pořádá Švandovo divadlo ve spolupráci s agenturou A. M.

P.

Z;aěátky koncertů vždY ve

2l.oo lrodin

'KAnoLíilA l(AlilBERsKÁ.

premiéra programu

Karo|ínu Kamberskou znáte z dvo.jice Sestry Steinovy. jednoho
z největších objevů posledních let na českéhudební scéně, které

však v létě 2OO2 ukončily svou činnost' Karo|ína Vystupuje jako
só|ová písničkářka a zároveň připravuje nový projekt s houslistkou
Karolínou Vančurovou a zpěvačkou Janou Kozlíkovou.

PAUEL ÉAJf (CZ) / sTEPAllllDA BoRlsoUÁ
(Yakutsk). velký sál'

20.o0 hod.

Borisova. čelnÍpředstavitelka world music a přísIušnice kmene

Sacha fiehož šamanské zpěvy rnistrovsky zvládá) a

Fa.it.

český

avantgardní muzikant a bubeník. Spojení. které je naprosto šokující
a neočekávané.

šwndorc diuadlo

JABLKoŇ

smíchově scéna hl. m.

Jablkoň začala koncertovat téměř před dvaceti lety a dlouho půso

Prahy Štefánikova 57 l50 OO Praha 5.tel.:257 321 333
(ústředna). 257 318 666 (pok|adna) email; inÍo@svandovodivadlo'cz

na

bi|a v

zahraniči Do Čech se vrátila se svým zatím posledním a|bem

Písničky.V současnémprogramu JabIkoň úspěšně kombinuje své
tradičníhledačské pojetí s novými .,normálními" písničkami.

-Ell

oÉl-nrrÁrDl szAxoFotEGYÚTTEs

(

H)

SaxoÍonová smršťz mad'arské pusty' Tři různésaxofony (barýon.
soprán. tenor). posíené o basu a bicí' Zák|adem je maďarská lidová
hudba' Poprvé v Praze!

-]rul

PoD ěERilÝvRGH
A|ternativa. folklór. bigbÍt či pop? KapeIa nastoupí S novým reper-

toárem. Vycháze.jícím převáŽně z |idových textů' novým zvukem
a v novém neobvyklém sloŽení

-

trio elektrifikovaných hous|í a

violy, baskytara. bici zpěv a divoký' energií nabitý pódiový projev

LADAKI|

t

tlosTÉ' křest

+ Vladimí. Václavek

_

CD Ladakh 567

recitál (dvojkoncert)

Ve skupině Ladakh našel Pavel Fajt opět novou žánrovoÚ polohu.
Ladakh jde přímo ke kořenům vnímánírytmů1ako rituálního
nástroje' Hutné a Vrstevnaté rytmické spodky dop|ňujevýrazný
..šamanský" zpěv Václava Kořínka...rytmus jako nástroj a hIas jako
propojující prvek.

RAGEOLS GRATOOilS

(F)

Francouzští Rageons Gratoons pocházejí ze Žhavého.Bo{deaux.
Buzuki, cymbá|. hoUsIe, akordeon. zpěv.'. a charakterizují se.jako"

Východnívítr naládován ÍoIkem. rockem. kajunskou hudbou. ska.
dubem a punkovou energií'.

JARoMíR HolIzÁK oUlilTET

(CZ. PL) křest

CD Present Past

Sestava současnéhokvinteta: J. Honzák (ČR)
Rover (SRN)

-

kytara. Michal Tokaj (PR)

sax. klarinet. Lukasz Zyta (PB)
VyuŽitÍ

-

-

-

kontÍabas. Christian
piano. Piotr Baron (PR)

-

bici Zvuk e|ektrické kytary. častější

smyčcovéhry na kontrabas a občasnépoužitíeIektrického

piana dodávají kapele novou barevnost'

TRABAITD
x

.-,

Sestič|enný Traband představuje jednu z nejoriginá|nějších tuzemských formací' Ve své produkci mísíprvky šramlu. dechovky. kIezmeru. rocku, latinskoamerických

motivů. pub rocku. ska či reggae'

Vše S naprostou jistotou a přirozeností bez bask}tary a k|áves.

TUESDAYS

Rezervace a předprodej Vstupenek na tel. 257 318 666 (od 14. hodin).
e-mailem: pokladna@svandovodivadlo.cz
nebo na internetov\ich stránkách:
W.svandovodivadlo.cz' Předprodei začíná vždy'l. předcházejícího měsíce.
PokIadna je otevřena denně 14.oo
19.0o hodin; ve dnech koncertů až
do jejich začátku. Prodej Vstupenek také prostřednictvím předprodeiních sítí.

-

Bezbariérový přístupI

,
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Hudební inÍorÍnďní středisko o.p.s.
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RecenzeknihyA.MatzneraaJiříhoPilky(MatějKratochvíl)...'..19

Hra na to vše
Zamyšlení nad Íilem a jeho hudbou (Pavel Klusák))....... ..'......20

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Active Suspension: Různífrancouzi v souvislostech
(Pavel Klusák) ......'......'..
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VáŽení čtenáři,
něco na té opeře asi bude. KdyŽ si proli
stuíete staršíčíslaHIS Voice, z1istíte, Že
jsme poměrně často psali o různých
norných opemích projektech. opera stále
bďancuje na hraně mezimtyežlním exponátem a aktuální vy'jadřovací formou
a zasIoužísi tedy trochu více prostoru.
Tereza Havelková ve svém č1anku ukazuje
současnou situaci opery a v1ivoiové trendy
ve světě. Jak jsme na tom u nás? Ve Státní
opeře bylo za uřadovaníJiřítro Nekvasila
uvedeno poměrně dosti současných děl
a tento trend pokačuie i po jeho přestupu
do Národního divadla. Některé z těchlo
inscenací by1y kitikou chváleny, jiné
vzbudily spíše rozpaky a tak bylo na místě
Zeptat se přímo pana Nekvasila na jeho
míněnío současnosti a budoucnosti opery.
Stručněji, ale neméně zajímavě se k tématu Vyiádřilí účastrrícinašíankery vesměs
sktadatelé zCech i Slovenska.
V minulém ročníkujste si mohli přečíst
postřehy Martina Smolky o festíva1u
v Donaueschingenu. Pro srovnání se
s námi 1etos o svůj ,,donaueschingenslof
deníček'' podělil dalšískladatei, Michď
Neitek. Významnou událostí, ovšem v trochu jiné hudební oblasti bylo berlínské
Transmediďe, pŤehlídka toho nejsoučasněišího _ nejen hudebního _ umění médií
a technologií.

Naopak domů a k nástrojům akustickým se dostaneme v tozhovoru s Peterem
Vrabelem, dirigentem komorního olchestru Berg. A to samozŤejmě není vše. Pavel
Kiusák přináší pohled na ]edno zajímavé
fiancouzské ďternatlvní vydavatelsfví,
najdete iTecenze zaiímauých knih
o hudbě, které se jiŽ stáva|í stálou součástí
časopisu.
Někomu moŽná bude toto číslopřipa_
dat příliš "vážnohudební". Najít ten správný poměr mezi témaý není lehké, občas
se toho děie více v opeře, jindy v eiektro_
nice. Ale jiŽ teď se můŽete těšit na příští
číslo,pro které připravujeme rozhovory se
zajímaťymi hudebníky,, z druhého bŤehu
hudby".
Budeme se těšit s Vámi.

ortffi

Vydavatelství Nonesuch pokračuje ve
své sérii terénníchnahrávek Explorer

Series a podrobně mapuje hudbu
z oblasti lndonésie a jiŽního PaciÍiku.
Navíc zde 15. dubna vyjde nová deska
Billa Frisella The lntercontinenťals a druhá

sólová nahrávka lbrahima

Ferrera.

Zpévák, jehoŽ ve světě proslavilo album
Buena Vista Social Club, se opře o stejný
produkčnítým Ry Cooder _ Nick Gold _
Jerry Boys, který připravil i jeho desku
BVSC Presenťs lbrahim Ferrer. Na albu se
samozřejmě sejde řada kubánských
hudebníků včetně kytaristy Manuela
Galbána, jehoŽ společná nahrávka s Ry
Cooderem Mambo Sinuendo vyšla u téže

firmy

v lednu

letošníhoroku. Vydání

Ferrerovy desky je naplánováno na 18.
březen.

X Firma Fat Possum zveřejnila informace
o srnl'ch nových počinech. o desce Boba
Loga lll. nazvané Log Bomb jiŽ víte

z minulého glosáře. Krom toho vyšly 'l 1.
února hned dva kompakty: druhé album

Jojo Hermanna Deflector a Stringray od

Kennyho Browna, kteý je kytarista hvězdy Fat Possum R. L. Burnsidea.
Burnside je kandidátem na ceny Gram_
my v kategorii ,,Nejlepšítradičníbluesové
album". Svého kandidáia má Fat Possum
i mezi současným blues, kde není bez

šancíSolomon Burke. Jeho comback
Don't Give IJp on Me sklidil většinou
nadšenérecenze, avšak uznávaný kritik

Michael Goldberg jej odmítl jakoŽto neau-

tentické.

Nominace se rovněŽ dočkal zakladatel

v kategorii ''Nejlepší
album váŽné hudby'' a Pártova skladba'
která dala celému albu název, usiluje
o titul ''Nejlepší skladba váŽné hudby''.
ocenění v kategorii "Best chamber Music
Performance'' (nejlepší provedení komorní
hudby) si moŽná odnese album leggiero,
pesante (EcM1776) s díly ukrajinského
skladatele Valentina Silvestrova. lnterpreý
byla nominována

na nahrávce jsou Rosamunde Quartet, Anja

Lechner, Silve Avenhaus, Simon Fordham,

Maacha Deubner a samotný skladatel
Valentin Silvestrov kteý hrál na klavír.
Recenzi najdete v tomto čísle.

Jazzový kontrabasista a bandleader
Dave Holland, nominovaný mimochodem
jiŽ čýřikrát za svá předchozí alba a drŽitel
ceny Harmonie 2001 za album Dave
Holland Quintet - Not For Nothin'
(EcM1758), byl tentokrát navrŽen V kategorii "Best Large Jazz Ensemble Album",
které se svým big bandem natočil pod
názvem What Goes Around (ECM1777)'
Vítězové cen Grammy byli vyhlášeni
během slavnostního ceremoniálu 23. 2.
2oo3 V NeW York Ciý a tedy po uzávěrce
HIS Voice.

Í ''Nevidím se jako skladatelku. Navíc je

to

pro mě příliš čerstvá zkušenost - ještě
nemám ten odstup' Být popová umělky-

ně, to zní pěkně a zábavně, ale to, co

opravdu chci dělat, je Íilm. (...) Ráda pra_
cuji se zvukem, avšak opravdu si myslím,
Že herectví ke mně pasuje lépe.''

KdyŽ chce člověk zajímavý rozhovor
s Tujiko Noriko, je třeba se podívat do

jejího''domovského" Rakouska'.. Témata
interview pro časopis Skug jsou: Íeminismus, VŽah Japonců ke zbytku Asie, Íilm'

a producent mnichovského vydavatelství
ECM ManÍred Eicher jakoŽo ''Producent
roku, vážná hudba'' a ie to jeho pátý
postup mezi Íinalisty. Tentokrát byl navržen na základě své produkce následujících nahrávek: Voce (Luciano Berio se

X Němec Florian Hecker se dočkal svého

occident (Arvo Párt), Trojan Women (Eleni
Karaindrou), leggiero, pesante (Valentin
Silvestrov) a Der Bote _ klavírnírecitál

a ''chybné'', jako je hudba ze zmíněného

sólistkou Kim Kashkashian), orlenť &

texty a přirozeně hudba.

třetího disku u labelu mego. Deska se
jmenuje Sun Pandámonium a většina
z osmi skladeb má nazvy stejně ''rozbité''

Bartók, C. P E. Bach).

or "byzté"
a "chynéb", ja koje buddha ze zímněnhoé
víeňkséohbalelu.

Hv

(tedy doslova snad ''chybn.ě'')' platformy

(Alexei Lubimov

- Cage, Mansurian, Liszt,

Glinka, Chopin, Silvestrov,

DebussY,

Nahrávka orient & occident (recenze
612002) Arvo Párta se Švédskýmroz-

2tHts volcE

hlasovým symÍonickým orchestrem
a sborem pod vedením Tonu Kaljuste

vídeňského labelu. Tsejěn

TotéŽ platí pro obsah stránek Ía|s.ch
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pro internetové publikování hudby, na

jejichŽ chodu se Hecker spolupodílí.

,YJedním z nejpozoruhodnějších počinůna
poli internetové hudební publicistiky je

série čtrnácti (!) článkůserveru

PopMatteřs.com Hard Hitting Blues' Texty
se zabývají spřízněností mezi blues
a boxem. Úvodní článek napsal Carlo

Rotella, autor knihy "Good with Their
Hands: Boxers, Bluesmen, and Other

Characters from the Rust Belť', závěrečný
příspěvek (rozhovor Barbary Flaska s ''bluesologem" Danem Collinsem) poukazuje
na souvislost mezi plakáty boxerských

utkání a bluesov1ich koncertů. V osvěŽující

souvislosti ,,syrová hudba" kontra ,,surov1Í
sport" se píšeo osobnostech jako je Willie
Dixon či Mighty Joe Young.
X ''Před pár lety byli mí přátelé a můj dům

to nejdůleŽitějšív životě' Stvořil jsem si

svět jen pro sebe. Dnes je pro mě tím nej_

důležitějšímpolitika. Hudba je luxus. Jak
jsem zestárnul, zpozoroval jsem, Že jsem

svůj svět vystavěl na náklady lidí
z Vietnamu nebo Malajsie."

Uvahy hvězdy minimal_house Matthewa
Herberta alias Radioboye na téma globalizace a neospravedlnitelnosti násilí v boji
proti ní si přečtěte v článku Vzpomínáš si
na svůj poslední Big Mac? z časopisu
De:Bug (www.de-bug.de). Archiv De:Bugu
rozhodně stojí za bliŽšíseznámení'

l

Članry o deÍinitivním kolapsu hudebního

průmyslu se objevují s Železnou pravidelností. Když si ovšem toto téma vybere
kultovní _ a nehudební _ časopis''zapojené generace'' Wired a dokonce jej dá na
obálku, uŽ to asi opravdu něco znamená.

Vizte článek Charlese C. Manna ''The
Year The Music Dies'' a dalšítexty z únorového číslajako třeba občanská válka
uvnitř Sony. Mann nadhazuje myšlenku,
Že tzv. majors, to jest vydavatelé s domi-

nantním postavením, musejí od základu
přebudovat svou strukturu a hlavně
zabránit tomu, aby zájmy jednotlivých
sekcí mateřské firmy šly proti sobě (ul'ro_
ba vypalovaček a prázdných disků proti
hudebnímu průmyslu)' Podle některých
článkůse jiŽ plánuje restrukturalizace
u Sony.

Ho

TI

X Na labelu

-soape vyšla nová deska Jana
Jelineka La Nouvelle Pauvrete. Recenze jiŽ

přinesly internetové stránky Free
Williamsburg a Stylus magazine a dávají
najevo, Že Jelinek hledá nový hlas a osciluje mezi introvertní hudbou a většíotevře-

ností. V rozhovoru pro Berliner Zeitung
přeci nechci hudbou dráJelinek řekl:
''Já

sat a rozrušovat. Chci, aby to znělo pěkně,
aby se to líbilo. Negativita mě nezajímá.
Jestli je něco šum, nebo harmonický zvuk,
to je mi jedno. Hlavní je' aby to zapadalo
do kontextu. Akdyž to do konte)du zapadá,takužto neníšum nýbrŽ hudba."

X''Začal jsem dostávat nápady, které byly
zcela odlišné od všeho, co jsem dělal
předtím," říká o své nové desce Dave
Douglas. S vědomím, Že jde jiŽ o jeho

dvacátou desku, zní takové prohlášení

moŽná trouÍale, ale Douglasovi se vyplácí
věřit' Zanedlouho čtyřicetile\i trumpetista
se zaměřil na ''jazztroniku'' a mezi hosty

alba Freak /n' jeŽ vyšlo 18. února, patří
Marc Ribot či Chris Speed. Ukázky si
můŽete poslechnout na stránkách vydavatele RCA Bluebird. Pro více inÍormací
o Douglasovi vizte HIS Yoice 412002.
XZa1ímavé věci se dějí v hip-hopových
časopisech. oneworld Magazine si obálkou svého lednového číslaznepřátelil
muslimskou komunitu, jelikoŽ na ní byla
rapperka Lil Kim zachycena tak' že je
zahalena do tradičního obleku, avšak
zcela odkrýa zůstala dolní polovina ňader.
Vydavatel časopisu John Pasmore zveřejnil obsáhlé tiskové prohlášení, v němŽ

vysvětluje, Že nechtěli Lil Kim bránit v jejím
uměleckém sebevyjádření.,,Bud'me vděč-

ní, Že máme svobodu projevu, a tedy
i svobodnou moŽnost pobuřovat. Pokud

začneme omezovat toto právo, vrháme se
na tenký led' kdy začneme rozhodovat,

kteý projev ještě povolit a kteý už ne"'

Tím ovšem neuklidnil muslimské sdruŽení
Projeď lslamic Hope, které vyzvalo k bojko_

tu všech produktů vlastníka

časopisu

Russella Simmonse, jenŽ se kromě časopi_
sectví angaŽuje v nahrávacím průmyslu

a módě. ',Simmons by se měl stydět za
zneuŽívání Lil Kim (a ona za zneuŽívání

sebe sama)," píšese v prohlášení protestujících'

Simmons se zatím neomluvil, ale celá

záleŽitost jej zřejmě inspirovala k Vlastnímu
protestu. Vyzval k bojkotu firmy Pepsi Cola

poté, co zamítla reklamní spot s jedním
z jeho svěřenců, jelikoŽ hudebník v něm
použÍvalpřílišmnoho sprosých slov.

X Diskutované svobody vyjadřování si napl-

no užívá nejčtenějšíhip-hopový časopis
The Source. Na obálku Únorového čísla
dal kresbu, v nížjeVydavatel konkurenčního měsíčníkuXXL zlomen v půli monstrem s nápisem ,,Source" na tričku. Není

to ovšem první konflikt mezi

oběma

magazíny. Source pravidelně útočína
rappera Eminema (v posledním číslejej

připravil

o

hlavu jeho hudební rival

Benzino, o němŽ bude ještě řeč), kterého
)C(L naopak adoruje.
Konkurence ovŠemúdery s obdobnou

Vervou vrací. o The Source (,'Zdroj")
mluví většinou jako o The Sauce

(,'omáčka") a pravidelně kritizuje Íakt, že
nejsnazší způsob, jak získat dobré hodnocení v jejich recenzích, je pochlebování
rapperu Benzinovi, jenž měsíčníkčástečně vlastní. Dokonce vznikla petice, v níŽ
se píše:,,Podepsáním této petice souhlasíte, že Ray Benzino je nejhorší rapper,
který kdy držel mikroÍon. Souhlasíte, že
The Source Magazine není nic jiného'
neŽ nástroj, jímžRay Benzino a David
Mays (vydavatel) propagují své chabé
projekty." Tato věta je naráŽkou na fakt,
Že v roce '1995 odešel původníeditor

poté, co

o

v

časopise nalezl článek

Maysových ,,koních" The Almighty
RSo' ačkoli jeho vydání uýslovně zakázal'

x Petice se staly zajímavým fenoménem
populární hudby. MůŽe za to i služba

Petitiononline.com, která umožňuje

komukoli zveřejnit a technicky zajistit

jakoukoli petici o čemkoli. Sekce ,,Zábava
a média" obsahuje odhadem více jak tři
tisíce nejrůznějŠíchstížnostía přání od

těch velmi seriózních aŽ po očividné
recese. Mezi pobouřenými komunitami
jednoznačně vedou Íanoušci popové

ikony osmdesátých let Michaela
Jacksona, kteří se hned několika petice-

mi zastávají svého idolu a vytýkají médiím

cynické poznámky ohledně Jacksonova
ústupu ze slávy'
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Je opera mrtvá?

To si dnes stěŽímůŽe myslet

ten nejzarytější českýpesimista
'"i..- stačíse podívat na program Národního divadla, x*,''
na němž, v rámci Bušenído Železné opony, " _i
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Jaká tedy současná opera je? Nebo

bychom to

pevnému jádru v pos1edních ,li::*liil.
desetlletích přichycuje stá1e šťavna- ':ilii!:ix:,
desetiletích
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SoUČASNoU

oPERoU
se mělí radějl ptát: Co to le? Tady uŽ se
dostáváme na méně pevnou půdu. S tro- tější duŽlna. Tradičníoperní kánon '.li11i,1'i;1;,
'iii:i}iill
'i:iii}iiil
chou nadsázky Se totlŽ dáŤíct, Že co sk1adaLrtvu1rduĎdZ\yJcLUL1Zud1lLL'ZcLUJÁ1dud-Ď€
LUuZvPUĎ1tru1l.tL11ugJcL11cLlLlltt'ZĎ1-.::.x::l.'.'.]
se totíŽ v pos1edních deseti1etích rozšiTEREZA HAVELKoVA
te1, to svébylná a velmi specifická odpověď. Ťuje nejen o méně známá díIakanonic- 'l.li*ř::*,..
Při pohledu z odstupu takového, iakého lo,ich autorů [např. Mozart:ův ldomeneo) 'lřiiiiiX}:::,,,je jen č1ověk schopný při kontaktu se svou a dí1a iejich méně známých souČasníků
'......-..;'..'..'',..
' i..-.'-..-.....''.'..'',
současností_ se však přeci jen některé zdají (např Giordaniiv Andrea ChénÍefi, ale také
přesvědčivě]šíneŽjtné.
v obou směrech po časovéose. Provedení
Hándelových' RameauoqÍch i jiných barokních oper uŽ dnes není exotickou rnfiimkou
i},:i':l ll}'i';l]::,'l,'ii'l''::'
Dříqňéž"še\^ák'pibkusím se alespoň 1etmo a pevnou součástírepertoáru se postupně
dotknout těch opel' které se svou originali- stává také opera 20. století, i kdyŽ především opery je dnes nato1ik f,nančně naroČná záIežitou a přesvědčivostí vyděli1y z průměru jeho pnrní poloviny (nebo dokonce jen třeti- tost, Že operní domy a festiva1y často musí
a upoutaly na sebe v posledních letech či ny?) _ kromě stá1ic Berga, SchÓnberga soudobé premÍérykoprodukovat, a tak je
deseti1etích nejvíc pozornosti, musím se na a Janáčka se asi nejčastěji objelují Sostakovič vlastně jejich mezinárodní dosah dopředu
chví1i zastavit u velmi svérázného světa, ve a Bartók, ďe najdou se i jména jako Mi1haud zajištěn' Miv systému na kvďitu se však kaŽkterém se pohybuií a bez kterého _ a1espoň (KryŠtofKolumbus), Křenek (]ohny spÍelt dopádně jeví jako blahodárný. Pro i1ustraci
ve své ve1ké většlně _ v podstatě nemůŽou auj nebo Franz Schreker (DerJerne Klan$. a1espoň dva příklady: Tří SeStry PeteÍa
existovat: opery jako instituce.
Z pováIečnéhorepertoáru se jednoznačně Eótvóse mě1y premiéru v Lyonu bŤeznu 1998
Současná opeÍa _ podobně jako současná neičastě]1 hrají opery Benjamina Brittena a od té doby jsou téměŤ stiíle někde k vidění
symfonickátvorba_ jetotiŽvevelmispeci- aStravinského Žívotprostopášníka,aeven-_V íoce 1999 v Důsseldorfu a Utrechtu,
fické situaci: Na rozdí1 od Života ostatní tue1ně da1ší opery autorů, kteří si renomé v roce 2000 v Budapešti, Hamburku a Frei
soudobé váŽné hudby, který se odehrává zkka]iuž před vďkou fnapřík1ad Poulencovy burgu, v rcce 2001 v Záhiebu, Edinburgu
především na půdě speclallzovaných Dialogt Karmelitek), tedy repertoár, kteý aPaÍtži,v rcce 2002 v Bruse1u, Lyonu, Vídni
hudebních souborů a festivďů, a do značnév drtivé větŠiněvznik1 před rokem 19ó0. a Kasse1u. Patrně ne]čerswějšístálicí soudobémíry stranou ostatního váŽnohudebního Mezi padesáými iéý a současnostítak více ho operního nebe je opěvovaná opera finské
dění' sdílísoučasná opeÍa pÍostoÍ s ,,klasic- méně zeje prázdný plostor' kteý pří1eŽltost sk1adate1ky Kaij1 Saarlaho L'amour de loín,
kým" repertoárem a funguje v rámci tradič- ně v1p1ňují počiny jako nastudoviání Nonovy která vznikla v koprodukci Sďzburského fesa Messiaenova Svatého tlva1u, paříŽského Théátre du Cháte1et
FrantíŠkaz Assísi v ber1ínské Deutsche a opery V Santa Fe. Kromě srnich objednatelů

ního operního provozu. Z t'éto základnÍ Intolleranzy
konste1ace je samozŤejmě moŽné se
Ťešenímjsou napříldad komorní

nit

qlma-

opeE nebo v 1etošnísezóně hned dvěrizné (premiéra Sa1zburg 2000,PaŤíŽ 2001, Santa
inscenační verze Ligetiho Grand Macabre Fe 2002) uŽ navŠtívi1ataké šýcars$ÍBern,
které vyŽadu]í menší či dokonce zcela mini- (v mi1ánské La Sca1e a berlínské Komische letos na iďe bude k úděnív Darmstadtu a na
má1ní provozovací aparát (viz napŤíklad oper). PŤesto, Že můj průzkum repertoáru rck 2004 uŽ jsou nap1ánované He1sinky.
Kage1ovo ,,instrumentá1ní divadlo" nebo především evropslolch operních domů a fes- Podobný osud sdí1ejíi da1šísoudobé opery
performance skupiny Fluxus). Cenou za tiva1ů neby1 vyčerpávajícía nemám k ruce například Díe Eroberung von Mexico
,,svobodu" je ovšem rczignace na typlcké Žádné statlstické údaje, dovoluji si tvrdlt, Že Wo1fganga Nhma, Wríting to VermeerLotise
operní rozměry _ a ý' jak současná operní z něj současná opeÍa V uŽšímslova smyslu _ Andriessena nebo Das Mádchen mit den
produkce dokazuje, pro skladate1e rozhod- řekněme posledního desetl1etí _rycházíIépe Schwefelhólzern He1muta Lachenmanna
ně nepřesta1y být 1ákavé.
neŽ opera druhé poloviny 20. století jako (1etos v květnu k vidění ve VídnilJ.
V jakém kontextu tedy současná opera ce1ek. A ne|de ien o to, že by se v posledních
existuje? Neidřív ta špatná zpráva: nezdolné 1etech něiak zásadně zv.ýši1 kaŽdoročnípočet ,ii..,1l;, ;.
jádro operního repertoáru stá1e ještě tvoří soudobých premiér. Spíšse zdá, Že díky Přes svůj"ié1áti'řni"ópťiiíišiiinsvšak pŤeci
opera italského romantismu a verismu dobře mířeným zakázkám některých oper- jen nechci malovat obraz současného oper[Rossini, Be11ini, Donizetti, Verdi, Mascagti, ních domů a festivďů vznikla dí1a, která pro- ního Života nepřirozeně růŽovou barvou.
Leoncaval1o, Puccini), dop1něná lrybranýml káza1a delšíŽivotnost, neŽ je obvyklá jepičíPokud tot1Ž jako ce1ek působí dojmem stále
kousky od Mozarta, Wagnera a Richarda existence v podobě premiéry a něko1ika větší otevřenosti, neplatí to nutně o všech
Sttausse, nezbytnou Bizetovou Carmen máIo repríz, a kterou dnes utvrzuje také jeho jednotliých částech. Pořád se najdou
a ,,k1asikou" d1e národní chuti (Smetana jejich dostupnost na nosičích.Souviset to operní domy, ve kteých čas ubíhá podstatapod.) Dobrá zpráva ovšem je, Že se k tomu- můŽe s tím, Že kvalitní produkce soudobé ně poma1eii neŽ v jiných. Pro pros1u1ou

opera

či neirůzněišíformy hudebního divadla,

Hrs vorcE/

7

:

Luigi Nono: lntolleranza
lnscenace v opernhaus Kóln' 2000

musí současná opera byt ,,me1odická" a vyprávět pokud moŽno
snadno intelektuálně uchopitelný

lineiární příběh podepřený popisnou
a efektní scénografií, vedlo v posledních letech k tomu, Že by1 za soudobou
opeÍu na druhé praŽské scéně (a dnes je
na první) vydávan hybrid, kteqi troufám si
říct, by nikde jinde Evropě neobstál.
Zaúmco ewopské opemí domy a festivďy pŤi
azné a zkušené
zadáv átli' zakázek oslovují
skladatele soudobé hudby (ktetá mimo naŠe
územívyrůstá z bohaých koŤenů evropské

v

ý

newyorskou Metropolitní operu jsou

íJanáčkovaJejí pastorkyňa a Stravinského

Zívot prostopáŠníkanalo\ik silná káva, Že je
uvádí mimo svou h1avní abonentní řadu.
Drtivou většlnu repertoáru tvoŤí italská
romantická a veÍistická opela' a to ve ve1mi
tradičně pojatých, mnohdy i čtvrt stoietí
staryÍch inscenacích (ob1íbené jsou zejména
opulentní kreace Franca Zefflre1liho). Je
ovšem třeba podotknout, že konzervattv-

nost Metropolitní opery do určitémíÍy
vyvaŽuje hned vedle síd1ící,poněkud
odváŽnější New York City opeÍa, a samozŤejmě také BÍook1yn Academy of Music
(viz HV 1/2003).

