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hisvoice.cz

YáŽení čtenáři,
máte před sebou patnácté vydání časopisu
s hlavičkou HIs VOICE. Tváří tohoto čísia
je Frank London: skladatel a tumpetísta
pŤekačujícísvou hudbou hranice Žanru,
národností ivymání. Naproti tomu
Milan KníŽák' kteý ie znám především
jako výtvatník a současný ředitel Národní
gďerie, dokázal překročit (někdy spíše
setřít) hranice mezi uměním hudebním
a vftvarnfm. Pokud jsem minule na tomto
místě sliboval vyrovnání podílu hudby
,váŽIé" a ,,rreYážÍ:ré",nevím, na kterou
misku vah článek o něm zařadit. BudiŽ to
důkazem prostupnosti jahýchkoliv hraníc.
Těší nás, že se mezi autory tohoto čís1a
obievuje také iméno Karla Theina, čerstvého nositele ceny F' X. Šaoy.ten vám nabi
zí svui pohled na BeethovenovyVariace na
Diabelliho vďčík, ovšem v podobě, kterou
jim nově dď Uti Caine _ také ieden
z těch, kdo e1egantně pÍecházejí hraniční
čary v hudbě.
Jaro je obdobím kulminujícíkoncertní
aktivity a občas těŽkého rozhodování,
kterému koncertu dát přednost. Kromě
domácího dění, o němŽ vás informujeme
v koncertní pÍÍloze, se chystá řada festi
valů v Evropě. Na ty nejzajímavějšíse
snaŽíme upozornit v našem internetovém
glosáři a z někteých vám |istě přineseme

zptávy.

A pokud se nebudete moci rozhodnout
pro Žádný hudební plogram' můŽete si
třeba sednout v parku pod kvetoucí šeřík
a čístsí HIS VOICE.
Přeji Vám příjemné čtenía hezké jaro.

Hudební média vychrlila stovky článků

o názorech hudebníkůna válku v lráku, ale

sama se většinou ni|ak razantně neangažo-

vala. Překvapením proto je, že zrovna

deska má dejme tomu dvanáct skladeb.
Pomalu končíta dvanáctá a Vy se zvedáte,

komerčníhudební stanice VIVA a VIVA P|us
nahradily svá obvyklá loga na obrazovkách
mírovým symbolem. Propagují také akci
,,mlčeníza mír", při níždiváci minutu teleÍonují na speciální linky a anýšený poplatek za

že půjdete kompakt Wmout. A pak BANG|
Kde se Vzala, tu se vzala, je tu třináctá
píseň. Každý druhý hudebník zařadil na

nějaké své album skrytý bonusoý snímek.
Server Stylus Magazine zveřejnil průvodce
skrytými skladbami. Na populární hudbu
lze pohlížet z nejrůznějšíchpohledů..'

hovor putuie na humanitární účely.

Z jiného konce to vzali Dennis publishing, kteří poslali vo|ákům ze Zálivu tisíce
výtisků hudebního magazínu Blender
a jiných tiskovin ze své stáje.

Í Mladickou

k nedotknutelnému
Aphex Twinovi. Vlastní však i druhou tvář.
Svým pravým |ménem Keith Fullerton
Whitman se totiž podepsal pod neméně
vysloužil přirovnání

kladně hodnocenou sbírku podmanivých

Eislera) o Vztahu mezi uměním a propaganskutečně podivuhodné, co ta hra

dou.

ambientních kompozic s

',Je

k tomu, aby mě

Mnohokrát děkuji."'

následovali.

)í Politiky se také ýká článek z The New York
Times SÚ7rlng a Stew oÍ Politics, History &
Music. lnspirací pro úvahu o souvislostech
1nezi hudbou a politikou byly tři koncerty

svému slovanskému alter-egu a téžděsivému názvu vlastního labelu přišel' se rozpovídal v interview pro velice aktivní, novou
nekomerční hudbou zabývď1ící se server
PitchÍork.

XVyžene{i vás všechno to nechutně kvetoucí, pučící,zelenajícía vonící na romantický
výlet do šedi evropských velkoměst, proč
cestu nespojit s nějakým tím neobyčejným
hudebním zážitkem?

