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Yážení čtenáři,

s koncem roku jiŽ tradičně roste hustota
nejrůznějších hudebních akcí. PŤesto, Že
jde o jev v zásadě bohulibý i 1etos budou
někteŤí z nás opět Žehtatna to, Že nejsou
schopni se fyziclcy rozdvojit či Íoztro'it.
K takové situaci dojde úpátého listopa-
du' kdy do Prahy zátoveipŤIjíŽdíntzo-
zemslgí soubor pro soudobou hudbu
De Volharding, aby mimo jiné zahtálpte-
miéru nové sk1adby Micha1a Ne|tka, a oso_
bitá japonská písničkářka Tujiko Noriko.
V těžkém rozhodování vám moŽná pomo-
hou materiá1y, které jsme v souvislosti
s oběma udá1ostmi připravi1i:
s De Volharding po e-mailu konverzoval
Matěl KÍatochví1, s Tujiko Noriko Adam
javůrek, ktery přípraviL iejí porfét.

Ceslgí rozhlas letos slavÍ osmdesáté
ýočí svého vzniku. Přesto, Že naÍozeni-
ny zasloltži|ých institucí nespadají do zot-
ného pole našeho časopisu, rádio se přecl
jen na jeho stránky dostává _ ovšem jako
médium. Britslcf improvi záIor a htáč na
pleparovanou \rtaru Keith Rowe ve svém
z poznámek improvízovaném textu
vysvět1uje, proč rádio pouŽívá při svých
performancích.

Z děnÍ na české scéně tentokrát větší
plostoÍ dostává m1adý praŽshý soubor pro
soudobou hudbu Konvergence. Přesto, Že
existuje tepwe něco miílo přes rok, zdá se,
že vznil{a dďší slibná platforma pro pro-
vozování současné hudby v Česku.
Uvidíme, jak si povede dál'

V časopise samozřejmě najdete i mnoho
da1šího. Co v něm ovšem tentokát nena-
ldete' je tiŠtěný seznam koncertů a soutě-
Ží. Ten se definitivně přesunu1 na naše
ínternetové sÚánlry Www.hisvoice.cz.
MůŽete jej průběŽně kontrolovat, budeme
jej pravide1ně aktuďizovat.

V této gafické podobě se vám HIS
Voice dostává do rukou naposledy. od prv-
ního čís1a příŠtího ročníku chystáme ve1ké
změny, které ďe zatím nebudemepÍoaa-
zovat. Tak se těšte!

1;,- #*r.ť
Tereza Havelková

2lH,s vorcE

X Člověk nemusí pouŽívat speciální měřící
techniky na to, aby poznal, co světová
média nejvíce zaměstnávalo' Celý dojem
lze shrnout do tvrzení: kdo v posledních
týdnech nikoho nežaloval nebo sám
žalobě nečelil, jako by nebyl. obzvláště
bohaté hody mají právníci mainstreamo-
ých hudebníků. Jen pro zajímavost krát-
ký výčet: Íanoušci žalují skupinu Creed
za špatný koncert, z podobných důvodů
čelí Žalobě Limp Bizkit, Phil Spector
zastřelil herečku, baskytarista Phish byl
zbaven obvinění z obtěžování malého
děcka, C-Murder dostál svému jménu
a odpyká si doŽivotní Žalář za vraždu,
pandŽábský muzikant Daler Mehndi
údajně spolupracoval na ilegá|ním tran-
sportu uprchlíků tím způsobem, Že je na
oko angaŽoval jako tanečníky atd. atd.
Nevypovídá to všechno o něčem?

Tisk si všiml i několika kauz, které by nás
měly zajímat více' BBC inÍormovala
o protestu bojovníka za práva gayů
Petera Tatchella, který upozorňuje, že
řada textů od reggae hudebníků nomino-
vaných na Mobo Awards ponouká
k násilí na homosexuálech. To Vyprovo-
kovalo debatu o zodpovědnosti textařů
za svou práci a o tom, jak texty vnímají
posluchači. V prohlášení pořadatele sou-
těže se vychytrale píše: ,,Hudebníci
a umělci vždy reflektovali pociý široké
komuniý, z níž pocházejí, bez ohledu na
to, jestli někdo chce nebo nechce slyšet,
co se říká na ulici. Když umělci zpívají
o tom, co vidí kolem sebe, neznamená to
nutně, že ýto nazory sdílejí"'

X Pořádnou ostudu si utrhla známá americ-
ká RIAA (The Recording lndustry oÍ
America)' Ve svém taŽení proti lidem, co
si nelegálně stahují hudbu Z internetu,
udělala dvě obrovské boty. ZaŽalovala
šestašedesátiletou paní s obviněním, Že si
ilegálně stáhla více neŽ dva tisíce rapo-
4ich skladeb a následně stahování umoŽ-
nila také dalším lidem. Představa kyberba-
bičky' jež poslouchá skladby jako Jsem
gangstq pobavila řadu médií (např. BBC
News) a RIAA žalobu následně stáhla.

R|AA podala celkem 261 Žalob. New
York Post zjistil' že před soud pohnala
mimo jiné dvanáctiletou dívku. Den poté,
co inÍormace pronikla na veřejnost, se
R|AA dohodla s matkou dítěte na pokutě
dva tisíce dolarů. Vzápělí se několik
firem nabídlo, že poplatek za rodinu
zaplatí.

Za pozornost stojí už samotné slovo
''pirát". Dvojice známých technologic-
kých novinářů Dan Gillmor a David
Weinberger připravila web Word Pirates
(wordpirates.com)' který upozorňuje na
,,ukradená slova", slova, jeŽ podle tvůrců
webu Íirmy či politici pro svou potřebu
zpančovali a pokroucený výklad vnutili
společnosti. Na úvodní stránce se píše:
,'Například samotné slovo pirát bylo
zabráno mohutnými nadpodniky. MyslÍ
tím 'každého, kdo sdílí soubory'.
opravdoví piráti přeci vraždí, znásilňují
a kradou. Nesdílejí hudbu _ ani opráv-
něně ani nelegálně.''

Zatímco všechny velké vydavatelské
domy naříkají, Že sdílení nahrávek na
internetu (Kazaa a spol.) je oŽebračuje,
a řešení ěasto hledají v žalobách, label

Magnatune na otevřeném přístupu
k nahrávkám postavil svou strategii.
Návštěvník si může skladby kdykoli zdar-
ma poslechnout a teprve pokud je spo-
kojený, rozhodne se, zdali si koupí celé
album. Navíc je to jen on sám, kdo určí,
kolik ho bude koupě stát (v rozpětí mezi
pěti a osmnácti dolary za album).
Návštěvníci snahu vydavatele a zároveň
jediného zaměstnance Johna Buckmana
oceňují. Ten totiŽ časopisu Wired prozra-
dil' Žp lidé si desky kupují v průměru za
téměř deset dolarů'

Firma vznikla v květnu a nyní má obrat
aŽ dvacet tisíc dolarů měsíčně. Polovina
příjmů jde k hudebníkům. Ti úspěšnější
si prodejem přivydělají aŽ čtyři tisíce
dolarů ročně.

X Všechny problémy vydavatelských domů
s klesajícími zisky mají základ v tom, Že
firmy příliš srostly s Íormátem kompaktní-
ho disku' V momentě, kdy zaběhnutý
nosič ztrácí výsadní postavení (a u dva-
cet let starého CD Íormátu uŽ se to dalo
čekat)' vydavatelé se neumějí od disků
částečně přeorientovat na nov1i vir1uální
nosič - internet. Historie se opakuje: EMl
ztratila v sedmdesátých letech monopol
v lndii, kdyŽ nestihla zareagovat na
nástup kazet od nezávislých firem.

,,Majors" si to jiŽ uvědomili a rychle
hledají ekonomický model, jak s hudbou
na internetu nakládat. o tom vypovídá
článek deníku The New York Times Whať
Price Music? Podle jeho Údajů stála
v roce 1955 deska Franka Sinatry dvacet
čtyři dolarů (při zohlednění inÍlace)' Za
Revolver (1966) od Beatles byste po pře-
počtu zaplatili o dva dolary více. Loňské
album Eminema lze pořídit za 15.5 dola-
ru. Ale za kolik prodávat hudbu po
internetu?

Podle deníku se cena ustálila na 99
centech za skladbu, avšak v důsledku
sílícího konkurenčního prostředí můŽe-
me očekávat cenovou válku. Některé
průzkumy ukazují, Že další pokles cen uŽ
nestimuluje posluchače natolik, aby se
to vyplatilo. A na druhou stranu jedna
firma sníŽila ceny po dobu šesti ýdnů na
padesát centů _ a prodej se ztrojnásobil'
Ekonomický model se tedy stále ještě
hledá, coŽ Íirmy znervózňuje' ,,Manažeři
stále raději ochraňují spolehlivější
a lukrativnější obchod s CD, kteý nyní
obstarává většinu jeiich zisků," píše se
v závéru článku. ,,Koneckonců, někteří
říkají, že do roka budou mít k disposici
novou p roti pi rátskou och ran u.''

X To kazela slaví čýřicet let a je jí překvapi_
vě hej. Deník The Guardian upozorňuje,
že kazety sice před deseti lety ztratily
postavení nejdůleŽitějšího nosiče, ale
jinak je nesmíme odepisovat' Z článku
Vyp|Wá' že mají důleŽitou úlohu ve třech
sÍérách: V určitých regionech (Afrika,
lndie, Střední Východ)' v rámci hudeb-
ních stylů (hiphop, reggae) a v osobní
rovině (milenecké ,,audio-dopisy").
Médium hraje důležitou roli v tom, jak
vnímáme a tvoříme hudbu. o tom všem
vypovídá výstava cassette stories,
která probíhá v Londýně.

Í Takové blues je ještě o nějaký ten pátek
starší' o tom, že americký kongres
vyhlásil rok 2003 rokem blues a Že se
připravuje televizní dokumentární cyk|us
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Chris Thomas King

The Blues, uŽ jste se od nás dozvěděli.
Sedmidílný pořad, jenŽ nyní odvysílala
televize PBS, vyvolal smíšené reakce.
ReŽie se ujali známí nedokumentární Íil-
maři: Martin Scorsese, Wim Wenders,
Clint Eastwood a další.

Projektu uškodil Íakt, že jej všichni uŽ
předem srovnávali s obdobným a velmi
úspěšným dokumentárním cyklem Jazz.
Po jeho odvysílání stoupl prodej někte-
ých jazzových desek aŽ o čtyři sta pro-
cent, informoval The Boston Globe. Celý
článek začíná konstatováním, Že blues
takovou injekci silně potřebuje: ,,Kongres
si sice může rok 2003 poýšenecky ozna-
čit za'Rok blues', ale ve skttečném světě
se bluesová scéna poýká s potížemi."

NY Times nejvíce zkritizoval díl od
Wima Wenderse: ',Každá část této série
bojuje se snahou vystihnout podstatu
blues v jedné větě. Nejtrapnější le to
u Wendersova dílu 'Soul oÍ a Man', dobře
míněného, ale pompézního dokumentu."
Adorace se naopak dostalo dílu od
Clinta Eastwooda a Marca Levina.

Nás může zatím těšit, Že jeden z ne!\Ú-
raznějších umělců zmiňovaných v sérii,
Chris Thomas King, přijede koncertovat
do Ceské republiky. Vystoupí 16'11. na
Blues Alive v Sumperku a 19.11. v Paláci
Akropolis

X Když Literární akademie před pár měsíci
oznámila, Že otevře jednooborové tříleté
baka!ářské studium hudební publicisti-
ky' počítali s třiceti přihláškami' Kurs
chtěli otevřít při minimálním počtu pat-
nácti přijatých studentů.

Přijímacích zkoušek se nakonec
zúčastnili pouze tři uchazeči a všichni
byli přijati. Přes nízký počet zá|emců se
nový obor otevřel. Výuku odborných
předmětů, jeŽ se týkají populární hudby,
má na starosti Aleš opekar, ,,váŽnohu-
dební" předměty vyučuje Wanda
Dobrovská. Další vyučující údajně přibu_
dou, ',podaří-li se otevřít početněiší roč-
ník, a až bude vedle sebe více ročníků
téhož oboru," napsal nám Aleš opekar.

Proč je tak malý zájem o studium
hudební publicistiky, to by byla olázka
pro samostatný článek. Můžeme tipovat
tři příčiny: drahé školné (49.500 Kč)' pří-
liš úzká specializace a málo času na pro-
pagaci. Uvidíme za rok.

XZdá se, že zqímavý web Anti-Compla-
cency.ořg bohuŽel ukončil svou činnost.
Jejich rubrika Happenings byla svéráz-

ným průvodcem hudebními událostmi.
Hlavním tahákem byl sám šéf - publicis-
ta, DJ a básník Adam Gnade. Ten nyní
píše pro docela zajímavě řešený tištěný
magazín Fahrenheit San Diego (sdÍah-
renheit.com).

X Problém s nekomerěními hudebními
časopisy je v tom, Že posluchač často
nemá moŽnost slyšet to, o čem čte.
Desky jsou těŽko dostupné a rádia je
ignorují. Psaní o hudbě pak opravdu
můŽe být ,,tancování o architektuře", jak
řekl zřejmě Thelonious Monk (výrok se
přisuzuje také Franku Zappovi, Laurie
Anderson a dalším)' Jedním zmožných
řešení jsou objednávky přes internet,
další jsou CD-přílohy a třetí je mít svého
Swena _ jako ho má The Wire. Swen
Emmerling si totiž založil na adrese
swen.antville.org blog, kde publikuje
odkazy k mp3 souborům umělců,
o nichŽ se časopis zmiňuje.

Í Swen se věnoval i zpěvačce Tujiko
Noriko (ejí proÍil naleznete v tomto čísle).
Jeden z odkazťl vedl na stránky
Tomlabu, oficiáního vydavatele její
poslední desky. Clověk si tedy mohl být
jistý' že si nestahuje žádné ilegální
nahrávky a že nepodporuje nic nekalé-
ho. Avšak slibované mp3 soubory uŽ na
těchto stránkách nenaleznete. Poplatky,
které musel Tomlab odevzdávat JAsRAc
(aponská obdoba americké RIAA)' byly
neÚnosně vysoké a nahrávky proto
odstranili. Není to zvlášIní? Vydavatel si
nemůŽe dovolit propagovat skladby své
svěřenkyně? Proč má JASRAO na svém
webu prohlášení, že chce ,,přispívat
k šíření a roarcji hudební kultury?"

X z no\úch ěesloých blogů si dovolím upo-
zornit na ,,trochu hořké čtení" Chinin
(chinin.bloguje.cz). Jeho autor Petr
olmer-se věnuje i váŽnohudebním téma-
tům. Ctení to ovšem není nutně váŽné.
Jako třeba jeho Dopts lljovi Hurníkovi,
kde rozebírá psychologii potlesku:
,,Speciálním případem jsou skladby,
iejichž mohutné Íinále končí dlouhým
tónem' Je-Ii skladba publiku dobře
známa, nebo dává-li dirigent všemožně
znamení, že už opravdu bude konec
(udne, vyskakule, máchá rukama, odha-
zuje partituru, lehá si na zem a kope
kolem sebe apod.), začíná potlesk ieště
před skončením skladby, čili je její nedíl-
nou součástí. V takovém případě často

orchestr skončí nepřesně, neboť je to už
stejně iedno, anebo se vzepne k ještě
hlasitěišímu ýkonu, aby potlesku dokázal
svou převahu."

Tleskáme _ i když jsme se ještě neroz-
hodli' jaký druh potlesku zvolíme'

X Hudební časopis Careless Talk Costs
Lives plni co si předsevzal: s radostí zani-
ká. Vydavatel Everett True se rozhodl
měsíčník ukončit, aniŽ by si to vynutila
špatná ekonomická situace. o nezvyklém
projektu bývalého redaKora týdeníku
Melody Maker jsme informovali před
rokem: True zaloŽil časopis, který měl
svým psaním odÍovnat hudební publicisti-
ku' jak ji známe. Začal s číslem 12 akaždé
následující vydání mělo číslo niŽší. Po jed-
ničce slíbili se vším skoncovď.

Nyní True ohlásil, že číslo 1 bude
opravdu číslem závěrečným. Hudební
kritika to sice přeŽ|la, nevede se jí ani
hůře, ani lépe, ale vydavatelovu odvahu
ukončit slibně rozjetý cTcL je nutno
ocenit. Ze bychom také.'.? Mmm, ne.
ostatně Everet True uŽtaké plánuje norryi
časopisecký projekt. Permanentní revo-
luce!

I Dovolím si přihřát Vlastní polívčičku.
V průběhu listopadu bude spuštěn web
vozovna.cz, kde naleznete různé texty,
které se věnují hudební publicistice ,,an
sich" a odkazy k souvisejícím článkům.
Pokud víte o nějakém zajímavém textu
na téma hudební publicistiky, nebo
pokud jste narazili na nějaké zajímavé
interview s kritikem a o kritice, napište mi
na adresu javurek@vozovna.cz.

X Překvapení na vás čeká na naší adrese
hisvolce.cz. Připravili jsme pro vás
novou podobu internetových stránek.
Vše jsme se snaŽili podřídit tomu, aby
z nich měl návštěvník co největší uŽitek.
Stránky se načítají rychleji' text je čitel-
nější, zobrazuje se korektně ve všech
hlavních proh|íŽečích. Za novou podobu
vděčíme webdesignerovi Vítu Dlouhému.
Nechybí obvyklý glosář (,'weblog"), inter-
netový sourozenec dvojstránky, již nyní
právě dočítáte. V době vydání časopisu
by měl fungovat i koncertní kalendář
a s ním i systém, pomocí něhoŽ si bude-
te moci sami přidávat vaše vystoupení.
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Michiel van Dijk
Sjeng Schupp (vpravo)

Ze zakIádajících členů dnes v soubolu
zůstali jen saxofonista Bob Driessen a flét-
nistka Di1 Engelhard. ostatní hudebníci
patří k podstatně mladším generacím.
od počátku bylo pro De Volharding důleŽi
té spojení hudby se společenskou a politic-
kou angaŽovaností a s odporem proti estab-
lishmentu iak polítickému tak hudebnímu'
To se projevova1o v repertoátu, kde se obie-
vova1y třeba úpravy písní Hanse Eislera
nebo Andriessenova Volkslied, propoiující
melodii holandské národní hymny s Inter-
nacionálou.

Andriessenovy skladby z počátku sedm-
desátých 1et jako on limmy Yancey a Wor-
kers Uníon jsou stále v repertoáru, kromě
toho se však De Volharding věnuje přede-
vším mladým autorům. Na praŽském kon-
ceÍtu se jako skladatelé představí i dva č1e-

nové ansámblu: Michiel van Diik a Sieng
Schupp. Novou skladbu objednal orchestr
také v Cechách; bude jí lrritatíng of Inland
Míchala Nejtka, která (pod1e vyiádření
autora) obsahuje na Volharding nezvykle
mnoho tíchých míst.

K odporu proti konzervativním tradicím
patřilo také odmítání dirigenta jakoŽto auto
rítářského prvku. od toho však nakonec
soubor ustoupil. JiŽ deset let je šéfdirigen
temJurjen Hempel.

lJsou ziikladní myšlenky' na nichŽ De
Volharding stojí' stejné jako před tři-
ceti lety?

Myšlenky zůstávají stejné, |sou srdcem
a duší souboru. Volba repertoáru, kolektivní
rozhodování o něm a snaha o intenzívní
qíraz. Pochopitelně, lidé se mění a s nimi
se proměňuje i to, jak jsou určité myš1enky
chápány. Rok od roku se také mění po1it1c-

ké ovzduší.

l Zakladatelé souboru chtěli bojovat
proti,,zkostnatělé orchestrální kul-
tuře". Je to stále vaším cílem? Stojí
soubory jako De Volharding a velké
orchestry proti sobě?

V ptůběhu 1et se situace značně proměnila.
Ve srovnání se sedmdesátými 1ety vypadá
dnes ho1andský ku1turní Život podstatně

odlišně a dnešní hudební scéna v Nizozemí
ie jedna z nejpestřejších na světě. Cítím jis-
tou hrdost, že v této proměně hrál vyznam-
nou roli í orkest de Volharding'

V dnešní době vládne snaha šetřit ve
všech obiastech, hudbu nevyjímaje. Převa-
Žující reakcí velkých orchestrů je ieště sil-
něiší lpění na ,,Železném repertoáru"
a odmítání soudobé hudby. To nám připo
míná, Že je stá1e proč bojovat, a Že snaha
o to, aby byla současná hudba hrána' je
zapotřebí.

l MůŽe b'ýt hudba politická?
Ne, ďe 

'e 

to 

'en 

můj velice osobní názor.

l Jste prvním dirigentem De Volhar-
dingu? Co vedlo k tomu, že soubor
ustoupil od své zásady nemít diri-
genta?

Prvním dirigentem byl v roce 1982 Klas
Torstensson, kteý ovšem dirígoval jen svoji
velice sloŽitou skladbu Járn' Yzheldem
k tomu, jak se během let zvyšovďy umělec-
ké ambice souboru a do repertoáru se
dostáva1a stále náročnější díla, začal být
dirigent nezbytností. Cees van Zeeland,
tehdejší klavírista ansámblu, se této funkce
na několik 1et ujď. Vroce 1993 se však roz-
hodl soustředit se především na svou skla-
datelskou činnost a soubor poŽádal mě'
abych se ujal funkce stálého diligenta.

l Dirigent ale představuje prvek auto-
rity. Jak se tato funkce snáší s demo-
kratickým, snad až anarchisticlŠ.Ím
duchem De Volhardingu? Je vůbec
možné uplatňovat v souboru hudeb-
níků demokracii?

Jistě to možné je. Dirigent nemusí být
nezbylně tím, kdo má ve všem právo veta.
Je nutné, aby si byl vědom svého dí1u osob-
ní a hudební zodpovědnosti za uýsledný
tvar hudebního díla. To by se mělo také
odráŽet v jeho účasti na všem, co s přípra-
vou představení souvisí. Jako dirigent jsem
ale jedním ze skupiny hudebníků. Pod1e
přání sk1adate1e vytvařím celkovou koncep-
ci díla. ostatní ve velké míře závisí na pro-

cesech v rámci celé skupiny a na vkladu
kaŽdého zhráčů.
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lJak jste vnímal De Volharding, než
jste se stď jeho dirigentem?

Chápa1 jsem ie jako velice zvláštní"spolek
v rámcí holandské společnosti. Bylo mi
iasné, Že iejích přístup k hudbě je zce\a jedi-
nečný. Zajímavé také by1o, že ptacovak bez
dirigenta, a Že k tomu mě1i ve1mi dobré
důvody.

l Dirigujete také symfonické orchest-
ry. JalŠý je rozdíl v práci s nimi
a s malými soubory jako je De
Volharding?