Stáie také p1alí, Že méně známá dí1a
okruhu osvědčených operních forem
nebo nové reŽisérské interpretace operní

z

,,klasiky" mají pŤi oŽivování standardního
repertoáru často přednost před odváŽnějši
mi, a z pohledu někteýh operních dramaturgu moŽná dokonce riskantními řešeními,
jako jsou zakázka na novou operu nebo
provedení kusu z 2. po1oviny 20. století,
jakko1i můŽe bfi časem ,,ptověřený".
Navíc, není současná opera jako současná
opera. To je moŽné dobře dokumentovat na
české_ přesněji řečeno praŽské _ opemí situ-

aci, kde se stď předním současným operním
skladatelem Emi1 Viklický. Představa pánů
Dvořaka a Nekvasila o tom, jak má soudobá
opera vypadat, se totiŽ za\dádá na svérázné
plemise' kterou s nimi sice sdílíta horŠíčást
americké operní produkce, ale nikoli ta, ke
které pod1e všeho sami vzhlíŽejí(Giass,
Adams a spo1'), a uŽ vůbec ne Ewopa' Pod1e

mého názoru zce\a liché přesvědčení, že

m1adé pub11kum je pro operu moŽné rekrutovat z milovníků muzikálu, a Že aby se líbila,

8/Hrs
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pováiečnéavantgardy, nikoli

z

pozdního
romantismu), česká opera sází na neznámé
skladate1ské talený. H1avou Sloního muŽe
však díru do světa neprorazíša muzikálové

publikum ]de radši na Basikovou' A tak se

Wozzeck UŽ ý ale ZŤetelně ukazují' jak
v mnoha jiných oh1edech hiuboce rczdíIná
dila tento termín dokaŽe zastřeŠit. V ,,literárních operách" nověišíhodata navíc nemusíme vŽdy najít tak pietní přístup k textu pŤedlohy, jak tomu bylo u ,,klasiků" _ Tři sestry
Petera EótvÓse rozhodně ne]sou přímočarirn
zhudebněním Čecho_vovy steinoimenné divadelní hry: EÓtvÓs Cechovův text rozebírá
a pŤeskupuje, a sítuace i postavy tak staví do
nového světla. od literární předlohy operu
navíc vzdďuje lÍakt, Že všechny čtyŤi Ženské
ro1e

jsou určenékontratenorům (ikdyŽ,lŽ

došlo i k provedení s Žensioýmí h1as'.

Vedle ,,1iteráÍních opel" dá1 existuií
opeÍy na originální 1ibreta, která ovšem
samozŤejmě opět mohou mít velmi rozličnou podobu 1 autorství. Na libreto v tradič-

nakonec nekoná úspěch umě1eclcý ani kasovní. A jakkol1 je Bušenído železné opery
bohulibý projekt, skoupost posk1'tovaných
finančníchprostředků nutí skladatele, kteří se
snaŽí přiiít s něčímďespoň trochu solidním,
omezovat svů1'rozlet na komomí úwary. Milý
projekt pro m1adé autory ktefi si chtějí ,,zkusit napsat opeÍu". Plnohodnotrrou soudobou
opemí produkci však těŽko dokiáže nafuadit.

nějším slova smys1u, z pera libanonského
spisovatele Amina Maaloufa, komponovala

" .
trď}nď* ffiŘxď&hs
"**x.t"t$Jo
f. nĚa ť' r;,tď'b"ďaffi a ďpž fr ffi pŤ&#
"z naznačila v úvodu, řešeníproJak uŽ ísem
b1ému jak svést dohromady text, hudbu,
divadelní akci a scénickéqÍtvarno vedie

í Julius

sebe pod hlavičkou ,,soudobé opery" koexi
stuie velké mnoŽství. Nesmírně mnohotvár-

ný je i

ýběr námětů a samozřejmě hudba
samotná. SpíšneŽ o trendech či proudech,
pokud nemají mít ve1mi hrubé obrysy, se
tedy Z dnešníperspektivy dá m1uvít o při
stupech a řešeních jednot1ivých skladatelů
nebo dokonce iednotlivých děl.
Začněme však přesto hrubšími obrysy: Za
obecnější trend v rámci celého 20. století je
moŽné povaŽovat tendenci skladatelů zhudebňovat díla světové 1iteratury a to často
ve1mi ,,větně", bez větších zásahů do originá1ního textu. ,,K1asic$ími" (a rannýni) při
klady ,,Líteratutopet", jak tomuto typu opery
ril<ají němečtí muzikologové, jsou Straussova

na Wi1dea, Debussyho Pelléas
a Mélísanda na Materlincka nebo Bergův

Salome

Kaíja Saariaho L'amour de loin. o1ivier
Messiaen si pro svou kontemplativní aŽ
mystickou operu Svatý FrantíŠekz Assisi
napsal libreto sám. ,,Libreta" Nonoých
levlcově uvědomě1ých opet Intolleranza
19Ó0 a Al gran sole carico d'amore jsou
koláŽemi textů nejrůznějšíprovenience
(mezi autory textů k Intolleranze flguruje

i Heiner

FuČík).Podobný postup pouŽil

Goebbe1s ve své ne|novější opeŤe

Landschaft mít entfernten Verwandten

(s texty da Vinciho, Foucaulta, T. S. Elliota
ad.). U opery Rosa Louise Andriessena se
spíšneŽ o libretu dá m1uvit o scénáři _

jeho autor, btitský avantgardní fi1mod

reŽisér Peter Greenaway, totiŽ dopředu
koncipoval neien text, a1e do značného
detailu i scénickou podobu opery' A vlzuální sloŽka tu hraje ro1i s textem přl nejmenšímrormocennou.

Tím se dostáváme k dalŠímuobecnějŠi
mu pozorování o současnéopeŤe _ roli rcŽi'
séra jako spoluťvůrce. Souvisí to nepochybně také s trendem pos1edních desetiletí
nabízeL nové interpretace a nové pohledy
na opery tradičníhorepertoáru. opera pŤitáhla takové reŽisérské osobností jako jsou
Peter Konwitschny, Achim Freyer, Robert
Wi1son nebo Peter Sel1ars. Posledně jmenovaný ie například te1en reŽis&em, a1e i spo-

luautorem koncepce Adamsoqich oper

A bez Roberta Wilsona by nikdy nevznikl

pouŽívaného h1asu (bez texlu), pohybu
a muitimediální scénografle, která se stává

pŤesto, Že

součástí scénickéakce [v nejnově1šÍm mercy

Naon ín China a

The Death of Klínghoffer'

Glassův Eínsteínon the

Beach

IoÍiŽ E1nsteina dnes vnímáme jako

Glassovu opelu' V době svého vzniku by1
předevŠím,,novou divadelní podívanou
Roberta Wi1sona" (s1ovy americké ktitlky
,,spectacle"). Přesto, Že mnozí věŤ1li, Že
Eínstein bude zlomoqim bodem v děiinách
současnéOpery a povede k nové definící
opery jako Žánru, z'ťstal do značnémíry
o1edíně1ým pokusem. Glass se ve sqÍch
nás1edu]ících operách postupně zcela sbIíŽ1I
s operním mainsÚeamem a Wilsonova reŽisérská člnnost se ve vztahu k opeře soustředí především na jiŽ existujícírepertoár. Čím
ie Einstein tak iedinečný? ZjednoduŠeně se
dá říct, Že přehodnocuje podobu, ýznam
i vzájemné poměry ]ednot1iých s]'oŽek, Ze
kterých opera tradičně sestává: zpívaný text

tvoří jen číslicea so1mizační s1abiky.
Mluvený text ,,nedává smys1". Scénická
akce se odví1í tak pomalu, Že čas jako by se

zastavil. Místo děie obrazy' Repetitivní,

v podstatě statická hudba.
Zdá se, Že se amerlcká současná opera
nebo ďespoň její meznuodně viditelrrěiší část
_ vůbec r,ydává trochu jinrlmi cestami neŽ ta
evropská. Jeden rozdí1 ie pattný na první
poslech: Zarjmco hudba evropské opery
qnůstá především evropské poválečné
avaltgardy, v Americe má kořeny v minimďsmu, a dflcy tomu asi také piatí za posluchačs1cy
Hranice operního Žánru se ďe
''přístupnější".
na druhou StÍanu Ve Spojených státech zda]í
b,ýt ptuŽněiŠíneŽ v Evropě. A není to jen

z

Einstein. Meredith Monk lytváří

IY",
jejichž svět je lrystavěn z organického 'oP€
propoje-

ní minima1istlcké hudby, speciflcky vyrazově

je napřík1ad pomocí minikamery na ve1ké
p1álno v reá1ném čase přenášen obraz pohybuiícího se h1asového ústrojíMonkové).
V opetách Steva Reicha a video-umě1kyně
Beryl Korot' se hlamí dění odehrává na f,1movém p1átně a stejně jako zhudebněný text
:,rychžaípředevŠímz dokumentárních materlilťt |o Three Tales1sme psďi v LIV 1/2003).
A to anl nezaČínám s Cagem nebo svéráznyrn
tvůrcem televizni opery Robertem Ah1eyn.

A bylo by mnoho dalŠího,o Čem by se
dalo m1uvit. opery o opeře Luciana Beria'
Stockhausenovo ve1edí1o' operní heptalogie
Lícht, na které pracuje uŽ čtVft sto1etí. Tan
Dtn:ův Marco Polo, opení most mezi výcho-

dem a západem. opery asi nejp1odnějŠího
a

jednoho z nejdů1eŽitějšíchel'ropskych oper-

ních skladatelů 2. po1oviny 20. století Halze
Wernera Henzeho (jeho nejnovějŠíýtvo1
L'Upupa und der Tríumph der Sohnesliebe

bude mít v 1étě ptemléru v Salzburgu].
opěvovaní Díe Soldaten Bernda Aloise

Zlmmermanna. Opery

Krysztofa
Pendereckého, A1ft'eda Schnltkeho, Harrisona
Birtwistla, Petera Maxwella Daviese,
Wolfganga Rihma, Sďvatore Sciarrina, Judith
Weir, Adriany HÓ1szky, Henry Pousseura,
Pascala Dusapina (nejnovějŠíPerelá, l'hom

me de fumée je

v

této sezóně

k

vidění

v pařížskéopéra Basti11e)... a tak bych mohla
pokačovat jeŠtě něko1ik odstavců' Jen náměty souČasných oper, které jsou stejně rozman1té ]ako jejich formy, by vydďy na dalšíč1á
nek.

UŽ věŤíte, že opera

Ž11e?

I

HELMUT LAQHENMANN: Das Mádchen mit den Schwefelhólzern, Kairos - 122B
PETER EOTVOS: Three Sisteers, Polygram Records - 459694
WOLFGANG RIHM: The conquest oÍ MexiÓo, Cpo Records - 999185
TAN DUN: Marco Polo, Sony Ólassical ^ 62912
LOUIS ANDRIESSEN: Rosa, Nonesuch - 79559
SALVATORE SCIARRINO: Perseus und Andromeda, Bmg Ricordi - 1059
HEINZ HOLLIGER: Schneewittchen, ECM New Series (2000)
MEREDITH MONK: Atlas, Ecm Records - 437773
JUDITH WEIR: A Night At the Chinese Opera, Nmc Records - 60
ALFRED SCHNITTKE: Historia Von D. Johann Fausten, Rca - 68413 (1996)
LiÍe with an ldiot' sony ('l993)
GYORGY LIGETI: Le Grand Macabre, Sony - 62312 (1999)
PHILIP GLASS: Einstein on the Beach, Nonesuch - zbSZS itSSS)
JOHN ADAMS: Nixon in China, Nonesuch - 79177 (1990)
STEVE REICH: The Cave. Nonesuch -79327 (19951
OLIVIER MESSIAEN: Saint Francois d'Assise, brfeo O'Or - 485982 (2OOO)
/Polygram Flecords 445176 (1999; Nagano)'
LUCIANO BERIO: Un re in ascolto; Col Legno - 20005
LU|GI NoNo: Al gran sole carico d'amore, ElektrďAsylum _ 81059
lntolleranza 1960, Teldec (1995)
BERND ALOIS ZIMMEBMANN: Die Soldaten, Teldec (1991)
HANZ WERNER HENZE: Die Bassariden, Koch Schwánn _ 314006 (1 994)
English Cat, Wergo (1993)
KARLHEINZ STOOKHAUSEN: Samstag aus Licht, Polygram Records (1990)
Donnerstag aus Licht, Polygram Records (1990)
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PETR KOFRON
V budoucnosti spadne nové operní umění
s nebe z čista jasna
(moderní problémy opery)
HOST 2002
Čtenář této knihy to nemá lehké. Po prvním
zběŽném prolistovánímůžezískat dojem, že jde
o naprosý nesmysl, a knihu definitivně odloŽit.
Ani pokud bude mít trpělivost k dalšímučtení,
nebude jeho cesta touto knihou snadná.
Petr Kofioň pokračuje tam, kde ve své předchozí kntze Tón ne!
skonči1. Tradičnízpůsob psaní o hudbě jiŽ pto něj není za1ímaý
a tak h1edá nové metody, iak téma uchopit. Tématem zde ]e opera
a to opera se všemi sqimi s1oŽkami. Před hudbou samotnou má
dokonce přednost textové sloŽka, dojde i na scénografíi.
První oddíl nazvaný Z opety k textu nabízÍ ,,jiné čtení"něktenich s1avných oper. Jinakost toho čtenímůŽe být pro někoho pro_
blémem. Napřík1ad kapito1a o DvoŤákově Rusalce začínás1olry:
,,Budeme-1i Chtít OdstÍanit z Dvořákolry opery postavu Rusa1ky...",
po nlchŽ skutečně nás1eduje 1ibreto zbavené nejen posta\T Rusalky'
a1e i všech zmÍnek o ní v textu ostatních postav. Na první pohled

Miehal.

kdy podstatná jména v ]ednom nahradíme podstatnými jmény
z druhého, ŤazenivěÍV textu podle abecedy, to vŠenás1edně inter-

pretováno. Autor má své metody rád (větŠina z nich je pravděpo'
dobně časově nároČná) a rád s nimi čtenáře seznamuje. V knize by
však jedna ukázka bohatě Stači1a.
Zalímco se v první části dekonstruova1a 1íbreta exlstující,ve třetí
- Text k opeře - najdeme ukázky původníchKoftoňoqich 1ibtet.
V něktených případech to jsou spíšenávody k hudebně divade1ním
(č1 rituálním) činnostem. Kolik z nich]iŽ by1o skutečně tealrizováno,
mi není známo. Závěrečný Text k Žlvotu ie také styilzován jako 1ibÍeto' Ve skutečnosti jde vlastně o jedlnou kapito1u, v níŽ se čtenáŤ1
pŤedk1áda1í nějaké faktické informace, pŤesněji ryprávění o zkuŠebnách, ]imiŽ proše1 orchestr Agon, jehoŽ ie Petr Kofíoň dirigentem.
Nakonec 1 zde dojde na interpretaci a h1edání vztahu mezI prostorem, kde soubor zkouše1, a repertoárem, který hrál.

Petr Kofroň umí sqim neortodoxním způsobem nacházet zaji-

mavé souvis1osti v hudbě a v umění vůbec a to ]e zřejmě důvodem,
proč jako Šéfplzeňské opery sklízíúspěchy. Do své knihy však zařadi1 i texty, které tam být nemusely. Navzdory tomu však stojí za to

sl knihu přečíst, nejen abyste vědě1i, ]ak \ryPadá Rusalka bez

Rusalky
10/Hrs

MATEJ KRATOCHVIL
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docela dost {na to, Že něk|erá z nich
nejsou vůbec nová _ předevŠímv kon-

cepci a,'jazvku)., A obievulí,se, paladox'
í navzdoly tomu, že ]novou,,ope!u
dnes vůbec nikdo,z opérníhopÍQvQZu'

'ně,

samoúče1ná hra' pokud však přistoupíme na Kofroňův způsob uva-

Žování, zjlstíme, Že se nám otvíra]ínové poh1edy na známé dilo.
Z rizných StÍan isou takto preparovány opery Verdiho (Dáma
s kaméliemi, Trubadůr)' Janáčka [Káťa Kabanová} nebo Wagnera
(Tristan a Isolda). Pro kaŽdou z nich autor zvo1l1 postup, jehož se
důs1edně drŽí a jehož vysledky pak interpÍetu]e téměŤ kaba1isticky.
Druhý oddí1 nese název Z texfu k opeŤe. V něm jsou transformacím podrobeny texty' které se nějak ftŤeba vzdáIeně) týkají opery.
Také zde si Kofioň našel pro kaŽdý text metodu. Výs1edky této kapi
to1y a1e pŤi nej1epší vů1i nenabízejípodněty k zamyš1ení nebo nové
pohledy na prob1ém. Jsou spíšezábavnými nonsensy. Dva dopisy'

l{eitek ',

skladatel
l. PodIe mne Se nová operní dí1a objevují

nepotřebu je.

2. K sepsání opery ho většinou vede něiaká

'

,

soútěŽ, které wpisuií operní šéfové've
snaze o to byr aktuální (ale zároveň líbivíi. Neodrazujg ho nic;',kdyŽ:bude chtít'
napíSe ií.

3; TěŽká oLázka.Asi jenom do šíře(techno'
!ogié, pouŽití' zce1a jiných, ;,íeopelnícn'"

přístupůkdivadluatd.].''],'

Vit Zouhar:
skládate1

,',

.,'

l. Zdá se, Že u skladatelů ]e touha po velkém celku, hudebně divadelnÍm spekták1u nebo:

dramatickém pŤíběhu ste]ně neo:

dolatelná, ],ako touha po 'Čems'i novém
a j,ediíečnému 2% po51uehačů,,o'čemŽ
svédČínejen početná domácÍ produkce
posledních let. Záimy a potreby dalŠích
98% posluchačůnaopak yysvětlují proč
si póuze nemnoho šéfůa dramaturgů
operních domů dovolí Íiskovat část 'roz_
] poČtu
na opetní novinku, tak jako to
, dělá třeba Jlří Nekvasil. Ovšem bez toho,
Že' inscenace bude vztušuiícímdivadel.
ním spekráklem, alespoň s vycpaným
medvědem nebo neopakovatelnou udá_

este tak 10 národnych jednotlivostí ako
Carmen, Predaná nevesta, Sedllacka česť

1ostí v podobě

živéhovodopádu a nahé
subrety, ledy bez mnoha na1itých peněZ
má mnohem menší naději os1ovit více,
neŽ ý 2% posluchačů. Jako jed1né Ťešení
proto vidím ve specia1izovaných kurzech
psaní grantůl pro opeínískladate1e
a bungee jumpingové rampy pro operní
dramaturgy.

-

tegtesí, a1e rozhodně lze

ako sa dnes váčšinou píšu.

Skladatelia sa musia oďváŽit ia asi a]
naučlť) iak komponovat, ako to ludia
experimenty nehovoria pos1uchačskej
obci nič a aby som to a] otvoÍene poveda1: za tieto produkty nikto nebude pla-

tit dtahe vstupné.
2. Na motlvacii skladatela pre komponovanie opery sa nezmenllo nič; okrem

vnu-

ké d1ela

autorovu nebo divákovu

a

potrebuje predovšetkým

pod}.

operného Života vÓbec. Prlčom nevi

em, čo operný ŽivoI rozvíja, ale

Vlastislav Matoušek
I.Yžďy se najdou i tací, dnes je moŽné
úplně vše.

V důsledku konzervativní

dramaturg1e
konzervativních díamaturgů a šéfůvel-

kých operních divade1, kteří namísto
rol1

byznysmenů. Tak umělce nutně vystřídá
manaŽe4 který se přirozeně snaŽí gene_
rovat zisk v penězích, a to na zayedených iistotách. Ten pak navíc v tvůrčí
2. Je lo q7zva. něco jako dojít pěšky na jiŽní

pól. Cosi, co se vlastné ani nedá smysluplně uskutečnit, co můŽe mít smys1 snad
ien jako absurdní drama či jiná podobná

nám anj ankery nepomÓŽú.

3' Psát operu jako absurdní dlama, sci_fi
etc.' eventuá1ně vymys1et ]eště něco vir_
tuálnějšího, v čem se ještě 1épe zaskví
nepatřičnost zpěvní komunikace jednají

1.

Novú operu potrebujú, ako vŽdy, divad1á
a autofí. Níkdy sa neuvadzalo tolko

sÚČasných opier ako teraz [iba na teréne

Nemecko a Benelux cca 100 premier
roČne| ].

2.To, čo vždy = V]astna vizia

a objednávka.

Odradzuje ho opak.

3. To láskavo prenechajte autorom a nestr-

kaite lm do toho pÍSly. Nikdy nemali

tolko moŽností {v kaŽdom smere], ako
teíaz. Slačíak lm dále pentaze a divadlo.

ProÍ. Ladislav Kupkovié

Martin Burlas

1.

1.

Podobne ako náš Život má dnes nové elemenťy, musí ich dostat aj operný repetoár. Ale nie1en preto. operný repertoár

ako ta1o/ je pd1iŠmalý' Hudobný sk1adate1 a skúsený ako aj ve1ml úspešnýinten_
dant (Hamburg _ Paríž) Rolf Liebermann
poveda1: celý operný Íep€toáÍ' to je 10
opier od Verdiho, 10 od Wagnera, 5 od
Mozafta a 5 od Pucclniho, k tomu pride

Ma v Plzni
VeŠkeréumění nevzniká proto, Že je
někdo ''potřebuje''. Umění vzniká z daru
(a prok1etíJ BoŽího, kte{m je umě1ec
ponoukán, aby lvoŤil. Tolo umění pak
slouŽí k sebetvorbě úzkéskupiny ''ku1turního ob1vate1stva''' Nová operní dí1a se

skladate1, šéfopery divadla ]. K.
1.

ve světě celkem

normá1ně uvádě1í,
pouze u nás je to příL1šnýluxus, daný
ohromným rczdílem mezi nákLady na

operní produkci a velice úzkou vrstvou,
která se chce nechat opelou ku1tivovaL.
Z toho p1yne i moŽná náprava-na |edné
stíaně Ve1korysejŠíinvestice do operních

produkcí, na druhé straně spo1ečnost,

Jurai Beneš

cích.

Nové opery samozrejme potrebujeme.

v kulturných kraiínách ,/Finsko,

která touŽí b1't kulrivována ČÍmdál víc.

ší1ená sý1izace.

Většinu sk1adate1ů nutně odrazuie anachronismus žáruu a náklady provedení.

sa

domníevam, Že vtem, Čo tomuto rozvoju
škodí.To je ptedovŠetkým dnešný stav
réŽie, kde zvítazIla {zatia|) lzv. "b1áznivá'' varianta. Co nle je dost biáznivé, to
na scénu ani nepríde. Pre koho tieto
nezmysly majú byt dobré, to je dost
ťaŽképochopiť. Jedno je však isté: ak
S tým dost skoro neprestaneme, uteče
nám obecenstvo rýchle z divadiel. Potom

skladatel

oblasti často bí/Vá nekompetentní.

Je to moŽné presne tak, ako sa to de]e

Petr KoÍroň

3. Tato otázka sa týka nieLen kompozicíe,
a1e

lvůrčípráce jsou nuceni fungoval v

3.

Holandsko' Švédsko,Nemecko.../, ktorou
objednávky; níe1en kvoll honoráru iaby
neviem či Slovensko je, a1e sam sa to
mal asi ]eden rok poČas komponovanla boiim odhadnúť, aby som sa nepomýil...
z čoho Žiť} ďe aj ako záruku pre predvedenie {pre s ým súvisiace problémy ako
zhotovenie prevodzovacieho materialu

a zacyklil. Aby tak by1o ještě víCe patrné,
Že nejde ani o vše1idová pose1ství, věčné

o

akurat ten divák...

tornei potÍeby tvorít qiznamné ume1ec-

dáI kombino-

(zlo]moc, ale |en o divade]ní hru.

na diváka, speváka, anl na vŠeliČoiné,
pričom nezabudnú zdfu aznit ner ealizo vate1nosť autoloYei snahy a jeho izo1ovanost vo svete ako takom' A]e tu musím
dodz'ť, Že so slovenslqimi m1adými interpretmi mám skoro ideálne skúsenosti,

sú a] ochotnl počúvať'Dnešnéatoná1ne

val, zameňovat a posouvat gesta operního jazyka, měnít jejlch kontext i vztahy,
aby se tento žánr ještě lépe zrcad1i1

pravdy,

Bajazzo, Eugen Onegio, Barbier zo

Sevl11y atd. To ]e pomerne má1o!
Nové opery potrebujeme, a1e nie také,

2. steině iako před dvěma nebo třemi sty
lety: přítomnost a nepřítomnost zakázky, neboli velkorysost a podiost zadavatele. VŠe ostamí je jen otázka vzneŠené
inspirace.
3. Nevím, zda-Ií 1e moŽné ta nazyvaÍ" rozvoiem, přeŠlapoválÍm nebo třeba potupnou

du lo mÓŽe byť aj pocit nádeje, Že dielo
nezostane 10 rokov iežat pod stolom.
odradlť mÓŽe predstava takzvaných profesíoná1ov, ktoÍís istotou v daných termínoch spravia Z opery níečopresne
opačné,ako chce1 autol a 1ibretista,
a ešte im stihnu Vytknúť,Že nemysle1í

Novú operu. zdá sa' nepotrebuje nikto.
Sledu1úc reakcie našich divákov, mám
poctt, Že sa súčasnéoperné diela ob|avujú ešte stále priliš často'Tento stav sa
ale zmení, a to tak, Že nikto nebude

schopný definovať, čo vlastne nová opera
je, a tak problém zanikne sám.
2.