Budapešť hostí 2. a 3. května čtvrh/ ročník
festivalu X_Peripheria, kde svůj um představí
mimo jiné čtenářům HlS Voice dobře známá
Tujiko Noriko, její,,megokolegové" Fuckhead,

Ceské filharmonie v Carnegie Hall s pro-

gramem Music and Dictatorship: Russia
Under Stalin. ,,otázka není, jestli by se

mnichovští Funkstórung, superuskupení

umění a politika měly míchal: VŽdy tomu tak

bylo... Zásadní problém ie, zdali zde má
místo i symÍonická hudba. Ashkenazyho
provedení vyvolává smíšenéreakce.

(Večerník Praha) nebo Hokejová Libuše
(Euro).

XJistě si pamatujete na naše "cageovské

ěíslo'' (6/2002). Johnu Cageovi se věnuje
i obsáhlý text Joea Panznera Crises oÍ
Authenticity napsaný pro Stylus Magazine.
Článek o úctyhodnédélce téměř dvaceti
normostran se věnuje problematické interpretaci cageova díla. V závěru se dostává

naprostého absolutoria Petru Kotíkovi.
Kotík je dle Panznera mistrem V tom' jak
dosáhnout rovnováhy mezi spontánností
(pro orchestr značně rizjkové) a věrohodným
dojmem spontánnosti. Ze by ''third level"?

,,Zaměstnaný mozek zní jako nervózní
kočka, která vyluzuje neměnné, hluboké
předení promíchané několika zaskřípáními
o vysoké frekvenci." Tímto komplikovaným

opisem se autoři časopisu Wired snažili
popsat záŽitky z akce nazvané Hudba

v tónině EEG' jeŽ proběhla v rámci Cyborg
Echoes Deconcert V Torontu. organizátoři
se pomocí množsfuí senzorů pokusili zjistit,
jakou ,,hudbu" produkuje mozek. K disposici jsou i zvukové ukéuky z tohoto zajímavého experimentu.

Broetzmann-Pliakas-Wertmueller, Radioactive
Man a digitálnífreak Alec Empire.
Pokud se ovšem před ugroÍinským pro-

"

čtánek NY Times je jedním z mála momentů, kdy do zahraničípronikne zprál1a, iež
nějak souvisí s hudebním děním v Cesku.
V nedávné době však nastal ještě jeden
takový moment. Hned několik médií přetisklo materiál agentury Reuters o tom, že
Národní divadlo připravuie operu Nagano,
zaěátek legendy (zmiňoval se o ní i šéÍ
opery ND Jiří Nekvasil v hlavním rozhovoru
minulého číslaHlS Voice). Na tuto zprávu
můžete narazit v angličtině, španělštině

názvem

Playthroughs (u Kranky). O tom, jak ke

dokáže s některými lidmi udělat. Nechci
ovšem přeceňovat, co můŽe umění zmoci.
Avšak nedávno jsme při diskusi s publikem
narazili na ělověka, který řekl: 'Mě ta hra
motivovala natolik, že příštítýden půjdu na
protiválečnou demonstraci a své přátele

Vyzvu

energií hýřící americký elektronik

Hrvatski si díky svému loňskému divokému
albu Swarm And Dither (vyšlo u Planet Mu)

lrácký konÍlikt znovu otevřel otázku, jakou
roli hraje v hudbě politika. Sůddeutsche
Zeitung přinesly interview s Michaelem
Grossem(Gross zrekonstruoval hudbu ke
hře Die Mutter známého agitátora Hanse

i srbštině. lnformace samozřejmě proběhla
i českými médii' která se vyŽívala v ironických titulcích jako Kdo zazpÍvá Dominátora?

2tHts votcE

XZnéne to. Přinesete si domů nové album
a vložítejej do přehrávače. Při poslechu si
pročítáteobal' takže moc dobře víte, že

k měkké řeči
románské, přibalte plavky a mezi 12. a 14.
červnem nasávejte nový sound na barcelonském Sonaru. V letošnímmenu nechybí
Bjórk' Aphex Twin, Gilles Peterson,
Ladytron, Doseone, Jaga Jazzist, Pole,
Akufen ani Matthew Herbeň a přestože festivalu někdo ustřihl jednu noc, o poučnou
zábavu nouze jistě nebude.
středím raději přikloníte