Technická podstata dirigentského,,řemesla"
je stále steiná. Po více neŽ deseti letech diri
gování v orkest de Volharding ovšem fun-
guje mnohem lepší a uvoiněnější komuni
kace, neŽ při práci se stočlenným
oÍchesÚem' v němŽ hudebníky neznám
a ani nemohu poznat pří1iš důvěrně'

l Vidíte nějalcý rozďil mezi orkest de
Volharding a obdobnými soubory ve
Spojených státech?

By1o by moŽné najít mnoho rozdílů. Spíše
neŽ o nich bych však chtěl miuvit o styčných
bodech. Je totlž ve1ice stimulu jící vidět, že
jiní hudebníci povaŽují za podstatné tytéŽ
věci. Je to především naprosto nekonformní
přístup k hudbě. To se projevu1e iv otázce
volby repertoiíru. Soubory fuají jen tu hudbu,
která je nějak osobně oslovuje. To ce1kem
pochopitelně vede ke spoiupráci s mladými
skladateii, kteří sďlejí podobné ideály.

IJak vypadá současná generace nizo_
zemský'ch skladatelů? Lze mezi nimi
vysledovat něj aké trendy?

NejsilnějŠím spo1ečným rysem je absence
iahýchkol1v společných rysů. Právě na svo-
bodě komponování sl holandští sk1adatelé
nejvíce za\Jádají.

l Lze mluvit, kromě typického nástro-
jového složení, o stylu orkest de
Volharding? Má dnes vůbec pojem
stylu nějaktjlýznam?
Myďím si, Že i dnes má pojem sý1u svů|

ýznam. Nemys1ím tím ovšem styl jako
obchodní označení, pod nějŽ se zařadí urči
tá skupina skladate1ů. Mám na mys1i inter-
pretační styl jako soubot znaků typichých
pro hru hudebníka nebo souboru. Jako diri-
gent spolupracuji s nejrůzněiŠími tě1esy
a setkávám se s nejrůznějšími styly. SnaŽím
se je vŽdy respektovat a pracovat tak' abych
nešel proti tomu stylu. Myslím si, Že vytaz-
ný a osobitý styl je velkou vrihodou pro
kaŽdé hudební těleso a měl by být pěsto-
ván.
,,Typic$Í sý1Volharding" jevždy závislý na
konkrétních hudebnících, kteří jei v urči-
tém období tvoří. Pochopite1ně v ptůběhu
času k postupným změnám dochází.
Prvkem, kteý zůstává, je fenomená1ní ryt-
mický tah při hře, coŽ je jedinečná věc.
Rozhodnutí hudebníků hrát ve stoje s tím
logicky souvisí.

I V sedmdesát'ých letech byl inspirací
jazz. Má dnes podobnou funkci elek_
tronická taneční hudba?

Nedá se Ťíci, že by by1 inspirativní jazz jď<o

takový. Spíše š1o o prvky, z nichž je posta-
ven, které určují jeho rytmlckou' melodic_
kou a harmonickou strukturu. TotéŽ platí
pÍo pop a dnešní taneční hudbu. Je tŤeba
vždy jít do hloubky a snaŽit se pochopít,
které prvky jsou pro daný Žánt podstatné
a ktaéznich mohou být přeneseny do jiné-
ho kontextu. Kupříkladu současná taneční
hudba můŽe na první poslech působit
naprosto prázdně a nezajímavě. Pokud
ovšem blíŽe prozkoumáte |ejí strukturu,
můŽete objevít zajímavé věci. Na to ale jIŽ

mnoho skladatelů přiš1o.

l Při něktených koncertech vyrrŽíváte
videoprojekci. Je podle vás vizuální
složka nezbytná k tomu, aby hudba
lépe komunikovďa s posluchačem?

Nezbytná pro komuníkaci není; dobrá
hudba musí posiuchače Zaujmout sama
o sobě. V ideá1ním případě můŽe být pro-

iekce jedinečným vízuálním,,komentářem"
spřízněného umělce. Jiným pŤípadem je
syntetické dí1o, jakým by1a třeba opera
Louise Andriessena a Petera Greenawaye
M is for Man, Musíc, MozarÍ. Takové dí1o
vzníká součinností f1lmaře a hudebníka
a obě sloŽky, filmová i hudební, se navzá-
iem posilují. I
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zač:al jižv padesáých letech experimentovat s preparováním lrytary. Na začátku šedesáých
let byi čleňem skúpiny Mikea Westbrooka, jeho působení ve skupině však.skončilo brzy
poté, co se rozhodl, Že svou kytaru uŽ nikdy nenaladí od té doby hraje uilučně na,,Íable ťop

britar" _ kýaru leŽící na stole. Vystupuie sólově i v různých Íormacích, v poslední době mimo

ffné v impřovizační skupině Miňeo (viž HlS Voice 5l20o2)' Rowe je spoluzakladatelem slav-
heno oritsxerro uskup'ení pro volnbu improvizaci AMM, které vzniklo v polovině 60. let
a jehoŽ členy byli či jsou mimo jiné Cornelius Cardeq Lou Gare, Christopher Hobbs' Eddie
Piévost a uótrri titolry' Rowoúy qitvarné práce v duchu pop artu zdobí nejedno album
improvizované hudby.

V AMM jsem pouŽíval rádio i pásek.
Dodatečně isem si uvědomil, Že jsem měl
tendenci pásek pouŽívat v nejvypjatěiších
dobách skupiny. Nejvzrušenější bylo asi
období, kdy jsme začínaIt, meziIeý I9ó4
a ó5. Tehdy jsem na pásek zkopíroval
Barbaru-Ann nebo LightnÍng Strikes od
Beach Boys třeba dvacetkÍát, třicetklát
nebo čtyřicetkrát. Při nahrávání je moŽné
měnit hlasitost, barvu atd., aby v p1aybacku
byly zŤetelné rozdíIy. Pásek jsem pak hrál
nesmírně nahlas, naplňovai zvukem celý
sál. Byl to pokus Zmocnit se totálního pro-

storu, téměř jako Coltraneovy ,,zvukové
duchny" (sheets of sound). To tedy bylo
první období, kdy jsem pouŽívď pásek.

Druhé období by1o dobou politických
nepokojů v letech 1971-73, kdy jsem pou-

Žívď ,,zvukové itržIry" (sound ÓiÍes) s po1i-

tickým obsahem. Mys1ím' Že mistrem
sound bítes byl Mao Ce Tung' Začalo mne
více zaiímat politické vyznění pásku' jeho
politická korektnost _ snaŽi1 jsem se být
velice přesný co do rnýpovědi vystoupení.
Asi bych býval da1 přednost rádiu, třeba
tomu, aby tento obsah do performance vne-
slo Rádio Tirana, ďe je jasné, Že vystoupení
s vysíliíním Rádia Tirana nebyio moŽné zko-
ordinovat. Také jsem tehdy nahráva1 věci
jako Yellow Rtver Concerto nebo Enovu
Taking Tiger Mountain by Sffategy.

TŤetí období nastalo bezprostředně poté,
co v loce 1981 zemřel Cornelius Cardew.
Hrál jsem třeba s Philem Mintonem
a Rogerem Tutnerem v Galerii Arnolfini
a jednu kÍátkou sólovou věc jsem věnoval
Cardewoú, kteý zemřel asi ýden předtím.
PouŽil isem nahrávku Barberova Adagía
a někoiik stÍanek Cardewova Treatise'

Tím neidůleŽitějším podnětem, kteý mě
přivedl k pouŽívání rádia, by1o zÍejmě mé
zázemí ve qítvarném umění. Jako student
umění jsem ,,nalezený obiekt" (Jound
objecť1 povaŽoval za něco nesmírně přitaŽ-

livého. PouŽívat svět oko1o nás pŤímo dáva-

1o větší smysl neŽ se jei pokoušet imitovat
nebo reprodukovat. Souvisí to pÍo mne také
s otázkou po kořenech preparované kytary.
Mys1ím, že je možné ie hledat na počátku
1ó. Století u Leonarda da Vinci. YěÍLI, Že

umě1ec můŽe stimulovat svou imaginaci
Íak, že se snaŽí najit tozpoznatelné tvary
mezi skvrnami na stanlch zdech. Záměrné
pouŽívání podobných postupů navrhoval
v 18. století Alexander Cousins, kteý zná
zorňoval krajinu technikou inkousto$ich
skvrn. Ta na začátku 19. století ovlivni1a
Johna Constabla. Jeho anglické krajinomal-
by jsou založené na pozorování _ ,'zapojlljí
čiré chápaní přírodních jevů", jak sám říká.
Na rozdíl od sých předchůdců se však
Constab1e zajímaI předevŠím o neuchopitel_
né kvality jevů oblohy, svět1a a atmosféry'
nikoli o konkétní detaily scenérie. ZŤe|mě

neisilnějším,,na\ezeným předmětem" by1

Duchampův pisoár podepsaný ,,R. Mutt"
z roku 1917. ,,Cokoli umě1ec označí za
umění, ie uměnÍ."

Co do obsahu se na rádío v podstatě není
moŽné spoléhat. To |e ovšem jeho přednost.
Ať se vám to hodí nebo ne, to co na vás
chrlí ie nepŤedvídate1né a m'ŮŽe sahat od
statické eiektřiny aŽ po ve1mi zřetelnou kla-
sickou hudbu nebo politické komentáře.
Většinou rádio vysílá kulturu a zprávy, kte_

riim člověk v zápa1u vystoupení nerozumí.
Máte možnost Íegulovat barvu, hlasitost,

ýšku, Eo, trvání atd., a protože u mluvené
řeči často není rozumět obsahu, budujete
možné i nemožné reakce na to, co se vysí
lá.

Rádio navŽdy zaznamenává místa a oka_

mŽiky. MůŽe je zachycovat pomocí vysled
ku fotbalového zápasu, nebo prostřednic-
tvím jedinečného momentu ve vysílání.*
Jsou neopakovatelné; a pokud |sou opako-
vatelné, iejich kontext se neustáie promě_

ňuie.

* Velmi důležitou funkcí rádia v AMM bylo, že se
John a Eddie (John Tilbury a Eddie Prévost,
pozn' red.) dozvěděli, jak v sobotu odpoledne
hrály jejich Íotbalové ýmy.
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Progtarn festivalu:

Zahajovací koncert - 27. řijen2003, sl. řijen 2003 - !ičín, Porotní sal
A. Borodin, L. Janáček, L' Vierne

11. listopad 2003, za.Iistopad 2003 - Jičín, Porotní sáI
F. Mendelssohn-Bartholdy, I. Krejčí, P' I. Čajkovský

L7. prosine c 2003, 4' prosinec 2003 - parťnersky koncert oltn (CH)
A' Rejcha, W. Burkhard, A. Dvořák

27. leden 2004, za' kden - ]ičín, Porotní sáI
J. Haydn, K. A. Hartman, M. Slavický, A' Schónberg

24. Ímor 2004, zs. únor 2004 - |ičín, Porotní sáI
A. Webem, C. Debussy, H' Duťil]ieux, A. Honegger

23.bÍezen 2004, zz. březen 2004 - Plzeň, 24. březen 2004 - Letohrad
F. Schubert, E. Schulhoíí D. Ammann, M. Bruch

28. duben 2004
B. Mernier, C. M. Weber, J. Brahms

25. květen 2004, z+. kuěten 2004 - |ičín, Porotní sál
J. Haydn, W. A. Mozart, G. Schedl, J. Brahms

Záv&ečný koncert - 8. červen 2004,
7' čeroen 2004 _ Ostratla, 9. čeraen 2004 - Festiual |antičkůu Mtij
J. Haydn, H. Watkins, G. Enescu

Kontakt:
EWÓ"A}i ťraha s'Í.o' - festival' ,hudební agerrtrúa; produkce CD '

Žalovská 122/ 1,1, 181 00 Praha 8
r€l': 603 277 995,:ó05 824 940, 60.ě EE9 198,le}' 1 tax:233 556.380 .

leixnei@euoat.cŽ; lajnerova@moat'a' dsqbravova@eujox l,cz, W'e u f o 0 11' c z

Sál Martinů' Lichtenštejnský palác, .

MalostranŠké nám' 13' Praha
Začátekkoncertů 19.30

|itka Čechová - klavír
Stamicovo kvarteto

Kvarteto M. Nosticové
Jan Pěruška - viola, Vladimír Leixner - violoncello

Alexander Besa - viola (CH)
Stamicovo kvarteto

Vogler Quartett (D)

tan Pěruška - viola, Vladimír Leixner - violoncello

Quaťuor Renoir (F)
Stamicovo kvarteto

Casal Quartett (D/CH)
Stamicovo kvarteto, Jiří Hudec - kontrabas

Ronald Van Spaendonck - klarinet (BE)
Stamicovo kvarteto

Mozarteum Quartett Salzburg (A)
Jan PěruŠka - viola

Belcea String Quartet (GB)
Stamicovo kvarteto

Předprcdei vsfupenek:
B7I - www.bohe|Miati.řť'.l' TICKEIPRo - W .tíckerpfr'cz,
Via Musica - m,oigmusicti.cz,
Iníonation ceníe Cd_letná Nfuodní' KuloÝa q].. - m.arcundprague.cz
nebo 30 min. před kometlem v SiÍe Má'tiaů ]
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ie země sice chudá, ďe přispěla

::;,iiíť*ffiffišozvoji moderní emopské kultury měrou
neŽ vrchovatou: dramatik Eugen

lonesco, spisovatel Cloran, antropolog
a re1igionísta Mircea Eliade, básník Tristan
Tza?a, sochař Constantin Brancusi'..
a hudebnÍci: George Enescu, Iannis

ňňs!. Xenakis, Gotgyi Llgetí' AurelStroe, Sergiu
.l..:...\ CeÍibidache, ale i spousta dalŠích, jejichŽ
:,':lil::,..',:l,:l],.,l. íména íeště čekaií na ob}evení''.

,':,:..,:| Josef Berg, kte$ se v Brně tÍápi1 s pÍo-

:,, počítáváním zvlášlního mÍkrolntervalové-

............'ho tónoVého systému pro svoji skiadbu
,lllll:ll:l Snána marně se pokouše1 . integrovat
1.....1...1;1všechny elementy díla do jediné SoustaYy
],]]]]]]]]:a ZáÍove- věŤ11, že je to jediný pokus

' svého druhu na světě, by bvL velmi pře.
kvapen, kdyby se dozvědě1, že kIíČ
k řešení podobného problému uŽ naše1
jakýsi student kompozice ',z Bukurešti:
Horatio Radulescu.

Radulescu mě1 Štestí na uČitele: na
bukurešťské akademii studoval nejprve
hru na housle. později i skladbu. K jeho
učite1ům patři1i Tibetíu o1ah, Stefan
Niculescu, Áure1 Stroe.'V roce 19ó9 mu
Serglu Celibidache navrhl, aby napsal
skladbu pro devět víoionce11. Radulescu
lo pojal jako určitý r1luá1, kdy devět vio-
lonce1listú htaje z obrovítá partitury pii
pevněné na zdi. JeŠte podivněiŠí je vŠak
kompoziČní přístup: je zaloŽen na fadé
a11kvotních tót113, Z nichŽ jsou itranspozi
cemi 'do spodních oktáv] odvozovány
daiší fundamer:táty - konťept jednodúchý

iakfacka! Vzniká tak 
'mísení 

zvukovych
speklet", teoreticky nekoneČná mnÓžina
samogenerujících procesů. Skiadba
Credo {19Ó9} pro dlevět violonce]1 se lak
stala Základním dílem spektrálni hudby'
tedy hudby .za1ožené, na objektiYních
principech daných piítodou, směru,] který
se uja1 přédevším vá' Francii a je '' d:res

,,,, :spojoyán především se imány .'*t'rard

rii hudby
lm

on.

ratiu Radulescu.
or_ailo Radulescu ie zceJa ojedinelým

a Trístan ]Viurail. K nim však patří

m, typem. ,v jeho'hudbě 'je
ptopojená pIíiodni iáka.
a spirituá1Bi]'h1oub,kcu.

:vněiš kov ě rozrnani|á,

it

t c:.,řll,,l Ť1
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,l ale vnitřně konzistentní a organicky plo_

poiené. Principy, na nichŽ stojí jeho
hudba jsou objektivní, umoŽňuií preciznÍ
kontrolu a zárovei jsou dostatečně otev-
řené a poskytují nepřeberné mnoŽství
moŽností.
A Horatiova Íantazte je opravdu

nespoutaná' což naznačuje uŽ pouhý
u;ičet jeho děl, mezi nimiŽ na sebe upo-
zorřltjí především skladby pro neobvyklá
obsazení jako Capricorn Nostalgtc
Críckets pro sedm identiclcých dechorných
nástrojů; A Doiní pto 17 ,,sound icons"
(jeho vlastní vynáIez - vnitřek koncertní_
ho křídla, na jehoŽ stÍuny je hráno smyč-
covfmi žíněml); Requiem pour l'Azur
pro cembalo' sound icon' smyčcovr/ kvar-
tet, 13 fléten, 19 tanečnic a 19 recitátorů;
Byzantine Prayer pro 40 flétnistů, hraji
cích ce1kem na 92 ťl'éten; ínfinite to
becannot be infínite/ ínfínite anti-be
couÍd be ÍnÍinite pro devět smyčcovrich
kvartetů rczesazených kolem publika
s jedním kvartem uprostřed, kde všechny
struny jsou přeladěny tak, Že vzniká jakási
obrovská viola da gamba se 128 struna-
mi...

Skladby Horatia Raduiescu isou také
charakteristické silou spirituálního náboje,
ktef jim dodává pečeť mimořádného,
rituálně a očistirě působícího díla.

l Co vás přivedlo k soudobé hudbě?
Uplně obyčejné studíum na Hudební

fakultě Akademie v Bukurešti (MA 19ó9).

r Jaký je váš přístup ke kompozici? Jaké
máte inspiračni zďroje?
Inspirace pŤichází z r,&zných zdrojů: poe_

zie, filosofie, ostatních umění, vědy atd.

IJak jste se dostal ke ,,spektrální
hudbě"?
Vedla mne potřeba najít obecnou řeč,

platnou ve všech kulturách a tradicích,
která by byla založená na vnitřní struktuře
zvuku samotného. Jinýrni slovy: buňky
barvy organizované logaritmichýrn (tj.
nepravidelným) způsobem a ne (jako na
klávesnici) rovnoměrně.

12tHts votcE

l Jaké to je mít po ruce tak vr7nikající
interpretku, jako je C. M. Tunnell?
Pomohlo mi to hlavně při pnrních sklad

bách pro violoncello. Zijeme nezávisle
a nevídáme se Zase tak často... Všeobecně
však, kdyŽ píšu novou věc pro violoncello -
jako tŤeba Pre existíng soul of Then, ktetá
měla premiéru v Brně _ je její velmi zviášt_
ní janyk noý pro nás oba (tedy pro sklada-
tele i inteÍpretku). Někdy ale skladate1ova
intuice pomáhá osvětlit stezku, po níž pro-
bthá transformace od utopie do realiý.

lJe možné, aby vaše extrémně obtižné
skladby hráti i jiní interpreti?
Ano, pracujl napŤíklad poměrně často

s violoncellisty jako jsou Rohan de Saram
nebo Jean-Paul Dessy.

l Až do osmdesáqích let se zdáIo, že
hudba neustále pokračuje ve vlývoji.
Teď nám však může připadat, že tak
trochu stagnuje. Jak pociťujete součas-
nou situaci a jak se díváte do budouc-
na?
Budoucnost je nepředvídate1ná, a1e

věÍím, že mladí a nadšení skladatelé dají
vzniknout velké hudbě...

l Jak se stavíte k existenci dvou systémů
v současné hudbě: systému tónů
a systému zvuků, uživmých v akustic-
ké i elektroakustické hudbě?
Byl jsem vŽdy přitahován spíše nruky neŽ

tóny, ďe pro zajištění patřičného provedení
ie notovaná hudba nakonec neivhodněiší.
Casto vymýšlím nové notační systémy pro
só1isý nebo ma1á komorní uskupení, iako
třeba smyčcový kvartet, ďe pro větší obsaze-
ní je konvenční notace nejptaktičtější.

Většina speciálních instrumentá1ních
efektů má takové bohatství barev, Že jsem
nikdy neměl potřebu elektronicloý'ch úprav
nástroiového zvuku. KdyŽ potřebuji nějahý
zvláštní zvuk, kterého není moŽné dosáh-
nout ani nástroji aní lidshtírn hlasem, pouŽí-
vám digitálně procesovanou elektroniku.

I V současné hudbě se velmi často obje-
vují různé druhy postmoderních pří-
stupů - banalizace, ironizace, filzné

formy destrukce, procesualita. Jahý je
váš postoj k těmto tendencím?
Nezajímají mě, ale jako demokat nemo-

hu dtuhým zakázatjejÍch pouŽívání.

l Rumunská hudba dosiíhla světové pro-
slulosti i navzdory všem politicloým
překížkám - a mnoho skladatelů žije
také v cizině. Jak se lišil v,1ivoj doma
av zahtaničí?
Jsem fiancouzský občan, natozený

v Rumunsku, ž\jící v PaŤíŽi od roku 19ó9.
o situaci v Rumunsku nemám dostatečné
informace. Sám se povaŽují za evropského
skladatele.

lIe možné učinit soudobou hudbu
atraktivní pro posluchače?
JistěŽe. Dobrou hudbu lidé dřív nebo

později rczeznají. Problém je v distribuci.
Tyto skladby by měly být fuány veýznam-
ných koncertních síních, v rámci dobře pro-
pagovaných koncertů, v prvotřídní interpre-
laci a moŽná v sousedství velkých děl
minulostí - tak se dá získat široké publi
kum.

Také některé speciální pří1eŽitosti rituál-
ního charaktetu, kde se hudba stává sou-
částí synkretické akce, mají šanci osiovit
větší počet 1idí.

"Fš"$ťJrc#**
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l Prošla jste klasichým školením ve hře
na violoncello. Co vás přívedlo k sou_
dobé hudbě?
Poprvé jsem se dostala do kontaktu

s provozováním soudobé hudby za srných
studií na Royal Northern College of Music
v Manchesteru. Přípojila jsem se tehdy
k souboru Akanthos, kde se hrálo (kromě
standardního repertoiáru) i hodně současné
hudby. Brzy nato ]'sem byla poŽádána,
abych provedla Messagesquisse od Pierra
Bouleze a potom VÍoloncelloý koncert od
Hugha Wooda (s velkým orchestrem).
Druhou jmenovanou skladbu bych si moc
přála hrát ZnoW...