Motivovať mÓžu peniaze, ve1a peňazí!

okrem grafomanie,

a1ebo náh1ého nápa-

2. Nevím, co kterého sk]adatele motivuie.
Mne osobně by 1ákala opernímu Žánru
v1astní vysoká stylizace ico se na ce1ém
světě m1uví, v opeře se zpívá), tzn. vyso-

ce umě1ý svět a v něm komplexní

{hudba' slovo, obraz) řešení umě1ých
problémů. A odrazu}e mne vlastně nejas-

nost' co to je dnes opera. Jednoduše

řečeno: musí se v opeře zpívat? Nemůže
to být obrazné divadlo, v němŽ se obČas

něco řekne, zatančí,postaví Žtvy obraz
a nakonec jednou zazpívá? Je operou
dí1o, v němŽ místo orcheslru zpívá sbor
na neurčiý voká1 a po scéně se pohybují
činoherci, občas mluvící?

3. Nevím' Potze 1ze vysledoval, že ťyvaj
opeíy v celé jeji hlstotii ptocházel od
důrazu na slovo {camerata, Vlastně slovo
pod1oŽené hudbou), ' přes důraz na
hudbu {romantismus s mnohdy cbaffný-

mi librety' ale úchvatnou ''melodikou'',
v1astně hudba pod1ožená Iexlem) aŽ
k důrazu na obraz (A1ban Berg, vlastně
obraz pod\ažený textem a hudbou).
Všechny tri sloŽky opery tedy proŠlyzlatou érou. Je tu a1e moŽnost rozšiřovat
vubec pojem

"opera".

Hrs vorcE/
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experimentální elektronika současnosti

podle Club Transmediale.03

NotebookoY,i boom v pos1edních 1etech zplodil
sLovky podobně znéjÍcích,muzikantu' a logrcky
proto sí1ísnaha se ze stáda Vymanlt, coŽ se ptojevu1e nejrůznějšímizpůsoby * zapo|ováním
starŠíhovybavení, akustickych e1ementů, netradičníchzvukovricb zdrojů, zpěvu atd.

Náchylnost k Žirným nástrojům, krerá někdy
končíaŽ úp1ným návtatem' kdy se elektronika
stává jen doplňkovým nástrojem pro zpestŤení
zvuku. (F.S. B1umm, Molr Drammaz, Radian)
Z Německa sá]aií specífickéminimalističtě]Šíformy
pravidehých beatů (microhouse, clickhouse, dubtechno apod.), které 1sou po 1etech pnmím znatel-

nějším oŽivením klasického houseltechno zvuku.
Taro specltická scéna má sice napodobovatele
i v jiných koutech světa. ale nikde nedosahuie
takové popuJariry. Do Čech bůhvrproČneproniká.

{Thomas Brinkmann.

T.

Raumschmiere. jan

Jelinek)

Producenti se stále častěji necháv4jí inspirovat
osvědčenýml sty1y. Inovace zasahují zejména

dub/reggae lPole, Mapstation.

Thomas

Feh1mannj, eleclro či klasiclcy pojatou me1odickou

lDM

(Eu)

Jednoduché (těŽko vám nékdo dokáŽe, Že iste se

sp1etl) a ve1ice působivé * digitá1ní noise se opro-

Šťuieod punkové divokosti a je akceptován
v čistévrstvené podobě. (Pan Sonic)

UpouŠtěníod pří1išdokona1ého softwaíe' opÍa-

šování ana1ogoých přístrojů, s1'rrtezátorové
zvuky. out of Data + XorC předvedli noiseod

Commodore Có4 a po1šlí
set za pouŽití počítačů

Gameboyzz orchestra Ptoject v duchu hnutí

mictomusic vese1e a plnohodnotně koncerlovali
jen se Šesricígameboyů a mixáŽním pulrem.

Projekce se stává ío\nocennou s1oŽkou \rysloupe'
ní. VírězÍ jednoduchá abstrakce přizpůsobená
hudebnímu proudu. Známky viivo]e ve vizuáIní
oblastl v rámci C1ub Transmediale snad dokonce
předČily posuny v hudbé Samome, dr[ivá vel'sina
shlédnuých projekcí by1a neobyče1ně nápaditá
a vlrodně pouŽitá. (pro]ekce od spo1ků Akuvido,
Minuszero, Meso, Transforma... l

14tHts vorcE
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Letos zahé4il abonentnířadu koncertů, na kterou lákána poměry

:

Jeho začátky se datujíjiždo roku 1995, kdy vznikl z iniciativy

,

jedinóho dirigenta a vůdčíosobnosti orchestru
- Petera Vrábela. Kdo jiný mi s pomyslným výstupem na horu mohl
:: :
pOmOCl, nez pfave On.i:l
:. ,. ,
:,:,::::,dódn:es

:',,,,,,,,;;;,;'111:::

horÚ
ř
z

l
ptiit;]proč Berg?

Jsou všechny premiéry šitéorchestru Nemys1ím si, Že je šťastnénť*|Y]igd'10'}']l::::.:::l::::l::::
večeru jenom soudobou tvorb1i;1;ijs:e::tQ!.{]]a;:]:]11];i.;1:.;;
,,na tělo'|?

l,'

''; l 1rtr. ,ó,
1e ďQtaz, kteni zodpovídám opravdu by objednáváme, někdo uŽ má hotovou věc úzký oktuh zasvěcených.
. '] '' 11eičastěji','Chceme to nechat trochu obe- v šup1íkua jenom hledá příleŽitost. H1avní Ti, kteří by se takovérnu:]]k011ťi*itií:::'::.:::]]]]]]]:]:

i:,

',

'.,

pražshí]k_ómorníorchestq nebo podobně. svoji sk1adbu a u nás není zas tak moc Sostakoviče, od nás dostanou por_c'i'-!.9,!L].',,,'.' ' '',.]
\tocilljsme,,uz od začátku' co chcóme hrát, komornÍch orchestrů, které by Se tomu dobé tvorby a mysiÍm, Ž. !11,,$ry1;i€;:ii$i1l;;.;;]1;]1;]:1;1;l
kůŽi". A-nak<
dostat ,,pod
.'pod kůŽi'|l,1,::.s]:..ťt{K'6i.1ec:]:::]::::il:::;:::ii
Nezastupuieme Žádnou můŽe dosiai
Alban věnovaly soustavné.
Souslavne. NezastupujemeŽádnou
hodně 20. století a soudobé hudby.
hudby. A1ban
h.odíě]]20.,siÓ.letí
Bere:byl nasnadě, pak tŽ z toho zby1
oštátnj, at si to w1oŽí' iak chtějí.

íenom sk1adate1sk_ou],,,, skupinu ani generaci. i

leckterý k1as1k vypadá v .{Q!!!c$tg.i

ttcby zalbžena na mém subjektivním dojrnu me.

znEry5x x' sragÝ;l

eern,snBÝ

SVET.JI,N,f 11gDt"

2002, Volvox Globator,
960 stran,
náklad a cena neuvedeny
Encyktopedické dr]o rodinného tandemu hudebnÍch publicístů se snaŽí představit čtenďi co
neiyl*í:spekttuml:nezóvis1ý'c&' .ďlernativní,ch, 'a eÍpglimentá]ních ťvůrců'á, skuPin;,rydávat91:',
qM q1v,,ně!g!ika,pupadeeh,i {esťiýalů a Kúnů,,Jak'praví'po'dti!rí;,'iedná,5e:zdg:o;hudbú,;;,{ter.,'
nativní, avantgardní, improvizovanou' novou' opozičnÍ,progresivní, experimentální, postmorozď|éch'lnapŤík1a'd' ,mézi 'hudbo'u altetr.tq!1yÍ.Ií
,derní;,:llak!uá1n!; fuee; k|ezmet ]atd''1l
a.enpedm€nt]áh}í,:případrtě',ír^ee.4''lmprpvizov_anÓ{
{tÓ:,ýše Y|'neakademlclaýih',mezích} bychom
]sice,m9h1i]d1ouho,diskulsyaL cí]dílap však,jásný;,fÓlmoú,lÝ,niŽ,sé' svě!u,Ý íeíčetnýchencyk
,Lopé'dií$l'Žptostřěd,koÝávai1,,infotmac9',0 ','tÍadiřním" rgcku (Rough Guide TÓ,,Roqk;:l!,'náq,'
,něko]i&at 'v'ydanélAlbirrn]iocku, atd} př1b'1ížil'to;,'co sťoií:Jď$i,,,Áa,okraji11] 'Tvurci se díJ<ybohu
1ígŽaměii1i',ien na,]ang1o]ímetickou,qblás!,{jej!ž'Ža9!9upeníie i tak samo{ejmč1,íejvě$'.íJ,ďe,
také na hudbu asijskou, jihoamerickou a v neposlednÍ řadě také na nejlnýraznějŠíhudebnÍky
z Cech a Slovenska.
Pustit se ve dvou do sestavování dr1a, pod rumŽ bychom očekávďi podpis ,,kolekdv autoru",
' ie,bezgqpÓÍu,husaislcfin,koúskemla vell_niqn4{ng,,se ýŤi,takové,Ptá!íprqíeYqj!osobní'prefuie'n '' ,:

o

l

Jak je to se členy orchestru? Mění se
často, nebo máte vždy stejné obsaze-

ni?
Je to všechno přirozeně dáno tím, Že větŠina htáčůmá 1 spoustu 1lných aktivit.
orchestr Stojí předevŠím na okruhu ,,kmenoých hráčů",kteří jsou páteří oÍchestÍu
a bez kte4ích bych si to nedovedl představit. Napřík1ad dechová sekce a první pu1ty
smyčcůse dnes j1Ž skoro vůbec nemění.
Pak máme širšíokruh hráčůa m1mo něj
saháme opravdu ýiimečně. Je dobré vědět,
co od koho můŽete čekat.

,CelaúlQrů{a,:qic']plotílonu ]čm:více,osobnfirollzaujgtí;qu1ora;,tíur,,irícg',íltf.o'!maqí'sečlénáři:'',

,dosťane]l,n4iedqé,:a,heg1alzařazétlá,,z,povicbooti.k,zás]úhánr|l'ná,fuulrélsti,slÉ.,\a|Qeke,|k1,,
Že nejvěsí láskou obou autorů je hnuu Rock v opolci, o kterém sÍ \ze na základě knihy udělat
,obiaz' opiavdu pódrobíý' .a]dáb např'ftlad néwyolss don'ntown'::neiro?iiáh]eiší, čn"náctístriín.koýé'hesló'lv knge,pqtrí,]'ohíu Zomovi:{návíq,,iŠoú:tu samostahá hegla vQ4ovaná,jehó:lptÓíek..
tům Paín Kil]er, Masada a Naked Ciý), zatLmco větŠina ostatních poloŽek zaplňuje přibliŽně
st':&!q]l Z tuzetns1iych:besp!.Íq poc}iopiteln! nljvíge'Žaíioupen?,bměnská,saéna,'i],,],Bittová;,]Pl,, ,]

l

'

l

Pravidelné koncertní cykly zača1 Berg
provozovat v roce 2001. Letos poprvé,
v cyklu ANNO 2003, jste zahájili prodej

abonentek, to vše podpořeno rek]amní
kampaní. Vnímáte to jako vel$i posun?
To je prosté. Rek1i ]sme si, Že by š1o udě1at
trochu víc a tak jsme se rozhodli zviditelnit.
Abonmá bylo dostatečně dobným důvodem.
Neustále h1edáme tu správnou identitu
a image orchestru. Vnímáme to prostě |ako
dalŠístupeň vyvoie.

a

Že by dalšístupeň v cestě nahoru
horu - na Berg?

-

I tak by se to da1o říct, a1e my si někdy

na

při

padáme jako ten brouk, co si valí svoji
kuličku a ona na něj pořád padá. Si1ná s1ova
o tom, ]ak moc jsme vytrvalí, tu nejsou na
místě, jinak to prostě nejde.

l

Váš reklamní slogan zní: ,,Mďou noční
si dejte doma v ložnicí- my Vám zahra-

jeme, co jinde neuslyšíte..." Co tedy
můŽeme letos slyšet jenom a pouze na
Vašich koncertech?
jsme se dramaturgii lrytváŤet pod1e

SnaŽí11

osvědčených receptů z minu1ých cyk1ů.
Ved1e p1ánovaných českých premiér
(Tem1, Matějů, Bartoň, Loudová, Fe1d,
Hyblet, Ne]tek), bude ke s1yšenírůznoro-

dá směs autorů, od Bacha

po

Lutoslawského. Zároyeřl chystáme takovy

miniptofil japonského sk1adatele Toru

Takemitsu, coŽ je z mého pohledu velice
zajímavá hudba, která se tu Ž1Vě vůbec

I

nehraje.

16/ H r
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Fái!,VlMclawk P,Váša:'atd;}a,ďtematiÝ.a7'0..l1€t{M,'chadima;l:P-Richier,aspď.Jllo.btázovBu:,,,,
s1ožku ,kíihý,woří:i.]ve1kél,č{gť,lqprodukcě:Óba'lrilam; l' dďší:'Čáqti'pak jo.t9]glďie]Ž]Česrýib::,
]'v]61óupení jaalnot]ivýchlurrrt_1cri{ffi,ppdí,7{e ňíriépostraoabiný,Karel

Šustéi},,

'Na káŽdé]enc'y_k1opedii.jg],s!ěžeÍni jeií,p,lehledno9t V knize najdeme rozsráh]ýliéištř&,lvšji}l,..'
:zmíně-ných, osob: a skubin,,šé Ýšémi:odkaz-1r na]í6i1not1ivéstránlry díia. Je]i někamú]'Ýěnoýána':':]
lcélě heslo; jé čís]oqttaný:,}.y21iačeoo' tučněi' HgEla lámotná jsou opatÍena podtitq!1iefi1,{}l4př,i,'.
'.!iéd,:fuithl,ang6'lp61i,přés Ýšechly.fuaniČe};'diikogta!! h|amiqh a vedlejšíqh p_1ojektů,1vů(qé',.,,.
,bibLagrafi(]l(většinqu:'č1ánkovoú1 příp'l,odkxénr',na.'1vlwv StTánky a dalŠÍmiiďormaceÍiii;,Co,:',,
, chýbj,dasli,,ei1élně'ie,sÍťodkaŽů''i&ko
{n€bo,roztomi1é:]pacjč1q?} :uvnitř:član:, ,,
ků,šamexnýeh:l:,něko1ik'ne příiš]'q/s!emátilký€x1,;lltť' v dis_kografiícJr 1u1q. funkgi,n1dn!'s't1!9plq ,l
'sog,x6ořil<iad'š1pkv
,:!pttiji.{ýoceŽ,.iq,]néu!tále.:núaé:pioiis!oťáÝx'.ié,olbŤiÍnm rejstřil<emJ a občas (i tcdyŽ:je{:Žříq]ll:.l
']k4}1,qpíš€,,mqtg;::Přús1a{: bádéí,,sonic Y:Óuth Thúíton Moore se v knize obieví pqd:lh€s1eň,Ýed,::::
,', ,

']ej$ího,;p1o|ek1u:!Yil]jám'

Hgokéi a ThurstOn' Mqoa'ei:]Žltfu-c,o,heš1o'íélio,domÓvskehb.l!oubQnt;,,

,'

,,p!e,staŽel,v.,ýše,'popsanýn, způsob,em 'anončovaná,{|viz Sonic Youth"), hledáme mxnq'Vím;,Že,,,';
,,aúlofi,,rtaleli'odl,původttílro rozr'něru dfla .upúit1l1á1:Ž'.b1iánÓÝ,aného'róisxlu i1evi!;]:'0d0bíých]],.
lapzu se vŠak mě]i VyVaIoVat obezřeurěíi.
StylistíCká a obsahová uroveň jednotlivych hesel dosti kolísá. Mám za to, Že cflem hudebnl
,qncy'kl}pedie je'lpodal'6súčněa',co neivystiŽhěii'obraz o tvorbě zastoupených rtmě1ců;l:loběas:,,l
,dod&ný dú1eži!ýtli,]{nikoliv';dů1eŽiBrytri1l)'iiťorináieml z jejich Života. Svět liíé,h!dbýlvšák'l,']
vé1mi,částo zabřédářá dó,]bezobaažnéh1o'11i!1or'kaře4í1 vzpomínek paměuríků (což,nápř',.u tresel:

,:ýl<a11ciqil,ša' Roctu

v,:qpózřiivztrleáéň',tl'jeěó

t[t'oítnru ryloaloú' iiÓ,,čéiťoú,,á]teinativu ,,.

',

'ťo1ik nevadí; jindel:ýšak'doce'lq'anoJ a'ttrnoŽšM]'ng ?cela re1evantních citatu

tanotaxh,,hudéb.,:,
nespo|itelné a vyiádřit své ní|ro mimo zavedené "spojovat
,'alnesy.mpátlcké. sMové,:škatll]koÝáníll}:,,ods||ašúíicim:,píttaoémmůŽe','b-yt,,lapŤíklad heslo
věnované Eugenu Chadboumovi - většinu z něi woří omíiání informace o tom, Že hra|e občas
,!áir0d1aúhé,'ko1rcérty. \|6 igho',šty1Óvá:uÍchod]$ká, a 4asvěcenější popiq hudebnjho,ýazu ,,
,z,býá,lmnptiem,,méně,mí!!?,,,Óm9zuje sé:Ý'po-dstatě,,jén, ná piiiovnávrání á'1vyčét'hudébniČh,,
kq1abo!a!í.'V,té!oneYyíoynanostispatfuii_největšibo1esllče1é,.kúih'y'l', l ll, :l' '],' '
''
' , ,' PoŠleďť,ptipomínka'9e
ýká neiašnosti v:aufors!1rí'j9dnotl_1vých hesel. Něk!el{,1$ou]podép<á.
jsoú,dilem Petro.ra otce
'oa Pe&em' S1abýEl; oltatní íeisou ýodepsáná,vllbec' ; znamená io,, že'
nebo dílem spoleČn1inr?
Pres vŠecňny připomÍnky jsem za vydánÍ této knihy rád. Splňuje totiŽ to, co se od encyklopgdí qbqlklq 'ďekáy{ l je pŤíručníbaql<ou,inÍoÍmací; p_růÝodcem tozhodně víc.e zasÝ_ěČenýn;
neŽ naopak, a hlavně inspirativnÍm odrazoqÍm můstkem pro zájemce o dďŠízkoumánÍ
"iiné
Petr Ferenc
irúob'y- . bodem; z něhož']ze vykrÓčit mnohá směry.
nil<ů (beztak téměf vŠichni touŽí
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Myslím, Že je užiteČnéÍ zajímavéklást si nad těm1to skladbami jisté
otázky; pokusné odpovědi jsou odkázány na jediný zdroj, totsŽ 1ednorázový pos1ech obou skladeb v provedení Státní filharmonie Brno
pod vedením Emila Skotáka. od provedení ovšem abstrahujme;
spoléhejme teď na to, Že dďo qlznít skutečně takové hudbě, která
by1a míněna v hlavách obou ťvůrců_ a věnujme se právě |í samotné.
Pnmí chvíle, v nichŽ posluchač konfiontuje svůj hudební pohled
se světem neznámého díla, jsou zv1áštní a výlučnéiah1Írnsi posvátným napětím. Setkávají se tu dvě zkušenosti, mnohdy naprosto odlišné jak co do hloubky tak co do původu. Po něiaké době se kaŽdopád"

ně střetnou _ buď se pak překříŽí (a minou) nebo srovnají

(a postupují pospolu v da1šímrozličně členitém setkávání). Navíc uŽ
délka trvání tohoto dobrodruŽného napětí podle mého soudu o lec'
čems svědčí.Jedná{i se tak iako V tomto dvoiím pŤípadě vskutku
o zcela neznámý svět (zcela nové dílo zce1a nového autota, S nímŽ se
posluchač do té doby nlkdy nesetkď), pak se dá očekávat, Že hloubka
případného seznámení bude stoupat s dé1kou onoho úvodního sb1i
Žování. Dokonce i v neb1ahém případě pŤekjíŽenínení vše ZtÍaceno,
pokud se odmítnutíneudá1o hned v některém z úvodníchtaktů. Tu
se j1Ž objevuje bezprostřední souvislost s čímsi,co 1ze |ednoduše
označit 'bohats|vím sdě1ení', a sice niko1i coby mnohost uŽi|ých ptostředků, nýbrŽ coby osvícená kompozice jeiich vzájemných vztahů.
V tomto důleŽitém aspektu se jevi1 mezi oběma abso1vents1q'm1 pracemi poměrně zŤejmý rozdÍI.

Postráneckého Symfoníe p1ynu1a

v různě č1eněných vlnách,

jejichŽ oblouky sin'irn prokazate1ným tvarem poslqrtovďy pos1uchači
potřebnou otientaci, a to nejen ve smyslu struktury ale právě i po
stránce me1odicko-harmonické. Při všírelativitě kategorií tona1ity
a atonality se dalo hovořit o tonálně sdělných liniích, bfi většinou
zastŤených či zcizovaných v souladu s jakousi imaginární potřebou
dnešního zvuku. Zatímco faktura šestivětých Vod, pŤi vŠínemoŽnosti
popisu hudby _ a nutnosti hrubého zobecnění _ jde přiblíŽit mno-

hem lapidárněji; setkání se skladbou coby je]ím fundamentálním

principem se v případě posluchače, jenŽ seděl na místě pisatele tohoto textu, odbylo jednou a naposled, a to bohuŽel hned zkaje skladby.
Skladebný princip Vodbych nazvď ,,atomizačním". Tato atomiza-

ce měla daleko k extrémnímu případu také známému z moderní

hudby, kdy je souvislost mezi iednotlivyrni stavebními články popítána )iŽ v jedné z prvotních roún - v nejzákladně|ších melodiclcých či
rytmiclcých vzIazích; ovšem zdá se, Že hudební názor Dvořiíkové je
něčímtakovýÍn silně přitahován. Významové jednotky, tedy neimenší
části organismu, které jiŽ samy o sobě promlouvají, |sou tu nanejqíš
kusé. Skupinicy tónů, navršených v mnohdy triviálním modu, jindy
zas 1en úsečnýtah expresívníhointervalu či naopak disharmonicky
nakumulovaná plocha, s1oŽité rytmické struktury často určenéjen
bicí sekci, ktelá tu vzh1edem k své exponovanosti hraje ro1i částečně
autonomního tě]esa uvnitŤ ce1ku. Atomizace těchto významorných
dílcůse zdálak:úplná, Že v pos1uchači nevzbtlzu1í dojem jiné souvíslostl neŽ jen té, která se rozpíná vŽdy uvnitŤ jejich úzkéhorámce.
Nad tento rámec jIž navzájem nekomunikují, jen se za sebe řadí.
Pokud snad mluvit o nějaké souvis1osti, pak bude patrně jiného

druhu, neŽ jakému je uzpůsobeno přirozené a běžnévnímání.
Yycházím z předpokladu, Že síIa hudební myšlenky a následně celého myš1enkového organismu spočívá právě v bohatství souvis1ostí,
jeŽ se v rozličných rovlnách a r'ťlznými směry rozpínajímezi stavebními prvlcy díla a jsou jako takové percepčně pochytitelné. Pak kaŽdé
omezení prostoru pro tyto souvislosti znamená nástrahu, s kterou je

sice moŽné uvědoměle placovat, 1eč pouze za specificlqích okolnos|í,
které je tŤeba mít neustiíle před očima. Pokud tedy Dvořáková svůj
prostor omezlla na okruh roviny uvnitř |ednot1ivých dílcůa zároveň
těmto dílcůmpřiřkla tak marginiílnípodobu a váhu, pak souúslosti,
které jí v kompozici zůstaly, působípři své přímočarosti naposlech
velice chudě. Zjevná mnohost prostředků kontrastuje s jejích prostotou a zároveň uzamčeností. Takto uzpůsobený materiá1 je značně
nepřístupný a působíve sluchu zmatek, v němŽ se jedna hudební
myšlenka od druhé těŽko od1iší, tŤebaŽe míru reálné, faktické odliš
nosti jinak (neŽve sluchuJ nelze pominout' Posluchač, marně pátrajÍ
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cí po souvis1osti, které by rozumě1, po vztahu, jenŽ by iei takto

zaměstnal určíť}'mnapětím, zákonitě po nějaké době zttácí motivaci
poslouchat dá1 a ieho aktivita se stává mechanickou.

