, o bicí náskoje a zvuky se postaral
Mr. MiniDisk' zaiímco Bluviola nabízela
pohled na tichou, hloubavou a ukázněnou
stránku skupiny, Scassatolive rezignuje na
obsah textů a převalí přes ně rytmickou hluko-
vou skrumáž' Změny tempa a hrátky s nála-
dou zde nahrazuje neúprosná sevřenost.
Například minimalistická Snť po celou dobu tří
minut neuhne daného Vzorce a před přílišnou
monotónností ji zachrání pouze neobvyklá
melodie zpěvu. Braccia meccaniche působivě
zprostředkováVá hlukové opájení obou kýa-
ristů na pódiu, Noioso křísí zesnulé duchy
dřevního old-school industrialu, kdy ke štěstí
stačil kov, křik a rytmus, závérečná píseň setu
Schiavo pokukuje po EBM.

Remixy, které následují, na nastoupenou
linii alespoň ze začátku navazují' Hned první
znich,verze Saliva in raduno z Bluvioly, je totiŽ
Živému setu podobný jako vejce vejci'
Následující tracky čím dál víc směřují do taneč-
ních sfér a tolik zajímavé nejsou. Výjimkou je
Anamnesi (Rumori''. extended rmx), výleI do
noiseových krajin s náhlým ztišením v druhé
polovině. Remix, jemuŽ nejde o rytmus, ale
skutečně tvůrčí práci s originálem' Vzácnost.

Nemyslím si, že Daniele Brusaschetto patří
či bude patřit mezi alternativní špičku nebo
průkopníky cest neprobádaných. Chtěl jsem
jen podat zprávu o skupině, která je příliš
dobrá na to, aby zapadla úplně bez povšim-
nutí. PETR FERENC

řadůza!
při mně stůj

lndies.

TěŽko recenzentovi nad touto zpěvačkou. Její
předchozí deska (Ánďělové z nebe, viz HV
6/2001 ) byla všemi vychválená, ani na koncer-
tech si neumí zkazit pověst' A teď snad bude
druhé CD lepší neŽ to předchozí? Stojí za ním
stejná producentka (Zuzana Navarová), hos-
tují stejní hudebníci (kytarista omar Khaouaj,
kontrabasista František Raba). Najděte rozdí
ly..' naštěstíjsou. S dvouleým odstupem zřej-
mě Radůza získala zkušenosti a sebedůvěru
Ve studiu, takže si mohla dovolit dát méně
místa své ,,dohlížitelce" i hostům. Zatímco na
předchozí nahrávce se akordeon rovnoměrně
střídal s kapelou, na té současné mu, s ýim-
kami, patří většina místa. V obou písních,
v nichŽ se přidá kýara a basa, se nelze zbavit
dojmu, že posloucháme odvar z Navarové či
Nerezu. Sama si na kytaru zahraje ve dvou
písních, zvláště pěkně smyčcem v Polož mě.
Riziko zvukové ,,jednobarevnosti" kvůli ome-
zenému instrumentáři je vyvažováno melodic_
kou osvíceností aýraznými charaktery jedno-
tlivých písní. Vlastní doprovod také dovoluje
větší volnost ve trázování zpěvu. Mezi svižně
rozjetou Jedem a ukolébavkově klidnou Ať
není mi lÍto je dost prostoru pro různé odstíny
emocí a stylové převleky.

Melodická nápaditost by mohla hned něko-
lik položek nominovat na hiý, které by m"ohly
uspět mezi širším publikem: například Zluý
gladioly, Až kočka zapřede' Právě syrovost
sólového akordeonu bude však |edním z hlav-

ních důvodů, proč se to nestane (i Nohavica
se stal hvězdou, až když se obklopil Více
muzikanty)' Atmosféra zapomenutých měst-
ských odrhovaček je ale hlavním poznáVacím
znakem a tím, co Radůzu posouvá nad písnič_
kářský průměr. Nad ten ji řadí i texty písní, ve
kteých míchá atributy kabaretů počátku stole-
tí s realitou současných Dejvic a nazvuky lido-
vé poezie. V lyričtějších polohách jsou texty
snad zaměnitelnější, většinou je ale dokáže
oŽivit a nesklouznout do kýče' Navíc disponu-
ie hlasem nezaměnitelné barvy, schopným
obsáhnout různé polohy u/razu.