Britská violoncellistka Catherine Marie TunnelI
(1969), se zvlášť intenzivně věnuje skladbám svého

manŽela Horatia Radulescu, jehoŽ Vysoce spirituální
a silně emotivní hudba se svými požadavky pohybuje

na hranicích nástrojových i lidských moŽností.
Jeho skladby, vyŽadující naprostou přesnost pohybu
v nejvyšších tónech harmonického spektra i hluboký
ponor do koncentrace, v ní nacházejí nejpovolanější

interpretku, schopnou duchovní poselství této
neuvěřitelně vnitřně bohaté hudby předat dále.

l Co je na provádění soudobé hudby
neiobtížněíší a co nejkrásnější?
Zdá se mi, Že nejtěŽší ze všeho byvá roz

luštit různé druhy skladate1shých rukopisů
a správně pochopit záměr - někdy to ide
tak daleko, Že vůbec nevím, co se po mně
chce... V takových případech bud odmítnu
hrát nebo poŽádám skladatele, aby dílo pře
psal. Nejkásněiší je utČitě objevování nové_
ho hudebního jazyka a schopnost podat
hudbu takovjhn způsobem, Že ji publikum
pochopí a pŤiime.

r Jaky je poměr mezi starou a novou
hudbou ve vaší koncertní praxí?
VŽdycky budou speclalisté: na starou

hudbu, na novou hudbu, na Mozarta nebo
na Schumanna... Nicméně věÍím, že je
moŽno si uchovávat otevŤenost ke všem
žánrům a druhům hudby. Proto dokážu mít
potěšení nejen za současné hudby a z
,,mainstleamového" repertoáru, a1e baví
mě hrát i na barokní nástroj ve skladbách,
které k němu patří.

l Často hrajete skladby svého manžela.
Jak se s ním spolupracuje? Bývá na vás
přísný?
Samozřeímě! B'ývá na mně přísný přestoŽe

se snaŽím spolupracovat co nejlépe. on je

ovšem zcela vfilmečný skladatel, kteý nejen
ví naprosto přesně, co napsa1, ďe i naprosto
přesně ví, jak to má znit. Takže sebemenší
chybičku nenechá pÍojÍI" bez povšimnutí.
BohuŽe1 na světě není mnoho skladatelů
tohoto kalibru, a ploto si většina lnterpretů
myslí, Že si v soudobé skladbě mohou hrát,
co chtěií. Následkem toho sl sk]adate1é mno-
hem obtíŽněii uvědomují, Že jejich hudba
b1ivá nesprávně interpretována.

l Jak hodnotíte _ z interpretačního hle-
diska _ dění na současné hudební
scéně?
Je vŽdycky vzrušující dostat od skladatele

nové dílo. Jen se mi zdá, Že se mladí sklada-
telé aŽ pŤíIiŠ snaŽí uspět u širokého publika,
což bohlsŽel nevede k blázntvě nové hudbě,

a1e k vytváření skladeb, jeŽ jsou poměrně
unlformní a málo dobrodruŽné.'.

l Jak si vybíráte repertoár? Máte oblíbe-
ný styl nebo skladatele?
Většinou zatouŽím hrát sk1adbu, kterou

jsem někde slyšela - tak jdu a koupím si
noty. Jinak také hrávám a[tory z hostitelské
země, coŽ povaŽuji za zdvoŤtlé gesto k pořa-

date1ům. Anebo je to premiéra a já se cítím
poctěna rnlsadou poprvé pŤedvést nové dílo.

l Zabyváte se také improvizací?
Zajímá mě, a1e nikdy ]sem neměla ani

trpělivost ani odvahu se jí zabyvat. Více mi
vyhovuje ro1e interpreta oddě1eného od
skladatele.

IVýstupuje pŤevážně sólově, nebo spo-
lupracujete pravidelně s nějahiÍrn
ansámblem čí orchestrem?
Hraj1 komorní hudbu tak často, jak mohu!

Působím v barokním soubotu a rovněŽ se

snaŽím co nejčastěji vystupovat s ansámblem
nové hudby. Zárovei hraji pnrní violonce11o

v Lausannském komorním orchestru _ den
má |enom čtyřiadvacet hodin!

l Vyučujete?
ZboŽňuil učení!

I Proč?
PrctoŽe tak mohu 1épe poznat svůj

nástroj...

l Nakonec obligátní otiu,ka; co pliínujete
v nejbliŽší době?
V nejbliŽší době... čekáme na konci

bŤezna děťátko. Ale předtím mám ještě

něko1ik koncertů v Londýně, ve
Šuýcarsku a v Německu. Kromě toho
povedu mistrovské kltzy v Hindem1thově
nadaci v Bonay... Ráda bych také přijela
zase do České republiky, protoŽe Se mi tu

Xr{#!tA
Ěr',b14él:l6usl
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Skladate1ské sdruŽení Konvergence je dďšÍm ze
sympaticlcých spolčení mladých hudebníků orí-
entovaných na soudobou hudbu. Sympatic-
hých především proto, Že hlavním výsledkem
iejich člnnosti jsou koncerty využívané rovnlfin
dí1em pro uvádění skladeb členů í děl skladatelů
ostatních, ,,cizích" ' Rodí se tak platformy rela-
tivně nezávislé na oficiiílních a zavedených
strukturách a visledkem ie nespomé obohacení
scény o hudbu tnirců nejen začínajících a rela_

tivně nezniámých, ale i těch slaurých, zrizných
důvodů u nlís téměř neuváděných.

Platí to i pro Konvergenci, která byla za\oŽe-
na jaře roku 2002 posluchači HAMU

t Pa1lasem, Tomášem Pálkou, Janem
a ondřejem Štochlem. od koncertní

společné koncertní činnosti. Jinak kaŽdý z nás
má hudební zájmy poněkud od1išné, coŽ se nic_

méně pozitivně odrážív tom, že iednotlivé kon_
certy nesledují stií1e tutéŽ sýlovou linii - snaŽi
me se, aby kaŽdý koncert by1 zaměřený trochu
iinak, v rámci toho, na Čem se shodneme.

oS: Styčné body isou mezi kaŽdou dvojicí.
Rozhodně se nedá Ťíct, že by mezi námi byl
někdo, kdo by neměl s nilcýrn nic společného.
Ale určitě to není tak, Že bychom měli společný
tvůrčí pro$am, pod ktený' jsme se podepsali
a kteý budeme v příštích letech vyznávat.
NapŤ. pro mě a pro Tomiíše Pálku by1 vytunÝm
vlivem Morton Feldman, kterého jsme hráli
a určitě nadále budeme fuát _ většina jeho skla-
deb se u nás nikdy nehrá]a. S Honzou nás pojí
zÁlihav Holanovi.

Jan Rybář 0R): ]á mám například rád
Xenakíse, takŽe jsem prosadil, abychom od něi
nějakou skladbu pro tuto sezónu nastudovali.
DďšÍm pro mě důleŽiým skladatelem je Ligeti,
kteý j1ž na našich koncertech také zazněI,
a např. Roman Pďlas má rád G. Crumba' takŽe
jsme od něj uŽ také něco hráli. Z toho je patmé,
žekaŽdý má své preference' na zákJadě kterých
se pak snaŽíme postavit koncerty tak, aby fun-
govďy (ti. aby si skladby vzájemně neodporova-
lyJ, ale ziíroveň tak, aby by1y pestré a nebyly
všechny sestaveny jen ze skladeb jednoho kom
pozičního směru, coŽ by byia chyba.

l Vidíte v působení ostatních česhfch soubo-
rů pro soudobou hudbu nějakou mezeru,
kterou byste chtěli zaplnit?
oS: Určitou mezeru vidíme právě v drama-

turgii koncertů. My se snaŽíme, aby koncerty
působíly kompaktně a měly určitou qívo|ovou
linii, aby skladby, které na koncertě zazrn, mě|y

|ednoho čí více společných jmenovatelů -PETR BAKLA &. T 
E

míéry na Forfestu v KroměříŽi jiŽ vykonali
ledacos a, jak se zdá, ještě ledacos vykonaií.

l Hrajete jednak skladby členů sdruŽení, jed-
nak skladby jiných autoru. Jahých?
ondřei Stochl (oS): Náplň koncertů čerpiáme

Že tií zdtojtl: kromě naš1ch skladeb jsou to
skladby zajímavých mladých autoú, kteří jsou
u nifu zcela nezrtám| ďe my je znárne tieba ze
skladatelsh.ích kurzů a jejich hudba je nárnbla-
ká. Třetím zdrojem pak isou skladby lenomova_
ných autorů, kteří se u nás hrají málo. Na
našich koncertech se jíŽ objevíly např. skladby
L. Beria, P. Bouleze, G. Crumba, M. Feldmana,
G. Ligetiho, některé z nich zde byly hrrány
dokonce vůbec poprvé, např Feldmanova ftano
and Stríng auartet. Crumbovu Black Angels
jsme hráli jako první česlqÍ soubot

l Co vás spojuje jako skladatele? Dďo by se
uvaŽovat o nějakém společném programu
či směru, kteným se vaše tvorba ubírá?

Tomáš Pá1ka (TP): Sýčná plocha je právě ve

S"ffiJ.
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námět, sty1ovou příbuznost apod. Rádi
bychom, aby koncerý působily dojmem přiro-

zeného celku se srozumitelným vývojem, ne

iako přehlídka, na které sí skladby vzájemně
pŤekáEí a nakonec žáďnánevyzn tak, |ak by si

zas1oužila.

l Máte opravdu pocit, Že vtýstavba koncer'
tů, jak ji popísujete, má až takovou důle-
Žitost? Je opravdu nutné, aby skladby na
sebe navazovďy a tvořily celek? Není to
už trochu násilné vzhledem k jednotli
vtfm skladbám, neubírá jim to na samo-
statnosti a,,svéprávnosti" ?

oS: Já si myslím, Že ie to to hlavní. Hudba
tohoto typu je posluchačům často vzdálená,
a aby měl posluchač šanci trochu pÍoniknout
do jejího světa a vychutnat ]ei, je doslova
nutné, abychom ho namočili do jednoho 1aku

na deiŠí dobu. Koneckonců, skladby |sou na
koncertech vŽdy v nějakém pořadí a Soused-

ství a není důvod nesnaŽit se tuto skutečnost
proměnitve ýhodu.

l Když už máte takovéto osvětové avzdéIá-
vací tendence, snažíte se je nějak promít-
nout např. do programovry'ch materiálů,
fukněme v podobě hlubšího a zasvěceněj-
šího komentiíře,než je obvyklé?
oŠ: SnaŽíme. KdyŽ isme htáIi PÍano and

Sfing auarte| byl v programu asi striínkoý
materiál neien o vzniku skladby, ďe i určiý
náznak toho, co posluchač od sk1adby má oče-

kávat a na co by naopak čekat neměl. Je to
sk]adba vyjadřující stav, nikoli proces, a to by
posluchač měl vědět a nečekat třeba na něja-

kou ýaznou změnu. Pto Black Angels nám
napsal vynikaiící komentď prof. Kučera -
informace o podhoubí vzniku skladby' na co
reagovala, citace, které obsahuje atd. To si
myslím, Že posluchači ocení.

l Pojďme ještě k vaší dosavadní činnosti.
Vybavuji si, Že kromě normálních koncer-
tů oošto i ke spolupráci s Česhým rozhla-
sem.
TP: To byl koncert v přímém přenosu

v rámci Studia 1, v dubnu, program sestával
z našich skladeb a Feldmanovy I Met Hetne
on the Rue Ftirstenberg' Byio to vlastně tako-
vé uvedení Konvergence do širšího povědomí,

včetně rozhovoru ,,kdo jsme a co chceme".
oŠ: Kromě toho isme dělali čťyři pořady

s Wandou Dobrovskou, kde isme pouštěli naše
skladby a mluvili o nich. Dďší spoiupráce je

snad otázkou času, problém je, Že v úvahu pří-

padaií jen dva pořady (Studio 1 a Musica
moderna), ve kterých bychom se mohli obie_

vit, a samozřejmě nejsme jediní, kdo má
záiem.

l Co přípravujete letos?
oŠ: Hhvně se soustředíme na naŠi koncert-

ní řadu v Pruze. Chystáme celkem čtyři kon_

certy (první bude 10. 12. u Sv. Vavřínce
v He1lichově ulici v Praze), z nichŽ ieden před-

staví prostorové kompozice členů sdruŽení
a Geralda Resche, coŽ je nedávný absolvent
Vídeňské akademie, osobitě se pohybující

někde mezi strukturďismem a spektrií1ní hud-

bou. Co se rÍče máměiších imen, připravuie se
_ jak iIŽ bylo zmíněno - něco od Xenakise,
Roman sebrď odvahu a chystá se nacvičit
Crumbův Makrokosmos 11, David Kďhous
zahtaje minimá1ně první sešit Ligetlho Etud.
Diále bude od Feldmana VÍola in my Life na
onom,,ptostolovém" koncettě, Lutoslawského
Grave, 5. smyČcoý kvarteťod Kopelenta a trio
P. Manouryho.

TP: Jínak nás čeká např. .vystoupení
v Bratislavě na festivďu Melos-Etos (kromě

skladby Honzy Rybáře zahrajeme smyčcové
kvaÍtety od V. Janárčekové a M. Kopelenta)
a rovněŽ budeme hrát v Brně na Expozici
nové hudby, kde asi mj. zopakujeme Black
Angeb.

IJsou nějací mladí skladatelé mimo sdruŽe-

ní, ke ktením se wacíte?
oŠ: Hráli isme kvaftet od Jany Kmiťové,

skladbu Mariána Lejavy, zaiímavá skladba byla

od Kathariny Rosenberger a ve1mi zajímaý je
téŽ Polak Michď Pawe1ek, kteý už snad začí'
nábyt za hranicemi trochu známý. K těmto

iménům se určitě budeme nadále vracet, něco
se připravuje uŽ na tuto sezónu. Chystáme
také spolupráci s rakouslqim sdruŽením
Gegenklang, které za\oŽIl už zmíněný G.
Resch.

TP: Dost laké zaŤutlieme miadé skladatele,

které potkáme na kurzech v Českém
Krurrrlově. To je výmamný zdroj kontaktů.

I Ačkoli jste všichni zdatní instrumentali-
sté, je určitě nutná i spolupráce s dalšími
interprety. SnaŽíte se vytvořit nějaký
okruh užších spolupracovníků?
oŠ: V kaŽdém případě. Pro letošní rok uŽ

isme \n/tvořili soubor, kteý bude vystupovat
pod niízvem Corona a skládá se z flétny' klari-

netu, smyčcového kvarteta, bicích a klavíru.
V případě potřeby iiných nástrojů máme okruh
známých, kteří isou ochotni spolupracovat,

isme téŽ pfipraveni vyuŽívat repertoáru spřáte_

lených sólistů - napřil<lad v loňské sezóně tak

vystoupil v rámci nďeho koncertu kiďinetista
Karel Dohnď s Beriovou Sequenza IX.

l Nakonec si trochu n'ipnu: nemám pocít,
že bych na koncertech soudobé hudby
potkával nějak mnoho posluchačů kom'
pozice (o ostatních oborech ani nemlu_
vě). Člověk by si nďvně myslel, Že skoro
všichni budou choďt skoro na všechno...
Kdo tedy vlastně má na koncerty choďt
kdyžu,ž, to ani profesioniály nezajímá?

JR: Kdokoli, hlavně kdyŽ to budou lidi
mimo obor

oŠ: To pak pochopitelně hodně závisí na
prostředcích na propagaci _ na koncerty
s nadačními peněziiakŽ takŽ vystačíme, ďe na

nějakou masivnější propagaci uŽ to nestačí.
KaŽdopádně chceme řadovému posluchačí

tuto hudbu zpřístupnit, ďe má to svoje fuani_

ce. V Žádném případě nebudeme dělat estrádu

s tanečníky, reflektory apod. Jin'ými slovy''

nechceme posluchače 1ákat na něco, co se

hudbyvlastněneýká. l
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PřestoŽe snahy propojení hudby s moŽnostmi elektroniky Šly ruku
v ruce s technick]írn v1Ívojem {vzpomeňme např. první vyznamněii
upotřebitelné elektronické nástroje _ Těrmenův theremin,
Martenotovy vlny či Trautweinovo Úautonium), počátky tzv. konkétrÍ
a elektroakustické hudby jako novodobých hudebních směrů bývají
dávány do spojitosti až se zaloŽením studií v PaŤíži a Kolíně nad
Rýnem. Stďo se tak v době, kdy se )il. století pozvolna přehupovďo
do své druhé polovÍny. Zájem o tyto oblasti dď následně vzniknout stu_

dím na mnohých dďších místech,mezirumlŽ nechyběla ani Moskva.
Moskevské studium elektronické hudby bylo zŤízeno v roce 19ó7

přÍ Ústavu aplikované matematiky na Lomonoiově univerzitě z podně-
tu akademika Milionščikova. Moh1o se pyšnit na svou dobu unikátnÍrn
syntezátorem z konce 50.let, nazvan1ím ,,ANs", jehoŽ autorem byl
fyzik Jevgenij Alexandroúč Murzin (1915-1970). Ten věnovď qís1e-
dek své několikďeté práce památce A. N. Skriabina (jeho inicíály dďy
nástoíi i jméno), nepochybně v návaznosti na Skjabinův tzv. světelný
k1aví4 zkonstruovaný pro koncertní provedení jeho symfonické básně
Prométheus (Poema ohně). Murzittův syntezátor, dodnes funkční
a vylžívarý, je zaloŽen na optickém generoviíní zvukov'ich vln; má
720 ovladatelných generátorů, kteft zabfuaií 10 oktáv (jedna oktáva ie
rozčieněna na 72 intewa]ů). Sk1adatel se při komponování trochu
podobá mďíři: na sklo (které s1ouŽí jako svého druhu partitura), pokry-
té neprůhlednou a nezasychající barvou, zapisuje ,,noty" tak' Že na
utčítých místech tuto baÍVu stírá speciálním kódovacím zařuenim'

Syntezátor ,,ANS" (ačkoli nepředstavovď jediné vybavení moskev-
ského studia _ např. v roce 1972 sem byl zakoupen ,,Sínty-100"
firmy Taylor] Izkd' ze zcela pochopitelných důvodů k experímentová-
ní m1adé pŤedstavitele sovětské avantgardy ó0. lel své kompozice
tak na Í7ěm Zazflamenali např. oleg Buloškin (Tainstvo), sofia
Gubajdulina (Vivente Non Vivente), Edison Děnisov (Penie ptic),
Alfred Schnittke (Potok), Sandor KďIoŠ (Sevemaja skazka), Alexandr
Němtin (Sljozý, Eduard Artěmjev či Stanislav Kreiči. Nás budou zaií-
mat především dvě pos1edně jmenované postavy', pro něŽ se oblast
elektroakustické hudby stala víc neŽ ien dočasnýrn zastavením
a věnují se ií do současné doby.

*;.il:a:1c*fi* ř.iia;*li* .-. :' .' ;gi"té{}tď& i (*1937) lze bez
nadsázky nazvat nestorem ruské elektroakustické hudby a jejím nej
známěiším představitelem. Pros1avi1 se zejména filmovou hudbou ke
snímkům Andreje Tarkovského (Solarts, Zrcadlo a Stalkefl, Androna
(Andreje) Michalkova-Končďovského (Sibiriada, o dyss e a\ či Nikty
Michalkova (otrokyně lásky, Urga, Unaveni sluncem), nicméně
hudba k f,lmům je jen jednou z mnoha hudebních oblastí, kam zasá_

hl. V ó0. a 70. letech se E. Artěmjev p1ně ztotoŽňoval s estetikou
avantgardy. Skladby, které zkomponovď na syntezátoru ,,ANS", patří
vůbec k těm nejzajímavějším, jeŽ na něm byly zaznamenány: např.
Mozaika (1967), Dvenadcať vzgljadov na mír zvuka: variacii na odín
nuk (Dvanáct pohledů na svět zvuku: variace na jeden zvtk, 19ó9).
V B0. letech však dochází v Artěmjevově tvotbě ke zlomu: pod vlivem
rocku a dobově se rozmáhajících muziká1ů typu lesus Christ
Superstar se tento skladate1 ocitá na půdě polysýlové syntézy, opfuajÍ-

cí se zejména o art-rockoý podklad (za účelem provozování sých
kompozic formuje i vlastní art-rockové seskupení ,,Bumetang").
Typickou ukázkou tohoto přerodu je kantáta Ritual, napsmá na texty
Pierra de Coubertaina při příleŽitosti moskevshých olympijshých het
v roce 1980, a později revidovaná pod názvem oda dobromu věstni-
ku (iz rccenze v HV 5/2003)' AItěmjeV ke svému přístupu v této
skladbě podoýká: ,,Rozhodl jsem se jít cestou splbiózy všech mně
dostupných vytazoých prostředků. KaŽdou část kantáty jsem napsal
v odlišném Žiínru, trnelící osou se tu pak stďy ýazové moŽnosti e1ek-

troniky." Do podobného estetického obďu jsou zahaleny i následu|ící
Altěmjevovy skladby, napŤ. kantáta Těplo zemli (1981)' Fantom iz
Mongolií (1991 )' Leto (1989; na texty litevského básníka S. Gedy)
apod. Podle několíka katších úryvků ze v současné době přepracová-
vané opery Raskolníkov (podle románu F. M. Dostojevského Zločin
a tresfl, jeŽ se mi naskytlo vyslechnout, by se měla qíše uvedená cha-
rakteristika týkat i tohoto díla, které je nachystiíno |ako velkolepý pro-
jekt, plánovaný na začátek roku 2004.

Veškerá hudební worba **EPĚE*. *g " . -"' [-193ó) ie
spiata se syntezátorem ,,ANS" (dnes ie Ktejči povaŽován za jeho

Eduard Artěmjev
Roman Stoljar
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,,opaÍovníka"), a tento původem guzínslcý inŽen'ýr a skladatel zosob-
ňuje akademičtější linii ruské elektronícké hudby. Jeho vůbec pnrní
kompozící v tomto Žánru byla hudba k frlm:u Kosmos (19ó1), na ntŽ

spolupracovď s Eduardem AÍtěmjevem. Mnohé jeho skladby se svfin
duchem přibliŽují ke konkrétní hudbě francouzských poválečných
skladateiů - P. Schaeffera, E. Varése ad. Pro Krejčiho sty1 je Z tohoto
pohledu charakterístická Muzyka dlja děreva t metalla (Hudba pto
dřevo a kov), a to včetně ideového záměru: ,,VětŠina hudebních
ruástrojů je vyrobena ze dřeva a kovu, samotné tyto materÍály však
také ŽÍjí sÚmi nuky. To mě podnítÍlo knapsání skladby ze nuků, jeŽ
jsou tyto materiály schopny vydávat." Pozoruhodné jsou ďe i další
kompozice, např. ffiptych okean, v němŽ se syntetické zvuky orga_

nicky proplétají s hlasy delfínů, šuměním vln a bicími nástroji' či
Ellipsiada, kde ie vyuŽit akustichý nástroj ova1oid, zkonstruovaný
inŽenýrem Vjačeslavem Kolejčukem. \ětšinu svého kompozÍčního
úsilí Stanislav Kreiči však soustředí do hudby k filmům (mi.

Príchoditě zavtra, osvoboŽděnÍje atd.), divadelním představením čÍ

rozhlasovfm hrám.