F'íiiáL'ď?.itrÉÍtrstr$áenffiffffii'ani si všímáme, Že |isý druh
souvislostí vnímáme jej ýazněji neŽ jiný. V tomto smys1u ie vudčí
horizontální prvek melodie, v pořadí následuje harmonie; nejabstraktněji a ftdížneisnáZe mímáme rytrnus.
U Postráneckého ie tento formá1ní triumvilát vyváŽený, to Znamená: není respektován doslova v takoýh stupních, jak isem ie s iis
tou relativitou právě vytýčil _ pamatuie na vŠechnyzhruba stejně. To
stačík tomu, aby v poslechu vznikl do|em organíckétrojjedinosti'
ztozené ze společnéhojádra, byť vzhledem k zahlazení přirozené
hierarchíe je|ích prvků dochází k určitémuzploštění.Zalímco žebŤíček Dvořákové, jak iei po pnrních taktech cítÍme z Vod, je nastaven
jasně _ právě naopak. Melodika minimální, v harmonii rczmarné
disonance bezpoznatelného stŤedu, všemu pak v1ádne rozsochatá síť
rytmilry, či spíš po11tytmiky. Paradigma hlerarchiclgích stupňů me1o_
dle _ harmonie _ rytmus je zde zcela převráceno, a pokud je uvažujeme coby |algÍsi axiom hudební konzistence plynoucí z přirozenosti
lidského vnímáníhudby, pak je tento autorčin kompoziční postup
da1ší překáŽkots', jíŽ se pos1echu _ slyšení skladby ztěŽuje průchod.
SoudrŽnost tŤíe1ementů se zákonitě bortí, v mezíchjejich nedí1nosti.
Nelze jiŽ mluvit o společném jádru, a tak se - se stupňu|ící dávkou
paradoxní obraznostl _ nabÍzíkuriózní představa skladby, v níŽ
kaŽdý z těchto elementů by mohl bfi dí1em jiného autora...
Mluvím tedy opět o atomizaci, ovšem jiného druhu. V prvém případě se jednalo o narušování vztahů,mezijIŽ uskupenýmiýznamov1hni jednotkami, nyní jde o jeiich formální e1ementy, ieŽ z ana|ýzy
tohoto uskupo v ání vy cházejí v nevlastním, zne govaném pořádku.
Tato horizontá1ně-vertikální atomizačnípodvojnost udílískladebnému systému příznačnost vnitřního celku _ ve smys1u tltuŽené hráze,
jakou se lzavítá posluchači.
Efekt tohoto extrému nám paradoxné můŽe přiblíŽit příklad extré_
mu protikiadného; skladby ondre|e Šarm,jmeno posluchače brněnské JAMU, ztělesňují způsob hudebního myšlení, zaloŽeného na

gs{$b*}&i *}ďtbeř&e,m&s{n" $.}*ietI sMbws}éE{} . .
-jiŽ
flocela usazený ve sférách
Z'ciz1eií neĎoli subverze ie postup
umění verbálního, ti. literatury, popř. divadla nebo fi1mu. Nyní se
můžeme zamýšlet nad tím, co to znamená, vyslqtne{i se vedle těch_
to sféÍtaké cosi jako hudba o hudbě, pochopttelně za předpokladu'
Že |sme se v této klasifikaci u Dvořákové nezmýlili. A toto zamýšlení
pak bude probíhat v otázkách, zda _ na rozdíl od oněch verbálních
sfét _ zctzení v hudbě neznamená samotné popření ieií podstaty'
neboli dá-li se hudba vlastními prostŤedky zciz\t, aniŽ by přestala b'ýt
hudbou. Nebot v zacházení s formaml platí pŤece jen iiná pravidla

neŽv zacházení s obsahy.
Zcizená konfize a nekomunikatívnost materiálu přitom prapodivně kontrastuje s průzračnou naívitou Iexfi, jimŽ Dvořáková svou

skladbu charakterizuje v tištěném plogramu koncettu. ,,...bylo by na
místě vyjádřit se k stále se zvětšujícímu problému nejen na naši zem
útočícíchzáplav. Možná je to něiaké varování. Clověk můŽe být
zavalen nejen vodou, a1e také příva1em v podobě hektického Životni
ho sty1u, budování kariéry práce od nevidím do nevidím (...). Věřím'
Že na dně každé1idské duše je skryta čistá, průzračná studánka. Jde
ien o to nedopustit, aby byla příliš zaneřáděna..."
Expiicitně ffičený ýznam ušlechtilémorální osvěty z těchto slov
vyp1ouvá v lehce přímačnéspolečnosti dďšího, implicitního ýnamu,
jenŽvzniIď z neobratných, až triviá1ních znaků autorčina vyiádření.
Do|em skladby má kaŽdopádně dďeko k představě průzračnéstudanky'
bubla|ícfiro potůčkučÍjediné kapky, o nichŽ se autorka na jiném místě
textu také zmňuje. Takové elementy upomenou spíŠk prostotě hudební polohy Sárkovy; pro niŽ se v kuloárech osvědčilo omaČertt,,Idiotenmusik". To |e charakteristické zejména ptoto, Že vystihuje jemnou sebe_
ironiÍ Šárkovy hudby, umocňu|ící naivitu v naivismus. Jedna i druhá
po1oha je Dvořakové cizí, pr:vá však silně proniká programním textem.
Leckteý posluchač si muŽe poloŽit otázku, jak mohl mezi počinem dí1a
a jeho autorskou inteÍpretací vzniknout tak zjevný rozpor.
Užvěcný název Postráneckého skladby naopak upomíná nepro_
gramnost' coŽ ieště podporuje tištěné sdělení, podle nějŽ autol svou
Symfoníícharakterizova1 jako jednovětou skladbu, vnitřně členěnou
na tři dí]y. Ty isou _ pod1e nepřímé autoÍovy citace - vzájemně kom_
pozičně propojeny, všechny naslc vycházeií z jednoho tématického
materiá1u. Postranechi se tedy omezi1 na ýklad hudebně strukturní,
odzbrojujícíprostotě. V jeho neíextrémněiŠíchýrazech dochází
jednom
jenŽe
a význarnorn;i plogram nechává na posluchači. Vzhiedem k větší sděl_
z
nepÍe
podobné
nikolí
v
k
trMalitě |ako u Dvořakové;
nosti |eho hudebního pojetí se můŽe projevit nesporná invence, kteberných segmentů' jeiichŽ úsečnáprostota vede k zaměnitelností
rou bych velmi volně opsa1 jako 'cit pro kesbu hudebního zátiší', ať
navzdory vnějším rozdflům _ nýbtŽ v p1oše segmentu jediného, totoŽv tlumených, magichých polohách prostřední části s dominující barného s celkem něko1ikaminutové skladby fza všechny Argentinské
vou marimby, či vypiatějšíchmotorických plochách se specificlolm
Lango Z t. 2002 s neumdlévajícím ostinatem příznačnéhorytmu, nad
Klíčovy
vedením rytmi1ry. Bicí sekce má u Postraneckého podobně ýazné
nímŽ se líně vyvíjímotiv napul nekonečný a napů1 nezačatý).
rozdfl,je v času, kteý Sárek posluchači poskytne, stejně jako V tradíč- postavení jako u Dvořákové; pojetím se vŠaknapÍosto liší.
Postráneckého rytmika má jasnou fakturu, jíždo skladby zŤetelně
ně pŤirozeném uspořádání jeho e1ementového ŽebŤíčku:melodie _
_
prostupují
jsou
jeho
ozvulcy non-artificiální polohy. Na četných místech slysíme
melodiemí,
vskutku
moilvy
harmonie rytrnus. Dílcy němu
v bicích klasické rockové modely, podepřené samozŤejmě odpovídaji
rozporu mezi
pos1uchač má k čemu se obrátit. Problém má
cím obsazením. Tyto mode1y jsou větŠínouzahuštovány dďšími lin1e
mírou obsúu a délkou, jeŽ je mt vyhraŽena. Tento nepoměr dovádí
mi rytmu či různými Vrstvami jiných orchestÍá1ních sekcí. Autor
Šárek větŠínouy meze, které se leckomu mohou zdát neúnosné _
zevni efekt této nenyldé juxtapozice ni]ak nepřehání, vyuŽívaje spíš
podobně neúnosnéjako v opačnému Dvořákové. Protiklad je tu absojeho
Vnitřního účinkuv rovině jasných, nicméně nevtíravry'ch a1uzí,
platí
ale
neplatí:
1utrrí - čímŽ
mnohá anďogie. Především v iednom
jeŽ štastným způsobem zmnoŽují ýazové prostředky díla' Tak se
Šarrorniirn opusům totlŽ nelze upřít výZnamně provokujícípotenciál.
v1ny rockoých názvuků organicky vynořují a zase mizí co jedna
Aktivita posluchače, která se odwátila od standartního očekávání, se
jiné
jiného
pro
pÍostor
z mnoha sloŽek v komplexním, pevně vedeném tahu celé kompozice.
záŽitek
se
lhostejnost.
otevírá
mění v cosi
neŽ
Yýznarlovy faktor takové aluze zaiisté nelze zamhxtt. Pos1uchač,
ho druhu, miím však svůj důvod Eftď|t, Že pořád _ přes všechno, co
důstoině rsazený na jedné z mnoha Žid|í naplněného koncertního sá1u,
v něm není z hudby - zážiIek hudební.
aŽ dosud unášen emocionálním proudem ryze formálních vztahů,
Sárkovy skladby byvají,Lzce komorní, počet nástroiů se pohybuje
najednou uslysí význam a uvědomí sí zcela racionálně: ,,Toto jsou ďe
oko1o tří (na němŽ se také ustaúlo autorovo kmenové tě1eso Sárek
rockové bicí!" V tomto Smyslu se jedná o prvek zcizen_ oYšem tento_
band). I Z toho hlediskalzepÍejílzpět k hlavní postavě tohoto pojedkrát niko1i subverzívní. odkaz tu neznamená negaci, nýbrŽ naopak
nání můstkem kontrastirího protikladu.
Výs1edkem symf onických Vo d, lr ansformovaným v p os1uchačův zpestření, které je zákortrlě nejprve třeba pŤijmout, načeŽ pwoIri zcue'
ní přestane platit. UŽití prvků přejaýh z non-artificiá]ní sféry íe ostatně
subiektivní vjem, bude neodvratně spíšznění hudebních nástrojů
dávno zniámé z dvacá|ých a třicárých let 20. století, kdy skladatelé souneŽ hudby samotné' Nástrojové barvy a jejich vzájemné kombinace
dobé avantgardy, oslněni |azzem, s oblibou pŤeiímďi jeho charakteristiczůstávaií jedín1Ínr rozměrem dí1a, v němŽ v zásadě nedocházík Žádkéýazovéprostředky. o žáďné postmodemě tehdy nebyla řeč.
ném:uzcizování, které by se da1o analogizovat s oběma příklady uve
V dnešním postmoderním kontextu o ní, chceme-li, můŽeme uvadenfori výš; ostatrrě moŽnost takového zcizení tu snad i těŽko exis
Žovat;
bezděky
tuie. A tak na otázku po definici hudby Dvořáková
|de o to, iahirn způsobem.
V rovině formy, která je sama sebou negována' se na pŤílďaúlVod
odpovídá: h1avně zvuk nástÍoíů.
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postmoderní efekt subverze ukázal nepotlŽitelným. MoŽnosti mohou
být iinde, v rovině' kde spo1u komunikují prefabrikovanéýznamy
a z jejich juxtapozice vzcházejÍ nové, překvapivé emoce, které
zakrátko pŤi]meme za své.
Postráneckého kompozice pracuje s touto komunikací poměrně

úsporně, navíc ve funkci výrazu, jelikož případný ýznam (např.
chvilková evokace rockového prostředí) se ihned rozpouští. Aktivita
posluchače je stimu1ována v rovině formy; i tak se o evokacích dá

u Dvořákové. Jeví se da1šíparadox:
Postráneckého neprogramní skladbu |ze na základě poslechu označlt
Za
neŽ programní kompozici Dvořákové. Představy'
''proglamnější"
způsobené pouhým zvukem rozličných hudebních nástrojů, jistě
nelze mít za nějaký plogam a pochybuji, Že je jako takové mínila
í samotná autorka.
mluvit mnohem spíŠneŽ

'Do 1áké mtry á v"|akýón ášpéktétnse v aútorČinépráci jednalo
vědomý
o
teoreticky obhájený postup' těŽko odhadnout. Pro reflexi
pos1uchačského záŽitku takovy Odhad zajisté nehraje roli, pro reflexi
skladby samotné však bude mít faktor koncepce ve1ml dů1eŽiý
l,ryznam; s mítou, v níŽ autor při psaní uvaŽuje svůj sptém, ptechází
případná diskuse z pozic estetlckých v diskurzívnípozice fi1osofie.
Pokud se rozpor odehrává na platformě racioná1ního názoru - byť
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Filmová hudba šéu nás,nikdý ' , 'l, ' , :'' '' ]],,:',]:]
netěšila zvláštn í pozornosti
ze štrány' h,udebních vědců,, kriti,ků, á,Ž,urnalištů,',
Pošledni kni,hý, nu 1uro]témá,:,' ' ',.,.,''' ''
od',Mifana Í(un'y a J'i,řího,P,i,lky,l, ,'
Vznikly v šedesátých letech.
Ani v časopiseckých recenzích se nikdo do
]

důs1edkem názoru bude estetlcký účin_, pak perspektiva případnédis
kuse pořád není tak beznadějná, jako kdyby ke všemu, co tu popisu]i
iako neb1ahý neŠvar, doš1o bezprostŤedním úsudkem autorova vkusu.
obě dvě skladby v sobě totiŽ skt 1iva]í dvojí hledisko, jimŽ je moŽno
hlu.bšíchrgzbor:ůňépouští:..:1:':.;''...'..'l'.
na prob1ém nahlíŽet. Krom toho přednějšího, jeŽ sk1adby ukazuje jako
osobní vypovědi svych autorů, existuje ještě 1edno, skryté h1edísko,
-. nejd-e-li zrov'na o vyloženě hudebnífilm.
jeŽ v skladbáchnachází plody pedagogického vlivu. NezŤídka právě
l
Ceiská'f:ilmauá hudba je prvním krokem',, l l:l::: l]l
toto hovoří o studentské ptáci mladého tvůrce zdaleka ne]výmluvněji;
coŽ v Žádném pŤípadě nesvědčí k 1e1ímu prospěchu, ať uŽ je příčina k nápravě situace.
v přílišnéhor1ivosti pedagoga č1 přílišnépoddajnost1 Žáka.
Posluchač-pisatel nepatří k přímým zna1cům příčinných vztahů, oba aulořl,paltÍ:rlezl z?is\Óuži1é' Ósobnostl ná pomezí húdební'vědy:
kteté formu]í ovzduší hudební faku1ty brněnské JAMU. Nezná a popularizace a oba j1Ž za sebou majÍ zkuŠenosti i s problema|ikou
hudební názory doc. FtantiŠkaEmmerta (jenŽ vedl Postráneckého hudby ve filmu. PředevŠímměli oba |rpělivost probrat se obrovslým
SymfonÍ| ani prof. LeoŠe Fa1tuse (pedagoga Matkéty DvoŤákové). mnqŽstýím prarnenů a ía jejich: žák1ad9,yy!ýoř!!,'qv{j .texl Kniha
JelikoŽ se však věnuje autorům, kteří Se sotva rozloučili se statutem poskytuje pŤehied vyvoje hudby ve filmech od éry néméhofilmu aŽ
studenta a těŽko v té chvíli mohou být hotoť}mi skladateli, je nutné po konec osmdesáých let, přiČemŽ poslední dvě desetiletí - jak
autorí sami upozorňují _ jsou zpracována stručnějÍa omezují se
alespoň na chví1l experimentá1ně umístit do popŤedí h1edisko pedago'5piše,na
výčgt fi1mů:a,sk1ad_q!élů.,, , ] ' l; ,::
'
gického v1ivu.
Ani v os1atních1,kapitoJágli neíajdeme'h1ubš{ anďýry hudby a její
Pod jeho zoným úhiem vzniká do1em Symfonle jako díla, v němŽ
ho propojení s obtazem. Jde hlavně o zasazení do souvislostí: hudby
zápas autora s vlastními představaml a moŽnostmi je decentně
usměrňován oponentulou vedoucího pedagoga. Ten svému Žáku v souvislostech filmového celku a českéhofilmu v souvislostech
fi]mu světového. Jen u vyznamných dél byl věnován prostor popisu
radí' 1eč v zásadních momentech ponechává svobodu. Pomineme"ll
všudypřítomný vliv, jakym na skladatele působíobecný zejména nej- jednotliqich scén, práce s motlvy a podobně. V něktených případech
novějšír1ivo] hudební řeČi, spatŤíme v 1eho dí1e přínejmenŠímněko1lk by snad bylo moŽné ZeStIuČnit příliš obecné úvody (např. kapitola
Hudba druhé poloviny 20. stoletrJ, ČímŽby se uvolnilo místo pro
míst, jeŽ tuto vnitřní svobodu zračí.
POd tímtéŽzoným úh1em vzniká dojem Vod ]ako dí1a, v němŽ podrobnqjší pqpiý,,jednqtlivích f1lmů nebo'ilus!F!e:
] 'Absénce i1ústrácí ie] smútnýqr ldůiled,kgm ptaÝ.děpodQ,bn{ho oedq:
zápas je veden pŤedevŠímna po1i moŽností autorky a představ
pedagoga. Tento boj autoía s pedagogem by1 před r'rys1ednou adjustací statku finanií. V,,úvodu sicě áutoi! uvádě]í,, Že ýslédná podoba ft1m oautoÍem vzdán, čímŽvíÍězít\ak zvenČÍ.Celá faktura sk1adby je mi vé hudby se často iiŠÍod notového zápisu autola, pro lepŠípředstavu
čtenáře by všď< k'rátká ukázk-a putilury mohla ýomgai,,ďespoň:u těch'
průvodním a neustá1e přítomným důkazem této stísněnosti.
V pub1iku koncertního sá1u seděl i ondře1 Sárek; jak se pisateli autoru, kteým jsou pro |ejich vyznam věnovány samosratné kapitoly.
posléze nepřímo a v humorném duchu doneslo, odmítal se pak o pro- Jinak ie koncepce knihy logická: chronologicky Ťazené kapitoly
vedených skladbách úp1ně bavlt. UváŽíme'Ii, Že jeho existence na Škole s občasnou Samostanou kapitolou věnovanou qíznamnémuau[orovi
íVáclav Trojan, Zdenék LiŠka' Jiří Srnka _ ten má pro sebe kapitoiy
by1a svého Času (nenill jeŠtě pořád) ohroŽena 1idmi jako je prof. Faltus
_ uvedený pedagog Markéty Dvořákové _, stává se přece jen trochu hned tři) nebo ž'áruu ({l]ňová operá'á'múikál' kolnedie]
Kniha vznikďa dlouho a hotovri text po dokončení jeŠtě několik let
zŤe|mé i nezasvěcenému, ja$Í trend na JAMU vládne. Jeho hodnocení
jsem se nezdrŽel; ovšem zdaleka to1ik nekitizuji ieho způsob či druh,
čekaj na rydání,'Touhgq po Zvďeiněqí dlouho]etéhq;úsilímůžem9
jako prostě to, Že Iu nějaky trend funguje. Existence trendu, ať je jaky- lrysvětlovat nepřiliŠ reprezentativní ufpravu publikace. Ideiílníby bylo,
aby obsahovďa 'CD, s,ukézkami;'pÍótoŽe'ý,ětšiná'flqrů, o nichŽ je feČ
koli' znamená upřednostňování jedíného na úkor rozmanitostj.
je
jtsté
dnes jen těŽko dostupná a ien máo hudby z filrnů bylo vydiáno na
PŤirozená invence tvůrcůb1ivá zastrašena vŽdy, kdyŽ se zdá, Že
nosiČÍch.Taková věc je pochopitelné finančně i Časově naroČná.
podstatrré moŽnosti umění by1y vyčetpány. Tvůrce, třeba i talentovaný
, Pies některé,yýhrady mají ovšem Jiří PiJká''a {niÓnín,'MaEneí
se dostává do úz1cych a v panice nacházÍ zručnéřešení: nové moŽnosť
velkou zás1úhu,' protďe' jeiich, kniha' se'{rúŽe'Š14!odraz0qflp mriqt:'
spočívajív negaci sta$ch' opravdoý vyvoi však rozněcuje jen nánosy
povět, kdeŽto necitlivá exekuce starych pořádků ie příznakem vývoie ,ké,m pro !ohÓ;:'kdo, bÚdé chtít jednotllÝé 'aspek!ý,české:filmqvé
hudlyzkoumatdůkladně]1:,,,',,
i1uzorního. MůŽe se přlhodit, že za obětýzktlmu padnou nejb1tostněj
l,,l,,,',.',l',,.
šípiLíře, na nichŽ se zdl'íhá samotná podstata zkoumaného
::

'

l

jevu. l

1:l'11

':.'

,

l

ttlř*;.,**iae;vri,

Hl,:.i,l,š: ::,.::Y,:ol',l:..Ó::,Ě':l

::,l,9

Ceský film Láska shora,
označený pro potřeby distribuce jako poetická komedie,
měl premiéru vloni na podzim se všínenápadností.
Předpremiéra na Letní filmové škole sice vzbudila pozornost,
ale s publikem nezávislého festivalu jako by se odčerpala
značná část vstřícného diváctva.
Netuctor4i osud, netuctový film.
Devětadvacetiletý režisérPetr Marek jej natočil
jako zhruba třicátý snímek ve své kontinuální tvorbě _ jež však
zďim vŽdy zůstávala mimo ,,normálníkina".

o

Markovi těŽko m1uvit iako o ,,amatérském filmďi": spíšiako o někom, kdo pŤed
1ety zaŤadil reflexi tvorbou do svého nej_
vlastněišího Života' KaždéŽivotní údobí
iako by tu nechďo něja1cý aspekt: z dětství
se udrŽel moment hry z dospívání pokus
zjistit ,,kdo jsem", V letech relativní zralosti
se tvorba stává prostředkem jednání, aktivní reakcí na svět.
Chceme{i připojit pár s1ov k albll Láska
shora / Hudba z filmu (Bonton), nutno se
ještě chví1i zdrŽetpŤed Vstupem do kina.
Dnešnífilm v sobě totiŽ nese i odraz zkuše-

nosti se scénickou improvizací

v Dekadentním divadle Beruška, steině iako
stopu Marka-hudebníka. Beruška VytvoŤila
za poslední desetiletí několik set spontánních vystoupení, pod pseudonymem
Muzikant Králíčekvydal deset autorských
alb. RozvÍjí se na nich osud a estetika, které
si autol jakoby autisticky nechává pro sebe:
od raných pubertálnách snímků přes vyvá
žené,sllné písně, experimenry naráŽky na
klišédnešníhudby aŽ k pos1ednímu albu
Emotýl (2002), silnějšímu neŽ 90% Iořl

ských,,oficiálních" česlcých písničkářslcých
alb. To vše, s bohatou aŽ grafomanskou
dokumentací, je k dispozici na internetu
(unar.tripod.com): snad \ze Ííci,Že po tři
nácti letech worby je nejcenně|ším artefak-

tem Unarclubu (tvůrčíkomunity, jejížje
Marek součástí) právě komplexní archiv,
rozsáhlá webová zpráva o tom všem.

v katalogu Sony
Soundtrack, tÍčící

Music, má výhodu úvodu do problematiky:
není ,,mixován pro hlasíý poslech ze sluchátek" jako mnohé Ktá1íčkovydomácí
snímky, |e prostě zvukově čitelný dá se

pouštět v rádiu. Marek sem nezařadil

mnoho vlastní hudby, p1ně však ukazuje,
jakýrn príncipůmvěří. ZákLadní osou jsou

písně, odhalující poetiku iakési odpovědné
soukomé tvorby. Nalezená poezie, improvizované texty, pokus do|ít kamsi k ,,oplavdové" písni z nepravděpodobného východiska: a po celou dobu nárok na pravdivost.
Po třech verších improvizovaného textu

slyšímeMagdalenu Hrubou: ,,Ty uŽ to
nahtáváš?", v necelé minutě se oZVe
poznámka ,,nějak mi to nesedí, tahle
hudba," čímŽtrack skončí: to ce1é je pouŽi

to jako filmová hudba. Tedy s obrazem
i rám, zpráva o situaci, médiu, kontextu.

Jindy informace ovšem chyběií, předloŽen
je jen ýsledek ve své vymknutosti.
Koberec, jediný track ďba podepsaný pouze

Králíčkem, pochází

z

pro|ektu Králíček

Plays The Scalders. Marek-Krá1íček tu sám
po sobě rekonstruuie písně, které improvi
zovaně nahrál s pubertální punkovou kape_
1ou: nejlíp, jak umí, znovu (a ve1mi odlišně)
oŽivuje materiál dávné trapnosti, těkavé
Íantaz\e, výplodu touhy něco nahrát. Píseň
je mimochodem přerušená zvukem mobilu,
snad ho musel autor pŤi natáčenínečekaně
Vypnout: vpád reaiity nechal ,,ve hře" asi
i pro s1ova, která v písni následují: ,,Půjdu

zpět..." Za hranice ,,s1ušného hudebního
chování" jde i v instrumentální hudbě
k filmu: tžíváttl syntezátorové presety
a prefabrikáty, které se normá]ně do ,,tvor-

by" nepouštějí: přitom snaŽtvá, omezená

manipulace s předpřipravenými bakelitový
mi zvuky je adekvátním doprovodem pro
scény sídlištnía předměstské, pro postavy
páttaiící, jak se zachovat, pro lo-fi (ve filmu
se říká 1ow budget) ovzdušíce1ého dění.
,,Minlíšsi asi, Že dobře máš mě, a přitom
vidíšjen, co je mě," znějí pr:vní slova pnrní
písně ve filmu. Markův sty1 opravdu mate:
formální rovina vyznívá ,,amatétsky", její
metaforičnost ie však spíšnadprůměrně
náročná k dekódování. Zjevná improvizace
můŽe odvést pozoÍnost od celkové záměrnosti a informačníhustoty. VŤazuje-li do fi1mu
{i na soundtrack) normďizační pitomou píseň
(Aj, aj, a1), iejí text přes nesnesitelnou atrno_

sféru pojmenovává situaci, v níŽ hrdinové
jsou. Tenhle soundtrack je pro mě prostě
manifestem nového okuhu tvůrců,ieiichŽ
hudbu 1ze sledovat lž pfu Iet třeba na internetu. Muzikant Krďíček, Bohdan Karásek či
ondřei Kyas mají vyváŽenou zkušenost
s ,,estrádou" ďe i s hrdiny z undergroundu,
oboií můŽe b'ýt předmětem hry (,,hra na to
vše," pojmenoval Marek unarklubovslcf styl

v rozhovoru pro Týden). Stojí těsně, osobně,
u svého dí1a, s nárokem na pravdu a smysl,
bez nichž nemá cenu psát deník. S1edovat

takovou tvorbu je málem voyerismus: snad
se však i pŤesto najde přirozená cesta, jak
dostat tohle dobré vyiádření ,,mezi

lídi". I

Active $uspension;

RůzníFrancouzi v souvtslostech
RO

To ahurn vypadá na první po1"Jed jako firem,
nÍ kompi1ace: jedcn z m-noha nl'berů, kam se
p1obcrou umě1ci z katďogu a vyberolt reprczenlailmí či chyriavěišítracky. Titul lcrlve
Suspen5lon vs. Clapping Musr"c by mohl bl't
spíšvariací, záměrnou hÍou $ lakovým očeká
vánim. Neide tu a]e o záměr, ten po mésíci
opakovaných poslechu vlastne neumt'm odecisr. Jde o vysiedek: soubor dvaadvaceti spo'
ltautotslcych ploch, které spolu souvisí z roz.

hodnutím a jaksi tajemně
na]adetlÍm.

i

vnifřnínr

Jazzavíhtáčijako ]ří (ceorge] Mráz n1rrví

o spojilosti r'eškeré barmonie,,ke které se
dostali po lercch bytÍ v hudbe: o spo;itosti
vziahu. neexistenci cenrra" nebc: kazdá pozi
ce ve světě ilarmonie olvírá YiÍtuáiní cesty do

nrl0ha moŽných srran. Podobrou spojltort
nabÍzíspoIecn05t' kolem Ac'ive S'lspensio:.

aie na úrcvni sťil1o,liich posiupú, žántcýcb
algorltmů' Boj o uvolnění z hranic Žánrů je
dnes uŽ slará Vesta, naši Fiancouzi a spol.
však nabízejíhudbu 1ndividuaLit zase v jinénl
iva:'u. Mctiv m&Žeb1l:" zprvu součástíšansonu, po chvíLi minimalu' kle4i se promění ve
zvukovou stud.j. Citirne cl slyŠÍme.ze hra
a blavost se 'lu dě]í ]ednou pŤi Živé inteÍprciaci a pak zas ..studiové" posprodt'.<ci. studio
oiŠeln mu:e mit lecl<cio v oonácím pocitaci
v intimltě svého pokoje.
Dvojalbum Se nese ve r"yborném napětí:
materiái je navzá1etn tak dzný aŽ bychcm
obČas Ťekli, Že by1 dán k sobě nazdařbŮ'h.
A přece k sobě patří! Bez ohledu na podezře-

ní z kllšé,o,,írancóuzskosti" řekněme,

Že

autoři nenryklých posiLrpů VesměS konají ve
jnenu lehké, neinLe lektUá]ní hudby, kjenoucí
se mezi experiměntálií,piŠníla emancipovanoť klubovou ,,Zvukovolt *ipe!oú". Nic piiliš

inrelektuálního,

nic zvukově

hr.rtánÍho

znepokojivého. lV'é svě{ě jasného dopo1ední
ho sveila a svěZtho v:ciuchu se vSak odehrávají spo]ení a rošády_, ]aká činíz AS vs.CM
neiprogieŠívnějšíko1ekci ,,PoPÚ", jaká ke
mne z ďruánílro sveta zaieiéla.
Aby bylo iasno: Přes CennoSI 1edno'livrych
ď<iadeb pramení přeirvapení h1al'ně z celkove
konstelace. Jedním z podpovrchovÝch témat'
souČasné hr-rdby 1q jis!á snaha o ,,vellrou
komullkaci", b1'tí v pospojovaném světě rrrz,
nos:i a rOVnOsÚ. Kdo sestavova| dvo]album,
by1 eít1irrý demokal. S$Šrme tu vedie sebe
a:

dekonstr*ktivní rernix iautor

si

říká

CDamagel, duet quasiblkove kv,arv a violon'
ce1la (Yantr Encre vs' Son!a), vibiafon a varhá:
ny nodifirované laptcpem k str'rktu;e bez
pe1rnélro rytmu iConcerlm4ie}, dva udýchané
dívčíhlary. t<tele by k]ione rnch,v bin jedinvm
& stým vlast'nÍrn p|aybackem ÍThe Konkl
Duet]' Je lu jakási procesovaná smyčka vedená lak" aby nabízela me1odii (Coileen), zároveň, ]se, 'nabizí ,itip:hop: , s d€stíuovaným,
poclrrou.naLrým zvukem ílTC vs. Dcse rJne'.
Souvrsiosti se pnou mezi sklacbami i v leJich
rámci z elektroŠumového bublání se lrynoří
pisnicka s l<ytarou a w)ol.ym muzskvm hlasem. S irudbou je iu nak1ádáno ]ako s otevřenou moŽnoslí, s hcmonynem: píseň postupně

pŤestarc b,ýt rozvíiena jako p_íseň a za.chán se
s ní jako se zlrukovou p1ochou: Íiltry a, modu'
la(ru promČny si hledÍ její rvukové charakte'
risti1cy' Jako rytnlické či barer'tré sloŽFy je. opa
kované uziváno cehosl ..odj'nrrr]" _ hlasu
pir1is konlaétnÍho, pří1iŠtecnrricismůo. přiliŠ
iinak .7znik1ého. Vtio ie v tom, Že pogto] télo
hudby zní: Nic neni pÍr'iiŠdaJeko.
N;izev napcvídá, Že se sřetii muzikalti ze

dvou v'7davaLelsIvi. R'emjx ie tu přecevŠím
pckraČovánÍir příběhu: rentixujícíreflekiuje
svo'.l optiko'; Ilslě: akusLikouI1 t'ýchozi :var.
dekonsirukce je iu pernanenini. nenásjlnou

souČásťíkomunikace. UŽ téměŤ iako

v teorii

NÁjchala Ajvaze: xopie textu odkazr'je L' pied

c1rozí kopii, opís k Bopisu' překiad k }:řekla,du, neexisttije' originál., Model spo1up1áce
a spoiúautoístvítu probíhá na někďika úrov

ních. seriově iparalelne: uvnitÍ sl<]adeb
'jeden rem!xuie druhéhor i v rámci ce.kové

kcncepce a1ba Autoři ko]ažu|í'zaroÝeňse dali
k dispozici'1ako malpriá] pro celkovou ř'oiáŽ.
Kdoví, jak je to've skuteČnÓEti - riy píše;
me o descé. Působíjako ozvěna ořálelské,
nezakornplexované spo1eČnoSti,' kde rúznost
druhých nikdo nepociťuie íako ohroŽel_ své
vlastni iCer'.iry. Ano. roto !e nudba s iJenti'
ioli: perraou ve syé nezávazr:asti, domácí hře
s rasroi! a oiísiroji, ieŽ rerná iak velké a;rrbi
ce, aby sana seoe _nátla vojrn:aismen_.. vp'k1ími koncepty, příjetím nějai<ého oČekávání.
Je]í 1askavi, střízlilry pohled napú1 rezonttje
dneŠnímsvětem a z druhé púli takovýn,
PAVEL KLUSAK
]aý bych ho chtěl

mít.