Nedá se nic dělat, je nutné konstatovat, Že
nové album je lepší neŽ předchozí. Bude zají-
mavé sledovat, kam se jehp autorka vyQá
nyní' MATEJ KRATocHVlL

různí interpretil
desert blues 2

Network/Pohodlí.

,,Pouštní blues praská Válkou a suchem", tvrdí
anglický kytarista Justin Adams, vystupující
letos nedaleko malijského města TimbuKu na
Festival ln The Desert po boku Roberta Planta.
Tato z pohledu Evropana Íascinující hudební
akce představuje další z důleŽitých momentů
vlny zájmu o hudbu ze Sahary. Všechny nitky
se přitom sbíhají u kmenů Tuaregů, hrdých
pouštních nomádů' Pro svůj kočovný život
neměli nikdy čas zakládat města, nicméně za
svůj domov považo-vali území dnešního
Maroka a Mauretánie. Rímanům se ještě ubrá-
nili, Arabům uŽ ovšem ne; od sedmého století
se proto Tuaregové a jiné berberské kmeny
začaly stahovat hlouběji do pouště. od té doby
hledají svůj zaslíbený Azawad _ na mapách
nezanesenou Zemi prázdnoty, rozprostírající se
kdesi mezi Alžírem, Mali, Nigerem a Libyí. Tito
nesmiřitelní bojovníci, uznáv{ící pouze vÍtr,
hvězdy a Vodu, za Azawad prolili spousty krve'
častokrát byli při svých povstáních doslova
zmasakrováni, ale pokořit se je dosud nikomu
nepodařilo. ZpÍva1í o tom za doprovodu unikát-
ních starobylých nástrojů i ve srn/ch melodicky
omamných písních, pouštím blues, skučícím
svobodou i smutkem zároveň.

Dnes uŽ legendární dvojalbum DeserÍ
B/ues (1995) obsáhle a zasvěcené uvedlo
světové publikum do problematiky. Přineslo
dva tucty skladeb od širšímu publiku nezná-
mých jmen, i když jištěných například hvězd_
ným Youssou N'Dourem, etiopskou zpěVač-
kou Aster Aweke nebo černým americkým
bluesmanem Taj Mahalem, hledajícím
v AÍrice už dlouhá léta své hudební kořeny.
Stalo se velkou senzací a jeho obsáhlý doku-
mentační materiál ceněnou studnicí poznatků
o hudbě pocházející z pouště' Ta mezitím ale
pronikala do alternativních hitparád i skrze
alba Baaba Maala, Abdela Gadir Salima,
oumou Sangare a zřejmě nejvíc, když kyta_
rista Ali Farka Toure z Mali odmítl odjet natá-
čet do Evropy a produkční tým za ním musel
na Saharu' do opuštěné stodo|y jeho Íarmy,
kde potřebnou elektriku obstarávaly agregá-
ty. Pouštní blues proto v syrovém albu
NiaÍunke skřípalo jak písek mezi zuby.

od té doby uplynuly sedm let. Na praž-
ském festivalu Respect Vystoupily malijské
zpěvačky Tartit (zrovna mají na trhu novinku
lchichila ), skupina Tinariwen, jejíŽ členové
teprve nedávno vyměnili samopaly za elek-
trické kýary' zazářila, kam jen přijela, a Íórum
evropských Íestivalů world music |i označilo
za umělce roku 2oo2, Většinu náplně open
scény letošního Africa Festivalu Ve
Wurzburgu tvoří rovněž hudba Tuaregů. Kdo
by se pak divil, že se Desert Blues 2, v nemé-
ně reprezentativní a obsahově vyčerpávaiící
podobě stalo podle ankeý měsíčníku ÍRoots
kompilací roku 2002. Pro dovršení atmosféry
je pak zážitkem si při jeho poslechu prohlíŽet
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na WWW.aÍropop.org desítky fotografií
z Festival ln The Desert.