X

John Cale podepsal nahrávací smlouvu
s EMl (jeho poslední alba vycházela na

Rykodisku). Už v květnu vyjde jeho bezejmenné EP pěti elektronických písní,album
následuje na podzim. V květnu také vycháuí
Sedition and Alchemy, Caleova biograÍie
od Tima Mitchella.
X Frankfurtslo/ label Between the Lines, kteý
přemosťuje evropslo/ jaz- s post-iazzem pro_
gresivní Ameriky, si uŽívá radosti i staÍosti
společnosti, která patří pod Íinančnískupinu

Deutsche structured Finance. Po rozpačité
pauze Ve vydáváníjsou tu nové tituly: kontrabasista John Lindberg: Rumination upon lves
and Gottschalk (hrají i trumpetista Baikida
caÍrol a bubenice Susie lbarra, vesměs
z New Yorku) a Andreas Willers Íeaturing
Paul Bley: ln The North. Spolu s kýaristickým
obievem z Německa tu hraie i pozounista
Yves Robert, čerstl47 protagonista alba
u ECM - což někteří z nás i dnes berou jako
doporučení.

I Američtíhudební publicisté připravili jednomu vydavatelství horké chvilky' Label XL
Recordings dělal údajně vše pro to, aby se
nahrávky z nového alba skupiny White

Stripes ,,Elephant" nedostaly předčasně na
internet. Firma pečlivě hlídala kaŽdou

promo kopii, Velmi se ostýchala posílat
jakoukoli z nich do zámoří, a dokonce
vydala propagaění uýlisky pouze na vinylu,
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jen aby práci nenechavcům co nejvíce

zprotivila. Všechna bezpečnostníopatřenÍ
selhala a ,,sloni" se rychle začali množit.
Label byl nakonec nucen urychlit Vydání
alba' aby ztráty snížil.Udajně vše nasvědčuje tomu, že o únik materiálu se postaral
právě jeden z těch amerických novinářů,

kterým

se desku podařilo od

Recordings vyzískat.

XL

X Dubnov1i The Wire přinesl rozsáhlou komentovanou diskografii hudby tvůrců spojených
s avantgardním hnutím Fluxus. Je zqímavé,

Tl

nechal se slyšet pro deník The New York
Times. Adams pohlíŽína jména předcho_
zích vítézŮ a diví se, kde je John Cage,

X "Myslím, že hudba i v1Ítvarné umění jsou

obdobná vyjádření mé osobnosti. Nikdy
jsem si nebyl jistý' jak jedno podněcuje
druhé. Není v tom žádnépraktické VyuŽití,
když umíte obě. Chci říct' že když kreslím,
nesnažímse odpovídat na hudební nápady. Ale často si říkám, že obě by bylo radi_
kálně odlišné, kdybych obě neovládal."
Sam Prekop z kapely The Sea and Cake
se v rozhovoru pro Delusions oÍ Adequacy
věnuje kromě své záliby v hudbě a malbě
i fotografování pro label Thrill Jockey, rozebírá chyby předminulého alba a nastiňuje
směr, kterým se možná vydá to budoucí.

Časopis BillboaÍd představil nový design

svt/ch stránek. Raritní je, že se jedná o jeho
prvnítotální přeměnu od roku 1996, což je ve
světě internetu neskutečně dlouhá doba. Po
devÍti měsícíchod úmrtí bývalého šéfredaktora Timothyho Whitea byl konečně jmenován

jeho nástupce. stane se jím Keith Girard,
bývalý editor ýdeníku lnvestment NeWs.

Nouý' web konečně po několikaměsíčních

průtazíchzveřejnil i The Wire. očekávání
však zůstala nesplněna' V rubrice ,,news"
jsou novinky staré více než měsíc, coŽ je
dost, měřeno internetovým časem. Třetí
výměna kabátu * avšak bez výraznějších
obsahových změn - nastala u britského
časopisu NME, jenŽ oslavil jedenapadesáté
narozeniny.