í{|s Vo!cE/

1t

'

Cúrycbu lrypadá jako scifi vzná,',:'::,Šed1o.'',UťíitŤjŠou koberce a informační
EC'vlak

.'{q.

::.:1;]l!91tá1ypiÓ

c!*tu1ící.:,

a 3. jsou vtipné a hudebně inte1igentní.
V ]edné ze scének někdo 1adí akustickou

místa kytaru, asi minutu a pů1, pak začne htáÍ
je t0. ,i ]] tábolákovou píseň a je lo příŠerněfalešné.
sw.&
kdyŽ
0
,,',konceitů'tranzity,s'logem
V dalŠízase kazdé Škrtnutísirky spustÍ
tÍeba ien 200 meLru).
Donaueschingen je příjemné malé měs- ]ednu hasiČskou trumpetU. aŽ zní celý sou
"''';',,,'L.é,Z festivalu

,:'

ně o krátké v}Tointované hudební scénky,
které 1. neskryvají původ pouŽiých zvuků
v nějaké hermetické m1ze, 2' mají příběh

na
vozíúčastníky

:..'-'l!ěčkoll:gg.]?'lárnk€Íil',lZáčátkem 20' sto1etí'zvuk...
Tělocvična REALSCHULE, snad 500
:11..;1l]výé0řq1ií;ai:p!oťq; kdyŽ se rozhiédneŠ,
ll'.l.,::áif::dcť!í:{říká Armin KÓh1er, šéffestivalu). divákú [záiem l"pravde neuvěřitelný). Neue
:::l::i:Vjiti:&áťasttof na utváření charakteru města. Voca1so1istén:]l],Slúttgart ječí,chrochtají,
:l.l,,,Kdýž1íěco obětu|eš, vznikne něco nového. mručí,dáví:,še:,a chraptí, to vše je elektro:l::::::lll]:::Kiiíha o historii íestiva1u. Hába rozm1ou- nicky upravováno a pouštěno v kvadrofonní
:l,,,,,vá s R1chardem SÍaussem {miktotoná1ní úpravě po ce1ém sá1e. Při půlhodinové

vidíš

,

, 1ějaká holčičkaÍ.,'půlcerozpláče fskoro
sedÍcÍna zábrad|Í jsem se k nÍ pÍidaI; neveřili bysre, kolík stra-

hned na 1. ročníkufestlva1u], Bou1ez'
Stockhausen

a Nono

Zak}Ííad1al],]e!sš$íbÓj:::1a'ční&g!.,i,;i.pg{gjl]:l,':(1gÍn5 koktání a mlaskání

fiancouzského

rvni. Všéiil$o]jg::rál<s'1;;;:;;1.núášíbarokní
me1odram,,ibez' textu] pro 1ři
mixpult YAMÁHA neslyŠící,basovou flétnu, cello a elektroni-

něiší. Nebo ie to aspoň znásobeno

Imísto unison

pizzicato cella a flétny, iednoduché
pohyby účinkujících.
Ejhle, jak to stá1e jde

l:bl1Šenído,,oi1drums"
barelů), do loho pŤichází

I
Nabušená DONAUHALLE B, pos1ední

i::ú.dety maiičkosli, zahraný

s1ušně, a1e převá1cova

ny ný pěti e1ekÚickými kytarami pánů Lentze
íte a Babe1a. Ďáletst<á ílétnlstka Carin' Levine

ljti'ii:liřéiináitt:,, hraje sóia do videoprojekce

svéltO vlastnÍho
a skalpují
hranÍ.
,fadeuszem
:l::::íÍžldi$s!jglig,tt.,Pqtgt,,,Rundé1,,v!ádu,la'trikdo,,,,, odpo1ední
:ggptsq}i, PQ{íí!{iěk:l,,pub1i:1.i:]:l Wie1eckim, šéfernVarŠavskéhopodzimu'
jediní a to nás
Ě,l!!ý{g!g:*1.}gp. 1!i9i:n€chg] Jsme lu zŤejmě z qlchodu
je. Mluvíme
jaksi sb1iŽuj
ik]lť1i'Ž::a'ii1'1íkt:iřÍi:iriíčkové
sbiiŽuje.
M]rrvíme po1sko
oolsko-čéskv.'
česky.
i orchestráiní koncert. Příiem"
pŤekvapení č' 3 : Bernhard Lang z Vídně
píšepro oÍchesff zajnlavě instrumentované
iýilqli]).
smyčky, kteté v reálném čase remixuje. Je
ě. Wolfgang

(pak

káva s

či

Rihm

měl,,,b!áý'du. Donaueschlngenský

22tH,s votcl

V letošnÍm ročníku Mezínárodní soutěŽe pro EA
hudbu Musica nova2002 soutěŽilo 125 skladeb
autorů ze 30 zemí. Dďšími oceněn1rnl byli:

Ka-Ho Cheung (Čína)se sktradbou Lost Sou1s
Sketches, kteý obsadi1 pnrní místo v kategorii
A pro EA, čestná ocenění v této kategorii obdrŽe-

li Mathew Adkins (An$ie) skompozicÍ Aeial
a Mario Valenti (Itďie) se sk1adbou Vocali.
V kategorii B obdrŽeli Čestná ocenění Mlchele
Biasutti (Itálie) za RÍcercare a Kotoka Suzuki
(Japonsko) s kompozícíSlipstream. Cenu pro
českéhoautora obdrŽel ondřej Adámek a jeho
Střepy z Kíbery. Skladby by1y prezentovány na

Koncertě 1aureátů 16. 12. 2002

v

divad1e

I9spirace. SoutěŽ se reďlzovďa s podporou MK
Čn, uagstratu n. m. Prahy, N ČHF a N oSA.

I

Komponujete akustickou i elektro-akustickou hudbu, povaŽujete za přínos, kdyz má

zvuku. Práce na zvukovém
materiálu, prostorovém rozložen a ýsledné

hacuií tnitřní Život

st"uktuře je v EA mimořádně uzce spjata.

r

Jaký je Vlíšnrázor na metodologii Výuky EA?
Jaké jsou Vďe zkušenosti v této záležitostl?

V EA kompozici si nejprve musíme vytvořit
samotný zlukoý materiál, proto tedy i výluka
musí obsahovat Znalost akustilry a technologii
nástrojů (anďogoýh i informaticlcých). Nikdy
nesmíme ovšem zapomínat, Že se jedná jen
o nástroje ve sluŽbách hudební tvořivosti.
ZuněŤit se na osvo|ování pos1edních verzí softwatu a zaŤízeníneslouŽí ničemu, co by bylo
z hudebního hlediska samo o sobě účelné.
Předmět sffuktuÍace materiálu (mix, forma)
bude iednoduššíplo b/, kteří abso1vovď tÍadiční
kompoziční školení.

je orchestrace, polyfonie, mako-mikoforma

Ve Francii jsem měl moŽnost studovat EA
kompozici a informatiku v GRM, na PaříŽské
konzervatoři, v IRCAMu a na Univenitě v PaříŽ
8. V GRM je rcnijena zvláště cltlivost ke zvuku
a ýznam prostorového uspořádání kompozice
v koncertním provedení' Na konzervatořl se
často studenti současně zapisují do kurzů instrumentiální kompozice, která zahrnuje i ana1ýzu
a teorii. V IRCAMu jsem měl moŽnost se specia-

okaji zájmu. EA tvorba zase rozšřuje paÍametl

lizovat na hudební informatiku, je to velrni dyna
mické ptacovní prostředí a kompozice je na prv-

wůrce EA obecné skladatelské školení

a naopak, ja]ý má vliv EA kompozice na
Vďi instrumentiální tvorbu?

Pro mne je instrumentá]ní kompozlce nevyčerpa
teln]lm Zdroiem vyživuiícímEA tvorbu. ProtoŽe
miám ško1ení v kompozici, mohu hlubším způso
bem uvaŽovat i v EA o takových aspektech jako

atd., tedy o tom, co v EA někdy zůstává na

zvukového materiáu (spektrum, prostoÍovost..)'
lde ovzájemné obohacování. Já se např. d1ouho
zabyvárn EA orchestrací., která dovoluje prová-

ním místě (Mutai1,

dět minuciózní rozložení zvukoýh prvků

Universitě v Pafiži 8lze studovat computelovou
kompozici, tady jsem získď doktorát. Speciďizuií
se zde především na vyzkum (ti. cííSe Spíše

V plostoru. Různéplany zvukového pohybu

badateli neŽ

obo

Fernyhoug ad.). Na

umě1ci). LENIG DOHNALOVA

MARIO MARY (nar.1961,
Argentina), vystudoval kompozici
a dirigování na Národní universitě
v La Plata. V r. 1992 pokračovalve
studiu v PaYížiV GRM, PaříŽské
konzervatoři, lRCAMu, V r' 2001
získal Ph.D. na Universitě v Paříži8,
V současnostizde Vyučuje. Je drŽitelem 1. cen V Mezinár. soutěŽi
L. Russola 1994, Pierra Schaeffera
1998, TRIME 1998 a2OO1, kompozičnísoutěŽe PanAccordion 2000.
V r. 1992 získal čestnéocenění
v Mezinárodní soutěži EA
V Bourges. V soutěŽi Musica nova
2002 obsadil 1. místo v kategorii
kateqorii
B pro nástroj(e)
e) a EA se skladbou
Aárhus - pró housle a E médium.

PHoGRAIY! FEsTtvÁLu/

FESTII'AL PII('GRAMME

Koncert/ Concert

8. 10. 2002
Stamicovo kvarteto / The Stamic Quartet
Jiří BáÍta, violoncelIo / Cello, Bohuslav Maroušek, viola / Viola,
Jan Čech, klavír / Piano

sTAlulcovo ](VARTETo

THE STAIUIIC

HosTÉ
GIUARTET AND GUESTS
A

19.11.2002

Slezské kvarteto (Polsko) / The SiIesian Quartet (Poland)
Stamicovo kvarteto / The Stamic Quartet

18, 12.2,OO2
Kvarteto Apollon / The Apollon Quartet
Stamicovo kvarteto / The Stamic Quartet
2.1. 1.

Uteý

18. března 2003

v 19.30, Sál Martinů

2001

Carmina Quartet (ŠÚcarsko) / The Carmina Quarte t (Switzerland)
Stamicovo kvarteto / The Stamic Quartet

18.2.2003

Tuesday, March 18, 2oo3 at 19.30, Martinů Hall

Quatuor Parisii (Francie) / Quatuor Parisii (France)
Jan Pěruška, viola / Mola, Vladimír Leixner, vioIoncello / Cello

The Arditti Quartet (Anglie / Great Britain)

The Arditti Quartet (Anglie)

I

8. 3. 2003
/

The Arditti Quartet (Creat Britain)

15.4.2003
Maarika Jarvi, l1étna (Estonsko) / FIute (Estonia)
Stamicovo kvarteto / The Stamic Quartet

20. 5. 2003
Stamicovo kvarteto / The Stamic Quartet
Hana Kotková, housle / VioIin, Martin Kasík, klavír / Piano
10. 6. 2003
Milan TLrkovic, fagot (Rakousko) / Bassoon (Austria)
Stamicovo kvarteto / The Stamic Quartet

ál'álé{ié;š|áii'i'iá$tg_kéaňá'1l':

šď!iídd;.sól:s:e

oaia

:1

4;

MaÉ]néiiiji:19

určoval rytmické schéma. Nejdůslednějším
experimentem je práce Ladislava Nováka
recitovaná třemi interprety, kde jsou na sebe
Vrstveny hlasy v repetitivních smyčkách. Toto

dílo lze v evropském kontextu srovnávat

s podobnými experimenty rakouského básní-

ka Ernsta Jandla, Íéžznámého spoluprací

s Vienna Art Orchestra (viz. HV

3l2oo2),

v českéms výboji Petra Váši. Zde se také
artikuluje problém, zda se uŽitím rytmu
a melodie v přednesu neblíŽíčteníhudbě'
neboť se jedná o Íunkce hudbě vlastní.

Íragmenty í963ií964:
bohumila grógerová'
věra linhartová, stanislav dvorský
vratis!av eÍfenbe]geÍ'
milan nápravník, ladislav novák
Arco.

eislermaterial

Komplet tří kompaktních alb čtenépoezie
a prózy nesoucí název Fragmenty 196311964
do revue HlS Voice sl47m zaměřením bezpo-

Projekt Els/errnaÍerr,a/ přináší setkání dvou
ýrazných německých skladatelů, kteří_ přes

mu básníkovi či malíři, než k současným
producentům konvenčníhudby''. Záznam

heiner goebbels

/

ensemble modern:

ECM New Series / 2 HP.

časou/ odstup - mají leccos spoleóné: námluvy s hudbou zvanou populární, rozkročenost
mezi ,'vysokým'' a ,,nízkým'' uměním a V neposlední řadě také levicové smýšlení' Heiner
Goebbels sestavil z hudby Hannse Eislera koncertní program, jakousi koláž' jeiížpáteří jsou
písně na Brechtovy texty, proloŽené Úryvky
komorní hudby a dvěma elektroakustickými
skladbami.

chyby náleží: jak napsal Vladimír Lébl, ,,avantgardní skladatel měl vždy blížek avantgardní-

pochází z první poloviny šedesátých let, což
není bez významu: přÍtomní autoři mohli začít
publikovat aŽ po skončení stalinistické dekády. Teprve šedesátá léta otevřela moŽnost
veřejné prezentace autorům, jež spojovala
poetika avantgardní, surrealistická a experimentální.

Po obdobítěŽkých padesátých let' kdy byl
jazyk mocensky zneužtt a oÍiciální proud literatury dosáhl vysokého stupně ideologické
a mechanické sterility, poetika z úkrytu

vylezlé a svěŽí avantgardy postulovala

samotný jazyk iako hlavní téma i Íormující
prostředek svého vyjádření, což přineslo
mnoho inovativních podnětů v práci s materiálem. Centrální dominantou tvorby se stává
|azyk sám, ie struktura, fóničnost. Tento
strukturní důraz zasáhl i sunealismus, který
od počátku pracoval spíše s automatičností
a řetězením představ a slov, nikoliv s metodami variací, opakování a zvukem slov.
Důkazem toho je unikátní a pečlivě vyčištěná poslechová antologie básní a próz čtená

herci, mezi jinými Janem Třískou, Libuší
Švormovou, Milanem Machem. Ačkoliv např.

Goebbels zachází

s

Eislerovou hudbou
několika způsoby: budto ji pouze aranžuje

(písně), nebo přefuáří (emixuje), anebo používá její úryvky jako stavební materiál ke svým
vlastním skladbám. Nahrávka je nejzajímavější

právě v místech autentické tvorby _ v nich
Goebbels jakoby odstupuje od Eislerových
motivů a témat a různými způsoby je komentuje. V závěru Allegra assai z Malé symtonie

nechává hrát orchestr rytmický základ

z Eislera jako ostináto a přes něj pokládá divo-

ké sólo (podobně jako v Red Bun' 1988)'
Y Ballade von der haltbaren Graugans zdŮraz-

ňuje ,,našfuanost" zpěvní linky (t4iborný JoseÍ
Bierbichler) free basklarinetem, v Horatios
Monolog l Berichtvom 1. Mai nenecháváklavír
hrát ostinátní osminy ve slavnostních akordech
jako tutti, ale v klastrech ďd, Zkrátka: tam, kde
je Goebbels fuůrcem a Eisler materiálem, spojenífunguje.
Ještě jeden důležitýaspekt je třeba zmínit:
v Goebbelsově estetice (a v Eislermaterialu zvlášÍ) je kladen důraz na působení
melodie, třeba i sentimentální. Goebbels si je
vědom důleŽitosti estetické informace, kterou
melodie přináší a dokáže s ní velice dobře
pracovat (třeba i tak, že ji neguje). A navíc
jeho hudba má pak ono pověstné ,,stehno",
které si stále ještě někteří současnískladatelé
nedovolí napsat.
MlcHAL NEJTEK

24tHts vorcE

ve Francii či Německu je běŽným zvykem
vydávat čtenou poezii herci či zpéváky, zde

se jedná o jeden z pilotních počinů.Některé
záznamy se sice již objevily ve zvukové při
loze ke knize Alternativní kultura (Novák'

Nápravník), ale Fragmený jsou ucelenou
kompilací s jasnou dramaturgickou koncepcí a autory spřízněné poetiky. Nalezneme

zde jak tradičnía Velice citlivý přednes, který
převádí spád a napětí textu _ Jan Tříska recitujÍcí Vratislava Effenbergera, Josef Velda
magicky působícíHru na ohradu Stanislava
Dvorského, Albert Mareček Věru
Linhartovou, tak i přednes vycházejícíze
záměrně odcizených a depoetizujících próz

Bohumily Grógerové, zně'jícístroze jako
četba vědecké práce. Tato díla tematizují
jazyk, ukazuií jeho hranice, stejně jako hranici subjektu, moci a tvorby.
Za poslechově nejvděčnějšílze považovat
nahrávky děl Milana Nápravníka a Ladislava
Nováka. Zde se již pracuje se zvukem jako
takovým, prostor zde mají smyčky, echa,

Myslím, že Novákova kompozice dalece překračuje hranice čtenépoezie a stává se své-

bytným hudebním dílem ne nepodobným

minimalistickým skladbám. Novákův Text pro

M.M. ie blízký hudbě šedesátých let i svým
izolováním jednoho slova, které stoiící samo

o sobě, vyvázané ze syntaxe, ukazuje svoji
sóničnost, což;1etéŽ skladebný princip Nové

hudby, která hledá nové potence zvuku,
hlasu i nástroje.
Trojalbum ukazuje blízkésepětí literatury,

hudby a výtvarného umění v šedesátých
letech. Cítímepřímou návaznost na avantgardu, lásku k spontánní akci, také i touhu po
nových výbojích směrem k abstrakci, matematickým principům tvorby, moŽnostem permutace a vyuŽití náhody.
Fragmenty 196311964 jsou ýečným zázna-

mem doby nejen svým mistrným čteným
hereckým projevem literárních předloh, ale

laké ukázáním proměn různých literárních poetik a diskursů. Zb'ýváien doufat, že Fragmenty

nebudou jediným dílem svého druhu, ale že
i dalšíarchivní a velmi cenné záznamy čtené
poezie spatří světlo světa. Rozšiřují možnosti
samotné literatury a prohlubují náš náhled na

dobu svého vzniku, ale hlavně
o sobě surově

krásné.

i.s-ou

pqmy

LUKAS JlRlcKA

valentin silvestřov!
leggiero, pesante

ECM New Series / 2 HP.

Profilové album leggiero, pesante předkláda-

iícíreprezentativní výběr z komorní tvorby

ukra|inského skladatele a klavíristy Valentina
1 937), vzbuzuie
oprávněně značnou pozornost ze strany
hudební veřejnosti (viz např. trojrecenzi

Vasi ljeviče Silvestrova (nar.

v Harmonii 1/2003 či nominaci v cenách

Grammy za uplynulý rok). Pro mnohé posluchače bude jistě toto album objevem tvůrce,
který se r4iznamným způsobem spolupodílel
na utváření fenoménu ,'sovětské avantgardy
60. a 70. let''. Přece však zůstává z hlediska
obecnějšího povědomí ve stínu sých slavnějších wstevníků _ Arva Párta, AlÍreda Schnitt-

keho či Sofii Gubajduliny. Snad je to dáno
i tím, že oproti zmíněným autorům působí
Silvestrov do jisté míry konzervativnějším
dojmem, i když je důležitéihned zdůraznit, že
ona ,,konzervativnost" je jen zdánlivá. Což
plně dokazují i skladby na recenzovaném
albu.

V nejstarší z nich, jednovětém Smyčcovém
kvaftetu č. 1 z roku'l974, vrcholí tendence,
které Silvestrov započal již v originálně pojatém klavírnímtriu Drama (1971) a zejména

pak v neobvyklém cyklu děl z roku 1973
ve ,,starém slohu" (Muzyka v starinnom stilje,
Tri pjesy v starinnom sťl/7'e apod.)' Ač plné
vědomých,,archaismů" hudby předchozích

překrývání záznamů, zrychlování pásky

staletí, V žádném případě tyto skladby neznamenají návraty do minulosti. Nelze je označit

se svým charakdílech Íónické poezie, blížící
terem hudebním a zvukovým experimentům
šedesátých let' Milan Nápravník, který sunealistickou metodu rozvíjístrukturovanou
kompozicí v textu Předrnoucha a naléhavým
opakováním vět, jako by samotnému čtení

mezi pomíjivostí a tím, co je vyvazáno z časového mechanismu. ostatně i prvky dodekaÍonické, serialistické, punktualistické, sonoristické aj., jichž Silvestrov hojně využívá, tu

a proto je moŽné hovořit o strukturovaných

ani jako neobarokní, neoklasické či neoromantické' Vše je v nich totiž řešeno na bázi
konÍrontace historie a momentálnosti, vztahu

působívedle žánrových a stylových norem

hudby 17. _ 19. století jiŽ 'iako historie. Avšak

spojení všeho ve vyššícelek, dosahuje tu

autor nesmírně osobitého a moderního

hudebního jazyka, jehož předností je i pří-

stupnost.

energii anebo se jeví jako performer těŽící
z japonských tradičních forem. Rituální charakter Hainova vystupování zažily v devadesátých letech i Cechy' V rámci festivalu
Hermit Vystoupil Keiji Haino v Plasích i v hradčanskéMíčovně:nezapomenu na okamžik,
kdy po dlouhém plíživém,pomalém pohybu
vymrštil se zničehonic do výšky a činelem

vyrazil do stěny historické Míčovnykruh.
Distinguovaným hradní organizátorům vyrazil
pot a nevěděli, jak se tvářit.

Záznam živéhovystoupení nabízí Hainovu
perfektní práci se dvěma prvky: bicím automatem a vlastním hlasem. obojí tu podléhá
novým deÍinicím: živé,nemechanické hraní

na virtuální bicí je zřejmě hodně ovládáno

k

od těchto tendencí je pak již jen krůček
mnohem vyhraněnějším polystylovým

kompozicím Silvestrovova následuiícího

tvůrčíhoobdobí, jeŽ je na albu reprezentováno skvělou Sonátou pro violoncello a klavír
(1983) a Postludii č' 7-3 (19B1-82),znichž
kaŽdé je pro jiné obsazení (první, které
tematicky vychází z šostakovičovského motivu DSCH, je psáno pro soprán, housle, cello
a klavír, druhé pro sólové housle, třetí pak
pro violoncello a klavír). Silnou stránkou
Silvestrovova stylu je tu smysl pro formální
a tektonickou výstavbu (snad vliv studia na
inŽenýrsko-stavitelském institutu?). Ačkoliv
se skladby vyznačujílyrickým charakterem
a často zacházejí aŽ do nejkřehčí polohy'
dokážou působit na posluchače dramaticky

a v Žádném případě ne nudně' Významný
gradační prostředek představují neustálé

reminiscence na předchozí hudební tok.

systémem "co impuls, to zvuk'': výsledek zní
mnohdy jako hra na skutečné bicí s elektriÍikovaným soundem' K pevným, jasně voleným úderůmna členitéose pak zní řev
býosti přecházející ze života k jinému stavu'

znějí slova, ale je to krajní artikulovaná
emoce, hlas šílenství,zoufalství, mučení.
Jednou z asociací při poslechu je i ''tabu'':
,,Není dobré toto prezentovat"' jako by se
ozývalo od evropské tradice na takovou
intenzitu projevu. Paradoxně, právě dokona-

lost provedení tu zajistí trochu spásné

distance, vědomí, Že spíšnež realita je toto
bravurně klenutá konstrukce.
Haino srostl během let s černou barvou

svých obleků a vlasů, i album je vydáno
v dominujícíčerné.Jeho hudba je však
temně životná a bující,navíc se tu pne paradox: hudebník-aktér se v tutéžchvíli převtěluie směrem ke krajní poloze h|asu, zároveň
však bystře a "kompozitorsky'' ovládá elektronické bubny. Ve volbě taktiky je tu tedy
od počátku zašifrován odstup, kontrola nad
pohybem v extrémech.