Dvojalbum přitom saharskou poušť zdánli-
vě opustilo, protoŽe značnou část příspěvků
tvoří nahrávky západoaÍrických bluesmanů
Boubacara Traoreho, Lobi Traoreho, i v Praze
dobře známého Habiba Koiteho, svérázně
křehké písničkářky Rokie Traore a vpravdě
geniálních kytaristů Djelimandy Tounkary,
Mansoura Secka či Grand Papa Diabateho'
jehož otec kdysi jako jeden z prvních přivezl
do Afriky kytaru' Poučení v souvislostech při-
nášejí i severoaÍričané: AlŽířanka Hasna El
Becharia (viz HV 2/03), Cheb Mami a Kadda
Cherif Hadria, tedy zástupci alžírského stylu
rai, vytvořeného ve dvacátých letech minulé-
ho století v oranských nevěstincích nazákla-
dech starých berberských ýmů.

Tuaregové ovšem nejsou jediným kmenem
bloudícím pouští kmenem, obyvatelé Západní
Sahary, říkající si Sahraui musí od sedmdesá-
tých let žÍt v alžírských uprchlických táborech,
protoŽe v jejich bývalé domovině - Území
Maroka v oblasti obratníku Raka - vyrostly
fosÍátové doly. Úpěnlivostí prodchnuté hlasý
zpěvaček Azizy Brahim, Tarby Bibo a Teity
Leibid doprovázející se na buben t'bal o tra-
gedii tohoto národa ve skladbě Dios Mio!
neboli Můj Bože vypovídají nadg4íru srozugt-ri-
telně. JlRl MoRAVclK

branches and routes
(a fat cat řecořds 

""-o',i"T3"1

Londýnské vydavatelství se proslavilo přede-
vším objevem dvou islandských skupin pro
mezinárodní trh. lmpresívní, zpomalení Sigur
Rós se staými varhanami a smyčcovou hrou

na kytaru získali mocnou podporu mainstrea-
mových magazínů (americký Rolling Stone,
britský NME), dodnes nechápu, iak mohl bý
jejich koncert v Akropoli (2001) vyprodán až
po střechu: tehdy se o nich u nás přece
vědělo tak málo! Druhou skupinou jemného
islandského post-rocku jsou Múm, skřÍtkovští
trochu konvenčněji (včetně vokalistky s Vyso-
kým hláskem), ale pořád osobití.

odvrácenou stÍanou produkce Fat cat jsou
EP a vinylové edice, nabízející nenápadná
intermezza mezi alby méně či více známých
tvůrců. Toho vydavatelství využilo, když nyní
sestavovalo dvojkompaktní kompilaci' Mezi
sedmadvaceti tracky jsou často zastoupeny
lehce raritní nahrávky z edice Split Series
a jiných EP (Matmos, Fennesz, Kid606'
Funkstórung radikálně remixu.jící Bjórk' respek-
tive jejíÁl/ Is Full of Love). Kompilace napře-
skáčku ukazuje, jakou hudbu cÍtili v posledních
letech u Fat Cat jako podstatnou: od post-roc-
kor4Ích instrumentálek až k elektronice, od
vedlejších podob mainstreamu aŽ k snaze
implantovat do popového vyjádření progresivní
zvuky a taktiky' Něco z toho stárne rychle, oso-
bitost jiných (Black Dice, Set Fire To Flame,
The Dylan Group) se špatně odezírá z jediné
ukázky. Příznačné je, že Fat cat si drží tVář,
i kdyŽ ignorují jednotu žánrů: staraií se o folk
(Drowsy), noise (Xinlisupreme), experimentální
rock (Black Dice), tvrdou elektroniku
(Programme) i melancholického klavíristu
(Sylvain Chauveau).

Podobné ýběry b1ivají k mání lacino. Pokud
to platí i pro Branches And Routes, pak je lze
doporučit jako relevantní a rozsáhlou zprávu,
co zajímáv dnešní éře ,,po rocku" britské nezá-
vislé labely - následníky 4AD či Mute' jejichŽ
silná éra, ať chceme nebo ne, je pryč. .ll
Spojení: Www.Íat-cat.co.uk. PAVEL KLUsAK

,"":níi'i:yi j,Í.lE
Chesky/High-End Audio Studio.