X Skladatel John Adams získal za svou kom-

pozici On the Transmigration of Souls

Pulitzerovu cenu a očividně neví, jestli je to
pocta, nebo diskvalifikace. ,,Mezi hudební-

ky, jež znám, ztratila Pulitzerova cena za
hudbu hodně ze své prestiže, kterou si
stále držína poli literatury a žurnalistiky,"

olatunji se Velmi zaslouŽil o podporu africké hudby v Americe. V roce 1967 za pomo-

ci Johna Coltranea otevřel The olatunji

center for AÍrican Culture. Zesnul 6. dubna
ve věku 76 let.

a skladatel Dave Douglas

X Svou činnost ukončil |eden z předních ame-

XTrumpetista

Campbell Jr.,od nichž zatím nemáme Žád-

Maťa. Jiří
Peňás, Týden, 24' 3. 2003: ,,Sebrané dílo

KaliŤornie.

jediné moŽné v1ichodisko' jak ospravedlnit
své jméno V nedůstoiném seznamu:
,,MoŽná se věci daly do pohybu."

z časů,kdy měl Milan Knížák pravdu."

ných vinylů Broken Music. Texty Knížákovy

skupiny Akual, edičně připravené J. Riedlem

z

Zemřel Babatunde olatunji' nigerijský
bubeník' kterého proslavilo především
album Drums of Passion z roku 1959.

Reich, Phillip Glass, Meredith Monk nebo
Laurie Anderson. Adams nakonec nalezl

a M. Machovcem, právě vydal

,,Íluxusovské", zato je vedle Nam June Paika,

Joe Jonese či Yasunaa Tonea v seznamu
i ,,Milan Knizak" a jeho hudba destruova-

X Dalšísmutná zpráva přišla

Morton Feldman, Conlow Nancarrow, Steve

oslavil 24. března čýřicátiny. o den později
v newyorském klubu Jazz Standard zahájil
šestidenní Íestival, během nějž si tenhle
postmoderní hráč mnoha kontextů zahrál
s deseti sqimi kapelami - od Tiny Bell Tria
a smyčcot4ich Parallel Worlds až k septetu
z aktuálnÍho alba Freak ln. Na programu
nebyla Masada (ta je přece jen autorskou
sférou Johna Zorna), zato se objevili Alley'

že žádné z alb Yoko ono není bráno jako

X

Ho

trio trumpetistů: DD, Baikida Caroll,'Roy
nou nahráVku.

XDne 7' března vyšla biografie Gyórgye

Ligetiho z pera Richarda Steinitze, příspě-

rických |abelů pro n(N)ovou hudbu CRl

(Composers Recordings lncorporated).

Fungoval od roku 1954 a má na svědomí
třeba nejkompletněiší nahrávky Harryho
Partche. Až se dořeší některé právnické formální úkony, katalog CRl převezme neziskové vydavatelství New World Records' Ti
se zavázali, že všechny tituly CRl zůstanou
i nadále dostupné.

X zakladatel legendárního newyorského centra Knitting Factory Michael Dort odcházíze
společnosti, kterou před šestnácti lety
zakládal ",, Hod láte j eště stále otevřít poboč-

ný klub ve střední Evropě?" ptal se ho

vek ke skladateloým osmdesátinám' Kniha

Pavel Klusák vloni v jeho kanceláři. ,,Určitě.
Jen nevím kdy a kde. Možná v Berlíně, uvažujeme i o Praze..-'' Uvahy, jeŽ jsou už
passé? Dorf v současnosti odchází zakládaI

obsahuje rozsáhlé původní rozhovory
a dotýká se prý všeho od dospívání
V rumunské židovskékomunitě aŽ po
Ligetiovu sebereflexi svého díla psaného po
útěku z Mad'arska v roce 1956.
Poté, co v Sony Classical opustili myšlenku dokončit Ligetiho Complete Edition, pře-

Vzal aktivitu Teldec edicí nazvanou jednoduše Ligeti Project. Venku je uŽ třetí album
série Cello concedo / Clocks And Clouds /
Violin Concerto / Síppal, Dobbal, Nágyhegeduvel. Pro nás je to z bláta do louže:
Sony u nás svou klasiku distribuují, Warneři
svůj Teldec jen velmi ýběrově.

Í Glosář bude bohuŽel bohatý na

úmrlí, zániky, odchody a rozpady. Paul Haines, básník, fuůrce Videoartu a souputník treejazzové
scény, zemřel po srdeční příhodě v kanadském ontariu. Hainese známe hlavně jako
spolupracovníka Carly Bley (libreto pro její
Escalator over the Hill), spolupracoval však
i s Curlew či Kipem Hanrahanem. Jako zvukař je podepsaný na albech Alberta Aylera
a steva Lacyho. Haines je také tvůrce videí
s hudbou Evana Parkera, Dereka Baileyho,
Roberta Wyatta a Roswella Rudda.