Nutno téžpřipomenout Silvestrovovo silné

a vždy svěže působivémelodické cítění,

v němž se nejednou ozývaií názvuky ukrajinské lidové hudby. Skladatel se k ní obracel
již v samých počátcích svého komponování
pod vlivem studia u Ljatošinského a Revuckého na konzervatoři v Kyjevě'
Album uzavírá šestiminutová kompozice
pro sólový klavír Hymne 2001 , |<teráje jakýmsi vysvětluiícím dovětkem ke všem předcházejícímskladbám, potvrzením všeho, co bylo

Jak se Vyrovnat s tímhle balvanem, s hudbou-

Kdosi by mohl říci, Že Haino je zde především podněcovačem emocí, vyděračem útočícímna receptory v lidské psychice. Ano, ale
není na tomtéžprincipu lechtání emocí založeno až příliš mnoho hudby? Haino ukazuje,
kam taková cesta Vede, jde-li po ní hudebník
až na kra1 útesu. Francouz Jacques Debout
píšena obalu o zpěvu, který snad ještě zbyl
v době, kdy pisně ani zpěváka nelze následovat, společnost a showbyznys obojí zproÍanovaly. V Hainově zpěvu slyšíozvěny Artauda,
Celina, Xenakise, Homéra, Djanga
Reinhardta' Bylo by podnětné znát komentář

mezi? Padesátiletý Keiji Haino je jednou z jistot iaponské hudební avantgardy _ ať už se
vyjadřuje jako kýarista, perkusista, zpěvák, ať
užje zrovna víc poznat jeho důvěra k rockové

však, Že Japonci hudbu přílišnezatěŽuií interpretací a intelektualizací. Výklad nechme spíš
publiku, Haino uŽ toho má na kontě dost
a dost: i tentokrát je jeho hudba záležitoslí,
která koriguje měřÍtka. PAVEL KLUSAK

Turtle's Dream

/

A bÍuit secret.

událostí hrozivou svou kamikadzeovskou
odvahou, odpoutaností, cestou k absolutní

soubor, nazývaný někdy Dream Syndicate
a jindy (coŽ je Conradovi milejší)Theatre oÍ
Eternal Music. A právě o tu šlo' Pětice produkovala dlouhé souzvuky neměnných tónů
smyčců(Conrad - housle, Cale - viola)
a hlasů (Young, Zazeela) ozvláštněné jednoduchý.mi rytmy Macliseových etnických perkusí. Šloo to, držet iednotlivé tóny třeba celé

hodiny a

s rockovou hlasitostí - Cale

měl

tehdy na své viole napnuté struny z elektrické
kýary. Přibližně v roce 'l965 se soubor rozpadl. Cale s MacLisem, Lou Reedem
a Sterlingem Morrisonem vytvořili Velvet
Underground, Conrad se věnoval filmu. Až
v roce 1972 se společně s MacLisem a trumpetistou Jonem Hassellem díky možnosti
nahrávání s Faust neúspěšně pokusil Theatre
Of Eternal Music obnovit.
Nahrávky TEM začaly od roku 2000 vycházet u Table of The Elements pod souhrnným
názvem lnside lhe Dream SyndicaÍe' První
z nich, půlhodinová lhe Day of Niagara, irpí
nekvalitním zvukem, u ostatních dvou tirulů
nemohu sloužit.
Když se Conrad v Německu setkal s producentem skupiny Faust Uwe Nettelbeckem,
nevěděl o německé rockové scéně téměř nic.
Nettelbeck naopak věděl o jeho spolupráci
s Reedem a Calem v příležitostnéma uměle
sestaveném štěku The Primitives, jejichŽ ''hit"
The ostrich okamŽitě zapadl. Conrad se v té
době zajímal o moŽnosti pronikání vážné

Diermaier (bicí) a RudolÍ Sosna (klávesy)"

klavíristky Silke

keiji haino:
parfaití' endoctriné
''c'est la téte la premiere
tu tombes

kompaktního boxu dostává rozšířená podoba
legendárního alba, na němž své síly spojil
americký houslista, minimalista a filmař Tony
Conrad s německými krautrockery Faust.
Conrad (nar. 1940) vystudoval matematiku
na Harvardu a hudbu v Berkeley, počátkem
šedesátých let se V New Yorku začlenil do
činnosti Fluxu a společně s La Monte
Youngem, jeho manželkou Marian Zazeelou,
Johnem Calem a Angusem Maclisem založil

advacetiminutové skladby (Ihe Slde of Man
And Womankind, The Side oÍ Machine) tvořící
album víceméně živě nahrány a Conrada při
nich, jak se zdá, doprovázeli pouze tři z pětice: Jean_Hervé Perón (baskytara)' Werner

Nahrávka je velmi cenná po interpretační
stránce, a to i vzhledem k tomu, Že vznikala
za úzkéspolupráce interpretů s autorem,
a lze ji tedy považovat za ,,autentickou"' Rád
bych vyzdvihl dokonalou souhru kvarteta
Avenhaus s violoncellistkou Anjou Lechnerovou (SonáÍa a Postludium č' 3).
Dobrou poezii čteme nejen pro to, jakým
způsobem je napsána, ale i kvůli tomu, co se
skrývá mezi jejími řádky. Stejný přístup vyžaduje i poslech této nahrávky' Je mimořádně
zdařilá a těžko se lze ubránit dojmu, Že skrz
Silvestrovovu hudbu k nám z- alba vyzařuje
VITEZSLAV MIKES
,,ex Oriente lux".

U příležitosti třiceti let od prvního vydání se
k nám v podobě skvěle vypraveného dvoj-

atd.) a proto možná přijal Nettelbeckův návrh
na spolupráci s jeho svěřenci, na nichž mu
učarovala netradičnípráce s repeticí.
Během prvního dne byly dvě přibližně šest-

Silvestrov).

a

Table Of The Elements.

a rockové hudby (Terry Riley se stooges

,,řečeno'', ale již z prahu nového tisíciletí
(jakoby symbolicky se tu přednesu ujal sám

Rosamunde (Kvartet\

tony conrad with faust:
outside the dream syndicate

samotného Keijiho Haina, nezapomeňme

Conradovou představou bylo zredukovat haÍmonii na čistě rytmický vztah, takŽe
Diermaierovy bicí v první skladbě kopírují
tempo vibrací nejnižšíhotónu houslí. Rytmus
je prajednoduchý - pouhé střídání hi-hatky
a virblu (tzv. bum-čvacht) s oběasným úderem na činel, baskýara (hrající dva tóny) se
ztrácí v pozadí. Zní to zpočátku velmi mono-

tónně' postupem času však prajednoduchá
Íormule vydává svoji zasutou monumentál
nost. Album je ovšem nutno přehrávat dost
nahlas.

The Side oÍ Machine nepředstavuje
Conrada jako vůdce, ale jako rovnocenného
člena skupiny. Přestože vychází ze stejné
ideje jako předchozí opus, je v ní více kolektivního ducha. Part bicích spočÍváv obměňování pomalého breaku, baskytara na

ně
ke
houslím se dlouhými tóny přidá-

podobným způsobem reaguje
Conradoým

a

vají Sosnovy klávesy, které několikrát velmi
přínosně naruší přísnost skladby stručnou
víceméně hlukovou vložkou. Narozdíl od statického The Side oÍ Man And Womankind
skladba několikrát Velmi spontánně graduje.
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K oběma skladbám Conrad navíc přitočil

|eště jednu stopu houslí, neboť se mu zdálo,
že jeho nástroj příliš zaniká' Yerzi The Side of

Man And Womankind bez overdubbingu lze
slyšet na bonusovém disku.
Ten navíc obsahuje dvě tříminutové skladby
natočenéve WŮmme o něco pozdéji: The
Pyre oÍ Angus Was In Kathmandu aThe Death

of The Composer Was ln 1962. obě se nijak

neliší od předchozích dvou zmíněných opusů,

druhá z nich je docela chýlavá, díky krátké
stopiíživšak nema|í šanci tolik zapůsobit.
jsem' aby se jednalo o popovou
''Chtěl
desku", řekl o svém vůbec prvním albu
Conrad. ,,Chtěl jsem vědět, co se stane, a byl
zklamán, když jsem zjistil, že pro ni V té době
ještě nebyl prostor." Ten se našel ď se vznikem kultu krautrocku, Velvet Underground,
LaMontea Younga a s objevením minimalistů

rockovými fanoušky. Zajímavé, že na něj
nenavázal. PETR FERENO

ještě nikdo

ryoii ikeda:

ro'ti.
Zvrat překvapir4Í asi tolik, jako kdyby se našly

lyrické krajinomalby od Jacksona Pollocka.
Nositel Zlaté Niky z lineckého festivalu Ars
Electronica, Ryoji lkeda (česky bychom psali
Rjóči lkeda)' opustil zdánlivě vše, co mu získalo světové renomé: elektronickou hudbu.
Přitom jeho dílaTime' Space, +l- či 0'C byla
ozvěnou ze světa přístrojů nejen použitými
prostředky, ale i duchem: nejnovější MaÍrx
(2001) přinášel čisťounceVydestilované tóny

i taktak slyšitelné okraje zvukového vlnění,
Íytmy i intervaly určovala přesná óíselná
struktura. Ne nadarmo o sobě lkeda ííká' že
se pokládá víc za matematika než za umělce'

Toho prohlášení se možná nemusí vzdát ani
u sn/ch ,,opusů" pro smyčce.

odhadnout jakého. Zenová nemotivovanost ie
u této hudby vůbec jedním z jejích hlavních
magnetů: prázdnotu neztrácí ani při své
důkladnéVykonstruovanosti, všeobecné se tu
nekonkretizuje ani přes lpění na detailu.
Následují dva smyěcové kvartety: jeden má

rn/chodiska blízká uýše popsanému, druhý je
kombinuje s lyrickými melodickými útržky
azníiako Íilmová hudba (třeba k japonském_u
dramatu), využívajícípostupy modernistŮ.

Souznění smyčcůtu připomíná japonské
ústnívarhánky šó: a také fakt, že každou
svou nahrávku lkeda míchá sám až k hranici
dokonalosti. Disk uzavírá ur-Verze prvního
opusu, nahraná jen ve třech (s playbacky):
za1ímavý ,,Íilm o Íilmu", ukazující, přes co se
vyvíjela osobitost finální skladby.

lkeda natáčel s francouzskými (op. 7)
l. op. 2 a op. 3)'

a japons$imi hráči (kvartety,

zčásti v belgickém studiu skupiny Art Zoyd'

zčásti v Tokiu. Máme před sebou přelomovou
nahrávku? Kdosi, kdo se léta věnoval umění
technologií, nasbíral tolik zkušenosti, že se
odpoutal od matrixu a vypravil se programovat
živélidi. Není to návrď: je to krok vpřed, k post-

elektronické komorní hudbě, poznamenané
symbiózou se světem přístrojů. Jako by se
skladatel-matematik propočítalaž k vlastní
estetice akustické vážné hudby' navazující_
díky smyčcům _ na klasiku obecně známou'

Zazní lkedovy opusy pro smyčce časem na

Prďském jaru či Expozici nové hudby? Působí

jako podmanivá ozvěna neznámého světa:
neznámého, ale podmanivá. PAVEL KLUSAK

divadlo vizita:
dalšínekoneěný svět , *"..&#:
Black Point.

Zasloužiléalternativní hudební Vydavatelství
Black Point vrhlo na trh ,,proÍilové'' - jak se
dříve říkalo - dvojalba divadla Vizita. Morální

mediální
dvaceti let dnes 'iakoby
',legitimizuje" persony
kulminace herecké a moderátorské
jeho stálého leadera Jaroslava Duška.
Dvě nahrávky představují divadelní seskupení, zabýva1ícíse totální improvizací ve dvou
polohách, oddělených desetiletím. První disk

nám pouští ,,prestižní" záznam jednoho
z představení v praŽském Euroklubu z roku

obráceným postupem se Vytratí. První ze čtyř
vět zní v nelvyššíchtónech přÍtomných nástrojů, připomínají tak vysokofrekvenčnízvuky dřívějšíholkedy či Sachiko M (atěžko si předsta-

vit |ejí bezproblémové uvedení v rozhlase).
Další části se uŽ spustí ke zvukové hladině lidského světa: vícezvuky se vyhýbají přílišné
harmonii, jednotlivé hlasy jsou mnohdy přes
oktávu vzdálené' upl1ívajív atmosféře bezčasí,
absence emocí. Přesné, prosté, delikátní
nakládání s materiálem můžepřipomenout
Párta, zvukový svět Xenakise či Ligetiho'

v rovině monotónní askeze
Mortona Feldmana. Tak jako kaŽdé pípnutí
mělo u dřívějšího,elektronického lkedy zcela
přesně určený čas a tvar, i tady má hudba
sugestivnost |asného záméru'. jakkoli těžko
experiment
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chvílích,kdy dochází ke skutečnémuslovně

-

hudebnímu dialogu: Dušek často využívá
odposlechnutých tónů k vytvoření verbální
zvukomalby, z nížposléze vzejde motiv a děj.
Vrcholem pak b1ívajízpívané či voice-bandové
pasáže, kdy hudba přebírá roli abstraktního
tazatele či odpovídače (klávesy hovoří za dítě).
Tam se nakonec Dušek vypíná k uŽ zcela nonsensuální slovní extázi a vÍtězíhudba-energie.
Tyto horizonty bývají překlenuty dlouhým

hudebním sólem (za Duškova tance).

o

to

těžšíb}'Vá návrat zpět do příběhu. Velmi často
je použit vyprávěcí oslí můstek, v horším případě syŽetová Íigura ,,byl to jen sen" či jiné falešné rámování. Tu hudba většinou utichá' Někdy
na tomto místě vzniká zcela nová rovina
a začínáse bezmála od počátku. V těchto

s ,,relaxačními'' klávesoými rejstříky a exotickými ,,ethno" motivy. Je tu ale nejen jako ber-

tuzemských jevištníchzjevení posledních

citlivě přidávají, nechávají zvuk mohutnět,

Nejzábavnějšíje Duškova a Vitoušova (zde

vlastně bratrů Vitoušových) spolupráce ve

chvílích ticha si také uvědomíme, jak ,,zákeÍně"

jsem použil záměrně: širšípublikaci zvukového záznamu jednoho z neipodstatnějších

, ie

níViziý.

_ manipulativníje úloha oné ,,mystické" hudby

zpoždéníje přibližně desetileté a slovo trh

op. 1 [for 9 strtngs/, který vznikl v letech
2000-01
základním kamenem nové
lkedovy estetiky. Tvoří ji poloprůsvitnéklastry,
vyplouvající z ticha a zase se Žrácející, pokaždé s intermezzem ticha. Hráči jako by imitovali
brány, filtrující výsledný souzvuk: tím, jak se

rovnou emociálně stavějí na hlavu. Ve ,,váženějších" devadesátých letech je tu ,,tajemná"
Vitoušova zvukomalba již zcela ,,ve sluŽbách" její úlohou je podpora' často dokonce vytváření ,,falešných" významů ve chvílíchDuškovy
bezradnosti (které se nutně objevují). oproti
někdejší Zbrožkovéhudební subverzi, se tu
kupodivu role vyměnily: Sám Dušek je nyní
tím, kdo absurdním textem ničí(někdy i lacinou) ,,magii" Vitoušových zvukouých ploch. Tu
se rodí napětí, kde vlastně jde o opačný proces vzniku tzv. ,,hudebního humoru" - totiž aŽ
spojením se slovem. Toto napětí tvoří bezmála
polovinu celé atmosféry tehdejších představe-

tss+, tenoy přenášených českým rozhlasem,
kterému se dostalo mezinárodního rozhlasového ocenění. Vizita tehdy vystoupila jako
sólista Dušek s hudebním doprovodem bra-

trů Vitoušových. Druhý disk nás vezme

o deset let zpět do Kladna, kde ve složení

Jaroslav Dušek, Radomil Uhlíř, oldřich
Kužíleka Martin Zbrožek předvedl

''mladý"'
v průměru přibližně pětadvacqtiletý soubor

svou ,,otevřenou jevištní hru". Sťastný výběr
dvou značně odlišných podob Vizity vytváří
zqímavý obraz' Spontánní amatérsky ,,pozitivně pitomá" energie prvního období poloviny osmdesátých let a artiÍicielně kultivovaná
Nář 1iž,,vážené"Vizity let devadesátých'

V této etapě byla její představení vlastně dia-

logem slovního monologu Duška s hudebním
doprovodem perkusionisty Alana Vitouše' Byl
jsem svědkem několika veřejných nahrávek
Dušek se sluchátky u rozhlasového mikrofonu
neměl příliš mnoho jevištního prostoru, proto
je zajímavějšíaudio_ýstup. Mnohem více je
zde moŽno docenit, divadelně tenkrát občas
,,rušivou"' Vitoušovu přítomnost' Na druhém
disku slyšíme lako jediný hudební doprovod
:

housle Martina Zbrožka, které velmi poťouchle,

ironicky a často anarchicky hru málokdy
doprovázejí - spíšekomentují, nabourávají, či

lička, ale právě jako ladič Íantazie - Duškovy
i naší. Nejlépe (a ,,nejpoctivěji'') z celé nahrávky tak nakonec vyznívá vyšinutě groteskní
doprovod příchodu ,,ne|staršího dÍtěte" s pizzicatem samplovaných smyěců a přiznáVkami
elektronického,,fagotu".
Někteří mí přátelé mi Ííkali,že nemají Vizitu

rádi pro určitý duch ,,českémalosti"' který
z ní cítí.Myslím, Že tento moment se objevuje
především v textu (neboť hudba je schopna
,,exoticky zastírat"), a to Ve chvílích' kdy
z vyprávěčské bezradnosti ulpÍvá Dušek na
pachtivých malicherných konÍliktech mezi
postavami, kdy vlastně sám se sebou se

dohaduje, jak s příběhem dál' Tady často na
povrch vyplouvá něco jako pojetí světa (hlavně vyobrazení,,manŽelských" stereotypů),
které, souhlasím, ani mně není příjemné.Ale
to už je mimoumělecká otázka.
Proto ie tu naštěstí i druhý disk' kde si lze
užítchvil zcela bezbřehé radostné ,,blbosti"'
která _ naštěstí_ ani v dalšíchdvaceti letech
zYiziý zcelanezmizela. PETR MAREK

ekkehařd ehleřs!
plays
Staubgold.

Vystudovaný filozoÍ a hudební teoretik, hromotluk Ekkehard Ehlers Žijícíve FrankÍurtu,
o sobě dal vědět v posledních letech jako hráč
i vydavatel elektronické hudby. Projekt P/ays
(dost nadšeně reflektovaný kritikou napříč svě-

tem) odráŽí tázání nad problémem,

kteryi

Ehlerse víc a víc upoutával: ,,Musíme-li se příliš
zab'ývat kabely a připojeními, znamená to moc
velké soustředění na vně|ší strukturu. Práce se

zvuky/povrchem/organizací nadmíru u poutává, idea obsahu je nakonec výěsněna. Je to
i můj problém s elektronickou hudbou''' Ehlers
proto hledá způsob, jak by hudbě generované
soudobým softwarem vtiskl obsah. Ještě před
P/ays si vyzkoušel projekt BeÍrieb: vzal nahrávky sých milovaných autorů SchÓnberga
a lvese (,,poslední, kdo pracovali s jisým poje-

tím romantismu")' vyňal z nich samply a dode-

kaÍonickou metodou z nich uspořádal několik
ploch: je tak nejspíšprvním tvůrcem, který

skloubil samplování a dodekafonii.
Dál však uvďoval o pojmu reÍerence, klíčovém pro digitální prostředí a sampling. Rozhodl
se pro odkaz abstraKnější i rozvinutější: vedle
samplování (odkazování na historické nahrávky) chce odkazovat na historická místa
a osoby. Když vydal minialba Ekkehard Ehlers
Plays Robert Johnson a Ekkehard Ehlers Plays
Albert Ayler, mohl se leckdo domnívat, že tu

se pohybuje hudba v patnácti

krátkých

větách, 'iejichŽ názvy naznačují, ale také zaml-

žujíinspiračnízdroje. V názvu první věty se

setkáVá Kančeli a Lutoslawski, ale slyšíme
spíšeBartóka, Lewensohnův izraelský kolega

skladatel Joseph Tal se ukrývá hned v několika vétách, část nazvaná Mahler and KaÍka in
Terezin přináší skutečně mahlerovský smutečnípochod. Lewensohn se probírá svými
oblíbenci z hudební historie a s jejich pomocí
vyfuáří hudbu vlastní.

použÍvá samply legendárního bluesmana

a extatického saxofonisty. Je to jinak: hudebník
tu vytváří původnínezávislé portréty, jež by
měly ve volném zpracování odpovídat předlo-

ze. Ve dvou johnsonovských plochách se
improvizuje s dlouhými kolísa4imi tóny, sklad-

by pro Aylera jsou stylově dekonstruovanou

hudbou pro sólové cello, kterou Ehlers nechal
nahrát jako výchozí bod. Samply se objevují
jen v části věnované skladateli Corneliu
Cardewovi, zbylé dvě osobnosti by se dokonce

kovovými kastanětami transovní podloŽí
uhrančivéhovyznění hudby Gnawů, Vrcholící
v celonočních rituálech lila, při nichž lze upadnout do léčivéextáze. Vedle guimbri hrála El
Becharia od patnácti let na akustickou kýaru,
naladěnou jako arabská loutna oud. KdyŽ otec
opustil rodinu a na ni spadlo břÍmě uŽivit sourozence, vzala kýaru a vydala se nawdory veřejnému mínění na svatby a do ulic; s guimbri se
toho ovšem nikdy neodvaŽila. Následujících třicet let patřila k nejžádanějším hudebníkům
v Bécharu; za jeho branami však zůstala
naprosto neznámá. V roce 1999 odešla do
f rancouzského exi u, přijala pozv ání Ch ristiana
Mousseta na Íestival Musiques Métises
v Angouleme i jeho nabídku natočit první

oblasti, odkud dané osobnosti pocházejí.
o všech pěti lze říci, Že zemřeli předčasně,

všichni nekompromisně vnesli do své tvůrčí
oblasti zlom. Rozplétat souvislosti Ehlersova

humanitu a vřelost, přestože nejsou emotivní

podle zaběhaných způsobů vnímání. Vedle

zmíněnéhocella (Anka Hirsch)

a

kytary

Josepha Suchyho (pro poctu Fichtemu je tu

dobře přizván uvolněný muzikant-tulák, který
projel 4ichodní Asii, arabský svět i Afriku) vše_
chen materiál nahrál Ehlers. Jeho zájem je zřetelně širšínež fungovat V kontextu elektronické
scény: snad proto se mu podařilo na pozadí
jejího průměru takzazářit. PAVEL KLUSAK

gadeon lewensohn:

odradek

ECM New Series/ 2 HP.
Hudba romantických gest zřQmé začínálákat
stále více skladatelů. Ve svých nejnovějších
skladbách to potvrzuje třeba Arvo Párt (Hls
Voice 6/2002) a na svém debutu u ECM při-

nášídalšídůkaz izraelský skladatel Gideon
Lewensohn. Hlavním inspirátorem je pro něj
Gustav Mah|er. Tento ,,současník budoucnos-

ti", jak jej nazval Kurt Blaukopf, ovlivnil

mnoho tvůrců:mimo jiné Luciana Beria,
Uriho Cainea nebo Jana Klusáka. Každý si

z néjvzal něco jiného.
Lewensohna s Mahlerem spojuje ochota
stavět vedle sebe odlišné hudební světy.

U Mahlera slyšímevesnickou dechovku vedle
velebného chorálu nebo roztoužené písně _
Lewensohn však Žije a fuoří o sto let později,
v době' kdy vše jiŽ bylo citováno akaždý znak
odkazuje k nějakému jinému (na tom je nakonec postaveno učeníkabaly). Kdyžtedy zazni
náznak lidového tance, je to odkaz na Bartóka,
barová odrhovačka naznačuje Weilla, smuteění pochod asociuje.'. třeba Mahlera.
Smyčco4i kvartet, který dal celé nahrávce
jméno je inspirován býostí z povídky Franze
Kafky' Ta se vyznačuje ,,neuvěřitelnou pohyb|ivostí a zároveň nejasností"' Právě tak rychle

kapelu
Dissidenten, Robert Plant s Jimmym Pagem
na svém album No Quarter použili živénahrávky pořízené uprostřed Marrakeše a Plantova
láska k Maroku se přesunula i do skladby Lfue
Begin Again, kterou pro něho složili členové
Afro Celt Sound System. IMezitím se evropští
potomci marockých emigrantů od poloviny
devadesátých let pokoušeli širšímupubliku
zprostředkovat hudbu Gnawů skrze moderní
elektro fúze : od El Houssaine Kiliho, Hassama
Hakmouna či skupin Gnawa Diffusion, Aisha
Kadisha's Jarring Effects a Nass El-Ghiwane
pak Vede cesta k Hasně El Becharia: třiapadesátileté rodačce z městečka Bécharu, leŽícím
na alžírsko-marockýchhranicích. otec, marocký Gnawa, sice považoval za nevhodné, aby
dcera Vystupovala na Veřejnosti, i tak ji však
naučil hrát na posvátnou loutnu Gnawů,

s

nezávislého filmařství, americký režisérJohn
Cassavettes, a nejvěhlasnější z německých
beatnických básníkůHubert Fichte' Album
doplňuje ještě jedna, makroskopická, reŤerence: pět družicolých snÍmků NASA, portrétu|Ící

kám soudobé hudby' Plochy mají v sobě

Jimiho Hendrixe, německou

guimbri.
Basor4i zvuk třístrunné guimbri vytváří spolu

téměř nedaly nasamplovat: jsou jimi průkopník

bystrého konceptu je však práce na dlouho _
stejně jako poslouchat jej. Generativní programové vybavení snad spolupracovalo při vytváření zvukového materiálu, určujícígesto Však
patří pevné ruce skladatele. Tedy Žádná smrt
autora: naopak, pevný postoj. Po pár sekundách můŽe znít Ehlers jako hudba do klubu,
abstraktní strukturazáhy odkaže spíšk přehlíd_

Hudba Gnawů Íascinovala od šedesátých

let jak rockeÍy Iak ]azzmany. lnspirovala

l

album svého života.

Podobně pracuje i v Klavírnímkvintetu.
KaŽdáz jeho pěti Vět nese dedikaci: Gyórgy

Kurtág, Micah Lewensohn, Hilliard Ensemble,

$eorge Rochberg a Dimitrij (myšlen Dmitrij

Sostakovič). S každým z nich vede

Lewensohn dialog.
Ze záplavy citací, odkazů a náznaků se ve
výsledku vynoří hudba, kterou lze poslouchat
i bez znalosti souvislostí, hudba, která je
1omantická, ale poučená uplynulým stoletím.
Ze vŠakLewensohn svoji kolážovou metodu
používájako berličku, naznačuje klavírní
Postludium, které na albuzazní hned dvakrát.
Romantismus desetiminutového kusu je bez
inspirace, když má autor mluvit jen sám za
sebe, jako by náhle neměl co říci'
Gideon Lewensohn asi není nejvýraznější
skladatelskou osobností dneška, jeho sklad-

by ale nabízejítéměř učebnicovou ukázku

jednoho významného proudu současné
hudby' Hudby, kterou je moŽno poslouchat
různými způsoby. MATEJ KRATocHViL

hasna el bechařia!
djazair johara

Label Bleu / lndigo / Classic.

Existuje rčení,že všechny cesty vedou do

Ríma; steině tak v hudbě, ať se Vrtnete, kam se
Vrtnete, co chvíli jste v Západní AÍrice. To se
například řekne marocká hudba, a vy s překvapením zjistÍte, že ten nejmystičtějšíz tamních stylů _ trance music bratrstva Gnawů _
má svůj dávný původ v Mali' Vysvětlení je prosté : arabští otrokáři' jimiž se později inspirovali evropštídobyvatelé Ameriky, odsud násilím
odváželi tisíce černochů'které prodávali na
proslulém marrakéšskémtržišti'Ze střetu
půVodní malijské hudby s arabským světem se

pak vyvinula tajemstvím opředená hudba
marockých černochů, Berbery nazývaných
Gnawové, tedy 'černímuŽi''

Na obalu sedí celá v bílém, s guimbri na
klíně' Stejně je zachycena na záběrech z Íestivalu v Angouleme, kdy můžete obdivovat její
svérázný styl, který je schopná přenést i na
elektrickou kýaru' Cyklické, rituálním oparem
obestřené melodie, V nichŽ čas plyne ve
zcela odlišných dimenzích, stojí na akustické
loutně oud a Hasnině ,,houŽevnatém, suchém
pouštnímhlase", nemálo podobném slavné

Cheice Rimitti, babičce alŽírského raie.

Doprovází ji pouze pětice mladých perkusistů
azároveň sboristů, občas zazní flétna peul.
Albem se prolíná tradice rytmicky málem
nedostižných Gnawů a berberská dávnověkost: a to i tehdy, když Hasna skládá sama.

i výpůjčkyod legendární
marocké kapely Lem Chaheb, pasované
Najdeme tu ale

V osmdesátých letech na místní The Byrds
a později spolupracující s průkopníky etnickýchtÚzí Dissidenten.
Jde o prostou, úchvatnou, emocionálně
chvějivou hudbu, jejížvyznění podtrhuje rovněŽ
Íakt, že ji hraje Žena; V kontextu Gnawů stále
věc nevídaná. Do klasického rytmického nábo-

je proniká ženská jemnost s lyrikou. Hudba
bratrstva Gnawů dostává nové emocionální
rozměry.
JIŘíMoRAVČíK

Hrs volcE/

27

simon nabatov!
peřpetuum immobile
Leo Records.

irene schweizerr
wilde seňoritas / hexensabbat

lntakt Records.