V roce 1990 by1a za\oŽena ruská Asociace elektroakustické
hudby, jeŽ se sta1a součástí Internaťonď Confederation for
Electroacoustic Music (ICEM). V |ejím čele stoií - jak jinak _

E. Artěmiev. AEH fimgu-

|e jako zastřešující orga-
nizace pro skladatele,
teoÍetiky, programátory
producenty ad. pohybuji
cí se v dané oblasti, nic-
méně v současné době se
nacháví v poněkud som-
nambulním stavu. Vý-
chodisko Z této situace se
proto rozhodnul najít
jeden z jejích č1enů _
syn Eduarda Artěmjeva
AÍtěmii' ktený spo1u
s producentem Madi
mÍem Krupnick]fon zďo-
Žil vMoskvěvroce
1997 nahrávací studio
a vydavate1sťví Electro-
shock, jehoŽ duší je
dodnes. Oproti Asociaci
působí tento podnik jako

svěŽí vítr a de facto pŤe-

nesi těŽiště dění v ruské
elekÍonické a elektroa-
kustické hudbě na svou
půdu. SnaŽí se ji prezen-
tovat a plopagovat neien V Rusku, ďe inaZápadě. Hlavní podobou této
prezentace je vydávaní kompaktních disků a různé formy konceltní
nebo quasi koncertní produkce.

od počátku existónce Electroshocku vyšly na této značce necelé
č$Ťi desítky CD, na nichŽ jsou zachyceny nejrůznorodější modifika-
ce přístupů k vyrŽití moderních technologií v hudbě. MoŽnost širší
konfiontace těchto pojetí umocňuie i skutečnost, Že mezi vydanými
attory nalézáme nejen skladatele ruské, a1e i zahraniční. Katalog
vydavatelství obsahuje mj. profllová ďba Eduarda Artěm|eva (Music

from Motion Pictures Solaris, The Mirro4 Stalker, Three Odes;
odyssey; A Book of ImpressionsJ, Stanislava Krejčiho (ANSiana;
Voices and Movement), Victora Ceru1la (Vísions _ Homage to
AndreÍ Tarkovskifl, Richarda Bone (Indíum), Antanase Jasenky
(Deusexmachina), só\ové a spoiečné projekty Artěmlie Artěmjeva
(víz nÍŽe), Romana Stoljara (Credo) čí Anatolije Pereslegína
(Download the Goď, Fastgod: e-psalms).

Druhou skupinu ,,e1ecÚoshockovs1cy'ch" alb tvoří série kompí1ací,
nazvaných proslě Electroshock Presents Electroacoustic MusÍc.
Vyš1o iiž 8 dílů a |e na nich Zastoupena hudba rushfch elektroniků
starších i mladších generací {E' AItěmieV' A. futěmiev, V. Komarov,

: A. Rodionov, A. Vasiljev, T. Bujevskij, V. Nikolaiev, A. Pereslegin ad.l,
: i mnoha skladateiů z nejrůzněiších koutů světa (Estonec Peeter Vahi,

' Němec Dieter Moebius, Ital Diego Minciacchi, Fin Jukka
: Ruohomaki, Francouzka Claire Laronde, Američan Robin Julian
: HeIÍetz atd.). Neipozoruhodnější z této sady kompilací ie ovšem iejí
. ttwty díl, kteý přináší unikátní archívní nahrávky skladeb zkompo-
, novaných na syntezátoru ,,ANS" v letech 19ó4 _ 1971.
: Co se ýče veřejné pÍezentace děl sk1adate1ů z okruhu
: Electroshocku , jedné z iejích podob isem měi moŽnost l'ýt pŤítom-nÝ

: na festivalu Jauna muzíkave Vilniusu v dubnu letošního roku. S1o

, o audio-vizuální projekt, na němŽ by1y představeny vybrané skladby

' ,,e1ectroshockovců" v podobě videoklipů. Jak k tomuto propojení

, došlo? ,Na začátku prosÍnce 2002 jsme se rozhodli, Že hudba, která
: se vydává na značce Electroshock Records, vyŽaduje úplně jiné
: vtdeo, neŽ jaké většinou doprovazí elektronickou hudbu (krajíny,

1 moře, příroda, počítačová graJika atd.), a tak jsme měsíc a půl spo
: lečně s mým přítelem Vladimirem Krupníckým experímentovalí
I v jeho video-studiu. Iako výsledek práce se Sovětskou krontkou

: 20. - 30. let a staÚmi klasickými Jilmy se za pomoci nejnovějších
: počítačoých technologií zrodilo něco, co podle mého ntízoru ještě

nebylo ve spojení s elektronickou hudbou demonstrováno: smíšení
filmového realÍzmu a dramatu s estetikou elektronícké a elektroa-

1 silnějŠí emoce, neŽ by byla schopna
i (A. futěmíev)

kustické hudby. Pouze,
ve dvou případech jsme
sí dovolili experiment
s počítačovou graftkou,
aleýnevybočujízrám
ce našeho vÍdeoprogra
mu. Myslím, Že se nám
vŠe podařílo nládnout
stylově a harmonícky,
v duchu atmoskty skla-
deb. knto program při-
tahuje Zájem ze strany
po sluchačů, kteří vydrŽÍ
pozorně sledovat hud-
bu a obrazy celých sto-
deset minut.

Video-koncerty však
nejsou jedinou formou
prezentace děl autorů,
vydávaných Electro'
shockem. organÍzuje'
me tzv. tape concelts,
miníopery atd. Přesto
se mÍ zdá, Že vÍdeo-pre-
zentace je nejvíce vyho
vující kombínace, která
vyvolává u posluchačů

vyvolat samotná hudba."

o Eduardu AltěmieYovi a Staníslavu Krejčim, které je dnes moŽné
počítat také do okuhu Electroshocku, jlŽ byla řeč inýše. Z ostatních
uvedených autorů bych chtěl ieště upozornit na tři, jejichŽ tvůrčí čin_

nost 1ze označit za nejpodnětnější: A. Artěmjeva, A. Pereslegina
a R. Stoliara.

Jako umě1ecká osobnost íe ;i:'Ť;al'm:i,i &rĚ*a*.{*v (-19óó)
dokonal'ýrn důkazem toho, Že iablko nepadá da1eko od stromu. Do
roku 1987 sbírď zkušenosti jako klávesista v různých moskevslcy'ch
rockornfch seskupeních, aby se poté, obklopený bateríemi syntezáto-
rů, vydal na cestu experimentování se zvukem. Stejně iako jeho otec
píše často hudbu k filmům, divadelním představením a televizním
pořadům. Z ieho čehých kooperací v této sféře jmenu|me alespoň
některé: s olegem Fominem (Mytar', Put'vašej Žizni, Milyj Ep),
Tigranem Keosaianem (Bednaja Saš4Ieleizní sefiáI Děla smešnyje,
děla semejnyje\ Isaakem Frídbergem (Progulka po ešafotu, teIevizru
seriál Azbuka ljubvt), o\egem Tabakovem (divade1ní hra CempÍoný
či Georgiiem ParadŽanovem (Ia_ čajka).Jak sám uvádí, filmová tvor-
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ba není jeho dominantním Záimem; spíše se harmonicky doplňuje
s jeho samostatnými či společnýmÍ proiekty: ,V podstatě vŠechna
má hudba, kterou píšu pro albE má své pokračování ve filmu nebo
naopak je zfilmu vyňata a upravena pro vydání na CD."

Diskografie A. futěmieva je poměrně bohatá, ikdyŽ z hlediska ori
ginality poněkud kolísavá. obsahuje alba jak sólová, tak vzniklá ve
spolupráci s dalšími hudebníky. Z těch prvních bych rád upozornil
zeiména na rané projeký, které se ztodlly ještě před vznikem
Electroshocku, a jimiŽ byla poté zaháiena Vydavatelská čÍnnost tohoto
Iabeht The WarnÍng (1993)' Cold (1995) a Potnt of Intersectíon
(1997). Artěmjev jiŽ na těchto albech překvapivě mluví vlastnÍm jazy-
kem' libujícím si v rozsahl,fch zvukoých plochách a meditativnosti
a balancujícím někdy na hranici kýče (coŽ se ovšem od podobné
hudby celkem očekává). Důraz klade zejména na kvďitu z:tllktl, což
jej odlíšuje od někter'ich plytlcých s1.rrtezátoroqích ,,mágů", a také na
melodii, ieŽ se polyfonně vlní mezi iednotliv1írni zvukolni'rni vrsťvami.
Svému rukopÍsu zůstává AÍtěmjev věrný Í na dalších dvou albech,
Five Mystery Tales of Asia ( 1 998) a Mystícism of Sound ( 1 999).
Přece se mi zdá, Že nápaditějšími a na poslech více přitaŽliqírni jsou
jeho společné projekty s Richardem Willemanem, duší britské skupiny
,,Kďda EstÍa" (Equtltbium,2002), Phí1lipem B. Klinglerem (Dreams
in Moving Space, 2000; A Moment of Infinity,2002), kytaristou
Peterem Frohmaderem (S pac e I con, 2000 ; Transfiguratío n, 2002)
a Cfuistopherem de Laurenti {57 Mínutes to Stlence,2002). Pro zajÍ-
mavost ještě dodejme, Že A. Artěmjev byl autorem hudebního dopro-
vodu k multimediální laserové show předvedené při pŤíleŽitostÍ
nedávných oslav ýočí 300 let od zaJožení PetrohÍadu.

Svéráznou postavou, řadící se k okruhu skladatelů Electroshocku,
je &::;*Éee${i s*llll*ř**si;;a (*1954), který původně vystudovď
archítekturu, a teprve pozdě|i se začď váŽněji zab.ývat elektroakustic-
kou hudbou. V 80. letech psď hlavně hudbu k animovaným filmům,
k nimŽ se vrátil v roce 2000 (hudba k seťLá1t Ivan a MÍtrofan). HráL
v různých rockov1Ích skupinách, za\ožil i vlastrrí projekt s náZvem
,,Sobaki Mebiusa" (Mebiovi psÍ), který spadal pod křídla asociace
nestandardně smýšleiících hudebníků,,Post_Rock" známého jazzové-
ho saxofonisťy Alexeje Kozlova. V polovině 90. iet se Pereslegin pře-

sunul do lztaele a kromě iiného se v Jeruzďémě a dďších izraelslqÍch
městech podílel na organizaci koncertů e1ektronícké hudby.

Na značce Electroshock Peresleginoví dosud vyš1a dvě nadmíru
pozoruhodná tématická ďba, Download the God (2000) a Fastgod:
e-psalms (2002), ktetá rniÍstiŽně dokumentují osobitost rukopisu
jejích autora. Peresleginův styl se opírá o monotónní repetování
hudebních ftází, jehož rnfsledkem je iakýsi temný psychedelický
minimďÍsmus; vyznaču|e se zvukovou hutností a emocioniílní vypia_
tostí koncentrované energie. obě alba mají společnou základní ideu:
střet náboŽenské tradice (pruní ďbum se vyrovnává se starozákonni
mi texty z Knihy proroků, druhé zpracovává Davidovy Ža1my)
s moderními technologiemi, k čemuŽ skladatel podoýká: ,,Můj
náZor na náboŽenství zdaleka není jednoznačný Biblická témata
a motw působíly na umělce odjakŽiva, takŽe tím, Že si je vybírám,
pokračujt pouze v dlouhověké tradici."

iff t*** :l .:l Ě,i r',, :$ & * (* 1 9 67 ) představuje ve,,společnosti" všech
vyše uvedených skladatelů do iisté míry odchylku: zosobňuje totiŽ
typ autora, kteý je neodlučitelně spjaý s Živou praxí. Vystudovď jaz
zouri klavír a kompozici v NovosÍbÍrsku, často vystupuje, a to s inter-
prety nejrůznějšího Žánrového zaměÍení, šrnÍcarskou Íree jazzovotl
kapelou ,,Kieloot Entartet" počínaje a buIharským folklórním
ansámblem ,,Lot Lorien" konče (pro nás bude zajímavé, Že spoiupra-
covď i s Voitěchem a Irenou Havlor4imi), coŽ má značný vliv na jeho
těŽko zďaditelnou tvorbu. Ta oscÍluje na pomezí improvizace a pro-
komponovanosti a mísí se v ní ne|různější starší i moderní kompozič-
ní prvky s vlivy etnické hudby.

V roce 2000 spolu s mladou zpěvačkou Jelenou Silantěvovou zalo-
Ži1 duet ,,SHANTI., pro kteý napsal vokální suilll Songs of the
Seasons (na texty Williama Blakea) a aranŽovď anglické a skotské
lidové písně. Suita se s dďšími dvěma skladbami - koncertem pro
improvizátora a zvukovou stopu CREDO Rs {1993) a Meditation
(1999) - stala podkladem pro Stoljarovo profilové aIbtm Credo
(2003;wz Íecenzev HY 4/2003), které jakoŽto koncerťní záznam
tvoří v kontextu vycizelovaných studioyiich nahrávek vydávaných
Electroshockem naprostou rnýiimku, stvrzující však charakter
Stoljarovy hudební indMdualÍty. I

'K 
M1#Ťfitfi

Pótek l'l. ll. ve 20:00 kostel U Solvótoro, Solvrítorskó I, Proho l
Arvo Piirt - Possio Domini nostri lesu Christi secundum Joonnem
česká premiéra vrcholného díta světoznómého estonského sk!adatele.

Soboto l'5. ll. ve 20:00, Divodlo Archo, No Poříčí 2ó, Proho 1

Poul Ponhuysen - Ihe tong String lnstqllotion
Zvukově - prostorová instalace zaplní vstupní prosto ry divadla.
Agon 0rchestro - čeští mloďoši ll.
Koncert z děl nastupující generace českých skladatelů.

l{eděle ló. ll. ve 20:00, Divodlo Archq
Mqrtin Burlas _ Údel, tubomír Burgr - Smrťv lruchyni
Dvě absurdní operní hříčky, vzniklé na půdě bratislavského divadla Stoka.

Pondělí 17. ll. od 17:00 do 24:00, Divodlo Archo
Koncertní maraton pro vytrvalce.
The smith QuoÍtet (GB)

John Adoms, Philip Gloss, Steve Mortlond, Kevin Volons
Steffen Schleiermocher & €nsemble Avontgorde (D)

Terry Riley, €rik Sotie
Bernhord Long & Loleloo (A)

l 0. ročník mezinórodní přehlídky součosné hudby pořódó Společnost pro novou hudbu ve spolupróci

s Divodlem Archq, spolupořodotel Hlovní město Proho. Podpořili British council, 6oethe lnstitut,

Polský institut, €stonské velvyslonectvi MK čR, Nodoce čHF, Nodcce 0SA, Velvyslonectví Nizozemského

królovství, Centrum pro součosné umění Proho. Medió|níportner His Voice



BIZARNI HRAVOSTT

zn. sq"nl.g
odškrťreme-li ze současné hudební produkce
kďkr'rlacemi a marketingem podryté a Zmuto-
vané komerční nahrávlry, zbyvajÍ nám neýťn-
něiší okajové variace usilující o osobitou
a povětšině nějalciirn prvkem odlišující se tvoÍ_

bu. V této pro nás zajírnavé oblasti se ovšem
zase u umělců, kteří si jdou za suím nevníma-
je okolní vfiloj, mnohdy setkáviíme s aŽ příiš
váŽně pojímaným indivíduďistichfm přístu
pem vrcholícím v izoiaci, jeŽ obvykle končí
slepou uličkou. Takoví hudebníci se nedokáŽí
povmést nad své ego a u labelu Sonig pro ně
není místo - tam totiŽ vydávají téměř ]nýfuad_

ně seriómě neseriózní.

Nezávislá značka Sonig se sídiem v Kolíně
nad Rýnem existrrje od roku 1997 a v ptubě-

hu 1et si vydobyla pozici jednoho z neirespek-
tovaněiších a zároveň neioriginalněiších vyda-
vatelů světa. Jeiím krédem bylo vŽdy
" natahovat hrantct mezi digítálními a analo-
goými technologiemi a podporovat odlišné
pohledy na věc' anarczdfl, od u mďých labe_

1ů obvykle uplatňované žástové čistoty Vítá
opak různorodost, nadsýlovost, nestandard-
nost. Charakteristiku, jíŽ Sonig sám sebe defi_

nuje iako domov roztodivných projektů
z oblasti elektroakustichých experimentů
a improvizace, 1ze proto chápat pouze jako

Vynucenou a nutně nepřesnou. Hlava stáje
Frank Dommert na otázku, podle čeho vybÍrá

své svěřence, podoýká: "Vyhledáváme muzt
kan4t, kteří mají jasnou vizi, budují svůj vlast
ní specificlql styl a dokaŽí se opravdu krttÍcky
podívat na to, Co vytváří a jaké nástroje
k tomu pouŽívajť'. PoŽaduie tedy zodpověd-
ný pŤístup a to navzdory skutečnosti, Že ve1_

kou část jím posvěcených nahrávek můŽeme
označit za poněkud neregulérní, bizarní pop
čí snad přÍmo (1eč dosti povr'chně) iakési ,bláz'
niviny'.
ZŤejmě nejmarkantněji s1ysiteln'ýrn společninn

rysem w'urců pod hlavičkou Sonig je bezmez-
ná hravost. Jejich odvážné experimentoviání
se spíše neŽ k extrémnÍm zvukovýrn po1ohám

či minimalístick]Írn rrýzkumům přiklání
k dovádivému kombinování nečekaných
prvků, zesměŠňování váŽného a nezbednost
prozraztjícíml mršení a efektování. Z desek
(a ještě více pak z žlých vystoupení] je cítit'

iak se autoři baví, |ak si manipulaci s vybave

ním uŽívají a |ak horeČ-
natě zkoušejí stále nové
a nové vylomeniny.
Přitom se ovšem nejedná
o ubohé zlehčovaní, ale
poctivou ptáci. "VŽdycky jsem byl přesvěd
čen, Že skládat hravou či aŽ humornou
hudbu je mnohem těŽší neŽ vy^/ářet něco
temného a deprestvního,'' nechává se slyset
Frank a zapos1oucháme{i se do divohých
a zátoveí velice komplikovaných hříček spol_

ků Aelters, Scratch Pet land nebo Mouse
on Mars, musíme mu dát za pravdu.

Humor a experiment novna neb'filají častou

asociační dvojicí, nicméně v případě nahrá
vek labelu Sonig ie tento mix taKka pravi-

dlem. A možná také proto slaví solidní úspě-

chy v zemi podivnostem zaslíbené, tedy

Japon sku.
Z katďogu vydavatelství záfi pŤedevšÍm jedno

jméno _ Mouse on Mars. Ačko1i tento iiŽ
více neŽ desetileý plod spolupráce dvojky
Andí Toma a Jan St. Werner patří mezi nej-

vlivněíší {a zřejmě ne tak docela nďeŽItě
doceněné) kolosy elektronické hudby, stál
vŽdy poněkud stÍanou, na vlasmím pozemku

s cedulí ,zruš všechna pravidla'. Podívejme se
však zběŽně na několik aktuálních titulů.
Čekaní na následníka prozalím pos1ední

desky MoM ldiologtnedávno ukátilo třetí
album Janova sólového projektu Lithops
(Werner ie jinak činný také v ambientním
duu Microstoria s Markusem Poppem)
s názvem Scwt, kde uplatrri1své jedinečné

rytmické perverziý i rozpustilou manipulaci
s' pestrobarevnými zvulry. Ženshf princip
zastupuje hlasová kouzelnice Yvonne
Cornelius aka Niobe s nezvykle destruova-
nou pseudosoundtrackovou deskou Tse Tsg
mistr nekonečných názvu Schlammpeit-
ziger přináší čerstv,ý nanos Casio máníe a Brit
Adam Butler s uměleck}ím jménem Yert1lž
třetí sbÍrku na k1avÍrních melodiích postavené

elektroniky. Velmi aktivní ovšem by1a

v pos1ední době i francouzská část osazenstva:

novinlcy před1oŽil desetič1enný Fan Club
orchestra (1ive-e1ectronic-improv) i anďogo-

ý slepovač útrŽků Aelters. Sonig v nejbliŽší
době chystá limitovanou edici dvanáctipďco-
vych ep plus nové desky s podpisy Donna
Summer, Workshop a F. X. Randorilz. a
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DENISA KERA

Ars Electronica v Lincije místem,
kde se kďdoročně setkávají

a kreativně ovlivňují zvuky tak,
jak je chápou lidé a jak je mění stroje.

Toto setkání má podobu celé soutěžní sekce
Digital Musics,

řady instalací a podivných hudebních nástrojů,
které se v rámcifestivalu prezentují.

Linec jev září digitální metropolí,
do které se sjíždějí lidé z celého světa

aby zkoumali a prezentovali umělecké možnosti
noqých technologií.

Právě hudba je jedním zmožnýchzpůsobů
komunikace a interakce mezi lidmi a počítači,

jak o tom svědčí již hudební performance
ze70.let (například Joel Chadabe, Soloz 197B),

a tuto tradici se Ars Electronica snďí zdŮraznit'

E1ektronicky zvuk v případě analogorných nástroiů a později i digi
táIní ntk jsou médiem překladu, kter"fm se "zviditelňuje'' nejen
naše působení na počítače a fiuné stroje, a1e také íeiich snaha
o působení v našem světě. Podobná hudba často objevuje a ukazuje
estetickou rovinu interakce mezi lidmi a stroji nebo mezi samotný-
mi stroji. Někdy se proto podobá i etnologickému vrlzkumu nového
místa vzdáleného naší civilizaci, kteft zachází se zvuky i obrazy
zceIa 1Íným způsobem, neŽ na který jsme zvyklí' Tyto překlady
a kreativní "t1Íměny'' |sou pak vykročením do neznámé země,
které nemá skončit dďší kolonizacÍ, attž 1idí nebo strojů.

#j jt "' ." . -F&: -$i *ť&* " -'
''._" -rir. .:- @*- ,r'!*":i.. r:?tne*:l

Zajímavým vykočením do neznámé země a propojením zvuků lidí
a strojů ie projekt a performance japonského umělce Maywa
Denkiho Tsukuba senes (www.maywadenki.com), kteý zahájil
letošní AÍs Electronicu. Umě1ci se podďilo ukázat nejen, Že hudební
nástroje jsou všude kolem nás, ďe Že hudba a zvulcy jsou tÍm nejmÍru_
milovněišÍm způsobem, jak navazat vztah se světem stroiů, ať uŽ |sou
digitální nebo ryze mechanické. Jeho ýoblcy (č1 produký, jak brto
podivné hudební nastroje nazý,vá) napodobující srnlm vzhledem ryby,
letadla, květíny atd', s1ouŽí pro šílené koncerty, ve kter'ých uŽ neru
jasné, kdo nebo co hraje na co. Neuvěřitelné kombinaceběžných
předmětů a lidského těla mají nejbIíže k surrealistickýrn malbám.
Pohyby motorů a elektromagrretů v různých mechanichÍch mašin-
kách o sile 100 V spo1u s lidsklÍmi pohyby v těchto koncertech "hÍají''
jednoduché a často populární melodie, které působí jako parodie.