X Dlouholetý vydavatel časopisu Downbeat
Jack Maher zemřel ve věku 78 let. Casopis

přebíral v roce 1968 po svém otci a vrhl se

do zásadních změn, jimiž se pokoušel
z Downbeatu udělat zásadní hudební periodikum. S jeho nástupem například padly
i dosavadní obavy dáVat na titulnÍ stránku
černošskéhudebníky.

nové umělecké centrum na spodním
Manhattanu.

X

Blixa Bargeld opustil skupinu The Bad
Seeds, jeŽ doprovází Nicka Cavea. V tisko
vém prohlášení uvedl, že v pozadí jeho
odchodu nejsou Žádné personální spory.
''Prostě u mě uzrál pocit, Že nastala ta spráV-

ná doba, kdy se mám soustředit na jiné
tvůrčíoblasti," uvedl Bargeld. Bude se tak
moci více věnovat Ťilmu, divadle a samozřejmě skupině Einstúrzende Neubauten.
X Poslední dobou to tak vychazí, že závěrečná

glosa patří nějaké obzvláštní lahůdce'
Tentokrát ji obstarala agentura AFP, kdyŽ
přinesla zprávu, že jistá španělská firma
sestrojila program, který rozpozná, jestli se
z nějaké písně stane komerčně úspěšnýhit.
oproti žir4im vyhledávačům talentů má pracovat s neomylnou přesností. Program byl
zahlcen třemi a půl miliony písní,aby si nalezl nějaký ,,gen ziskovosti". Norah Jones prý
tipoval na superhvězdu měsíce před

|ejí

úspěšnousklizní na letošních Grammy.
Zdáse, že zbÝ1vájen vymyslet |eště jeden
software, který bude písně skládat, a další;
jenž si na ně sám bude psát recenze. Jistě
I
se natom pracuje.

Hrs volcE/
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jsme se, Že je to cikánská píseň, která aŽ
později dostala text v iidiš' Lidé prostě
poznají dobrou me1odii a předávají si ji. To
je koneckonců vidět i dnes. KdyŽ se objeví
hit, lidé si k němu vymýšlejítexty ve svém
jazyce.

,,NáIodnost" repertoáru je vůbec kompli-

kovaný problém, zvláště

ve

uýchodní

Evropě. Mnoho chasidských písníz této
části Evropy vznik1o z cikánských nebo
iiných neŽidovských melodií. A naopak
z někteých chasidských nápěvů se staly
cikánské taneční písně.

KdyŽ pátráme po tradičníchpísních,
naráŽíme na problém, Že větŠinaevropských Zidů ze starších generací ie mrtvá.
KdyŽ tedy někdo h1edá ve vesnicích, kde
býva1a Židovská komunita, musí najít
někoho ze starých romských hudebníků
a ptát se: ,,KdyŽ jste hrá1i na Židovských
oslavách, co chtě1i slyšet?" oni s1 to
mohou pamatovat' většina Židů nepřeŽila

válku.
Podobnosti mezi cikánskou a Židovskou

hudbou mají silné sociologické důvody.

V obou komunitách fungovali

profesionální

hudebníci, kteří htáli jak pro své vlastní
lidi' tak pro jiné komunity v dané oblasti.
Cikánský muzikant tedy musel hrát třeba
slovenskou hudbu, Židovskou hudbu, coko-

lív si lidé pŤá1i. Stejně tak Židovský muzikant.

l

přeci jen jiné místo než v Židovské.

Rozdíl je asi v přístupu k náboŽenství.

Romové nejsou komunita určená náboŽen-

stvím. Někteří jsou křesťané, někteří jsou
mus1imové, podle toho, jaké náboŽenství
převládá tam, kde Žijí. Naopak Ž1dovská
komunlta je určena pŤedevšímnáboŽenstvím. Je Zde tedy ob1ast hudby, která je
více spjatá s náboŽenstvím. To jsou nígunim' jakési náboŽenské písně beze slov.
Naproti tomu k]ezmer je více světská záleŽitost. Ačkoliv v judaismu to nelze striktně
oddělovat, protože jádrem víry je, Že coko-

liv' jakákoiiv činnost má být chápána jako
posvátná.

s

vo!c

E

Jste studovaný hudebník, sám skládáte, pohybujete se v nejrůznějšíchžánrech. Jak to ovlivňuje váš přístup k tradíčníhudbě?