Je to naše škoda, že zatím neznáme americ-
kou zpěvačku christy Baron, protože vyniká
jedinečnou barvou altového hlasu, zpívátak
lehce, uvolněně a samozřejmě jako dýchá_
me. Pracuje s dynamikou, může si dovolit na
svém třetím albu pro audiofilskou společ-
nost Davida Cheskyho zpívat zamilovaným
polohlasem. Stylově tato mimořádně nada-
ná voka|istka spontánně mísí jazz, pop'
rhythm & blues a world music. Pokud bych
telegraficky měl charakterizovat její hlas, pak
řeknu: dívčí pruŽnost, vůné Ženy, a za lomít-
ko napíšu: průzračná čistota. Ale tato ime-
novkyně znamenitého jazzového klavíristy
Kennyho B., má kromě muže a dcery i živo-
tem popsaný hlas a nadhledový smysl pro
humor' Zvukově perÍektní nahrávka z newy-
orského chrámu sV.Petra obsahuje osobité
verze skladeb Stephena Sondheima, Burta
Bacharacha, Carole King, Stevieho
Wondera, Burtona Lanea a leadera dopro-
vodné skupiny, renomovaného jazzového
kontrabasisty Davida Fincka . Z jeho sidema-
nů je dobré upozornit na getzovsky obratné-
ho saxofonistu Davida Manna a seismogra-
Íicky citlivého kytaristu Paula Bollenbacka'
Nelze se divit, Že s Christy Baron' která
debutovala v roce 1997 už spolupracovali:
Natalie Cole, Phoebe Snow, Carly Simon,
Dr.John, Melba Moore , o""itif;9ri&iie=^
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projektem ČRo 3 Vttava realizovaným

ve spolupráci s ProdukčnÍm centrem

ČRo a ČRo ontine



Festlval nové hudby,24. - 30. Srpna 2003, 0strava

1 6.30 Janáčkoua konzerualoř v Osttavě
Ensemble 0CNM
Joseph Kubera (USA)' k|avír; Mari yn Nonken (USA), k|avír; Thomas Buckner (USA), baryton

Zsolt Nagy (|\i ad /SRN), Petr Vronský (ČR), dirigenti

Ghtistian WolíÍ
Alvin Lucier
Skladby rezidentů lnstilulu 0D 2003

20'00 Dům kulluřy města ostřaw
Janáčkova ÍiIharmonie Ostrava

Theresa Sa|omon (SRN), housIe; Frederic Rzewski (BeIgie), klavír; Robyn SchuIkowsky (SRN) bicí
Petr Kotík (ČR/USA), Zso|t Nagy (lMad'/SRN), Petr Vronský (ČR), dirigenti

Jean-Yves Bosseur
Vladimír Bokes
Marián Lejava
Gydrgy Kuttág

Skladby rezidentů lnstitutu 0D 2003

20.00 Dúm kullury měsla 0slravy
Robyn Schulkowsky (SRN) a Chris Nappi (USA), bicr

Christian WolÍÍ
Roscoe Mitchell Ensemble (USA):

S.E.l\4. Ensemble (USA):

Morton Feldman
John Caqe

22'00 Důn kullury města 0stravy
''4ari|yn Nonken (USA), klavír

Morlon Feldman

19.00 Dín kultuÍy města 0stravy
HUDBA V PB0ST0EU: SKUITBY PnO 3 OECHESTBY
JanáČkova fiIharmonie 0strava a hosté
retr Kotík (ČRiUSA), Zsolt Nagy (|Vad''/SRN)' Petr Vronský (ČR), dirigenli
Petr Kolík Variationspro3 orchestry --

Olga Neuwitlh nová sk|adba pro 3 orchestry 
--

Earle Brown Available Forns llpro 2 orchestry
Phill Niblock 3 )rchidspro3 orchestry 

--

, wde.., -v, sr1aru.