Kontrast jednoduchých a lcyčovirých skladeb a velice s1oŽitě
a důmyslně vyr'obených násnojů tak působí jako dflo šíené-
ho kutila. Neúměrnost rny'naloŽeného úsilí a prostředků
vzhledem k efektům je vlastně opakem dnešnítro hledání

Stá]e \.ýkonnější, 1evnější a lepší technologie. Denkiho
vyloblry jsou ziíměmě redundantrí, zbytečně sloŽi

re té, a tím i zábavné. Název Tsukuba series 1e
pak ironichým pouŽítím jména japon_

ského města proslaveného nejnověj-
Šími technologiemi, které neodpo-
Vídá těmto hudebním "Ietlo''
nástrojům kutilské fantazie vytvoře-

n1for z předmětů kaŽdodenní zkuše
nosti obyčejnfrn kutilem.

g:' Zmutovaný orchestr 1ídí, běŽných před.
mětů naší kaŽdodennosti a mechanic$Ích
iů viastně pŤevádí duleŽitou vlastnost digitál.

|echno1ogií do ana1ogového světa; je to schop-
propojit a nechat na sebe působit rozdflné smyslové

y a jevy. Počítač je synesteticlolm stroiem, kteý podobně
a překládá jakakolí dat'a na nruk, obru či něco dďšÍTo.

Univerzální schopnost digitálního překladu a propojení nab,i?vá
v případě Denkiho nástrojů podoby mechaníchých mutantů, hudeb-
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ních asambláŽí a parodií vytvoŤených z
každodenních předmětů, jako jsou spe-
ciainí boty na stepování sestrojené
z mechnických klapek piána nebo
"Newtonova pistole'', která stŤí1í

náboje v podobě jab1ek do centra

Nebezpečně vyhlíŽející hudeb-
ní monstra japonského umě1ce
spojují mechanické a dlgitá1ní
techno1ogie, pohyby lidského tě1a

a strojů, pomocí vese1ých písniček
a skladeb, které všechny rozesmě]í.
Žádná techno1ogíe nebo pŤedmět
nejsou v Denlcyho produktech odkázá'
ny k zániku, ale všichni ]sme součástí
jedné velké veselé a stále hrající rodiny.
Umění Vytvořit ze všeho hudební nástroj
a propojit ho s dalŠími dokazuje moŽnost
íakéhosi univerzálního míru a radosti.

Dva z projektů nominovaných na ceny pÍo intemetové ptojekty (Net

vision,/exce11ence) ukázďy moŽnost vyuŽítí webového formátu pro

hudební k1ipy. oba přfl<iady - Boards of Canada a Flow _ tkantií, Že

k1ip je dďším z vy1ádŤeru synestetichich moŽností digitiálních médií.
Webová stránka llrttp:. / / vrvrw.boardsofcanada.com,/ je a1bum

s osmnácti "Webov]ími'' klipy skotské skupiny Boards of Canada,
která komponuje svoji elekÍonickou hudbu na zál<Iadě fraktálů
a matematiclqích formulí.

James Tindďl vytvořil k těmto ambientním skladbám zajímavé
3D k1ipy s1oŽené z obraz'Ů' Ňzných kÍajin (ostÍovy', hory, baŽiny)
a fraktálů, které se nově generují při kaŽdém spuštění stránky.
Tento projekt není |ednoduch,fm vizuá1ním doprovodem k hudbě.
Pohyby po 3D nekonečných ostrovech mění samotnou skladbu,
čímŽ vznlká jakási zvuková topologie kraiiny, ale také ovlivňují
počasí, které hra|e důleŽitou roli v minikiipech. Tato hudba by se
ani nemě1a označovat iako ambientní, a1e spíše "atmosfetická''
nebo "meteoÍo1ogická'', protoŽe se srnýrn odtaŽit}hn a repetitivním
zvukem b1íŽí zkušenosti s počasím a rytmy přírody, které probíhaií
mimo lidskou kontrolu. Nejzajímavější ie pak spojení zvuku
a "vizuálního'' ticha v podobě klipů "natáčených'' přes vodní fi1tr'

at uŽ deště nebo pŤes vodní hladinu rybníku či jezen, které nám
rczmazává krajinu a zvuky do nestabi1ních podob. Tento pohyblivý
obraz navozuje pocit ticha pod vodní h1adinou, a1e také snadný
pohyb a rczčeŤení hladiny, které zvýtaziuie klidnou a lehce rytmíc-
kou hudbu. Hudba se v neilepším z kl1pů horízon radar sIává
jakousi modulací ticha přírody a působení zvuku na vodní hladínu
pak místy připomíná impresionistícké mďby. Pohyb myší zvláčňuje
a tříští obraz í zvuk, uvádí obtaz a zvuk do nerovnováhy, po čemŽ
se kajina znovu pomalu, ale pruŽně zklidní, jako po bouřce nebo
po dešti'

Na těchto weborných klipech je pří|emné ptávě poietí interakce,
které nesleduje přesně pohyb myši, a1e spíše napodobuje pohyby
v přírodě, 1ámání svět1a pod vodou, kuhovité pohyby vodní h1adi
ny či metamorfozy ob1ak. Ve většině k1ipů musíme myší pohybovat
veiice pomalu, abychom si interakce vůbec vŠimli. Hodně změn
a pohybů se odehrává ďgoritmicky a generativně bez naší vůle.

Řada k1ipů pracuje s panoÍamatickými pohledy na kopcovítou
kajinu nebo 1edovce, např. v amo bishop roden, Či osÚova v růz_

nou dobu dne, jako sibiŤské léto v seven forty seven nebo západ
s]unce v happy cycling. Da1ší skupinou webornich klipů isou kalei_

doskopické a fraktálové scény v gannnebo musíc Ís math čt aqua'
ríus, ye kterém fraktály nab'ývají podoby jakýchsi Živych lkání.
Jeden z nejkrásněiších je pak time apple, coŽ jsou modravé man-

daly nebo vločky sněhu, které se ďlzně zostitlj| Iozostřuií a mizí,
aby se v dalších klipech přetvořily v plochy sněfu:' (kíd for today)

nebo studené yětÍy (sixtytinet) podobné jakýmsi atmosférickým
děiům, iako ie po1ární záŤe.YÍztsáIní a hudební stránka se v těchto
klipech řídí rytmem vznikání a mizení a napodobuje děie v příro
dě, |ako je tání sněhoých vloček, transformace oblak a pohyby
větrů, a prezentuií estetiku jakýchsi prchavých a jemných dějů.
Industriální podobu těchto něŽných transformacÍ obtanl a zvuku
pak přináší klip eagle tn your mínd, kIerý pracuje se světe1ným
efektem zamlŽeného sk1a v noci rozptylujícího světlo auta, jeŽ

najíždí v protisměru. Tato estetika vizuálního zkeslení zamlŽené'
ho sk1a, vodní plochy či deště, který klouŽe po našem monitotu,
dokonale zýaziuje zvukové refiakce skladeb. Celý ptoiekt také
připomíná video Štěprínky Šimlové Bez názvuz letošního festiva-

1u In out, jeŽ podobně pracuje se změnou počasí v krajíně a ryt_
mem skladby.

Zatlmco "meteoro1ogická'' estetika těchto klipů přináší holistichý
záŽ1tek iednoty lidí, techno1ogií a země, weboý projekt a klip sku-

piny Wiggle na stránce http://www.unsound.com /flow/ sestá
vá z iednoduchých děiů a interaktivního příběhu, pomocí kterého
měníme skladbu. Tento "neurotický'' hudební k11p, jak iei autoř1

označtjí, pracuje s emocemi, iako je zvědavost, očekávání, ale
i agrese, které vkládáme do klikání. PřibliŽování obrázku klikáním
znína zaČátk,l' iako klepání na dveře a mění se na box mezi dvěma
postavami. K1ip se sk1ádá z Ťady podobně krátLých dějů a situací'
které se vždy změní na boj iako z kesleného fí1mu nebo počítačové

hry. Klikání jako vizuální a hudební interakce se strojem zde nekon-
čí ien rn7tvářením nestabi1ních stÍuktuÍ, jeŽ se mění na něco nečeka-
ného a nového, ale vypovídá o naší potřebě kontroly. Ta se projevu-
je jako mlácení, třískání či střílení. Celý klip vlastně začíná a končí
momentem, kdy agresivně klikáme na celou zeměkoulí.

Další podoby zvukové interakce, které chápou hudbu nejen |ako

iazyk spoiující 1idi a stroje, ale také počítače s architekturou a měs_

tem, přináší dvojice proiektů nominovaných v sekci interaktivního
umění. Instant Citymá podobu iakésí hudební interaktivní stavebni
ce, v níŽ při pokládání bloků či kostiček na speciálním stole kompo_

nujeme skladby a někdy i dia1ogy. Umístění a transparentnost sta-

vebních bloků mění různé parametry zvuků a také umoŽňuie
spo1ečné budování modelu města a skládaní hudby. Dalším, nemé-
né zajímavym projektem, kter,f vytváří zvukovou mapu města, je

Streetscape Iori Nakai. Reliefní mapa ulic města zde s1ouŽí jako

hudební nástroj, naně1Ž hrajeme pomocí tuŽky. Procházením se
tuŽkou po u1icích města na mapě spouštíme zvuky, které se
k daniim místům vážou. CeIý projekt nám umoŽňuje se seznámlt
s industriálními zvuky různých měst, a1e také je svym pohybem
spojovat a z virtuálních procházek Vytvářet sk1adby a městské
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oSTRAVA AMBlclÓzruí
Tereza Havelková

Přestože ostravské dny nové hudby
skončily jiŽ před dvěma měsíci, a že jsme se jich rozhovorem

s Fredericem Rzewskim letmo dotkli jiŽ v minulém čísle,
stojí za to se k nim ještě krátce vrátit.

Přinejmenším proto, abychom si to zrekapitulovali:

ostravské dny se letos konaly |iŽ podruhé,
pianované dva roky od uskutečnění pilotni
ho ročníku projektu. Kromě osvědčeného
,,zdtavého jádra" zminula _ hlavního strujce
Petra Kotíka, skladatelů Alvina Luciera
a Christiana Wolffa a dirigenta Zsolta
Nagyho - byly letoŠními předními tahouny
Tristan Murďl, Frederik Rzewski a Roscoe
Mitcheli. Seznam osobností, které letos
s ostravshfmi dny mě1y co do činění by však
mohl pokačovat' Jmenujme ďespoň původ
ně ohlášenou lektorku, Skladatelku olgu
Neuwirth, klerá ze zdravotních důvodů
nemohia přiiet, ale alespoň pos1ala svou
skiadbu pro zahajovací večer, šéfdirigenta

Janáčkovy filharmonle ostrava PetÍa
Vronského, nepostradatelného newyorského
perkusionistu Chrlse Nappího nebo zpěváka
Thomase Bucknera. ostravské dny opět trva
1y celé tři ýdny, z níchŽ pnmí dva by1y urče-
ny ,,instltutu" pro mladé skladatele a inter_
prety a třetí festivďu nové hudby. Institutu
se zúčasÚrilo na tŤicet frekventantů z celého
světa, početně nejsilněiší skupinu - zhruba
třetinu - ťvořili studenti ze Spoiených Států.

ostravské dny by1y opět nesmírně ambici-
ózní. Snad ieŠtě víc neŽ v roce 2001. Přibylo
přednášek, zkoušek i koncertů. Přibylo sk1a

datelshich i interpretačních osobností.
A nesmírně širohý by1 letos také ,,esteticicy'"
záběr projektu: v řadách lektorů se objevi1
Roscoe Mítchell, zakladatel AÍt Ensemble of
Chicago a legendární postava avantgardního
jazzlt, po boku Tristana Muraila, předního
představitele jednoho z neiintelektuálnějších
proudů současné vaŽné hudby, fiancouzské-
ho spektrďismu. Byltu ohledávač elementár_
ních eiektronlclcých hudebních jevů Alvin
Lucier i b,1ívďý experimentátor a dnes své-

rázný neoromantik Frederic Rzewski. Navíc
nesmíme zapomínat, Že páteŤí ostravslol'ch
dnů jsou přís1ušníc1 a následovníci tzv.
Newyorské Školy, k jejímlŽ odkazu se hlásí
i Petr Kotík kromě osobně přítomného
Christiana Wolffa se tu hrá1i i Ear1 Brown,
Morton Feldman a John Cage. Prospěšnost
takové vzájemné otevŤenosti na poli součas_

né hudby snad na strankách tohoto časopisu
není nutné zdfuazňovat. Dfty ní se institutu
daří přitáhnout Studenry velmi pestnfch
hudebních zá1mú a orientací. Dfly ní je mezi

'nolmálními" 
orchestrálními a komorními

koncerý moŽné naiít improvizační večer
v klubu Parník, koncert kiasické ind1cké
hudby, nebo přednášku speciďistky na sta-

rou hudbu, cembalistky Barbary Willi (a to
tu pod ,,normání" koncerty ZahÍnuii i pýchu

festiva1u, večer hudby pro tři orchestrylJ.
A zřeimě ptávě dí1cy této otevŤenosti se festi-

valu daří přitáhnout pestý vzorek poslu-

chačstva.
Ambicióznost ie a1e podle mého názoru

zfuoveí tím, čím ostravské dny nejvíce trpí

- lépe řečeno její pŤehnaná míra. Ta se
podepsala především na koncettech, na
nichŽ vystupovaia Janáčkova filharmonie
ostrava - soudím zde ovšem ien pod1e

svého dojmu z něko1ika pnmích dnů festiva-

1u. I kdyŽ Petr Kotík zd'fuazřrtlje, Že orchest-

rá1ní koncerty jsou především jakousi díl_

r|ov, Z níž si máme odnést představu
o u nás jinak nehraných sk1adbách, jsem

přesvědčena, že \edabylé nastudování těmto
kusům škodí. Především neodborný poslu-

chač očekává, Že ho hudba nějalým způso_

bem emocionálně zasáhne, ale tuku na
srdce, silný záŽitek si rád vychutná i ten
odborný. U něktených skladeb pak člověk
navíc ani nemá jistotu, jak vlastně ma|í
vypadat. To platí především u orchestrálních
kusů - často prvotin _ fiekventantů, u kte_

rých nám předchozí zkušenost s nahrávka-
mi nemá šanci pomoci. A kromě času na
zkoušení 1e moŽné velké rezerw vidět také
v angaŽovanosti orchestrálních hráčů, ďe to

bychom ien omflďi starou písničku.

Jako ce1ek však by1y letošní ostravské
dny opět naneiýš úspěšné. Jsou stále nej_

větší _ a troufám si říct jedinou - akcí
v Čechách, která současnou posluchačsky
naročnější hudbu představuje tak komplex
ně a s tak širok}irn dopadem. Instltut a festi-

val totiŽ nezasáhnou jen fiekventanty'
odbornfty a zasvěcené pub1lkum, a1e také
mladé interprety _ studený Janáčkovy kon
zetvaÍoŤe - a srným viditeln'ým působením
vlastně celou ostravu. Je ovšem bohuŽel
pŤíznačné, Že se jich letos i přes nabídku
štědrých stipendií v ro1i fiekventantů
zúčastnili ien tŤi mladí skladatelé z Cech.
Kdy konečně začneme ptoroky hledat

Zsolt Nagy s ostravskou filharmonií
Tristan Murail a Zsolt NagY

i doma?
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Mezi národ n í skladatelské ku rzy založil Marek Kopel ent
V roce 1996, puzen myšlenkou , že ve všech okolních státech
popobné kurzy mají a u nás stále nic. od té doby se tato setkání
v Ceském Kru m lově odeh rávaj í kaŽd oroč ně, za žáimu stu dentů
domácích i zahraničních _ moŽnosti setkat se s ko1egy,
s 4Íznamnými osobnostmi soudobé hudby a předstávit
a konzultovat své skladby mimo omezený okruh školy jižvyužili
studenti zvíce neŽ20 zemí celého světa.

eb

Kurzy jsou ýdenní, nakaždÝ rok isou zuínÍ
dva zahraníční lektoří, stálicí zůstává M.
Kopelent. Za osm let koniíní se podďilo zís-
kat pro spolupráci renomované sk1adatele
(namátkou S. Gubajdulína, V. G1obokar' P.

Manoury M. Smolka) i výkonné hudebníky
_ prvních pět let by1y součástí kurzů také
seminiíře interpretů zaměŤených na soudo-
bou hudbu, spoiené s koncerý (pak uŽ
nebyly peníze...). Takto v Krumlově Vystou-
pi1i např. K. Zlatníková (címbá1), K. Do1eŽď

fklarinet), T. ondrůšek (multipercussion), V.
Globokar (pozoun) či zpěvačka Sigune von
osten. Navíc kaŽdoročně pŤLjlždí přednášet
o svém díle jeden český skladatel střední
generace (naposledy M. Marek).

Letos se kurzů zúčastnilo třináct studen-
tů (šest zahraničních) a jako lektoři bylí
pozviíni L. Thoresen a H. oehring.

Norshý skladatel Lasse Thoresen
11949) je značně všestranný. V jeho hudbě

se postupně objevovď neoromantismus, mík-
rointervďika a spektrání u'ichodiska, ínspira-
ce severskou lidovou hudbou. Jeho současná
tvorba je pak sprtézou uvedeného (však také
často pouŽívá sprtezátor). Z toho, co jsem
měl moŽnost v Krumlově vys1echnout, mí
pfišla zajímavá zejména skladba Thus, zkom-
ponovaná speciiílně pro New Band, coŽ ie
ansámbl tdtŽtljícÍ odkaz Harryho Partche _
jeho instumentář tudíŽ umoŽňuje pravé mik-
rointervďové orgie. Mimochodem, mďý oří-
šek pro fanatiky alikvotních řad: jednou ze
základních folklómích inspirací je pro
Thoresena jakási obdoba našeho halekání,
kde charakterístichý obrat tvoří asi o čtwttón
nýšená duodecima. Kromě bohaté skladatel-
ské činnosti působí Thoresen téŽ jako peda-
gog a teoretik - vytvoříl a rozpracovď teorií
typologie hudebních objektů a analytické
metody ZďoŽené čistě na siuchovém vjemu.

Krumlovské :

Kompoziční
Kurzy

nování mě aŽ tolík nezajímá.

l-h!!'d!a' to je kreu, slzy, násíld
smft, láska. Ale jak má
zní? Je temná, morbÍd-
ňí, opemí, dramatická,

tvrdá, schizofrenní,
mocná, androgynní,

touhy, realistícká
jako noční můra."



opravdu Žádná selanka a sďónní šmrdlá
ní. Přes to, Že strašení je v hudbě snad tou
nejsnazší disciplínou, je tvorba Helmuta
oehringa (-19ó1J opravdu pozoruhodná _

steině iako |eho pŤíběh. Narodi1 se hlucho-
něm,fm rodičům a d1e svých sjov si existen-
ci hudby asi do dvaceti let vůbec neuvědo-
movď. Pak přiš1o setkání s Novou hudbou
a Oehring se vydal cestou skladatele.
NejnápadnějŠím atíbutem jeho počínání ie
vyuŽívání hlasového projevu h1uchoně-
mých, napsď dokonce několik oper obsaze-
ných hluchoněmými zpěváky. oehrigova
hudba nezapře, Že 1ejí autor je Němec _
jalsi zvláštně v ní pokačuje tradice vypiaté-
ho expresionismu, ďe uŽ zcela iinými pto-

středky. Zajímavé také je, že jeho skladby
z osmdesáých let jsou svou atmosférou pří
buzné tvorbě M. Chadimy z téŽe doby (tuší
te sprámě, oehring je z bývďého DDR).

SioŽení studentů bylo velmi pestré _

|ahýmsi Ťízením osudu se stalo, Že kaŽdý
z fiekventantů se orientoval na iiný sý1 či
módu a Zastoupeny byly proudy progresiv-
nější i tradičnější. Tato stylová různorodost
byla velmi osvěŽující. (A dďší pŤíjemné zjíš-
tění: na to, aby se č1ověk mohl kurzů zúčast-
nit, nemusí mít razítko na skladatele.) Přiide
mí jen trochu škoda, že pŤíznvá konstelace
nebyla vyuŽita např. pro diskusi o prob1é-

mech sýlové příchylnosti, závislosti na urči
ých vzorech a potŤebě (?!) hledat nové
cesty. Aby mi byio tozuměno: nepovaŽ,qi za
problém, Že se něčí skladba něčemu podobá
nebo si dotyčný odněkud vypůjčil nějahý
obrat. Problém je, Že se o tom nem1uví, jako

by to uŽ nebylo téma, nebo jako by to bylo
téma nemravné. Toto se kaŽdopádně neýká
jen kum1ovslcfch kurzů, věc původnosti zdá
se mi být všeobecně povaŽována ťochu za
tabu. Akolát pořád nevím, je-1i tomu tak
z pohodlnosti, nebo j1Ž opravdu nastď konec
moderniťy. Většinu vystoupení a diskusí
navíc provázel iahÍsi nezájem o ,,kuchyň-
ské" záIežitostl typu jak, z čeho a proč |e
skladba udě1ana a ,,jahý kompoziční prob1ém

autor řeši1". Asi uŽ to není zajímavé, ale
o čem iiném se dá rozumně rnluvit?

V českých Budějovicích by chtěl ŽÍt
kaŽdý. opravdu hezky je ovšem v Ceském
Krumlově. Zvláště takhle koncem léta... l

našei vydavate1 ochotný vydat jeií pŤeklad, by1o by ještě 1épe.

HOW THEY DO IT
Free Jazz, lmprovisation und Niemandsmusik

VentilVerlag

Improvizace jako vlákno spojující současnou roztříštěnou scénu ,,dilmé" hudby? Tak by
snád byto moŽné shrnout ideu knihy Fellxe Klopotka, Žurnďisty a jednoho ze zakladatelů
vydavatelství Grob. Zjednodušení, k němuŽ svádí i podtitul, by však by1o pří1iŠné _ nejde
jen o improvizaci. Ikomě ní je tu Zastoupena elektronická scéna, keatilmí práce s gramo-

fony i netÍadíční pokusyv oblasti rocku. Kniha se probÍrá hudbou přibliŽně od šedesáých
1et, nejvíce pÍostoru je však věnováno současnosti. Sedesátá léta chápe autor především
jako inspiraci a koŤeny, znichŽmnoho dnešních hudebních h1edačů čerpá.