Nejsem tak studovaný jak si moŽná
ofuáŽíve věcech,
které si ani neuvědomuji. osobně mám
rád hudbu, která ie v nejrůznějšímohledu
mys1íte. Ne|spíš se to ale

divná. Mám rád disonantní hudbu, ale

nikdy jsem se nesetkai s lidovým hudební
kem, ktenl'by si vědomě libovalv disonanci toho dtuhu, jakou uŽívali skladatelé

dvacátého století. Je to ovšem relativní
a z r'Ůzné perspektivy se můŽou zdát diso-

nantní nebo naopak libozvučné různé
věci. V srbské dechové hudbě jsem našel
1eden hezký pŤíkiad. Doprovodná sekce
orchestru hraje durové akordy, zatímco
melodie ie jasně mo11ová. Efekt ie dostí...
hysteÍický. Já to slyšímjako disonanci,
zaIímco jim to připadá zcela normální. A1e

na druhé straně, pokud oni budou hrát

píseň v F a já do toho začnu hrát ve Fis,
okamŽitě jim to bude připadat špatně
a zarazí mě. Mě to a1e baví, mám rád disonance' a ploto ve své hudbě pouŽívám
postupy' které by tradiční hudebníci nikdy
nepouŽili. občas mě pochopitelně také
baví hrát zce1a jednoduše.

I

Ale v romské komunitě má hudba
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Skladba, která uzavírá album

Brotherhood of Brass, není uvedena
na obďu a teprve po dlouhém pátrání
jsem
bookletu objevil název

v

Meshuge mtx

a jméno remixéra -

Socďled. Kdo to je?

Je to... Mys1ím, Že nechtěl, abych pro-

zradil jeho skutečnéjméno. }e to Zid

z Montrealu, kteý miluje Židovskou hudbu
a zároveí hip hop a house. Je skvěIé, Že
oběma těmto oblastem, které jsou jinak

dosti vzdálené, rczumí. Díky tomu umí
vytvoŤit moderní tanečnírytmy' které

k Židovské hudbě sedí. V případě tohoto

Íemixu měl poměrně těŽkou práci' protoŽe
jsme nenahrávali nástroje do jednotlivých
stop a on muse1 dělat rcmix z hotové smÍ
chané nahrávky. Před časem spolupracoval

také s Davidem Krakauerem (býva1ý kiaÉ
netista The Klezmatics, recenzi jeho desky,
na níŽ je zmíněná spolupráce zachycena,
najdete v HIS VOICE 1/2003).

l

V posledních letech se židovská hudba
těšívelké oblibě na celém světě. Co za
tím podle vás je?

Žldovská hudba zní mnoha lidem exoticky a myslím, Že v 1idské povaze je zakódovaná touha po exotichl'ch věcech. Ale to
se net]íká jen Evropanů nebo Američanů.
Ztovna dnes jsem četl článek, Že kdesi na
středním Východě byl objeven archiv staých fotografií. V tom archivu se našly fotografie beduínůpózujících v kostýmech
a s velbloudy z překliŽky. TŤeba v Libanonu

existovalo celé hnutí, které propagova1o

pohled na vlastní kulturu skrze tento exotismus; jako na něco cizího a pohádkové-

ho. Lidé tedy exotismus milují. Já

sám

mám k oríentalismům _ tak tomu říkám

-

smíšenývztah. Je to ale lidský instinkt,

touŽit po něčem jiném. Chceme

|iné

chutě, jiné batvy. KdyŽ byla objevena nová
koření, by1a to revoluce. Sů1 se vyvaŽovala
zlatem. Problém je, Že lidé chtějí pokaŽdé
jinou exotiku. Loni to byla Kuba, letos
něco jiného.

T

19961

: CD s reaÚzacískladby n!

Jedním z cí1ůtohoto č1ánku ie a1espoň
zčásti přib1íŽit KníŽiákolu diskografii. Problém
s úp1ným lryčtem se objeluje v oblasti destru-

ované hudby - často jde o utaiená vydání
v rcŽii zaltaničních gďerií, tj. institucí, které
nejsou napojeny na sítě hudebního trhu.
Zmiňme se nyní a1espoň o některých ďbech.