1 6.30 Janáékoua konzervalořv Oslravě
'/onika Štreltová-P0pelářová (ČR)' Í|étna; EnikÓ Ginzery (SR), cimbá|
lrorea Mudroňová (SR). kIaVír: Igor Františak (ČR), k|arinet

v 0stravě
sKuDBY BEztDEltrŮ Iil|TtTUTU 0D 2003
:rsemble 0CNM; Zsolt Nagy (Mad'./SRN), dirigent

20.00 Důn kultuÍy města 0slravy
_anáčkova Íilharmonie 0strava
-ana Kotková (ČR/ŠVýc.), hous|e; Thomas Buckner (USA)' zpěv
::t' KotÍk (ČR/UsA) Petr Vronský (CR), oiriqenti

Roscoe Mitchell
Morton Feldman
Skladby rezidentů lnstilulu 0D 2003

Breath Íor Strings
CapriccÍo

Nocturno No.3
B Duos

Tre Altre Pezzi

Solos & Duos -

Selected I

lnstrunents I 
-

Ryoanji

Triadic Menories -

Non-Cognitive Aspects oÍ the City '
Violin and ]rchestra -

Problény komunikace

Turbulence

Petite Siréne

Stella natutina
Moens
Triax

22.30 Kluh Parník, Ostrava
I M PBOVIAC E & I ITTEBPBETACE
Vishnu Sanju Sahai (lndie/VB), tabla; Frederic Rzewski (Belgie), klavir;

Robyn SchuIkowsky, (SRN)' blci; Janko Ferenc 1ČR;' saxoÍon:

Štetan Žiga (Čn), akordeon a hosté

Kostel sv' Václava v ostravě
ITOTACE & ITTEBPBETACE
í5.00 diskuse
16.30 koncefi
Martlna Janková (ČR)' soprán; Theresa Sa|omon (SRN), housle

Barbara Willi (SRN), cembalo; Robyn Schulkowsky (SRN), bici
Petr Kotík (ČR/USA)' Ílétna; SÓlisté 0stravského centra nové hudby

Program ze skIadeb autorů:

L. Couperin, G. P. Telemann, E. C. Jaquel de la Guene,
H. l. F. von Bibet' R' Mitchell' J. Gibson' P. Kotík

20.00 Důn kultury města Ostravy
ilILIcKÁ KusIcKÁ IIUDBA
Vishnu Sanju Sahai (lndie,A/B), tabla

Fida Hussain (lndie/VB), harmonlum

15.00 Janáčkoua konzervatořv 0stravě
sKuDBY nEzIDEtITÚ IltsTtTUÍU 0D 2003
Ensemble OCNM & hosté

19.00 Dům kultury města Ostravy
Janáčkova Íilharmonie 0strava

Canticum 0strava

ZsoIt Nagy (Mad /SRNt, Yurii GaIaten<o (Ukr'/ČR). dirigenti

Exercises pro 2 klavíry 
-

Kirilicspro baryton, angIický roh a eIektroniku -"

Gondwana "

Scratch Synphony 
-

John, David -

Houslový koncert "-

Asynnetric Landing
Cori di Didone -

Sweepers.

Tristan Murail
Frederic Rzewski
Chtislian WolÍÍ
Michal Trnka
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17.30 Janáčkova konzetvatořv Ostravě
K0 M Pozlc E BBtIĚltsKÝ cn sxtn n eÚ
Siředoevropský soubor bicích nástrojů Dama Dama (ČR)

Ars lncognita (ČR)

Dvořáková' Kavan, Medek
Dan Dlouhý
Vít Zouhat
Alois Piňos
Peter Graham
Ivo Medek

PelÍ Kotík
Luigi Nono
Alvin Lucier

H avní partner:

CESKY

---

TETECOM

Skladby rezidentů lnstitulu 0D 2003

' ieská pren éra " světova pÍerriéÍa 7né1a p'ogÍamJ Vyhrazela

MediálnÍ partneii

21'00 Důn kullury města Ostravy
KuvÍBtlívEeEB
Joseph Kubera (USA)' Frederic Rzewski (Belgie), Marilyn Nonken (USA)' k|avír