Najdeme zde Íreejazzové osobnosti (Cecil Taylor, Peter BrÓtzmann) i sdruŽení impro-

vizátorů (AMM), e1ektronické dekonstruktivisty (Fennesz), ,,tulntab1isty" (Christian
Marclay) i zástupce taneční scény (Mouse on Mars, Squarepusher). Svou kapito1u tu má

Jim o'Rourke. V oddíIu r\azvalém Rock Power jsou zkoumány experimenťy v rámci
soulu (Doctor L), hip hopu (Anti Pop Consortium) i rocku (Godspeed You Black
Emperor). Klopotek je iedním ze zna\ců, scény, vŽdyt řada z těch, o nichŽ je v knize Ťeč,

je spojena právě s Grobem.
Texty jsou rozděleny do šestí oddí1ů podle témat. PÍávě rozdělení anázvy kapítol by

moh1y svádět k diskuzím. Jsou kytaroví improvizátoři (Derek Bailey, Eugene
Chadbourne, olaf Rupp) natolik odlišní od jiných instrumentďistů, Že mají vlastní oddíl
(Gitarrenrenaisance)? Zacházení s termíny postserialismus a Nová hudba se místy odlišu_

|e od nryktostí akademich-ich muzikologu.
K1opotek koneckonců není muzikolog, ďe Žurnďista. DokáŽe zasvěceně psát o hudbě

samotné, ale neopomíjí ani obecnějŠí souvislosti. Často jsou také do textu vloŽeny delší

rozhovory coŽ je pŤíiemné oŽiveni. od popisů nahrávek a rnýčtů hudebníků se autoÍ
vŽdy odrazí k úvahám o charakteru určitého hudebního proudu a je rozhodně zajÍmavé

ieho myšlenky sledovat. Nacházené souvislosti občas budí dojem vykonsÍuovanosti,
jindy však mohou bfi základem překvapivého a smysluplného pohledu, jako v případě'

kdy |e srovnáváno In a Silent WayIlÍnlese Davise a Go Plastíc dtum'n'bassového proiek_

tu Squarepusher.
Z hlediska faktografie je How They Do 1ť skutečně rnýborným zdrojem pro zájemce

o současnou experimentující scénu. Výběr a Ťazení témat a osobností je subiektlvní
a místy sporný. Pokud však ke knize nepřistupu|eme iako k vědeckému a systematlcké-

mu zpracování děiin hudby, Ize jibrát jako nadmíru uŽitečný titu1. Pokud by se u nás

MATĚJ KRATooHVíL

FELIX KLOPOTEK
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paYel ]ichteř:

l'"".T;lt #,:::
Dvojalbem dosud nevydaných domácích
nahrávek Pavla Richtera plní lndies jeden
z mnoha vydavatelských dluhů. Po rozpa-
du legendárního Svehlíku V roce 1983
Richter (který je především kytaristou
a skladatelem' hraje však také na klávesy,
klarinet a elektronická zařízení a zqímavě
zpívá) se souputníkem Lubošem Fidlerem
a folkovým oldřichem Janotou vytvořil
seskupení nazývané High Fidelity (ěi
Džafiri) kombinující Íolk a minimalistické
zvukové experimenty, stihl se mihnout na
prvním albu Dunaje (lva Bittová a Dunaj,
Panton 1988) a koneěně vytvořil vlastní
Richter Band. Celkový počet seskupení,
s nimiŽ účinkoval a účinkuje, je však mno_
hem Větší. Booklet přítomné kolekce je
shrnuje abecedně: Amalgam, Dunaj,
Elektrobus, Guru Band, Janota-Fidler-
Richter, Richter Band, Sanctus Musicus,
Svehlík, Wooden Toys. Sluší se doplnit na
dvojalbu nezastoupené Stehlík, F.o.K.,
Chadimovu sestavu Fimfárum či Zapome-
nuý orchestr Země snivců. A název kolek-
ce? Ten je zároveň názvem Richterova
soukromého vydavatelsfuí.

Vzhledem k tomu, Že se jedná o výběr,
bude následující text spíše výčtem než
recenzí. Výhradu si zaslouží skutečnost, Že
čtyři z třiadvaceti opusů již byly vydány
dříve a zabíra1í proto místo neslyšeným.
Richterova,,neveřejná" produkce (poslední
dobou koncertuje sporadicky a věnuje se
především nahrávání) je přitom určitě
docela objemná. Má výtka tedy směřuje
k zařazení s_kladeb Elektrobusu (Black
Point 200'l), Švehlíku z počátku osmdesá_

301n r s v o I c E

ých let (Black Point 2oo2, recenze viz HY
4lo2) ajeho reinkarnace z poloviny minulé
dekády (Rachot/ Béhémot 1995) a Dunaje.
Nahrávka Janotovy písně P/eťeš jiŽ v jiné
verzi rovněž vyšla (lndies 2001), sklad-
ba Všechno se dá je naopak cenným
dokumentem nedokončeného natáčení
,,posmrtného" alba High Fidelity V roce
1995.

První disk kolekce je ohraniěen lety 'l976
a 1995 a z na CD dosud nevyrl-aných skla-
deb zde nalezneme dvě písně Svehlíku, na
kterých bohuŽel silně zapracoval čas. To
kytarové sólo z koncertu Markova
Amalgamu (19.5.'t978 na šestých
Pražských jazzových dnech v Lucerně)
nezestárlo. opravdor,ny'm překvapením jsou
však až dvě domácí nahrávky pořízené za
pomoci magnetofonů a gramofonů
v improvizovaných podmínkách domácího
studia. Pro tebe, má lásko zajímavě pracu-
je se změnou rychlosti přehrávání LP
desky se stejnojmennou Prévertovou básní
na pozadí pozpátku přehrávané hudby
k představení divadla Kolotoč (jednoho
z členů Prďské pětky). Do práce! je koláží
magnetoÍonovtých nahrávek nejrůznějších
pobídek' která s mraziv1im sarkasmem rea-
guje na socialisticloý ,,kult dělníka". ,,Vypotit
myšlenky", pobízí smyčka mimo jiné. První
sestava Richter Bandu (Richter, Antonín
Hlávka, Štcpan Pečírka) pracuje s názvuky
world music a zajímar4Ím zvukem tzv. fidle-
roÍonu - sestavy hrnců rozeznívaných pla-
stov'ými cedníěky.

Druhý disk zahajuje připomenutím své
krátké existence improvizaění sestava
Sanctus Musicus. Richtera v ní doplňuje
,'snivec" Jaroslav Kořán (bicí), dechař
a klávesista Bharata Rajnošek a baskyta-
rista Petr Knotek. Záznam z klubu Delta
pochazí z roku 1996 a je v podstatě tradiě-
ní rockovou improvizací s názvuky jazzu.
Druhá podoba sporadicky koncertujícího
Richter Bandu (Richte1 Bajnošek, Michal
Kořán - sampler) se připomene již vyda-
nou skladbou Slow Train Coming z poměr-
ně utajeného alba ...Ío, co lidi sytí...
(Richtig Music 1998), vrýhrada stran ,,zabí-
rání prostoru" zde proto není na místě.
Guru Band (Richte1 Hlávka, Rajnošek,
Jana Koubková) vystřihne dvě improvizo-
vané skladby na pomezí etna, alternativní-
ho rocku a jazzv, snímku Wooden Toys (již
bez zakladatele lana Wooda) dominuje
didjeridoo. Vrcholem jsou ovšem zase
,,domácí" nahrávky. Čarovným překvape-
ním jsou něžné písně k divadelnímu před-
stavení na motivy Tolkienova Hobita. Téměř
folková Hola, hola! si nás podmaní aranží
několika vrstev zpěvu a zvukem cemballa
(Rajnošek)' Pavouci jsou spíše ,,strašidel-
ní" a skvěle v nívynikne Richterův zpěvác-
ký potenciál. Sestnáctiminutová BeÍťer
Ilmes je temně ambientním kusem se zpo-
malovanými automatickými bicími, závě-
rečná Ra-ta-ta s hostující Annou Homler
(která prý většinu natáěení prospala) je
radostnou připomínkou Bichteroqich roc-
kových ěasů se stylovým Rajnoškovým
saxoÍonem.

Kladem pěkně vypraveného dvojalba je
v neposlední řadě rozhovor vedený edito-
rem Jaroslavem Riedelem. Nemýlím-li se,
jedná se o první interview rekapitulující
Richterovu hudební kariéru.

Co takhle vydat ještě *'"nlElťEÉfJ'"

hudbaby:
hudbaby

Skupina mladých skladatelek Hudbaby,
která vznikla před šesti leý na půdě brněn-
ské JAMU, vydala své první album. Jsou
na něm skladby čýř z pěti členek skupiny:
po dvou od Kateřiny Bůžičkové a- Lenky
Foltýnové, po jedné od Barbary Škrlové
a Markéý Dvořákové. Toto rozložení sil se
ukázalo jako dobrý tah. Kompozice
Kateřiny Růžičkové a Lenky Folýnové patří
k tomu lepšímu, co na albu najdeme.

Posluchačsky nejvděčnější jsou asi dvě
skladby pro bicí nástroje, tím spíš že je
interpretuje skvělý Percussion ensemble
JAMU. Vedleyší příznaky Lenky Foltýnové
jsou půvabné a vtipné miniatury inspirova-
né povídkami Woodyho Allena, Kolem nuly
Kateřiny Růžičkové je kus intelektuálnější
a propracovanější' ale neméně působivlý.

Druhá Růžičkové skladba, Romance pro
křídlo, slřídá klidné a snivé partie s rychlý-
mi a robustními. Klidný úvod zní jako cim-
bál, což lze přiěíst mimo jiné mírné ,,vymlá-
cenosti" a rozladěnosti pouŽitého klavíru.
To co zde zníjako velmi povedené kouzlo
nechtěného pak ale v rychlejších pasážích
přece jen umí rušit. V interpretaci Alice
Rajnohové jsou rychlé motorické pasáŽe
nabité energií azazvlášl povedený pova-
žuji moment, kdy se z motorického proudu
vynoří quasiragtimová figura a na chvíli se
ocitneme na hranici jazzu.

Záv ér ečná Saf ran bo l u Lenky Foltýnové
pro sólové violoncello je v podání Jiřího
Bárty studií ovládané emoce. Navenek
klidná meditace, inspirovaná Folýnové sil-
ným vztahem k Turecku, su/mi ětvrttóny,
dlouhodechými frázemi i použiými tónoro_
dy evokuje blízkovtýchodní vokální melodi-
ku, ale rozhodně nejde o povrchní nápo-
dobu' spíš o intenzivně-prožiý vliv.

Skladby Barbary Skrlové a Markéý
Dvořákové vyznívají podstatně méně pře-
svěděivě. Skrlové Let mouct y pro violoncel-
lo a klavír je na můj vkus příliš rapsodický
a proporčně nevyrovnaný Dvořákové
Nezelený muž pro tenor a klaví' se s textem
Hanse Arpa vypořádává poněkud těŽkopád-
ně, a to navzdory své proklamované snaze
si s ním pohrávat ,,v duchu dadaistické vize".
ltak ale můžeme disk povďovat za povede-
ný. Hudbaby představuje v rámci možností
komplexně, dobře funguje jeho vnitřní dra-
maturgie a Íotogrďie Hudbab z dílny Vasila
Stanka a vůbec celé řešení bookletu
významně přispívají k celkovému profesio-
nálnímu a reprezentativnímu dojmu z alba.
A to není v našich poměrech tak málo.

TEREZA HAVELKoVÁ



some other place!
to be continued

Free Dimension Records.

Tenkrát v osmadevadesátém ve Skotsku.''
Letos se z Maršova nedaleko Tábora vyno-
řil čtyřčlenný soubor Some other Place,
který rázem _ leč zcela nenásilně _ zaujímá
místo nejpřesvědčivější domácí post-roc-
kové Íormace. Takřka uýhradně instrumen-
tální kusy (kytara, basa, bicí, keyboard'
vzácné klarinet) jejich debutu To Be
Continued se nesou v pomalém meditativ-
ním duchu a zdárné modelují emotivně
silné melodické celky. Každé ze třinácti
skladeb se při soustředěném poslechu
daří vrýznamně stimulovat různorodé nála-
dofuorné receptory a procházka albem tak
přináší blahem natřenou romantiku
(Přenos), aŽ dětinské veselí (U lurn)'
odhodlání vzdorovat (Drama), temnou bez-
mocnost (Jing Jang) a řadu dalších vjemů,
na jejichŽ odstínu se téŽ nemalou měrou
podílí rozpoložení naslouchajícího. Roc-
kové náčiní tu a tam jemně, nápaditě
a kupodivu vŽdy vhodně doplňují drobné
samply (1ako déšt' vlak a smích v asi nei-
krásnější Horizont událostí) a klávesové
party (nejhmatatelněji Ťungující v Karma
SuÍra), které nahrávce vštěpují další rozměr
a extradoušek kvality.

Výše popisovaná působivost a mnoha-
barevnost ovšem není výhradním rysem
kapely Some other Place, z hlediska časo-
prostorového totiŽ zastupuje vlnu řekněme
,,klasického" post-rocku, ieŽ světem probě-
hla před pár lety a dnes již, notně zesláblá,
postupně odeznívá. Tenkrát v osmadeva-
desátém mi poprvé o uši zavadili glas-
gowští Mogwai a nutno říci, Že To Be
Continued V tomto kontextu voní nostalgií.
Způsob práce i zvuko4i rejstřík se u obou
skupin chvílemi podobá aŽ příliš a zpoždě-
ní domácích je jen téŽko omluvitelné.
Some other Place noří _ mogwaiovsky _
minimum motivů do hájemství repetice
(rnýjimečně se stane, Že pod nimi praskne
křehký led mezi impresívností a nudou _
viz nejdelší Jing Jang a Your Another
Place) a gradace (na rozdíl od skotských
vzorů se brání extrémnímu hluku, ale koře-
ny jsou totoŽné) a nepřekvapují ani zabar-
vením kytar, celková úroveň alba však na
druhou stranu neobývá o mnoho niŽší příě-
ku. Pomineme-li tedy onu neoriginálnost
z pohledu celosvětového (v našich krajích
jsou SoP naopak osamělou chrpou)'
zůstává před námi jeden z nejzajímavěj-
ších počinů českého alternativního rocku
vůbec' HYNEKDEDEC|US

vlastislav matoušek:
taki ochi

Arta Records.

Skladatel a etnomuzikolog Vlastislav
Matoušek je jedním z těch, kteří mimoev-
ropskou hudbu nezkoumají jen zvenčí, ale
především zevnitř - kromě toho, Že o nÍ umí
zasvěceně a odborně psát, ji umí také hrát.
Bylo by ovšem pomýlené představovat si
ono hraní jen jako technické sblíŽení
s hudebním instrumentem, o to méně, Že
Matouškovým výsostným nástrojem je
japonská Ílétna šakuhači. Jak Matoušek
sám píše v bookletu, aŽ do poloviny '19. sto-
letí nebyla šakuhači hudebním nástrojem,

ale religiózní pomůckou zen-buddhistických
mnichů, kteří se za hudebníky nepovaŽova-
li' ,,Aktivita, která se nezasvěceným mohla
jevit jako hraní na flétnu, byla ve skutečnosti
jen jinou Íormou zenu - meditace, realizova'
né prostřednictvím hry esotericý předáva-
ných zuláštních skladeb, vlastně do 'hudby'
transformovaných dechoých a koncentrač-
nÍch cvičení.'' A právě od tohoto spirituální-
ho rozměru Matouškovu hru na šakuhači
nelze oddělit. Taki ochi_ Vodopád' jedna ze
starých základních skladeb pro šakuhači,
postupně představená ve třech různých ver-
zích, se nedá poslouchat ,,s hlavou v dla_
ních" jako Beethoven. To spíš ,,s hlavou
v oblacích". Táhlé tráze hrané na 'jeden
dech, jemnosti intonace a zvukové barvy,
všudypřítomný dojem vzdušnosti a plynutí,
to vše vybízí ke vnímání, které má blíŽe
k intuici neŽ k ráciu, blíŽ k otevřenému přijí-
mání neŽ k rozumové kontrole. Proto také
nepřekvapí, Že na album je zařazena také
nahrávka z míst, kde Taki ochi kdysi vznikla,
od vodopádu Asahidaki. Nahrávka vzešlá
ze spontánního nápadu, na které se vzdále-
ný tón Matouškovy šakuhaěi mísí se zvu-
kem vody a zpěvem ptáků, vystihuje přede-
vším zážilek okamŽiku; její hodnota je
symbolická, nikoli v evropském slova smys_
lu hudební.

Poslední skladba cédéčka, Matouškova
V kruhu, svádí dohromady Matouška-skla-
datele a Matouška-hráěe na šakuhači.
Právě tady si můŽeme zřetelně uvědomit,
Že Matouškův pohled na svět tradičního
japonského šakuhači je _ přes veškerou
,,autenticitu" a hloubku pochopení - pohle-
dem Evropana. Jinak tomu totiž být nemů.-
Že. TEREZA HAVELKOVA

různí interpretil
china - the sonic avant.garde

Post-Concrete.

čínu stále vnímáme především jako neo-
třesitelnou baštu komunistické diktatury'
krutého utlačovatele Tibetu a prototyp šla-
pání po lidských právech a klíčcích demo-
kracie, v posledních letech však tato Vel-
moc blízké budoucnosti zažívá zásadaí
změny. Soukromý sektor dostal zelenou,
ekonomika kvete a města jako n-apř.
Šanghaj se divoce derou do výše' Cína
pootevřela dvířka západu s cílem ho doho-
nit (a samozřejmě předehnat) a toto čás-
tečné strŽení zdí se nevyhnulo ani tamní
hudební či fotografické produkci (ak doka-
zuje současná reprezentativní výstava
Podivné nebe v praŽském Rudolfinu)'

Dvojdisk China - The Sonic Avant-Garde
je pro Evropu ojedinělým hmatatelným
důkazem o existenci soudobé experimen_
tální hudby na Území pevninské Cíny'
Shrnuje a světu předkládá vybrané práce
patnácti projektů z rŮzných koutů země,
v nichž veskrze chybí jakýkoli odkaz na
čínskou kulturu a které si mohou zadat
s experimentátory odkudkoli. Jeho posel-
sfuí se zdá být zcela jasné: ,,ano, i v takto
izolovaných končinách se rodí odváŽné
manipulace se zvukem, i tady by stáje jako
Mego mohly nalézt šikovné koně". Ale
právě v tom spočívá hlavní slabina kompi-
lace. ZváŽíme-li její hodnotu takříkajíc

',dokumentární"' tedy Íunkci zmapování
doposavad zcela neviditelné scény'
zaslouŽí jen s|ova chvály, z uměleckého
hlediska ovšem mnoho zajímavého nepři-
náší. Najdeme zde ukázky syrového digi_
tálního noise (Zhong Minjie)' glitch ambi-
entu (lSMU), útržkových samplových
koláží (Hu Mage), minimalistických zvuko-
v1ich modulací (XŮ Cheng, Fu Yú)' improvi_
zací s Íeedbackem z mixéru (Zhou Pei)
apod., prostřednictvím nichŽ autoři vykřiku-
jíl ,,ano, umíme b1ít stejně odváŽní, vynalé-
zaví a nekompromisní jako vy!" JenŽe tím
se sami připravují o půVodnost. Náš
,,západní" člověk podobné experimenty
zná a chápe je jako přirozený plod ,,zdejší-
ho" letitého hledání nových Íorem hudeb-
ního vyjádření. Vzejde-li však totéŽ z takto
kulturně odlišného prostředí, těŽko se zba-
vuje dojmu jakési nepatřičnosti, dojmu, že
tu jde o opičení se a v podstatě jen další
projev odmítané globalizace. V přítomných
skladbách jednoduše chybí Cína.
Koneckonců, tuto skutečnost si zřejmě
uvědomili i kompi|átoři, neboť experimen-
tální dŽungli na obou discích proloŽili ales-
poň několika terénními nahrávkami (s pod_
pisy Beijing/Shanghai Sound Unit)
s kousky čínských dialogů' školáky zpíva-
né hymny či tradičních písní' Na závěr
snad ještě dluŽím jméno zřejmě nejnadě-
jnějšího zastoupeného tvůrce _ zní Wang
Changcun. HYNEK DEDECIUS

john taylor trio:

.J';D'ilÉ

""*::'"T#:i!'i'J:Leo Records.

John Taylor patříjiŽ delší dobu k elitě brit_
ských jazzových pianistů, a tak je trochu
s podivem, Že jeho debut u ECM vychází
aŽ letos' Na albu Boss/yn mu takzvaně
sekundují kontrabasista Marc Johnson
a bubeník Joey Baron. Disk tedy nelze do
přehrávače vkládat bez velkých očekávání.

Taylor je samozřejmě v dobré Íormě, tak
jak ho léta známe, a v promyšlených aran_
žích dává naplno zaznÍt svému charakteris-
tickému subtilnímu stylu. BohuŽel, velká
očekávání nejsou příliš naplněna, protoŽe
nic neočekávaného se po celou dobu neo-
dehraje ani v náznaku. Taylor zní podobně
jako ve své prověřené Úloze sidemana
a některé harmonické a rytmické postupy
již budou mnozí posluchači předvídat
zcela automaticky. Hodnota Taylorovy
sólové nahrávky tak spočívá především
v pořízení jakési rukověti ieho přístupu
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a v připomenutí toho, čím souěasnou jaz_
zovou scénu obohatil. Ale snad je to logic_
ké' možná by bylo v Taylorově případě
nepatřiěné nezačít sólovou dráhu jakýmsi
shrnutím.

Diskutabilní je, zda měl Taylor při vrýběru
spoluhráčů šťastnou ruku. Úskalím je
v tomto případě to, co bychom jinak poklá-
dali za nepochybnou přednost totiž stopro-
centní souhra celého tria. Největším problé-
mem je proti všem očekáváním Baron. Jeho
hra se na tomto albu tak dokonale přizpůso-
bila křehkosti Taylorova piana' Že přiětemeJi
obdobné splývání Johnsonova kontrabasu'
výsledkem je neodbytný pocit, Že jsme se
ocitli v pokojíčku pro panenky. Baron je pro_
stě z rodu bubeníků, kteří zpravidla maximál-
ně podporují a podkreslují, a nemají tenden-
ci jÍt proti proudu hudby; v jeho případě to
platí stejně dobře o hardcoreovém bušení
v Zornových Naked Ciý jako zde v éteric-
kém světě Taylorově, do něhoŽ Baron vstu-
puje po špičkách prostřednictví jemné hry
na činely. Je téměř jistě rouháním kritizovat
tak vytříbený a vlastně dokonalý počin jako
Foss/yn, ale přesto se vkrádá myšlenka, jak
by asi dokázal tuto desku posunout takovr/
Peter Erskine' kteý býval Taylorovi nejen
spoluhráčem, ale občas i protihráčem _ což
dalo jejich spoleěným projektům další roz_
měr.