Pnní destruovanou desku KníŽak qldď pod

hlavičkou společenství Aktua1 ]ako samizdatovy multip1e v roce 19ó5 stá1a i0 Kčs
a

nikdo si ji prý nekoupi1.
Z těchto (a da1ších) desekby1o v roce1979

v

ltá1ii sestaveno albtm Broken MusÍc

(Mu1th1p1a Records), které pozděii bez autoro-

va vědomí na CD vydala chicagská firma

Amphere (nedatováno). obě vydání shodně
obsahují pět kompozic (očísl.1 5) se stopáŽí
od 3 do 12 minut. otiginální vydání na LP
nemám k dispozlci, pří1oha CD, přestoŽe
pěkně vypravená, nemá bohuŽe1 sleeve-note

a obsahuje pouze anglic$Í překlad textu

Destruovaná hudba, patÍlturu Fantázie, folofotografíi
Knížáka ze zkušebny skupiny Aktual. Tedy
Žádné 1nformace ke skladbám samotným
(pod1e sdělení M. K. by1 pouŽit ieden gramofon, s nímŽ manipuloval on sám. NejdelŠí
Composítion 1 je, zdá se, sestavena z fiagmentů desek poskládaných k sobě jako dilky
pizry. Praskání iepených přechodů se (samozřejmě s občasn1ími nepřesnostmi) odehrává
v rytmu' mísý se jednotlivé dráŽky - patrně
dílcy wswě lepidla wace|í a skladba dostává
k1idně|ší' minimallstich,i ráz. Ko1em šesté
minuty je přechod z monotónního opakování
do dalšípolohy tak markantní, Že je docela
dobře moŽné, Že zde někdo hnul přenoskou,
aby se motiv neopakova1 donekonečna.
PŤibliŽně mezi B. a 10. minutou je deska přehrávana rychlostí 45 rpm, pak se zase wátí do
klidnějších33. Jak se skladba blíŽíke konci,
údery se zrychltljÍ, aŽ splynou v h1uk. Da1ší
tÍoilce skladeb, jak se zdá, těŽí z podobného
principu. Composition 2 je však sestavena
tak, aby údery spojů pouŽ1|ých desek netvoŤi1y rytmus, číslo3 těžízbeatowch a popoýh
nahrávek, čtvttá kompozice se zdá b,ýt poušIěna z vÍce gamofonů. Závěrečná Compo'
sition 5 nenÍ slepencem, a1e jediným ďbem
s obroušen1ím povrchem - |ehla se tu potuluje' jak se jíz|hí,zazn zde i mluvené s1ovo.

grafie destruovaných desek
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Kazeta Destroyed Music obsahuje steinou

nahrávku a by1a k ní prodávána malá zIatá
destruovaná deska. Sborník o destruované
hudbě s KníŽákovi'm obalem a CD nahranýn Arditti Ouartetem je ieště větší záhadou.
Rok vydání, qldavate1e ani obsah nahrávky
se mi nepodďilo zjistit, o exlstenci pub1íkace
vím jen díky rozhovoru v knize textů skupi

nyAktuď.
:::,.,1::.,1:

::,

:'1, ll':,.:,:.. l-,

Koncem rclr:l t967 by1 KníŽák poŽádán
několika mladšími muzikaný z Marianslcých
Láaru o spo1upráci v rodícíse beatové skupi
ně. Skupině chyběl bubeník, zpěvák a repeÍtoár, nebot hráčská úroveň adeptů beatové
s1ály opravdu nestá]a za řeč. KníŽiák z Ptahy
povo1ď svého příte1e a zkušeného bubeníka
Jana Mariu Macha a v průběhu čtyŤlet pro
skupinu napsal více neŽ padesát písní.Po
několika změnách názvu soubor přijď |méno
Aktuď a k tomu, aby se stď po|mem, mu staČi

lopouhých osm uystoupení.
Cástečně dí1cy hráČské nezkušenosti větši-

ny členů,čáStečně kvů1íjin1ím hudebním
záměrům zce1a dominujícího KníŽáka se
zvuk skupiny v prvním období existence

(19óBJ beatu nepodoba1 ani v nejmenším.