John Cage Music oÍ Changes

Frederic Rzewski Pátá čast Z cyklu The Road -

Třistan Mutail Terrotokes de ť)ubli -

Záštitu posffili: nintstr kultury České republky Pavel ilostá|; heitnan Maravskoslezskéha kraje EvŽen Trlšenovský, prÍnátor něsta \stravy

Aleš Zednk ředitel Rakouského kulturnko Íora v Praze Walter Percché a ředitet Francouzského instttutu v Prue Didier Monkgné

Další sponzoři: T'ust'or |Vutua| Understandi10' l\,4ěsto o$rava, Ministerslvo .uItLry ČB' ČNA [/ia0el (EU)' |\loÍavskos|ezs{ý kra''

Hďe lVaria' Ve|vysIanectví Spoiených států amerických v ČR, Nadace Ďeský hudebnÍ fond, Francouzský insl]tut v Praze, Rakouské kullurní

Íórum v Pran, městský obvod Moravská 0strava a Přrvoz' Nadace Život umÉ ce' PraŽská iníormačnisluŽba
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FoRUM NmoÝcH. ,'r,.' oro.iiÍlÍhudebních umělců a vědců

za Íinančnípodpory Ministerstva kultury České republiky' Města Karlovy Vary, Karlovarského kraje' Nadace Bohuslava Martinů,

25.7. pátek
19.30 _ Městské divadto

Ballet du Roi / Královshý balet
(na dvoře Ludvíka XlV.)
J.-B Lully. lVl,-R Delalande.
F. Couperin, J.-F. Rebel
Collegium Marianum

'C.)b1íťeaďlalre:,3,,,;'ltL,u:i1a,e:*áj|.,::',:
26.7. sobota
17.00 - Klub Paderewski
Jak vzniká GD. ..

*uď.ťibní:p,ielý,i.ášw7;.,u,,|*allluiíiďx:

A.;,Bac*a:i'; B, Marti'na D. ,Mi,tnáuo,

A. Honegger, 0. Messiaen

27' 7. neděle
9.00 - 16.00 h

Prohlídka historichých míst
Karlovrých Varů
průvodce: V. Jáchymovský

19.30:'- KÍub Pad éWski''' "': ",

L. Kanda _ zpěv

N. Morozova - klavír
V. Mleinek - akordeon

28;l7.r Poilct;Pli '1:; 
":;'': 

;,t",, 
'

1 5.00 _ divadelní kavárna Tosca

Poetické odpoledne
Čtení francouzsko-české poezie

mladých autorů

T., B|eldtbauehoýá ;, 8. Pá leníěek
A' Jamborová

:ig 3,a, .'' kosteÍ,sv: Lukášé :|.:',,,,',..,, 
,,

,,.
D, ]W!eh!ei|býá 'a nqbgi :"' 

'''' ::"'
P' Vaněk - klarinet
M. Wichterle - fagot
B. Martinů' D. Milhaud'
J' lbert, E. SchuIhoÍÍ

29.7. úterý
17.00 - Klub Paderewski
Francouzské vlivy v české hudbě
hudební přednáŠka: M. Slavichý

t,eto ';rtp1e,,s|, ói| ,' ,''| .''

M r vnoblochot - terlvuln' 
:':':' 

:

J. Semerádová _ Ílétna

P. Benda - housle
B. Martinu. A. Jolivet. J. Frangaix,
D. Milhaud, J.lbert

16'30 _ Galerie umění
l(0 n0ěi!]] úč'ás!ííkiti ť.letlw .,ii íl 

:W:

19'30 - Městské divadlo
, ' .:',

,řeir,ý'stíoantsyýi 
":,.;,';,:.;'; 

:,', :,: ,:,,: ,
symÍonichý orchestr
Dirigent: J. Hrůša
G' Novakova _ Ílétna

Účaslníci hudební dílny - flétna

AileMiss Trio
Ph. Manoury: Jupiter pro ÍIétnu

a elekroniku - česká premiéra
A. MihaIiČ: DNA pro Í|étnu

a peda|oÍon - česká premiéra
B. Martinů' M' SIavický
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