Ze zcela jiných končin přichazí trio pianis-
ý Gaéla Mevela (kontrabas Jean-Jacques
Avenel, bicí Thierry Waziniak) se sqim
albem Danses Paralleles. K jedineěnosti for-
málu j^77ového tria patří to, Že protagonisté
jakoby tančí ve třech; fixlovat za těchto pod-
mínek prostě nelze, vše spoěívá v jemné
a neúprosné balanci sil, ve spoléhání se na
druhého a na druhé, ale i ve schopnosti
udat občas směr. Příznivci bigbandů nechť
mi prominou: v triu postě není za co a kam
se schovat. Mevel se rozhodl přímo temati-
zovat tuto podstatu tria a přiléhavě zvolil
Íormu valčíku, byť improvizovaného a povět-
šinou velmi abstraktního. Jednotlivé nástre
je na tomto zvláštním albu pomalu víří
kolem drobných hudebních motivů a jeden
kolem druhého. Triu zjevně vyhovuje silný
ýrazový minimalismus, jehoŽ emblematic-
hým vyjádřením je Waziniakova jednoduchá
hra na činel(y). Pod čarou nicméně pozna-
menejme, Že tento postup nemusí být
nadšeně vítán posluchačem: bez notné
dávky trpělivosti a respektu k upřímné
nepodbízivosti se dá padesát minut
s Mevelem a spol. stěží strávit.

Francouzi si jednoduše chtějí hrát po
svém a instituce typu Leo Records jim to
díkybohu umoŽnují. Tak trochu podivné
projekty Mevelova raŽení lotiž dokreslují
různobarevnou situaci dnešního triového
hraní. Je zvláštní, Že v době, kdy hraje
Taylor a Mevel, Mehldau, nebo třeba zcela
neuvěřitelné Coreovo New Acoustic Trio
(s Avishaiem Cohenem a JeÍÍem Ballar_
dem), jsou v oblibě řeči o tom, Že jazz je
dávno mrtv}i. Nezbýlvá neŽ se ptát: je-li toto
smrt' pak jak vypadá život?

TOMAS MARVAN

di spooky that subliminal kid:
optometry

Thirsty Ear.

V dnešním iazzu již není neobvyklé, aby se
mezi hudebníky objevil i ,,sólista na gramo-
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fony"' DJ. Newyorský kunsthistorik, Íilozof,
hudebník a multimediální tvůrce Paul D.
Miller' skývající se pod jménem DJ
Spooky That Subliminal Kid' věc postavil
obráceně. K nahrávání své nové desky
pozval pět jazzmanů. Matthew Shipp (kla-
vír), William Parker (kontrabas), Joe
McPhee (saxoÍon, trubka) a Guillermo E.
Brown (bicí) patří k respektovaným impro-
vizátorům. Jejich jamování se tentokrát
stalo základem, z nějŽ pak DJ Spooky
vytvořil cosi nového. označení DJ je v jeho
případě spíše symbolické. Manipulaci
s gramoÍony tu na několika místech zare_
gistrujeme, jinak však většinu práce odvedl
za poěÍtačem: ,,Chtěl jsem ukázat, že počí-
tač je stejně dobrý nástroj pro iazz jako
každý jiný."

Výsledek je tedy dílem studiové práce,
živost výchozího materiálu však zachová_
vá. To především díky Spookyho talentu
nepracovat schematicky a vnášet do práce
se smyčkami a rytmy nepravidelnosti
a nečekané zvraý.

zůstat delší dobu v jedné sýlové poloze
se Spookymu nedařilo nikdy a optometry
není výjimkou. Kromě jazzu tu dojde i na
hip-hop s hosty z lsWhat? a Anti-Pop
Consortiurn. Na jiná místa je snad moŽné
použít Millerův termín illbient; podivné
a podivuhodné koláže, v nichž z rŮznoro-
dých částí staví silnou atmosféru. Novou
barvu do několika skladeb vnáší houslista
Daniel Bernard Roumain.

Nad Spookyho hudbou (a nad hudbou
pracující se samplingem vůbec) se wnáše-
jí otázky kolem autorství. l tady se můŽeme
ptát: jsou autory hudebníci, kteří produkují
tóny, nebo DJ, který z jejich tónů Vytvořil
nový celek? A pokud uznáme za spoluau-
tory hudebníky, kteří nahráli své improviza-
ce speciálně pro tuto příležitost, neměli
bychom totéŽ přiznat těm, kteří byli
,,vysamplováni" z jiných nahrávek? Na roz-
díl od jiných DJ Spooky vždy přiznává,
odkud bere svůj materiál, což však na q^o
otázky odpovídá jen zčásti.

MATĚJ KRAToCHVíL

jaroslav erik Íriě
& ěvachtavý Iachtan:

jsi orkneyské víno
Guerilla Records.

Skupinu Cvachtaln/ lachtan si můžeme
pamatovat jako jednoho z vítězů Malé
Alternativy v roce 1999. Brněnští poučeni
undergroundem, alternativní scénou svého
města a skutečností, Že inteligentní humor

cti netratí tehdy na Deltě předvedli opravdu
zábanný koncert {edním z v,típků ÍrontÍna-
na Tomáše Vtípila byla svérázná hra na CD
rozezněné rozkousáním). Tři ze členů sku-
piny se na Malou Alternativu o dva roky
později vrátili s projektem cs zvuk - první
laptopovou vlaštovkou v Cechách - a opět
zaznamenali vítězsfuí.

Na albu vydaném labelem propagátora
undergroundu a žurnalisty Vladimíra
,,Lábuse" Drápala se skupina setkává
s verši přibližně padesátiletého básníka
Jaroslava Erika Friče. Jeho ,,pásmo" Jsl
orkneyské víno je rozděleno do sedmi
,,partů" (tak jsou označeny na obalu
a jejich jednotlivé nazvy jsou incipity) a je
jakýmsi ,,Íilmovým pásem Života, vzpomí_
nek, okamŽiých metafor, obrazů" - trochu
beatnicky volným, bilancujícím textem.
Autor zde vzpomíná na zemřelého otce
a babiěku, reálie dětství, lásky, dotýká se
tématu víry (občas jako rnýchodiska, jindy
pochybovačně) a poučeného (občas
rezignujícího) stárnutí.

Jako interpret vlastních textů Frič nezkla-
mal. Má to štěstí, že vládne přesně tím hla_
sem a přednesem, který jeho slovům
odpovídá - vládne mohutným, lehce (,,blu-
esově") chraplavým barytonem s vadami
na kráse tak drobnými, že vůbec nevadí.
Možná jsou dokonce k dobru věci. Nabízejí
se vzdálené paralely s litanickým předne-
sem Vratislava Brabence či lehkým pocí-
tem somnambulnosti kořeněných zpovědí
Filipa Topola. Vzhledem k rozdílnosti hlasů
a textů všech jmenovaných je to však
podobnost čistě náhodná.

Valivý proud básníkovtých slov můŽe
mísý připomínat hospodské zpovědi do
sklenice, v textu však pro 

''u/čepní banalitu"
není místo. Přestože spontánně se tváříci je
text, zdá se, pečlivě ošetřen a mnohokrát
zvážen. Hudba, jejímŽ autorem je přede-
vším Vtípil (zde $ara, housle, trubka, jinak
hlavní zpěvák skupiny) čerpá, stejně jako
ostatní produkce skupiny, z odkazu underg-
roundu. Tentokrát však ne parodicky, ale
s pozoruhodnou váŽností, kéz:ní a ponorem.
Pochopitelně by se zde dalo přirovnávat -
mnohdy se dočkáme ozvěn Plastic People
z období Pašiioých her a prograrnu Co
znamená vésti koně. Celou nahrávku však
zjemňuje azároveň zasycuje akordeon hos_
tujícího Radima Babáka, jemné motivy lqta-
ry a táhle melodické motivy dechů (saxoÍon
a klarinet Tomáše Doležala). V několika mís-
tech' kde se tyto party setkávají s rychlým
doprovodem s dominující lq1tarou, lzevzpo-
menout klidnější pasáŽe tvorby Už jsme
doma (v páté život jako by unikal navíc oko-
řeněné častuškou). Zazmínku stojí rovněŽ
čNrlá večerní anamnesis, kde po odeznění
recitace s klidným doprovodem propukne
řádně dechovkouý valčík (jak říká Magor -
dechovka je královnou hudby) končící čímsi
velmi freakoutovým. Konečně závěrečná
nikdy nepíšeme přesně zamrazí pomalým,
postupně zahušťovanýrn motivem a tkliuim
saxofonor47m partem _ asi nejlepším na
celém albu'

Pocity' o kteých album mluví, jsou spíše
neradostné. Radost ovšem rozhodně lze
mít z mezigeneračního souznění aktérů,
suverénního zvládnutí ne zcela tradiční
Íormy a z toho, Že výrazové prostředky
hudby zvané ,,andr,oš" lze ještě stále ucho-
pit tak' aby nepřiváděly v rozpaky a zněly
současně. PETR FERENO



iean.louis matinierl
conÍluenees

Enja Records/ PJ Music.

Soutoky: rozdílné proudy spojujíeí se
v jednu řeku, obohacující ii svýmiodlišnosť_
mi a zároveň pokračující ve ylastni cesÍě'

Tak zahaiuje Írancouzský akordeonista
Jean-Louis Matinier doprovodný text ke
svému albu. Styl jeho komentáře nám
můŽe připadat patetický, stojí však za to'
podívat se blíŽe na prameny, které se na
této nahrávce slily' Jsou to jeho spoluhráči:
Ílétnista Bobby Rangel, kytarista Nelson
Veras a především kontrabasista Renaud
Gracia-Fons, Matinierův dlouholetý spolu-
pracovník.

Matinier má klasické hudební vzdělání
ak jazzu se dostal relativně pozdě' Na jeho
kompozicích je to poznat. Jako hlavní prou-
dy soutoku lze identiÍikovat jazz na jedné
a komorní hudbu evropské tradice na
druhé straně. ,,Zapsané" hudby tu je znatel-
ně více neŽ té improvizované, skladby se
vyhýba!í jednoduché formě téma-improvi-
zace-téma a často tu dochází k změnám
rytmů, nálad a harmonií. Melodické nápady
lze označit za líbivé, aniž by to muselo zna-
menat téŽ banální. Je to podobný typ melo_
dické invence, takým disponuie Jan
Garbarek nebo pánové ze skupiny oregon.
Sólové pasáŽe jednotlivých nástrojů také
nejsou místem pro exhibici technických
schopností nebo dramatickou expresi.
Melodické myšlenky jsou uváŽlivě rozvíjeny
a notami se neplýfuá.

Kombinace akordeonu, flétny, akustické
kytary a kontrabasu je ideální k evokaci
snivých nálad a vzpomínek na dětství
(o nichŽ protagonista v doprovodném textu
hovoří jako o hlavní inspiraci). Při zvole-
ném nástroiovém sloŽení se nelze vyhnout
vzpomínce na soundtrack k Amélii
z Montmartru, jeho sladké naivitě se však
ConÍluences nepřibliŽují nikdy na více neŽ
pár taktů. Živější poloha však není opomí-
jena, často má základ v latinskoameric-
kých rytmech (Sambadynos)' Jen při
opravdu pečlivém poslechu lze zjistit něko_

lik málo míst, na nichŽ vypomohla studiová
technika (zdvoiená Ílétna, echo), jinak však
živé provedení může znít stejně, či snad
ještě lépe než studiová verze.

MATĚJ KRAToCHVíL

michael i. schumacher:

'""f''"'"Ťf:

Ne, neníto německý závodník Formule 1.

Tenhle Michael Schumacher je newyorský
tvůrce elektronické hudby a majitel sound
galerie Diapason' o tom, Že zvukové.
instalace jsou Schumacherovou hlavní
doménou neien organizátorsky, ale i auto-
rsky, svědčí Room Piece X/, pětasedmde-
sátiminutová, původně prostorová kompo_
zice, která zaplňuje celý první ze dvou
disků tohoto kompletu. Room Piece ie ve
své prostorové podobě koncipována pro
šestiráct kanálů a její přesný průběh je
v reálném čase generován počítaěem na
základě sady sloŽitých algoritmů.
Jednotlivé realizace Raom Piece se tak od
sebe liší především ěasorn/m rozvrstvením
a hustotou zvukových událostí, které ji
tvoří. Na disku je Room Piece bohuŽel
zákonitě ochuzena o prostor, tuto svou
zásadní komponentu, která celému ,,kusu"
také dala název. Lze si jen představovat'
iak jemně artikulované a cizelované zvuky
á stejně důleŽité ticho zaujímají v prostoru
své místo, jak lej ohmatávají, objevují
a přetváře|í v mysli posluchače _ obyvate_
le místnosti _ který má volnost prostor
zakoušet z jednoho bodu nebo v pohybu'
ve stoje, v leŽe, nebo třeba v sedě v loto-
sovém květu. Podobně jako Dream House
La Monte Younga můŽe být
i Schumacherova Room Piece zážilkem
meditativních kvalit. Je však potřeba
uznal,že podobně působí izCD.Zvuky _
samplované i elektronicky generované,
jednoduché i komplexní, kratičké i dlouho
drŽené _ se z ticha vynořují a zase do něj
mizí s klidem, kteý má moc proměnit vní-
mání času.

Kompozice z druhého disku jsou zvuko-
vě i časově koncentrovanější a intenzivněj-
ší. Dvacetiminutová Piece ln 3 PaÍs pracu-
je se dvěma třicetisekundovými samply-houslové 

improvizace, čtyřicetivteřinovým
samplem hry na gong azvuky ana|ogové_
ho syntezátoru, a vytváří z nich husté a až
Živočišně působící textury. Dvě SÍl//s jsou
ztělesněním hudby, která ,,se proměňuje,
aniŽ by se vyvíiela" (ak treÍně v bookletu
charakterizuje veškerou Schumacherovu
hudbu Julian Cowley). Statičnost dlou-
hých drŽených zvuků nechává vyniknout
jemným pohybům a změnám uvnitř nepře-
rušeného sónického proudu. Na podob-
ném principu je zaloŽena i zbývající sklad-
ba lJntitled. Zde je statický proud
zajišťován prodlevou sloŽenou z několika
frekvenčně modulovaných sinusových
tónů, vnitřní ,,Život" je výsledkem jejich
interÍerencí' které se projevují jako pro-
měnlivé pulsace.

Schumacherovy Room Pieces dokládají,
Že minimalistický princip rnlvoje na pozadí
statičnosti, nebo jednodušeji hudba, která
,,se proměňu je, aniŽ by se vyvíjela", má
právě v elektronické hudbě prosto1 který
je stále ieště moŽné nesmírně k1ealivný
naplňovat. TEREZA HAVELKOVA

tujiko nořako:
Írom tokyo to naiagara

Tomlab.

*re ."#f 3tT[=;
Tomlab.

V PaříŽi přebývající a do Prahy brzy chy-
stající se Japonka Tujiko Noriko si odsko-
čila z domovské stáje Mego ke všem hra_

čičkům zaslíbené německé značce
Tomlab. K Žádnému zásadnímu skoku do
jiné sféry ovšem nedošlo. oproti předcho_
ií megovské Make Me Hard, kde se místy
hudební pozadí vyvíjí takřka nezávisle na
vokálu, je u novinky - produkované zkuše-
ným Akim ondou - patrný mírný příklon
k- minimalistiětějšímu pojetí zvukového
doprovodu. Album From TokYo To

Naiagara lze nazvat ,,popovějším" V tom
smyšlu, Že více zvýrazňuje dominanci
hlasu a písní, které podkresluje jen
nezbytně nutný počet Vrstev; samotný
projeV autorky ale zůstává lýž - vílězí
krehxe emocé, melancholie, nakaŽlivá
zasněnost. Nezvykle voní téměř taneční
zabarvení úvodní Narita Made anebo
výrazné bicí v Focket Hanabi a Toky9.
Iówer, nejsilnější okamŽiky však přináší
ambientní balady Mugen Kyuukou
a poslední Robot Hero stvrzující pořekadlo
,,v jednoduchosti je krása". Booklet tento-
krát obsahuje anglické překlady textů, nic-
méně doporuěuji je nestudovat, protoŽe
konkretizace představ vyvolávaných exo_
tickou mluvou má omezující eÍekt a stříhá
posluchačova křídla.

Ale obraťme list na další výlisek téŽe
stáje. Z USA v poslední době proudí velmi
svěŽí reinterpretace Íolku a country a do
této Vlny lze _ ač s problémy - vsadit i tvor-
bu dua The Books. Ačkoli kytarista Nick
Zammuto a houslista Paul de Jong své
nástroje (plus banjo a cello) uŽívají v čisté,
minimálně opracované podobě, jejich kom-
binováním s širokou škálou samplů (zqmé-
na hlasů a nejrůznějších Íield recordings)
budují velice podivně strukturované kusy,
jeŽ od posluchačů vyŽadu|í maximální sou-
středění' cetné útrŽky mluveného slova,
smíchu a dalších nasamplovaných příměsí
totiŽ znečišťují jinak relativně snadno sledo-
vatelné vršení melodických akustických
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motivů, díky čemuŽ můŽe výsledek zpočát-
ku působit jako mišmaš páiého přes devá-
té. Ale není tomu tak, ve skutečnosti do
sebe vše r4iborně zapadá a The Lemon oÍ
Plnk je stejně milé a plné nápadů jako jeho
předchůdce Thought For Food. To my jen
zřejmě ještě na podobné koláže nejs'nre
atyklí.''

HYNEK DEDECIUS

arne nordheim:

Rune Gram mot""l e Jliiz"ÍÉ
Společnou vlastností značné části digitální
a počÍtačové produkce vydavatelsfuíhune
Grammofon je libozvučnost a de facto tra-
diění hudebnost, což u firmy, jejíŽ největší
devizou jsou nahrávky snoubící nejnóvější
elektronické a (Íree)jazzové trendy, není
příliš divu. Zatímco u projektů lnÍormation
(viz HV 6/02) či Monolight (viz HV 3/02) mě
k furzení o tradici přivádí na běŽné hudební
nástroje reprodukovatelné melodickohar-
monické postupy a V podstatě písňová
forma (i kdyŽ beze slov) jednotlir4ich skla-
deb, u znovuobjeveného veterána norské
elektronické hudby Arne Nordheima je tra-
dičním prvkem samotný zvuk.

Nordheim, který na kolekci snímků pra-
coval ve varšavském elektronickém studiu,
se poměrně zdařile snaŽí napodobit mož-
nosti akustických nástrojů. Neusiluje
o dokonalou imitaci barvy zvuku toho kte-
rého instrumentu, ale o práci s Vibratem,
glissandem a dozvukem. Přestože bezpeč-
ně známe zdroj zvuku, dává nám
Nordheim pocítit Vlastnosti tónů xyloÍonu,
klavíru či kytarové struny' Dojem je_zvláštní
- skrze elektronický náznak se přistihuje_
me při myšlenkách na ,,Živou" hudbu. fak
nevím, jestli je to pro výrobce laptopů
(a samotného Nordheima) spíše reklama
nebo naopak.

. Zmíněný přístup vyniká o to lépe, Že je
tím hlavním poselstvím alba, tím, na co je
kladen největší důraz. Skladatel a aranžér
Nordheim totiŽ rezignuje na melodii a jaký_
koliv náznak repetice a své subtilní vyšoke
tóny řadí do krátkých shluků často oóocto-
vaných drobnými pomlkami. Hlubší tóny
a kratičké bzuěivé plochy se objevují spo-
radicky a nečekaně a ze všeho nejvíc při-
pomínají zbloudilé ozvěny lehce n-ačrtnu-
tých pocitů. Doprovodnou Íunkci nemají
nikdy. PřestoŽe na kompozici album v pod-
statě rezignuje, není třeba se jím nějak slo-
Žitě prodírat. Zanecháváv pošluchaéi pocit
volného prostoru, ve kterém se vznášejí
lesknoucí se střípky příjemných nálad'.
Takový rej skřítků s neustávajícím deštěm
konÍet.

Závěrečná, dvanáctá skladba sedmatři-
cetiminutové kolekce se jako jediná ales-
poň trochu liší - je sestavena ze zvukŮ
pouŽitých v předchozích jedenácti kous_
cích, výskyt zvuků je zde hustší a celé
album jí nenápadně graduje. o ostatních
skladbách se není třeba rozepisovat -jsou si.poměrně podobné a díky tomu' jak
pracují s tichem, mnohdy ani nepoznáme
přechod mezi nimi. PouŽijeme-li na pře-
hrávači funkci ,,random", budeme moci
poslouchat tutéŽ pohádku se šťastným
začátkem, středem i koncem V mnoha
stejně atraktivních podobách.

PETR FERENC

34tnts volcE

různí interpreti:
E*A*D*G*B*E

12k.

různí interpreti:
room2OT

Cirque.

Kompilace s výmluvným názvem
E*A*D*G*B*E si klade za cíl jemně načrt_
nout poslední vellol' mezník v mnohasetleté
historii hudebního nástroje zvaného lq1tara
_ tedy jeho propojení s všemocnými počí_
tači a softwarem. Tento svazek (zviditelně-
ný především osobností Christiana
Fennesze) můŽeme sice chápat jako
pouhý symbol kompromisu mezi hypote-
tickým digitálním ,,chladem" a akustickým

''teplem", nelze však popřít, Že předkládá
nové, prozatím jen málo prozkoumané
hudební pole s nadějným potenciálem.
Značka 12k zde prezentuje variace věrnéjejímu minimalistickému konceptu
a nesnaŽí se tedy o komplexní shrnutí
,,scény". Všichni čtyři zúčastnění umělci _
duo Fonica (Japonsko), Keith Fullerton
Whitman (aka Hrvatski' UsA), Sébastian
Roux (šéÍ týmu zabývajícího se pÍostoÍo-
vou akustikou paříŽského lRcAM, Francie)
a Christopher Willits (USA) - ale zvuk strun
přesto osobitě posouvají různými směry,
díky čemuŽ kolekce zůstává zajímavou.
Sanci dostává vrstvení ploch v ambientní
abstrakce, práce s dynamikou a efektová-
ním jednotlivých zvuků, zahalování potla-
čeného brnkání nánosem praskavých jed-
niček a nul a konečně pak zřejmě
nejpůsobivější (ale paradoxně také nejjed-
nodušší) Willitsův softwareový rozklad
melodické hry.

l disk s názvem room207 je monotema-
tický - obsahuje devět kusů "hudebního
nábytku'', které spoluutváří imaginární
pokoj. Tyto doplňky nicméně vedle celko-
vého stylu (laptoporný ambient) spojuje jen
málo, nemají shodný odstín ani zaoblení
a spíše tedy jde o nejednotnou várku čer-
stvých dílek talentovaných tvůrců
z Japonska, Francie a USA. Nutno pozna-
menat, Že galský kohoul vítězí. Našim čte-
nářům jistě povědomý label Active
Suspension tu tradičně zábavnými bizarní-mi skládačkami zastupují o.Lamm
a Shinsei & Regressive Audio a nechybí
ani protentokrát velmi jemný příspěvek
s podpisem Discom. Američan Carl Stone
vybavený chvějivým klavírem nepřekro-
čí průměr a z domácích předčí majitele
domu Yoshihiro Hanna i Aokiho Takamasu
Nobuyasu Sakonda, jenž po stylu krajana
Nobukazu Takemury do své bizarní barové
klavírní písně aplikuje počítačový zpěv.
V místnosti 207 panuje klid a nejmoderněj-
ší elektronika, předpokladem pro příjemný
pobyt v ní je ovšem trpělivost a chuť proni_
kat do neznáma.