Ze dvou sólot4ich klavírníchnahrávek mezi
improvizací a skladbou je nová jen první.
Simon Nabatov žije už léta na Západě' jeho
hudba se však tematicky i zněním přimyká

k

rodné Rusi. Uznání sice sklidila i alba
u německého vydavatelství ACT (jazzovější

Three Stories, one End) a švýcarskéhoHat
Hut, jako pevné činy jsou však vnímány předevšímnedávná alba u londýnského Lea: sklad_
ba na báseň nositele Nobelovy ceny JosiÍa
Brodského Nature Mofte (v kvartetu s vokalistou Philem Mintonem) a bulgakovovské dvojalbum Iáe Master And Margareta (kvintet: Mark

Nahrávky z roku 1977 jsou odvážně abstraktní,
jinde komunikují skrze rytmy a popěvky. Plně
potvrzují autorčino přihlášení k trojí inspiraci.

Vedle evropské hudební kultury a americké free
avantgardy to byla totiŽ jihoafrická jazzová větev
(Dudu Pukwana či Chris McGregor, aktuálně dost
nadšeně znovuobjevovaní reedicemi i periodiky)'
která rozpad rytmů a melodií zavádí nečekaně
zpět a necháVá vyvřít volné hranÍ i do rozradostněné písničky.Schweizer, jež nedávno koncertovala v Rudolfinu jako host Festivalu jazzového
piana, byla zralou osobností už tehdy, jedenáct
let po s{ch prvních koncertech. za pozornost
stojíi náaly obou alb, Divoké seňoriý (sou to' jak
ukazuie původníobal, značkovédoutníky)
a sabat čarodějnic: pro schweizer, aktivní v ženském hnr-rtí, ,,bylo důležiténeoddělovat mé politické a

hudebníaldiviý".

PAVEL KLUSAK

Feldman, Herb Robertson a další).
Perpetuum lmmobile je po delšídobě první
Nabatovovo sólo. lmprovizátor u klavíru hledá

způsob, jak navázat na tradici skladatelů
a k|avíristůs přihlédnutím k ruským virtuozům
výrazu' V mládí opakovaně chodil sledovat

vystoupení Emila Gilelse

či Svjatoslava

Richtěra, na obalu popsal svou Íotografii ještě

dalšímijmény: Rachmaninov, Nikolskij'

Rostropovič, Edison Děnisov. Nabatovova
hra má hybnost a impulsívnost jazzové zkušenosti, umí se ale držet materiálu, který

vyrůstá odjinud:

a Stockhausena

z rané Nové hudby

(Negative Transparency),

GyÓrgye Ligetiho (Polymorphous Perverse,

lékařský termín pro poruchu, která proměňuje
celé tělo Ve spoiitou erotogenní zónu), je tu

skladba nabízejícísouvislost s messiaenovskými akordy (Chordal), uzavíra1ícíPositive
Transparency se hlásí k jazyku Prokofjevovy
harmonie: i ta však během šesti minut rozváže vazby a najde cestu k disonanci.

food: veggie

RuneGrammoÍon/2HP.

Čtveřice lain Ballamy (saxofon, sampler),
Arve Henriksen (trubka, zpěv, sample|, Mats
Eilertsen (baskytara, kontrabas) a Thomas
Strónen (bicí' sampler) na svém třetím albu
svěřili produkci muŽi jménem Deathprod vyhledávanému demiurgovi nové skandikávské elektroniky, členu seskupení Supersilent,
Motorpsycho a dalších. Dali vzniknout sedmi
uvolněným skladbám, jeiichŽ jazzoý základ
je zhusta doplňován Živou elektronikou.
Albu dominují dlouhé tóny a sporadické
motivy dechů, basista, pokud zrovna nepoužívá smyčec, hra|e většinu času jen na těžkou
dobu, bubeník většinou spolu se samplery
obstarává za pomocí kovově chrastících objektů zvukomalebnou stránku věci. Nejvíce a nejtradičněii si zahraje v úvodní Tofu, kde jej doplňují jen dlouhé tóny a občasný elektronický
praskot. Následující Eat je ozvláštněna několika

Koncept a snad témata tu stojí na počátku
spontánní hry, hráč-autor tedy svědčío svém
postoji i pohybu, rozvaze i nepřipraveném
konání. Nenabízí model ,,jazzman hraje klasiku" ani ,,klasik ukazuie veřejnosti, že se umí
odv ázat''' T ahá z klavk u jeh o h istori i, přičemŽ
hledá' jak nepromarnit v osobním, spontánním hraní energii těch, kteří ho fascinují: klavírních virtuosů starého světa. Mohl by existovat český Nabatov? Na které instrumentalisty
by asi navazoval, vždl Gilels a Richtěr Íascinovali spojením brilance a postoie, nadhudebního názoru na svět. Což u nás naplňovali
snad převáŽně dirigenti (Talich, Ančerl) a pár
skladatelů: ale Že by nějakého postmoderni-

stu měl inspirovat Brabec, Suk, Hudeček?
Byla by to dobrá mystifikační komedie.

Cerstvá reedice nabízízasutá alba první Ženy,

jež nahrála v Evropě sólová improvizační alba.
Pouhý rok po Jarrettově boomu s legendárním

KolínslaÍm koncertem tak učinila lrene Schweizer:
dnes už šedesátiletá Šr4Ícarka,jedna z osob, jeŽ

prožily celou historii evropského Íree jazzu
a volné improvizace, mnohdy ve středu dění.

28tH,s vorcE

úeřinami automatického rytmu, většina zvukového děje se však odehrává v tichých útržcích
na pozadí tří melodických nástrojů. První vrchol
alba se dostaví s Chickpea' Tupé dusání bicího
automatu se postupně zlomí v dynamicky plynoucí ambientní plochu rovným dílem ufuářenou žiými i neŽir4imi nástroji, do chrastění cinkátek zasyčíněkolik eleKronických slin a celá
skladba po téměř deseti minutách končítichým
bubláním' Decentní Pie se obejde bez elektroniky a bicích (opět zazní jen kovové chrastění)
a je téměř písňová, několik nečisých tónů upozorní na stájové kolegyně Spunk. Předposlední
Nofood z producentské dílny je čistě elektronická _ a asi nejméně zábavná. Druhý vrchol,
závérečná Mushroom má opět deset minut

a stejně iako Chickpea při ní nelze rozeznat
živéod neživého.obé se tentokrát organicky
proplétá nad něžnou smyčkou, jeŽ je během
skladby všemožně modulována. Henriksenovo
bohatýrské holaryjó |e zároveň legrační i sýlotvorné a skladba jím nádherně vrcholí.

V Rune Grammofon opět prokázali, že
vědí, odkud vÍtr vane. Ne nadarmo jsou alba
čímdál respektovanějšího labelu v posledních třech letech distribuovány samotnými
PETR FERENC
ECM.

threnody ensemble!

timbre hollow

New Albion/ All Tomorrow's Parties.

S americkým folkovým a countryor4im hraním

se _ Ve smyslu hudebního materiálu _ dějí

v posledních letech podnětné věci. Bill Frisell
sice poněkud uvízl v jediné poloze vděčného,
půvabně zvukomalebného rozvíjení hry' byl
však znovuobjeven a hluboce oceněn klasik
avant_Íolkové kytary John Fahey: bohužel,
nedlouho před svou smrtí. Beck spojil před
deseti lety španělku s bicími automaty a samply, Jim o'Rourke a skupina Wilco provázali
folkrockol4Í model s volností a šumem laptopů. Naivismus domácího hraní tematizoval
stephin Merritt V konceptu pro své The
Magnetic Fields 69 Love Songs. S Threnody
Ensemble můžemena list připsat i Ťolkové
hraníjako materiál pro komorní hudbu.
Dvě kýary a cello tu rozvážně promlouvají
v interakci' která vede mimo svět ,,naléhavě
současnéhovýrazu'' rozervanosti a disonancí. Tu a tam se zdá, jako by folk porodil svého
(trojjediného) Arva Párta, jindy se připomene
Electric counterpoint, který napsal Steve
Reich pro Pata Methenyho. Zněiícímechani-

ka nástrojů nabízíi jiné odkazy: Bachovy
skladby pro tři a čtyři cembala nebo umný,
rozvitý Íolkou/ doprovod rukama Lea Kottka.

ojediněle nastane rozšířenína orchestřík

(klarinet, klavír, perkuse' kontrabas, housle...),
intenzita a expÍese však narůstá především ve

finále bez hostů (Ienslon as opposed

to

Tension), kde se snad jedinkrát nabídne sou-

Vislost s rockem' Kytaristé Dave Cerf a Erik
Hoversten ho dřÍv hráli, podstatnější však je'
že se znají od tří let, kdysi spolu sdíleli lego,
nyní nástroje a počítač'Je tu radost zezazvonění tónu _ o to větší,že všechny se ztrácejí
do minulosti a přítomná zůstává jen páteř
času, osa ubíhání této zřetelně lineární hudby.

Kde hledat publikum pro specifickou

hudbu, jížhrozí, Že jedni ji nařknou z primitivismu a druzí z přílišnéabstrakce? Album

původně vyšlo na americké novoklasické
značce New Albion (vedle děl Johna Cagea,
Anthonyho Braxtona či Terryho Rileye)' po
loňském úspěchu na alteřnativním festivalu
All Tomorrow's Parties ji pro Evropu a Británii
přebírá v únoru 2003 stejnojmenné Vydavatel-

ství. Skupina

v

současnosti ustupuje od

dosavadního instrumentáře a komplikuje si
život technologiemi: o tom ale klidné, emotivně neutrální, vnitřně kompaktní album Timbre

Hollow nic

neříká'

PAVEL KLUSAK

tennis
Íurlines
Bip-hop.

mapstation Íeat. ras donovan
veřsion tÍain
Staubgold.

Snaha propracovat se k podstatě věcí v sob ě
zahrnuje nutnost kebabářsky odřezat svrchní
vrstvy a zakousnout se do toho opravdu
zásadního, nejšťavnatějšíhojádra. oba recenzované projekty tímto způsobem pátrají
v základech domu s nápisem dub.
Duo Tennis fuoří jinak především samostatně činníDouglas Benford (neboli si-cut.db)
a Ben Edwards (Benge), jejichž spolupráce na

již třetím albu Furlines probíhala zejména

v tolik dnešní rovině distančního vyměňování
zvukouf'ch souborů. Vzhledem ke skutečnosti,
Že první jmenovaný operuje v oblasti křížení
dubu s mikroútržkovou scénou clicks&cuts
a druhý čmuchá spíše v ambientním hvozdu,
nepřekvapuje, Že je|ich společný plod disponuje delšími skladbami, iež nehýř( náhlými
změnami a rozmělňují dubové podklady
V repetitivní ukolébavky. Příslušný promo
materiál příhodně hovoří o soundtracku zachycujícímnočnídigitá|ní šustot lesních tvorů _
koneckonců názvy tracků vždy jedno takové
zvíře obsahují _ a poslech desky opravdu
vyžaduje obdobné soustředění jako úporná
snaha identiÍikovat šelest v křoví při večerní
procházce.
Z ýpických duboých basou/ch linek a silně
echovaných motivů Tennis většinou ponechávají jen nelýrazný stín (leč dostatečný k ,vedení' posluchače, místy s rnl'pomocí potlačeného
pravidelného beatu). Děj soustředí do laptopem vířeného prachu z drobných elektronických částeček,jehož komplikovaná struktura
a 4ívojové tendence představuj í zřej mě ten nej_

pozoruhodnější element. Album doplňuje kom_

pakt patnácti remixů skladeb

z

předchozí

desky Europe on Horseback, pod nimiŽ jsou
podepsáni elektroničtípátrači faylor Deupree,
Pimmon, Tim Hecker, Frank Brettschneider
a další1' z je|chŽ variací či snad dalších stadií
ambientního dubového rozboru vyniká například až tranceově nabalujícíse počin od projektu Scanner s československým označením
Weakness Together (dvojitá chyba mk).

Minialbum Version Train německého pro-

jektu Mapstation (Stefan Schneider) dubovou
ideu nevystihuje rozrušováním - snaŽí se ji
pouze zachytit minimální výbavou.
Dominantní, leč poklidné syntezátorové tóny
(Schneider, také tichá kytara) doplňuje
jemná, zcela neenergická ,lechtavá' hra na
bicí (Martin Brandlmayr z Radian) a v několika kusech také ryze reggae vokál (Ras
Donovan). lntimně působícíýsledek jako by
křížilambientní ovzdušíspřízněných To
Rococo Rot a nejsentimentálnější chvilky
unaveného Lee Scratch Perryho. Přelom
v dané oblasti zřejmě nevyvolá, hudebníkům

odkojeným velkým Bobem však poodkrývá

dalšínevyšlapanou cestičku. Ani u dubu tedy
hledání nekončí'
HYNEK DEDEclUs

palestine

/

coulter t

H*ill|:i

Young God Records.

Etudy: Jak zvlnit hladinu. Původníkrajinou této

hudby jsou rezonujícíplochy charlemagne
Palestinea, jejichž nehybnost se postupně
rozevírá do bohatě členěnéparalelní skutečnosti: akustický proces Ve sluŽbách skladatele.

Palestine je z rodu přívětiých radikálů' jejichž
hudba je příliš krajní na to, aby se jí Vyhnulo

nedorozumění, obviňuiící auto'a z naschválu,
podvodu, či tropení si šašků.Muž, který se
narodil v roce 1947 v New Yorku ruským
Židovským rodičům, se uvedl v avantgardní

komunitě města dvanáctihodinov1imi Varhanními koncerty, při jejichž jediném (či zvolna proměňovaném) akordu publikum mohlo trávit
noc v chrámě libovolnou koexistencí s nepře-

stajným zvukem' charles Martin (původní
jméno) nemá nic společného s popularitou
glassovského minimalu, ale poslední dekáda

ho zdatně objevuje: na londýnský

Íestival
Meltdown ho pozval kurátor Nick Cave (v klavíru to odneslo několik strun), dobré nahrávky
vydávají Alga Maghren či New World Records'

Mohlo by se zdát, Že přidat k téhle táhlé
jde přímo proti jejíneměnnosti něiaké
''dění"
mu duchu. Nemusí to tak b}it' lak ukazuje
album svérázných remixů. Belgický zvukový
kolaŽista Jean Marie Mathoul požádal o vhodné nahrávky Brita Davida Coultera, vzal nějaké
vlastní a smixoval všechny tři prameny.
Palestineův základ je vždycky \4irazný, ostatní
z něj jakoby vyrůstá. Slyšímehudební zvuky
i šumy, jednou se skry\i tep originálu ,,zeslyšitelní" do tanečního rytmu, jindy zní prodleva
obklopená zvuky mejdanu. Její tok posilují vlévajícíse dalšínástroje, osciluje kolem ní nedoladěný hlas' v epilogu slyšímeCoulterovo
dÍtě... Flemixér pochopil, Že Palestineova kon-

kordingovou metodu. Melodicky harmonickou rytmiku Potterovi vytvořili jeho dvorní
hráči: Kevin Hays - klavír, scott colley - kontrabas a Bill Stewart - bicí. Hosty jsou kytaristé Adam Rogers a s velkou chutí sólující
John ScoÍield. Potter v souhře s kolegy hraje

místo ve světě reálného zvuku a denního živo-

v současnosti jsou: Joe Lovano a

stanta má paradoxně pevnější(zajímavější)

podmanivě, hořkosladce, tajemně, rozzlobeně, poutavě a neslýchaně. Jako v chrámu.
V bookletu se stručně a na první pohled pře_
kvapivě vyjadřuje občansky' Vyhnul se sice
pojmu etika, přitom zakroužil kolem ní a dal
najevo, že mu vadí lhostejnost lidí k soudobé
společnosti.
TenorsaxoÍon odpovídá už svou polohou
mužskému hlasu. Podle mé zkušenosti nejvýznamnějšími individualitami tohoto nástroie

ta než partitur a koncertní síně. MůŽeme se

Potter'

však dohadovat: přicháeí,,to navíc" z vnitřního,
plodícíhosvěta akordu (uši nám přece prezen_

odvozených nahrávek (remixů) je nicotných
vedle originálu, tady je vztah mnohem uspokojivější. Legitimizuje se tak _ krom jiného -

metoda,'hudby vykorespondované"' neboť
poznámka na obalu říká: ,,Tito tři umělci se
nikdy nesetkali."
VINCENT PORGES

chris potter:
travelling meÍGies
Verve.

Tenorsaxofonistu Chrise Pottera (l970) osobně - na vlastní uši i oči - jsem zaŽil na koncertu vibrafonisty Mikea Mainieriho, a překvapil mne hlavně svou skromností. od jeho
čtyřletého angažmá ve skupině bebopového
trumpetisty Reda Rodneyho bylo zřejmé, že
umí rozvíjet stylistiku svých velkých předchůdců, včetně takových Mistrů, jakými byli
Lester Young, Coleman Hawkins, ale i Sonny
Rollins. Potter se totiž ve dvaadvaceti letech
vyrovnal s moderním mainstreamem a zamířil
k hudebně abstraktnějším možnostem volné

improvizace ve stupnicových řadách. Jeho

učitelem ve třídě skladby na Manhattan
School of Music byl renomovaný klavírista

Kenny Werner, s nímŽ později nahrál dramaticky napínavá dueta (Concord Jazz' 1996).
Téhožroku pro Concord nahrál disk Pure
s rytmikou Larry Goldings, Larry Grenadier
a Al Foster. Potter brzy prokázal, že (slovy
Karla Velebného) je univerzálním hráčem.
Vystupoval a nahrával s diametrálně různými

hudebníky. Byli to: James Moody' Ray
Brown, Steve Swallow, Jim Hall, Billy Hart,

Renee Rosnes, Dave Douglas, John ScoÍield.
Patřil k formacím: Mingus Big Band' Electric

Bebop Band Paula Motiana, Steely

Dan,

Dave Holland Band. Podle znamenitého alba
Gratitude (Verve, 2001), kde složil osobitou,

tedy tvůrčípoctu svým VzoÍům: John
coltrane (Pramen), Joe Henderson (Stín)'
Sonny Rollins (Slunečníkrál), Eddie Harris
(nebetyčný Měsíc), Wayne Shorter (Bájný)'

Michael Brecker/Joe Lovano (oči Duše)'
ornette Coleman (lidský Hlas)' Prokázal
nejen, že více než virtuózně ovládá altsaxo-

fon, klarinet, basklarinet, čínskouflétnu
a sopÍánsaxoÍon, ale na příkladu zažiiých
forem uplatňuje svým charakteristicky plno_
krevným tónem vlastní názory' Na nejnověj-

šímTravelIing Mercies, kromě jednoho

popěvku countrypopového barda Willieho

Na rozdíl od vzácně vystupujícíchLa Monte
Younga či Tonyho Conrada (také zástupců
Palestine tu a tam koncertuje.

s elektronikou, a Potter místy uplatnil multire-

Charlemagne

peÍpetua! joseph

v němž je zvuková rovina napjata?

Nelsona a spirituálu Children Go, jsou originální Potterovy skladby vykoumané iako
novodobé nadstandardy. Každá kompozice
je i zvukově různě odstíněna a barevně jinak

estetiky dlouhých tónů)

noěI akchoté!

lují statické vlnění jako čímdál většíchaos),
anebo přidaný zvuk reprezentuje prostředí,

Výsledek má atmosféru a Živost: mnoho

naklopena. Akustika

je zde

propojována

Chris

PETR ZVoNíČEK

Rectangle.

Jsou tu Fred Frith, Marc Ribot či Marc Ducret,
ale Noél Akchoté má z progresivních hráčů
na elektrickou kytaru nejblížke konceptualismu. občas se účastnÍpísňových projektů

i tehdy však jde nezřídka
o koncepty: viz poezie Edwarda Goreye zhu-

jako sideman'

debněná Maxem Naglem nebo nezapomenutelný ,,audiofilm" z pařížskéhonevěstince Au

Bordel

_ Souvenirs de Paris, vzniklý

popud producenta Stephana Wintera.

na

Charakterističtějšítvář Akchotéa však

dobře pojmenovává ohlas' který v jeho kýaře

slyšíkřiŽovatku vlivů Jima Halla i Johna
Cage: jinými slovy, citlivost k základnímu

zvuku ,,jazzové" kytary z šedesátých let se tu
křížís hledáním hudebního smyslu napříč

všemi myslitelnými hranicemi. Album Blen

(vydané u Winter & Winter a tedy u nás relativně dostupné) ho představilo jako stavitele
labyrintu, poutníka komplikovanými cestami,
Íragmentátora zvuku elektronikou. Novinka
Perpetual Joseph je logický protipól. Rovný'
nekonečný (,,perpetual") tón v|áčně a pozvol-

na mění barvu, přidávají se alikvóty, nenápadně se připojí dalšítón iniciovaný kytaristou''. PÍostorem tu plachtí jediný nepřetrŽitý
zvuk, charakterem jakýsi nesmělý vícehlas,
jehož znění je ovlivňováno na skunách kyta_
ry, vazbou k reproduktoru i jemnou prací
s eÍektovými procesory. Hlas nástroje nikdy

není příliš zběsilý' postupně se vystřídají

polohy poměrně běŽné pro elektrickou kytaru. Ale ten neustálý přechod, permanentní
vláčná proměna! Akchoté je bud' proklatě
nadaný, nebo je nahrávka výsledkem delšího
průzkumu, jak na to. Ze čtyř delšíchploch
jsou druhé dvě členěnější:obsahují volný rytmický tep, jakoby vypíchnutou amplitudu zvukoých vln. Radši poslouchám ty první, čistší
plochy: patří k hudbě' jež se otvírá pořád dál
(nemluvě o tom, že na každé reprosoustavě
zní jinak). Tuhle náladotvornou zvukovou
stěnu (spíštenkou zídku) pozvolných proměn
lze otevřeným povahám jen doporučit: stejně
jako Akchotéovo vydavatelství Rectangle,
dobře reprezentované na internetu. Předchozí alba jsou nesena zcela iinými koncepty.
PAVEL KLUSAK

the soft pink truthl
do you paÍty?
Soundslike.

Spoluprací a koncertováním s Bjórk zviditelněné sanÍranciské duo Matmos platí za neúnavné hledače nov1ich forem a prvoligové zvukové experimentátory. Jejich novátorskou
honbu vpřed však právě přerušilo uvolněné
mrknutí do zpětného zrcátka. Drew Daniel,
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polovina zmíněného dua, se totiž prostřednic-

fuím svého prvního sólového alba pod přezdív-

kou The Soft Pink Truth lehce nostalgicky

obrací do minulosti a po svém vstřebává prvky
stylů jako house, disco' electro či funk.
Nutkání nahlíŽet pod pokličky staršícha main-

streamovějších hrnečkůnevzešlo z jasného
nebe, neboť experimentální elektronika obecně se V poslední době iaksi lehce dáví vlastní
až možná přehnanou tendencí zacházet do
extrémůa stále větší počet umělců sahá po
rekreačnídroze v podobě odlehčenější a často
legrací prostoupené fuorby. V pseudopopových kusech se koupe zvláště prosluněná
Kalifornie, viz Kid 606 a jeho kolegové u značky Tigerbeat6 ' U Do You Parly? je znáI, Že
domovská nálada a do značnémíry propojená
elektronická komunita Danielovi posloužily
jako vděčnépodhoubí. Tracky na desce díky

pevným rytmům a smyčkovaným motivům
z velké části obstojí i na paÍketu a okoukanějšÍ
stavbou si v porovnání s dílky Matmos zajišťují
mnohem snazšípřístupnost. Nicméně, mluvit
o bezduchých tanečních retrokopiích není na
místě, protože Drew Daniel ony ,průhledné'

konstrukce (převážně house, v Big Booý
Bitches s nádechem 2stepu) podrobuie sVé
vyhlášené samplovací ekvilibristice a solí je
Íragmentovanými vokály (á la Akufen)' čímžje

pevně zasazuje do hudební přítomnosti. The
Soft Pink Truth lze tedy v podstatě chápat jako
svébytnou současnou reflexi na téma líbivá
tanečníhudba. V širšímpojetí pak i jako subjektivní cestu do historie elektronické hudby

azábavysníspojené. HYNEKDEDEclUs

saxofonistů:

mechanicky se pohybuie v durové a bluesové
pentatonice, občas k bluesově pětitónové stup-

nici ještě přidá obligátně další blue tón - zmenšenou kvintu. Z tohoto Íunk_free_melancholic-

kého disku se vymyká závěrečný popík Stng'
kteý Band věnoval památce Karen Carpenter.
Kýč je v Ječný' ie iv Zitný. PETR ZVoNlcEK

evan pařker' paul lytton!
collective calls (urbanl
(two microphines)

Psi Records.

evan pařkeř' geoÍge lewisl
from saxophone & trombone
Psi Records

evan paŤkeř!
B:ř-"J".",L:

Birdology / Dreýus / 2 HP.

bill carrothers:
the electric bill

Birdology / Dreýus / 2 HP.

a skladateli

Carrothersovi byly tři roky, když v roce 1967 zemřel
John Coltrane. o jeho hudbu se však začal za1ímat ď V polovině osmdesáých let, kdyŽ půso_
bil v rytmikách popůlnočníchsessionů V nevvyorských klubech Village Gate, Birdland, Knitting
Factory a Condon's. Seznam leaderů, které
doprovázel, je pestý: Joe Beck' Curtis Fuller,

Lee Konitz, Benny Wallace, Buddy DeFranco
a dokonce i Prince. Některým byl sidemanem
na iejich nahrávkách - Dave Douglas'. Moving
Portrait (DlVl), lra Sullivan: Áfrer Hours (GoJa,z),
Scott Colley: Subliminal (Criss Cross). Svého
rodáka a kamaráda z Minneapolisu, o dva roky

v

ovšem romantizující představu skladatele,
jemuž hotovou partituru diktuje do ucha múza,
Bůh či jaká vyššíinstance. Koreknější by jistě
z čisých' tu z trochu připravených improvizací,
ale zůstaňme na chvíli u Parkerova provokativ_
ního výroku. Lze]i totiž vést hudbou nějakou
dělícíčáru' je třeba ji vést mezi hudbou, která
improvizováním a cizelováním dospěla do finálního stavu, kodifikovaného notoým zápisem,
a tou ostatní. Je to rozdíl mezi hudbou opako-

Vatelnou a jedinečnou (to nemá být hodnotové,

ale čistě klasifikačnírozlišení). Parkera, jak

známo, vždy lákala spíšta druhá cesta, a ieho

agilní vydavatelsfuí Psi Records nyní v řadě ree-

dic i noqich nahrávek dokládá' jakých uýšin
dosáhl. Všimněme si, že Psi Records opakuje
jistou rozpornost v přístupu značek typu

Emanem, protože pojem zaznamenané, a tudÍž
reprodukovatelné improvizace, je poněkud rozporný. Na druhé straně je jasné, že smířit se

rozporností je mnohem snesitelnější než
představit si, že by hudba Parkera a jeho kolegů prostě vyletěla komínem, bez jakéhokoli
záznamu.

s

.

Blue Note) dokázal ochočit k obrazu svému,
carrothers elektrické klávesy používá jen obl igátně. okamžikem pravdy je hra saxofonisty
Michaela Lewise, kteý jako by šel ve stopách
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vých možností nástroje, myslím, že prostě

není dost dobře jÍt něiak radikálně za Parkera.
Nebo jen selhává moje představivost?

ském klubu Les instants chavirés (nahr.