HYNEK DEDECIUS

job karma:
ebola

Amplexus.

Polská dvojice Maciek Frett a Aureliusz
Pisarewski je českému publiku známá
z několika vystoupení (naposledy 25. 1o.
v praŽském Rock GaÍé)' Skupina produku-
je ojedinělý druh ambientu, kteý nepočítá

s rozvolněností do dlouhých ploch, ale je
sevřený do skladeb písňové délky a stavby
a invenčně pracuje s většinou pomalými
rytmy a pevně danou sumou zvukových
barev. Dalšími stylotvornými zvláštnostmi
Job Karmy je sporadické používání elek-
trické kytary v krátkých jednoduchých
motivcích a s hutnou, téměř nehybnou
atmosférou skladeb kontrastující krátké
hlas_ové samply (Úlržky zpravodajství,
Íilmů), které jsou většinou velmi exprešivní,
echované a koláŽované. Právě ony tvoří
ten nejvíc znepokojir4i odstín celé produk-
ce, přestože v aranŽmá nejsou pouŽívány
jinak' neŽ ostatní zvuky, tj' jsou pevně
a pravidelně zasazeny do celku skladby.
Vůbec by se dalo říci, že produkce dua je
oslavou pravidelnosti a přestoŽe je Job
Karma zcela svá, právě nevšední cit pro
repetitivnost ji může připodobňovat k fuor_
bě slavných Nocturnal Emissions.

V roce 2001 dvojice překvapila albem
Newson, krystalicky čistým tvarem pev-
ných struktur, dlouze znějících tónů
nevšedních barev a zcela svébytné atmo-
sféry. Nenašlo se zde jediné slabé místo
a přestoŽe se nejednalo o debut, skupina
se tehdy pro mnohé stala objevem. o rok
později vydané mini CD 98 Mhz To
Extinction (viz minirecenze v HV 2/08)
nahrané ovšem jiŽ V roce 1999 bylo
podobné, letošní novinka byla proto oče-
kávána s napětím. Nakolik se skupina
odchýlí od zvuku svého majstrštyku?
Vykročí k jiným cílům? Anebo naopak: co
kdyŽ se bude jen opakovat?

Ebola je taková i maková' V prvních čý-
řech ze sedmi skladeb v ní duch Newson
jasně převďuje. Změny jsou spíše kosme-
tické - přibylo náladovosti a pokusů
o změnu v rámci zavedené podoby'
Zalímco úvodn( Ebola je ,,modelu 2001 " asi
nejblíŽe' následující June staví na kovovém
rytmu, který téměř překrývá vše ostatní
a ve zvukovém arzenálu skupiny je novin_
kou. Třetí Tension pod slupkou newsonov-
slol'ch aranŽí skýá tklivou, téměř baladic-
kou melodii, v závěru díky přibývání ploch
pěkně graduje a je asi tou nejlepší polož-
kou alba. Crawling End rytmus potlačuje
a_redukuje jej na jediný, v různých částech
různě echovaný úder a staví především na
velebném varhanním zvuku.

Zbýva1ící trojice skladeb má ambice
reprezentovat nový tvůrčí přístup. Pátá
Vermin stojí na dusajícím tanečním rytmu
a stylově příbuzném hlasovém samplu
a přestože je její rychlost tlumena k|áveso-
vými motivy, z celku alba trochu nepříjem_
ně ční. Primitive Matter je hodna svého
názvu _ odehrává se na pozadí dosti jed-
noduchého rozvrzané kolovrátkového
motivu, který na sebe strhává většinu
pozornosti. Když začne uspáVat, nastoupí
něŽné tóny doplněné zvukem vody. Po
chvíli následuje překvapivý, trochu lekající
návrat k původnímu motivu, o moc víc'se
zde ale neděje. Závěreěná, třináctiminuto-
vá Seyer nastupuje v duchu rozmáchlé
psychedelické plochy s jemným názna-
kem etnobubínkářského rytmu a již na
začálku překvapí hutnou energií. Bohužel
s nastoupenou náladou příliš nepracuje
a svou neměnnost okoření jen několika
halabala přilepenými zvuky rádia a kašle.
Krátké orientální intermezzo není bez za1í
mavosti, působí však jakoby bylo naroú-
bováno odjinud.



Lepší část novinky tvoří skladby v duchu
Newson. Nové tvůrčí cesty hledá Job
Karma zatím dosti tápavě. Přejme jí štěstí
a berme Ebolu jako sice málo objevné, ale
ne špatné intermezzo. Uplné odsouzení si
zdaleka nezaslouŽí. PETB FERENC

tomahawk:
mit gas

lpecac.

Dobře vyzbrojen svým hlasem se Mike
Patton nikdy nebál vstoupit do neznámých
hudebních končin a pohybovat se na
několika Írontách zároveň. Netřeba připo-
mínat, Že své boje s různými hudebními
kontexty vedl s řádnou razancí a bravurou.
Ať uŽ jej známe jako zpěváka Faith No
More, postzappovských Mr. Bung|e, neu-
chopitelného horrorového běsnění
Fantomas, nebo jako vokalisty v projek-
tech Johna Zorna (The Gift, Naked City,
lAo) či Sepultury, vždy dokáŽe přesným
úderem ze zálohy překvapit. Soudím, Že
i mnozí skalní příznivci byli zděšeni sóloui-
mi alby Mikea Pattona. První album Ádulť
Themes For Voice je nahrávkou velice krát-
kých a radikálních noise koláží generova-
ných spojením Pattonova hlasu s úderně
primitivní elektronikou. Navíc je celé nahra-
né po pokojích hotelů z téměř celého světa
a naznačuje, že jistě není příjemné a klidné
být zpěvákovým hotelovým sousedem.
Druhé album Pranzo oltranzista je pikant-
ním a řádně těžkým hudebním soustem
a bylo inspirováno skutečně bizarními Íutu-
ristickými kulinárními recepty. ovšem Mike
Patton se vŽdy snažil vykročit dále, a tak
vznikl projekt Tomahawk, který doslova
surÍuje mezi rozličnými hudebními žánry
a to v klasickém rockovém obsazení se
zvukovými efekty navrch.

Album Mlť Gas se příliš neliší od produk-
ce jeho předešlé skupiny Faith No More'
jako by snad Pattonovi podobný Vp hudby
chyběl a mínil v něm pokračovat' Trochu
jinak, ale pokračovat. Mit Gas je jakýsi hyb-
ridní crossover či dekadentní hard-core,
neboť absorbce všech znaků i klišé zmíně-
ných stylů, jejich restrukturování a spojení
s méně expresivními hudebními kontexty,
odhaluje kontury postupů, jeŽ vévodily
devadesátým létům, s tím, Že je s bravurní
persiÍláží překračuje. Na rozdíl od Faith No
More však skupina Tomahawk nesází tolik
na melodiku a preÍeruje spíše metalové
struktury ve spojení s iinými ýpy hudební-
ho iazyka, navíc s rozličnými Žerý a hříčka-
mi, ne prostými značné ironie a nadhledu

(vyjma D.o.A., Fugazi a Nomeansno není
humor v těchto hudebních kruzích příliš
preÍerovaným přístupem). lronickým ele-
mentem nejsou pouze hyperbolicky pojatá
rocková schémata se všemi náleŽitými
kytarovými klišé a barovou hudbou, ale
i půvabné samply švitoření ptáčků rázem
střídané vokálním běsněním Mika Pattona'
schopného prudkých změn své nálady
a odstínů zpěvu. Jemná sóla se v okamŽiku
prolamují do hlukových stěn, stejně jako je
banální meditační hudba s dlouhými zvuko-
4imi plochami rozbita rychle se střídajícími
kytarovými riffy' ostré stylové kontury se
rychle mění slovo a styl se stává zbyteč-
ným. A právě tato strategie zahlcení různý-
mi hudebními citacemi aŽ k bodu jakési
původní nerozlišenosti vede k otázce
v současném uměleckém dění tak živé,
otázce opodstatněnosti pátrání po tvůrcově
originalitě a jedinečnosti jeho uýkonu. Cím
dál více je zřejmé, že celé umění, hudbu
nevyjímaje, Íungu|e na principech intertex-
tuálňího řetězení jiŽ normatizovaných jevů.
Tomahawk své vazby a vzory přiznává
a právě tato jejich zdánlivá upřímnost fun-
guje zcela opaěně - jako ironický škleb
a zrcadlo umění, které se vnějšími aranže-
mi snaŽí demonstrovat svoji svébytnost
a jedinečnost. Ponouká nás k subverzivní-
mutázání se: co kdyŽ se vše děje opravdu
pouze podle principu neustálého variování
známýchjevů, kde nové vzniká zatím neob-
vyklým spojením uŽ tisíckrát vyzkoušeného
jen s malou špetkou neotřelé invence
a ozvláštnění navíc?

Tomahawk ';e řádem naruby, skupinou,
která více spojuje neŽ dělí, ačkoliv umí
rychle, brutálně a tvrdě sekat.

LUKAS JIRICKA

weřneř daÍeldecker + klaus langl
Iichtgeschwindigkeit

Vídeňský basista a kytarista Werner
Dafeldecker (1964) je známý jak svou skla-
datelskou nápaditostí, tak na druhém, zcela
opačném pólu, svojí zvukovou zahlouba-
ností, kterou bychom mohli v někteých pří-
padech nazvat ultraminimalismem. Jeho
komprovizační (= spojení kompozice
s improvizací) opusy najdeme především
na vlastních Durian Records, na nichž si
notuje s Ulim Fusseneggerem, Christianem
Múhlbacherem či s Dieterem Kovacicem,
bylo však jasné, Že dříve nebo později musí
zakotvit pod egidou Grobu, neboť jeho pří-
stup k pootevírání hlukové monotónnosti
s ediční náplní tohoto labelu zcela souzní.

Po CD Eis I z roku 2001 (s Borisem D.
Hegenbartem) se tentokrát (2003) spojil
s německým varhaníkem Klausem Langem
a svému zdánlivě nevzrušenému (ač
moŽná svým způsobem vzrušivému) r4ltvo-
ru dali název Lichtgeschwindigkeit. Slyšíme
tu sedm neskladeb, nahraných v provinč-
ním rakouském kostelíku a pojmenovaných
čísly od 100000'| do 10001 11;neskladeb
proto, že nikde nezačínají a nikde neústí'
prostě přicházejí odkudsi a kamsi se ztrá-
cejí, osloví vás nebo neosloví (podle vaší
nátury), kaŽdopádně jsou, pokud trvají,
čímž chci říci, že se nikterak nevyvíjejí' Že
nemíní překvapit nebo ohromit. Pouze
občas se k základní zvukové linii přiÍaří
další, která ji obohatí nebo překoná (viz

například v pátém čísle Íoukání do varhan-
ních píšťal, podmalované nesmělými deto-
nacemi, vystřídané ovšem vzápětí jímauým
brzdným doiíŽděním), pouze občas je
základní bzučivé ticho hlukově znásobeno
nebo dokonce zjitřeno. Ba rozjitřeno (viz
pískání v čísle šestém). Přesto je zřqmé' Že
kompakt má svou promyšlenou gradující
kompozici včetně harmonizujícího závěru,
poskytujícího varhanám očividnější šanci
být varhanami... Rychlost světla? Snad.
Snad na Dafeldeckerových a Langových
hudebních vlnách skutečně někam odplou-
váme, aniŽ si to výrazně uvědomujeme.
Rozhodně bych však nepodtrhl slovo rych-
lost. Ba právě naopak.

A vůbec: spíš bych tomuto dílku připsal
titul Ulomky času. MoŽná dokonce Ulomky
věčnosti. Ale to uŽ asi pořádně nadsazuju..

Z. K. SLABY

malouma:
dunya

Marabi Productions/ PJ Music.

Najít klíč k nahrávkám maurské zpěvačky
Maloumy, znamená nakouknout k ní
domů. Stačí se prolétnout historií její rodné
Mauretánie, země odděluiící Subsahar-
skou Afriku od Západní. MoŽná vám pak
dojde odkudŽe pramení všechna ta hudeb-
ní různorodost alba Du nya'

Pouštní Mauretánie ležela dlouhou dobu
mimo centrum pozornosti příznivců africké
hudby _ s modernou si ani náhodou neza-
dávď1bí zpěvačku Dimi Mint Abba, na čtyř-
strunnou loutnu ťlnlďÍ doprovázenou man-
Želem Khalifou ould Eidem, vyhledávali
spíš Íajnšmekři, ačkoliv po ní téměř oka-
mžitě sáhl vŽdy prozkaý šéf labelu Wor|d
Circuit Nick Gold. V devětaosmdesátém
ale mnozí z nich zpozorněli; snad i zkopr-
něli: debut Maloumy na americké, převáž-
ně Íolkrockové znaéce Shanachie zněl pře-
kvapivě přesvědčivě a i kdybyste album
Desert of Eden chtěli zasunout nazpět do
regálu, kvůli neodolatelnému hiiru Fa'Fa-
Fa-Fa, původně od otise Reddinga' byste
si to moŽná rozmysleli' Desert of Eden
produkoval Senegalec Pape Dieng, kama-
rád Youssou N'Doura i Baaba Maala; vlast-
ně Malouminých sousedů.

Malouma pochází z kraje Nigertrarza'
kde se prý podle jejích slov hraje zcela
odlišná hudba než všude jinde
v Mauretánii. Ta tvoří podloží do něhož
Malouma s kapelou Sahel Hawl Blues na
albu Dunya sází vedle západního poprocku
také vlivy sousedů: senegalský styl mbalax'
melodické a rytmické příměsy okolních
kmenů Wolof, Fulani či maurských černo-
chů Haratinů. Blues od řeky River zlehka
načrtnuté vybrnkáváním na aradin ve sklad-
bé Mreimida (ale i jindy) pak vybuchne do
hodně ostrého kytarového rhythm'n'blues'
kdy zpěvačce přizvukují Íantastické dopro-
vodné zpěvačky po gospelovsku rozpará-
děné. Kalandrovská Íoukačka pro změnu
otevírá rytmickou Mahma El Houb a pozna_
mená ji aŽ do konce. Malouma umí postavit
do jednoho šiku západní nástroje se svou
domovinou; tmelí je svým zpěvem a nad_
hledem a pohání radostí. Coby téměř
výhradní skladatelka se nerozpakuje do
svých písní vpustit i nasládlý klavír, věříc
V nastalou atmosÍéru popového zklidnění.-

J|ŘíMoRAVČíK

Hls vorcE/ 35



joanna macgÍegoř!
play

Enja Records/ PJ Music.
Názorná ukázka, jak sestavit dramaturgii
klavírního alba na první pohled odvážnou'
na první poslech snadno stravitelnou. To
nejpříjemnější ze soudobých klasiků
(Ligeti' Cage' Piazzola) je proloŽeno sta-
ými mistry (Byrd, Dowland, Bach) a oko-
řeněno opatrně dávkovanou improvizací.
spetku exotiky přináší tabla Talvina
Singha.

a new,.?PLli",:lti
Xl Records.

To nejlepší z amerických experimentů,
které jsou dnes již ověřené a úspěšné.
Práce se smyčkami alaraný Steve Reich,
ovšem bez jeho citu pro Mmus, se střídá
s dlouhými skladbami z dlouhých tónů
podle vzoru LaMonte Younga či Pauline
oliveros' Dvě CD hudby, kterou jsme !iŽ
někde slyšeli. Pod některými kusy je
podepsán také Jim o'Rourke.

ken ikeda:

T,l3':
Přestože druhé lkedovo album údajně
ěerpá z autorova třináctiletého zvukového
,,deníčku", tedy sbírky útrŽků a improviza_
cí reflektujících jeho každodenní Život,
nabízí v podstatě jen nemálo podivné
moře překýajících se táhlých vysokých
tónů. oproti předchozí, mnohem pestrejší
desce Tzuki (Moon) tedy působí koncep-
tuálně celistvěji, avšak kvůli povaze vole-
ného spektra s ním posluchači neodklad-
ně hrozí rozbolení hlavy. Velice klidný
a jemný, leč zároveň těŽko snesitelný
ambient.

the vegetable orchestra:

rran saco u sti? H:".*?Jf
Devítiělenný vídeňský Gemůseorchester
(www.vegetableorchestra.org) se snaŽí
o "interpretaci a rekonstrukci elektronické
hudby skrze organický materiál'' a hraje
proto výhradně na zeleninu - nedotče-
nou, upravenou ěi preparovanou, zásad-
ně však Vždy ěerstvou. S takto získanými
zvuky staví tito zelinářští Matmos jinak
nepříliš zqímavé skládanky oscilující mezi
mikrostrukturovaným ambientem, mini-
mal technem a noisem, nevyjímaje předě-
lávku kraftwerkovské Radioaktivitát. Síla
The Vegetable orchestra nicméně spočí-
vá především v žirnlch Vystoupeních a to
jistě nejen díky skutečnosti, Že z nástrojů
se po skončení produkce připravuje chut-
ná azdravá polévka...

the klezm.atics:

'Jff"ilÍ
Letošní rok zv}íšeného politického napětí
(Bushova válka) se v západní hudbě
mocně odrazil. Navýsost úspěšně dopa-
dá album klasiků, kteří jsou po letech čím
dál sehranější' lnstrumentálky a niguny tu
stojí kolem čtyř písňových pilířů.
l Ain't Afraid (převzaté od písniěkářky
Holly Near) má soulový tah a sbory,
jamajské synkopy a nejpodstatnější mes_

sage'. ,,Nebojím se fuého Jahveho, nebo-
jím se tvého Ježíše, nebojím se tvého
Alláha: mám strach ien z toho, co ve
jménu svého boha děláš ty.'' Barikadn
litevského klasika Kaczerginského je prý
,,píseň pro příští protest proli Wo", Hevl
ls Havolim (Marnost nad marnost) ukazu-
je nonsensový pohled na svět vzhůru
nohama, Loshn-Koydesh (známe i od
Mišpachy jako Bin ikh mir a lererl) líbezně
vypráví o učení hebrejštině a milostném
vztahu mezi učitelem ažákem: zde oprav_
du v homosexuální verzi.

miroslav vitousl
univeřsal syncopations

Že by letos pro předvánou",ifl'Jí!'i
u ECM na toto? Poklidná, přehledná
hudba zhodnocuje virtuozitu protagonisty,
Jana Garbarka, Chlcka Corey, Johna
Mclaughlina a Jacka DeJohnetta. Zádné
orchestrální samply, Žádné komplikované
koncepty, jen soustředěná souhra ve
staré dobré tradici ECM.

wolÍgang muthspiell
bearing fruit

Material Records/ PJ Music.
Čerstvý nositel European Jazz Prize,
rakouský kytarista, se v nadstylovém
pojetí své tvorby dostává nejen k účasti
na projektech VAo, nejen k hraní v triu
s Markem Johnsonem a Brianem
Bladem, nejen s duu se svým bratrem,
pozounistou Christianem, ale i k experi-
mentálnímu souznění s gregoriánským
chorálem (spoluúčinkují Choralschola
Stift Zwettl, Choralschola - Hofburg
Wien). Na pošetilé myšlence,,Íúze" klasi-
ky a jazzu si mnozí vylámali zuby, zde
Muthspielova meditativní sporost i kom-
poziční um vedou k překvapivě silnému
výs|edku. Není přítomen vtip jako
u Uriho Cainea, ale Nésti ovoce si drŽí
styl i bez něj'

evan parker & paul lyrtton:
at the unityr theatre

psi.
Další porce z Parkerových archívů, další
náznak, Že při bliŽším pohlešdu lze oceňo-

. Vat rozmanitost a promyšlenost jeho saxo-
fonového světa, jenž by se mohl zdálky
zdát prokouknutelný raz dva' Koncert
v duu s perkusistou připomíná, Že kolem
radikální hudby se vŽdy motali technici,
kteří ji dovedli akusticky 4íteěně nahrát'

joseph suchy!
calabi. yau

Staubgold.
Kytarista žijící v Německu proiel Asii
a Afriku, léta tuláctví má zapsaná v tváři.
Po léta také rozvíjí své psychedelické

a ambientní hraní na kytaru, při němŽ
s jednoduchými staršími eÍekty vytváří
zvuky' jaké od nikoho neznáme. Album
zní spíš jako minuciózně sestříhaná
mozaika než jako živé hraní: kďdopádně
je to výtečný, bohatě strukturovaný ambi-
ent, který můŽe zaujmout jak laptopisty,
tak generaci Ena a Byrnea či ty, kteří hle-
dají nové moŽnosti pro scénickou hudbu.

joel harrison:
free country
ACT/ PJ Music.

o svobodné zemi, kde se můžou hrát
country písničky třeba i s Íreejazzovou
inspirací' Lidovky, Johnny Cash iWoodie
Guthrie ve fantazijním zpracování, mezi
hosty vévodí Uri Caine a Norah Jones,
neztrácí se však ani akordeonista Tony
Cedras od Paula Simona. Mísý přece jen
pachuť vědomě ,,divné" manipulace
s materiálem: jako bychom pluli ve stylu,
jehoŽ pravidla známe' Ale přesto: vcelku
stojí za prověření!

"il#i',T#Touch.
l my gratulujeme k sedmdesátinám, bl
ne dvojalbem ' ,,Je z$ímavé, jak se Tvé
skladby proměňují," píše tu jeden z muzi-
kantů skladateli' a je dobré, Že někdo to
tak dokáŽe slyšet. Zvukové lázně z mikro_
intervalově odlišných hlasů téhož nástroje
tu na první poslech jsou opět typickým
Niblockovým zvukem. Fotografie lidské
činnosti, pořízené v Asii, odkazují k nové_
mu DVD s Niblockolými Íilmy ze sedmde-
sátých a osmdesáých let.

philip jeck:
host

Sub Rosa.
Uznávaný liverpoolský hráč na gramoÍo-
ny' který se proslavil instalací Vinyl
Requiem, si drŽí svá specifika. Vinyly udr-
žuje bez obalů, takŽe šum a škrábance
kvetou jako jako iinovatka na skle. Krátké
smyěky často vedou k železničnímu eÍek-
tu (tlukot praŽců a rytmický hukot).
Dvacetiminutové video zachycuje Jecka
v akci v bruselském rozhlasovém studiu'

ernst reijseger:
ianna

Winter & Winter.
Cellista z nizozemské scény (člen lCf;
Amsterdam String Tria a už neexistujícího
Clusone Tria) ctí domovskou tradici
avantgardy: trocha grotesky, trocha odka-
zů na banální hudbu. Ve 4iletu do západ-
ní Afriky (dva spoluhráči, mbira, perkuse,
vokály, vypravěčství) moc vtipů slyšet
není, ale kdoví: třeba Reijseger zase hraje
klíči od auta. Převaha perkusívního hraní
by to nevylučovala.

36/Hrs votcE
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