1997). obsazení (saxoÍon, kontrabas, bicí) se
sice blížípředstavám o obsazení jazzového
tria, hudba samotná je však představám
o standardní produkci tria značně vzdálená'
ocenění zaslouží zvuková Vynalézavost, s níž
se hráčům místy daří vyloudit zvuk intenzity

a barevnosti menšího orchestru. BudiŽ řečeno, Že toto album ne|více trpí hrozbou monotónnosti; snad je to vina spíšÍaktu, že hráči
jsou tři, a reagují na sebe pomaleli a kompli
kovaněji než v přímém dialogu dvou nástrojů.
Casový posun mezi nahrávkami mnoho
napoví: Parker zůstává stejně neústupný jako
kdysi' míiejícítrendy ho prostě nezajímají.
obdobné zůstává i jeho pojetí improvizace:
jeho dominantním rysem ie horror vacui, přesvědčení,že ticho je méně zď1ímavé než
nepřeušovaný příval tónů. odtud parkerovské
štěstí: technika cirkulárního dechu, kdy

hudebník nemusí Vydat tichu ani chviliiku
potřebnou k nadechňutí. ToMÁŠ MARVAN

Íield record,"n.'

Touch.
"'3á,l3t7

počÍtače(koncertně skrze notebooky) a software' Tím, že na ni veřejně vsadi|i, ji zároveň
podpořili: kromě důvěry získali čelnílaptopisté
pevnější a širšíprostor k pokračování ve své
práci. Rakušan Christian Fennesz je pokládán
za ieden z pionýrů a pilířůscény: jeho invence

nehasne ani

telně ztuhlý Canothers. Ve standardech se sty-

2001

ba pětileté zkušenosti sólového Vystupování'

Před pár lety někteří vydavatelé, organizátoři

monkovském

šímihráči v Minneapolisu na jaře

Jisté míře opakování se naopak neubránil

a publicisté uvěřili v budoucnost nové ',neta_
neční"elektronické hudby, vznikající skrze

tématu off Minor je stewart úspěšnějšínež zna-

Zatímco jeho kolega Jacky Tenason elektriclqi
klavír na discích Á Paris... a Rendeanous (obé

zéžitek, prosý jakéhokoli pocitu nudy.

A konečně, jeden poměrně nedávný počin,
nahrávka živéhoimprovizování V montreuil-

že ta patří k esenci tvorby _ pomineme-li

Together úvodem Carrothers čtyřikrď škrtne ve
strunách klavíru, aby pak prokazal, Že bezpečně se doki2e pohybovat Ve vražedně pomalém
tempu. UmÍ totiž obratně gradovat napínavá'

mech.
''Elektrického Billď' nahrál Carrothers s mlad-

žímIvrzení, že z recenzovaných nahrávek
právě tato přináší nejsilnější posluchačský

hudba byla zkomponována improvizací, proto-

vizací". Trochu záhadné vyjádření' Každá

Stewartem a vlastní elektrický kvartet. V due-

lista Carrothers lépe uplatňu|e než ve su/ch
zaměnitelných skladbách. Stewart je Citlivec,
dýchající na bubny a činely v živoucíchpolyý-

s velmi odlišnými osobnostmi, stěží najde rovného), a to hlavně v tom, Že většinou opouští
běžný zvuk tÍombónu; přefukuje, klene dlouhé zvukové plochy, do tuby něco povídá. Při
všíošemetnosti takového hodnocení se odvá-

Vytknout. Pokud totiž jde o zkoumání zvuko-

tech, ve skladbě Arthura Schwartze A/one

V

zklidnění a odpočinek od městské VřaVy.
Lewis se zde Parkerovi dost přizpůsobuje
(zdá se, že v plastičnosti, s nížse doplňuje

Ve dvou bookletech ke su/m loni (znovu) vydaným albům Evan Parker prohlašuje, že hudba
na nich obsďená byla,,zkomponována impro-

Psi Records.

Evropě, kde vydal dueta se

dynamicky odstíněná sóla.

se jakž takž čitelný chaos metropole zvrhne
v industriální apokalypsu - inu, Londýn přece
jen není žádná provinčnídíra. Parker a Lytton
si nic neusnadňují' jejich improvizace je skutečně radikální a nepoužívá žádné berličky
v podobě útžkůmelodií, na nichž by se dalo
chvilku spl1ívat, a vlastně si tak odpočinout.
Deska From Saxophone & Trombone,
nahraná s Georgem Lewisem r' 1980, přináší

Parkerův sólový sopránsaxoÍonor47 projekt sx
of one, zaznamenaný téhoŽ roku. To je ale asi
to jediné' co lze této desce, natočenépo zhru-

mladšího hráče na bicí Billa stewarta, doprovázel na albech Telepathy a snide Remarks (obě
Blue Note)' Carrothers se lépe neŽ v N.Y. pro-

sazoval

ních tepen, přeplněných ulic, průmyslových

čtvrtí.občas' jako ve třetí ,,skladbě" Shaker,

evan parker, paul Iyrtton, barry guy:
at les instants chaviřés

bylo říct, že hudba na discích sestává tu

bill carrothers:
duets with bill stewařt

Americkému klavíristovi

stovek postcoltraneovských

Podtitu| CD Collective Cal/s, nahraného
v dubnu 1972 v Londýně, zní ,,improvizované
městské drama v osmi částech". Taková jednoznačná vodítka potřebuje interpretace
každéhudby' neřkuli té improvizované' má-li ji
Vztáhnout k nějakým reáliím. Do padesátiminutového zvukového příboje se tedy můžeme
ponořit s vědomím, že častý monotónní dusot
a zintenzivňování zvuku odkazují na jedinečný' hektický rytmus Velkoměsta' jeho doprav-

v době, kdy mnozí (Jim

o'Rourke, Jan Jelinek) hovoří o steÍeotypu
a únavě z technologie, na jqížmeze po pár
letech komunita narazila. Snad ale i Fennesz
si vybíra oddechot4i čas pro doladění budoucích taktik: pro londýnský Touch nyní připravil
ýběr z díla, nezařazeného na alba.
Na dnešní otázku ,,kam dál s laptopy?''

mnozí tvůrci odpovídají podobně: zapojují virtuální nástro| ,'do kontextu", čímžvšak svérázný
\47stup notebooku redukují na zvukovou barvu,
ornament či eÍekt' přispívajícířekněme v písni

nebo postjazzové skladbě

k

,,za1ímavému"

pozadí. Fennesz místo toho dál promýšlí čistou

podobu toho, s čímsi začal. Jedním ýsledkem
je spoluúčastna Íilmovém projektu Gustava
Deutsche Film ist 7-12: spolu s kolegy (Werner

Dafeldecker, Burkhard Stangl, Martin Siewert)
poprvé nabídl Fennesz svou hudbu jako filmovou, přičemŽ v logické, domyšlené pozici.
Deutschův film je totiž také radikálním přehodnocením dřÍvějšího materiálu: záběry z němých

filmů v tematických blocích tu nabízejíjakési
,,epické archívy"' dokumentující podoby magie,
vášně, scén s jídlem či ýskýu dopisů v rané
kinematograÍii. Moment remixu spolu s vědomím, že režisér aranžuje celou koláž dnes, do

vlastní ýpovědi'

je už podáním ruky

Fenneszovi a spol. Nemizí ovšem napínar4i
kontrast sto let staých zábérŮ a zcela nové
elektronické hudby: obojí je však shodně mimo
horizont paměti, hudbu ,,ještě neznáme", Íilmy
,,už neznáme''. Snímek, slučujícíoriginalitu
i zábavnost, se promÍtal v říjnu 2002 na jihlav-

ském Mezinárodním festivalu

dokumentu

a vyzněl jako velmi současný artefakt.

Dobrým dokumentem o Fenneszovu perspektivním myšleníjsou i Field Recordings _

jeho ,,osobní historie", obsahující příspěvky pro

kompilace, remixy (dvojí spolupráce

s

Ekkehardem Ehlersem) nebo nové verze
hudby pro Íilm B/ue Moon.Yýchozím bodem

sedmileté anabáze je lnstrumentj čtyřskladbové
EP z roku 1995. Raná fáze ovládnutí laptopu
byla specificky nesmělá: hudba tíhla k existujícím sýlům elektroniky, jedna plocha drŽí rovný
rychlý tranceoý rytmus, druhá zase dráždivě

zlámanou a synkopickou osu drum'n'bassu
a dubu. Jen maličko se tu předznamenává

podstatná možnost generativního softwareu:
žádný pravidelný rytmus přece není nevyhnutelný, místo něj laptopisté nabídli pružně
dýchající,,geometrii živého", členěníudálostí
v perpetuální vyváŽené nepravidelnosti.

Během let přibyly ve výrazu mikrozvuky,

Fennesz také nabyl rovnováhy v přiznávání

zdrojor4Ích zvuků, takže dnes můžezvuková

matérie jeho tvorby evokovat ste|nou měrou
rock, elektroniku, orchestrální pop i nic
z toho. Donedávna Fennesz ,,konceptuálně"
užíval|en samplovanou elektrickou kytaru:
platí to stále? Nebylo by se čemu divit, možnost proměny je značná. Někdy je hra na
kytaru i V modulovaném proudu zvuku docela
rozeznatelná: program ji uŽuž proměňuje,
přesto slyšímepůvodnídrnkání (úvodní

a závéreóné plochy Good Man a Codeine)

nebo rifi (Namewithnohorse).
Jako by maloval motivy ze starých pláten
a rovnou je nechával rozmýt a rozmáčet.
Fennesz ví o melodice a harmonii, vypouštíji

však do širéhoprostoru uvolnění všeho
druhu. Usmiřuje tón a šum, ukazuje přechod

jednoho v druhé: žije koneckonců ve světě,
kde tato symbióza permanentně probíhá.

V dobrém citu pro kompozici je vlastně konzervativní. A ještě jeden subjektivní) důvod
k sympatiím pro tuto novou hudbu: neváže se
k ní _ zatím _ žádný Životní styl, doporučené
oblečení, názory a slangové vyjádření obdivu.
Stojí sama o sobě (v Cesku až příliš sama),
nikdo nám ji nezprotivuje. PAVEL KLUSAK

..,,, p""oa,l3iÍf,ii
Mego.

Jako by si vídeňskévydavatelství Mego vzalo
k srdci pozornost, která se k němu celosvěto-

vě upřela po průlomu v laptopové hudbě: alba,
jež tu vychazejí, jsou čímdál pečlivěji ošetřená, label nepustí do světa jen tak něco. Nové
album Floriana Heckera (ročník'l975) je mnohem osobitější neŽ dvě staršíkolekce počÍta-

čově dekonstruovaného abmientu. Hecker se

zaostřil směrem k volné kompozici

ýrazných,

témbrově mohutných syntetických zvuků, ve
shodě s možnostmi computeru tu klouŽe ladění i vlnová charakteristika. Abstraktní volné
jízdy ma|í vždy jakýsi ústřední hlas a pozadí,
chutě pracují se stereem, vysoce technicistní
zvuky jsou hnány přes hory a doly. Bráno
měřÍtky konvenčního světa, je to orgiasticky
energická hudba, zářivě nedotčená světem
mimo elektronické obvody. obraz, kteý se mi
při jejím poslechu ne|častěji vrací: jako by
někdo 4Ívěvou vysával všechen zvuk světa'
Skladby nesou stejně destruované názvy
jako jsou samy(bsfýk 5, Protog-Eepp-FormaQuack)'. někdy se boj s materiálem rozvine
do delšího proudu (ď dvacet minut), ýečně
vyznívaiíkompozice kolem dvou minut. Lze
tušit, že se tu komponuje z ,,nalezeného

materiálu"' vzniknuvšího při improvizaci

a eXperimentování s technologií: juxtapozice,

do nichž Hecker staví střídmé i

překott-lé

pasáže, však mají vedle efektu i originalitu' Ze
se k nim nesnadno hledají referenční body'
naznačuje i autor: doprovodný booklet tvoří
po titulu už jen jednáct stran černi.
Mnozí z dnešních elektroniků tak či onak
dávají najevo váah ke skutečnémusvětu: pracují se samply reálného zvuku' nabízejí analogie s přírodou. Hecker je jejich antipodem.
Vlastní fikčnísvět bez přílišnýchanalogií s tím
našímbuduje pilně a s Vrstevnatou Íantazií.
o jeho díle jistě vypovídá i zpráva, Že letos
dokončíspolečný projekt s Yasunaem Tonem,
japonským Veteránem elektroniky, vynálezcem
scratchingu kompaktním diskem' loňským
vÍtězem Ars Electronica a členem hnutí Fluxus.
P.S.: Pozor, nezaměňovat Rakušana Floriana

Heckera s Němcem Maxmilianem Heckerem'
kteý vydává u Kitty-Yo elektronický pop: ten
druhý, na rozdíl od prvního, podepisuje svou
hudbu jménem i příjmením. PAVEL KLUSAK

V době od 21 . do 25.3. 03
bude v Praze pobyívat mistr hry
na japonskou bambusovou flétnu šakuhači
školy Kinko ryú,
ýznamný Žák Goro Yamaguchiho,
uměIecký ředitel
Gendai Hogaku Festivalu ve Fukuoce
www.fghf.jp,
autor nejdůleŽitějšíknihy o šakuhači
V

angličtině

fihe Shakuhachi a manual for learnig)

BHšÓel
etc.

Pro zájemce o hru na šakuhaěi
povede 23.a24.3. mezi 10:00 až14:00 intenzivnívíkendoý kurz

v Kulturně-inÍormačním centru Česko-japonské společnosti, Na Můstku 8, Praha 1.

Jeho přednáška

,,A

i'li{x:;'ajť}i.;*!:':l':-l51:' f{

Symphony in a Single Tone - The Aesthetics of Shakuhachi Music"

se uskutečnív pondělí 24.3. v 1 5:00 _ 16:30
v Ústavu pro hudební Vědu FF UK, Nám. J. Palacha 2, P1 , č. 4o5'
Christopher Yohmei Blasdel vystoupí V konceftním recitálu
z tradičních a soudobých skladeb pro šakuhači
V evang. kostele U Salvátora, Salvátorská 1, P1 v pondělí, 24.3.03 ve 20:00'
JakohostveskladbáchShikanoTonealnsidelheCirclevystoupíVlastislavMatoušek'
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yuko nexus6: l::li
journal de tokyo:;i

joni mitchelll travelogue

SonoreRecords.i:,?"'3ií]?3:.""fl

přípisem vše doporučuje Dietrich Fischer-Dieskau. Tyto Výlety do ,,vážna'' nepatřívají

Nonesuch.

í:[,ilL'f

''lYTti::".l,fi

k nejsilnějším položkám katalogu Lea Records.

-

":?'Jff
zády' Netuctóvá'
Existuje Íilm Pohádka pohádek, toto jeiXÍoniókým orchestrem za
nahrávka nahrávek. V úvodu slyšíme ženský'||ivlastně nežánrová orchestrace důstojně

hlas čístúryvek z prózy. Po pár větách cvak- 1]liiobstojí vedle Herbieho Hancocka či Waynea
ne mechanika kazetového magnetofonu, ]i:i Shortera. Mitchellová vydala prohlášení, že
pásek se slyšitelně převine, zní fragmenty};i: končístyky se showbyznysem: snad tedy
zaznamenaného hlasu, už proměněného i:lli: poslední původníalbum?
médiem: zahuhlaného, kolísajícího... :::::i
Je to expozice k denÍkovéfuůrčíkoliáži auto-:,:il::

dětství.
Casem přibrala ke své l47bavě laptop, i dnes:::'i::
však o své metamediální tvorbě tvrdí: ,,Toto
rky, která si

s

mat maneÍi třio!

kazetami hraje od

Íor consequence

Leo Records.
neníjen disk, je to i kazeta." Franck Stofer, šéf::1',:1
francouzského labelu Sonore a autor encyklo- i::li Další z řady nahrávek houslisty a violisty, jenŽ
pedie Japanese lndependent Music ji identifi- bezpochyby sto|í za pozornost: sdílípřístup
kuje jako součást generace, kterou pozname-;;*svého otce, saxoÍonisty Joea Maneriho,
nala světová r4istava V osace Expo 1970. obří ::X a pohybuje se suverénně v mikroladění. V triu
akce nabídla prostory ovládané technologií na:::li:se konÍrontuje se zkušenou jazzovou rytmivšechny způsoby: vizi optimistické, uživatelsky ]Xi] kou Randyho Petersona a Eda Schullera,
snadné budoucnosti, úsvit věku automatů,]:::ianiž by _ ijako autor _ slevil z vlastních
kteý přinese šťastnějšíŽivot. (Jednou z méně ^ r4ichodisek.
praktických instalací byla i Stockhausenem i3ii
zařízená koncertní síň, m nožstvím reprod u ktojob karma:
rů umisťujícízvuk v prostoru.) Yuko Nexus6 1{|
98 Mhz to extinction
byla tehdy holčička: technologie se během let 1;
jejího dospívání dostavila spousta, štěstí '
Malachit.
a vyřešených prolémůuŽ míň. Japonci, říkají*::
Stofer a Yuko, dnes namnoze žijíve stínu:iiii: Polské ambientní duo ve Íormátu pěkně
vzpamatovávání z tohoto překvapení.
1!}]vypraveného třípalcového minidisku předstaTokijský deník stojí mezi sound artem:*lvuje třiadvacetiminutovou skladbu v tradičním
a hudbou. Je souborem etud, nápadníkem,;|}!|duchu barevného a melodického minimalisplochářem: krátké demonstrace přístupů spo-}}}mu. Pomalé motivy, obroušené hrany a podjuje citlivě Ženský dotyk. Zásadně tu koexistu-;|} řízení experimentů atmosÍéře mohou evokoje zvuk nahrávky a zvuk média (mechanis-||$ivat poučenílegendárními Nocturnal
mus magnetoÍonu, charakteristika pásku), i}ii Emissions, na nařčeníz epigonství je však
někdy se přidává ještě zvuk prostředí, v němž.{iJob Karma příliš svá. A chytlavá. 98 Mhz..'
se manipulace odehrává. Struktura deníko-i*ilvyšlo v číslovanémnákladu 121 kusů a rozhřích. E-mail:
vých poznámek je zachována, stejně jako hodně stojí za

intimní potřeba osobních záznamŮ: přes::::::jobkarma@wp.pl.
všechnu tvůrčípráci je na konci znát, žej}i
nemá být zcela překryt moment autenticky|$l
přineseného materiálu. Tím se stávají terénní] '
nahrávky, text z knihy, fráze z magnetofonové 1{

učebnice angličtiny (Linguaphone) , éum
a slova z gramofonu (Phonographe)' ŽiváiX

slide & udu:
o pÍíbehoch'snoch a zvukoch
Slnko Records.

-

hudba, kolem které prochází nahráVající auto- i|} Clenové skupiny Dlhé diely Martin Zajko
rka. Plocha Avec Hose naslouchá akustické 3:* a lgor Sabo se na svém debutu rovným dí|em
skupině Hose stejně pozorně jako okolním představují iako multiinstrumentalisté, zpěvázvukům: snad na ty zabouchávané dveře taky:iiiL ci (bluesově zastřený Sabo a mnohem barevněkdo hrál. Uplatní se testovací sinusoidy, :i::i: nějšíZajko), skladatelé a textaři' opět slyšíme
nahrávka deštivénoci s projíždějícími
auty, tradičníslnkovská východiska (jazz, blues,
detailně snímaná mechanika kazeťáku evoku-:iiiifolk' ursínyovské reminiscence), opět v kvalitje přechod bicích.
iiiiii|ním provedení, z jiného úhlu a zcela originálYuko Nexus6 naslouchá světu, nejméně ně. Tak svébytný přístup k tradičnímÍormám
stejnou měrou naslouchá médiímzáznamu.ll;ili]vCechách zkrálka nikdo nemá.
zajímá 1i, co má před mikrofonem, ate ještě:xll
víc, co zůstalo zazáznamovou hlavou. Napětíliliii:
podobné fotografovu: v temné komoře vystu_ {i
tibor szemzó: south oÍ no nořth
pují kontury a konečně se ukáŽe, co to tam _$$
Leo Records.
před objektivem _ vlastně bylo. S takovou x:::
metodou je fuůrce především svědkem: Není;'*Mad'arský konceptualista je u nás dobře
to osamělost? DřÍv se člověk setka| s tím, že si }}|známý: vyšlo mu album na značce TomK,
někdo k natáčenídesky přivedl kamarády: '-'-vystoupil na Maratonu nové hudby, televize
Yuko Nexus6 přivedla kazelák, budík, gramo-' vysílala cyklus Forgácsových koláŽí-esejů
fon a ledničku'
illl:lSoukromé Mad'arsko se Szemzóovou hudS médiem magnetofonové kazety aktuálně . bou. Přepracovaná filmová hudba k dokupracujíAki onda či Maja Ratkje (viz recenzeiiil'mentu o dnešníchdětech z Kosova nese
v HV 1/2003)' nabízíse i odkaz k Yasunau:ll;lprvky ambientu, etnické hudby, elektroniky,
Toneovi, pracujícímu celoŽivotně s textem _ '' nechybějí konkrétní hlasy. Szemzóův osmý
a jeho převody do jiných kódů. Existují však lj:i:disk u Lea obsahuje i Íilmovou ukázku'
specifická poučení,která nám přináší přítelky- iiX
ně kazet Yuko Nexus6. Namátkou: To' co}!::
joachim gies:
nám připadá jako začátek, můžebýt konec,::i:|

něco,
že je to refrén.::lii

prostředek nebo celek' opakujeme-li

vytváříme podezření,

riIke anthology

I

Leo Records.

opakujeme-li to příliš rychle za sebou, vývá-iiX
říme podezření, že jsou to bubny. Podej prst: !i! Rilkovy texty (poezie, Zápisky Malta Lauridse
kdo čeká celou ruku, není buddhista.'$,}Brigga) pro saxoÍon (autor), mezzosoprán (Ute
Neposlouchej, co se mělo nahrát, poslou-l::{Dóring) a třochu elektronické manipulace
chej, co se nahrálo. LepšídiKafon v.hrsti nei}}s nimi. Jakoby avantgarda, zároveň příliš
studio na střeše.
ALFRED T|CHY ]:l* mnoho konvenčního operního zpěvu: přestoŽe
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bip-hop geneřation vol. 6

Bip-Hop.
V minulém číslejsme psali o zástupcích BipHop, Scannerovi a Tonnem. Kompilace představuie dalšíelektronické dekonstruktivisty:

duo Angel (Schneider TM a llpo Váisánen

z Íinských Pan Sonic), duo Alejandra & Aeron

(známé téžjako Lucky Kitchen) či montrealské trio Battery operated. Téměř vše podnět-

né, dobrým překvapením starý

známý
Scanner: vrátil se k vlastní dávné metodě
cupování a rytmizování nahrávek lidské řeči'

tony buck:
self Gontained underwateÍ
breathing appaÍatus
TES

/

Vitamin.

Čtyřicetiminutové sólo na bicí člena australských The Necks, známého i z Íestivalu
Alternativa. Autor píšeo snaze najít aktivitu,
která by v čase portrétovala nehybnost,

o touze po vyváženosti mezi hrou na bicí
a ztišením,klidem. Dlouholetá erudice a vlast-

ní svět evidentní na první zaposlouchání:

tenhle Buck umí přesýpat hrách tak, že hned
myslíte na Shakespeara, Kandinského,
Kubricka.

sylvain chauveau!

un autÍe décembre
Fat Cat.

Střídmý klavírista cituje

Bressonovy
Poznámky o kinematografu: ,,Ujisti se, žes
dosáhl všeho, čeho se dalo dosáhnout skrze
nehybnost a klid." Je ale konvenčněnjší'
k melancholickým melodiím míchá elektronic-

ký praskot, melodicky ani zvukově nevkládá

do díla tolik nového, aby si mohl psát do

presskitu poukazy na Debussyho se Satiem.
Ve Francii pý extrémně populární, dřív hvězda několika kapel, kytarista a zpěvák. Nu,
jedině tak.

ex eu!'""s""ť"tl'ť"i
Západní Evropu zajímá postkomunistický
blok: rakouská kompilace coby příznak.
Poněkud překotná dramaturgie: kosovské

lidové písně jako intermezza mezi avantgardou, madarštíimprovizátoři spolu s čtvrttónoVým trumpetistou Franzem Hautzingerem
(The Abstract Monarchy Trio), elektronický
noise Blank Disc, nijak převratný pětičlenný
The Theremin orchestra z Ruska. Balkánské
skupiny jistě nadšeny společným označením
země původu YU. Nejsme si jisti uŽitečností
této promotion aktivity.

řenata rychlá' ivan kral:
erotická řevue
BMG Czech Republic.

Nijak zlý nápad: oživit texty ze svébytných
sborníků ze třicátých let, připomenutých
reprinty z Torstu; do skandální tiskoviny ano-

nymně přispívali V+W či Nezval. Ale nedo-

myšleno proč (k vzrušeníto není, k provokaci
už dnes taky ne), a tak se soft-erotická filmová hudba lvana Krale ani deklamace herečky
a barmanky Rychlé nedotknou uvolněné,
hravé fantazie bizarního originálu.
(Připravili Pavel Klusák, Petr Ferenc)
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Michivo KEIKO

záznam besedy ze ďne 20.I.2003
Nahrazuje Vám plně okolí Liberce japonské hory?

T.

Jájsem vyrostla kousek od moře v rovině' takže jeto
pro mě úplně jiné prostředí. Ale ráda se na hory
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profesoři

:

t::ta:;ta::tt:railrl:till

učili výslovnost' takže jsem
Ale

byla

měla jsem obrovskou trému, když
jsem dělala první roli - Terinku (Jakobín) a bylajsem
jediná cizinka v obsazení.

připravená.

Máte nějalcý svůj umělecký sen kromě Jenůfy?

Karel z Hradce
Příjemnou práci s režisérema dirigentem, když
budeme mít stejný tázor rn věc. Na konkrétníroli
toliknezáIeží.

koukám, je to hezké.
Můžeteprozradit - jak se vyrovnáváte se steskem

Prozradíte něco ze svého soukromí _ máte

nesýskalo a nestýská. Asi proto, že děIám to, co mě

zpivám u klavíru - takže sestra má teď strach...
Jste na jevišti raději uměleclry naHčená? Lída
Nemám ráda líčeni,ale raději ho podstoupím, abych

po domově? Nebo se Vám díky třeba pracovnímu
vytíženínestýská? Ludka
Já jsem hrozná dceruška - mně se nikdy po Japonsku
baví.

Už si Vás získalo nějaké typické českéjídlo?

Radek

Smažený sý

s

pivem.

Jak se kloubí japonské tradice a nylry s Vaší

profesí pěvkyně evropské opery? K.
U nás se musí ukazovat, že máme úctu k lidem, u Vás
se to nedělá, tak .jsem st ta začátku připadala jako
šašek- kyvadlo, když jsem se ukláněla. Lidé z toho
měli legraci a já si připadala hloupě, protoŽe jsem
přeci jen chtěIa ukázat tu úctu. Ale jinak jsou lidské
vztahy všude asi stejné.

Role

v

češtině?

česlrých operách máte nastudované v

Anol Na začátku, při studiu' jsem dělala česky
písňovécykly (Dvořák, Martinů...)' při tom mě

sourozence?

Mám mladšíSestru - já zpívala v dětském sboru,
sestra šla na konkurz a tevzaliji. od té doby nesnáší
zpěv. Jeji tříle|ý syn vydržel dvě hodiny sledovat, jak

na jevišti tevypadala tolik jako Japonka, aby to
diváky tolik nerušilo, když hraju ''nejaponskou'' roli.
Trochu rušit budu vždycky, to se nedá nic dělat. Jen v
Liu (Turandot) a Madame Butterfly líčitnepotřebuji'
Překvapujete ráda své okolí? Případně čím...Eva

z Brna

Ráda. Maličkostmi - stojím vedle ztámého azavolám
mu na mobil. Něco takového.

Co byste doporučila čechům,aby na

sobě

změnili? Václav ze Střešovic
Přemýšlím, přemýšlím... To není lehké. Vím, Že
každý člověk je jiný, ale mám poctt, že stále máte
obavu' kdo vedle Vás stojí.