V písníchbyly pouŽívány nejtliznějšízdroje
hluku

(bare1y, pískání zesi1ovačů, motocykl),
nástroje byly záměrně ov1ádiány 1ailcy' rytmus

byl neměnný deklamovaný/zpívaný text byl

postaven

na

opakování vftazných trází

(1egendární Mílýu tebe a Lenina). Rockové
nástroje se většinou drŽely |ednoduchých

doprovodných figur, častéby1y citace (,,vy1etěla holubička ze skáIy" v Gl gl gl, nebo zcela
,,přejatá" Prznění národních písní),koncerty
byly ozvláštněny pÍVry happeningu - hudebníci hráli v sukních, na pódiu by1o štípáno
dřevo, sá1em pojtž.děl motocykl atd.
KdyŽ v letech 1969-70 KníŽak (později i ].
M' Mach) pobýlvď v USA, napsď tam několik
písní, jejichŽ stavba je členitějšía zvuk více
rockoqi přestoŽe opět dosti netÍadiční..4ť
High Noon se například skládá z opakovaného tónu C, v Shoeshine For Free má zpěv
jiný rytmus neŽ doprovod atd.
Po KníŽakově (a Machově) náwatu skupi
na obnovi]a činnost. Aktuď by1 posilen několika zručnýn-ni hudebnflql (trumpetista ArnoŠt

Pšajdl, baskytarista Josef Slavil< ,,Pěnkava" aj.J

a načal svoji nejzajímavějšíetapu.

V té se

objevuií alespoň náznaky KníŽiíkova vysněného,,divokého, barevného, disharmonického"
otchestru, Pšajdlova trubka a zhusta pouŽívané tradičníbicí hudbu směřuií až k dechovce
(lochod Aktuátů, ŽÍvot je boj, MÍtujte }iŽní
Cechý. Na druhou stranu však dochází ke
ztišení a ukáznění, některé skladby nejsou
tolik útočné,objevuje se smutek a něha.
Nejmarkantnějšími přík1ady jsou Jak by to
bylo boŽskýs fléŮrou a Zvony a sboror4i utopic1gÍ hymnus Město Aktuálů jen s akusilckou kytarou.
PoíŽe se zkušebnou, vybavením a začínajícínormďizací donuti1y Aktuď rezigtovat na
většinu hudebních nástrojů. Zkoušelo se pod
šlým nebem, nové skladby byly sborově reci

továny do papírových megafonů. Jakýmsi

vywcho1ením byla Skladba pro bicí a mnoho
ječícíchdtrigentů, v níŽ se, aŽ na sporadické
údery a závěrečné ječení, jen gestikulova1o.
Předzvěstí této závěteČné etapy moh1y být
nás1edující dvě skladby: Vyslanci z kosmu -

sborová recitace s duněním bubnů a

So$

v ruŽ je pískanítitu1ního sigrrálu doprovázeno
puštěným kohoutkem. obě dvě jsou sice
zvukově dosti intenzivní, osÚlich hran raného repertoiáru však zdaleka nedosahují.
Koncerty Aktualu mnohdy konči1y nedohrány, u publika budi1y spíšezáporné rcak-

ce, avšak roie, kterou skupina v kontextu
českéalternativní hudby sehráia, je dnes
nezpochybnite1ná. Díky dvěma lystoupením s Plastic People (2ó. 9.1970 v Suché
u Nejdku a 26. 2. 1971 v praŽském Music
F Clubu) se o KníŽákově skupině dozvědě1

rodícíse praŽs1o/ underground a by1 fasci
nován. Pod vlivem Aktualu začali P1astic
Peop1e uvaŽovat o češtlně v textech
a Mi1an H1avsa s Pavlem ZajíčkemzaIoŽili

DG 307. Sám KníŽák se však Života českého undergroundového spo1ečenství,ke kterému mě] mnoho qihrad, pŤí1lšneúčastni1.
o jeho důvodech nej1épe vypovídá dvojice
dopisů z roku 1975 - jeden z n1ch je adresovaný ]vanu Jirousovi, druhý ,,Všem, co
znají okuh kolem Jirouse a také mne" (in:
Bez důvodu). Verš jedné Z post-aktuá1ních
písní,,Ať Žiie Ado1f Jitous, prezident podzemí" ie také dosti výnr1uvný.

Po Aktuďu se zachovaly tÍi mukové záznamy, všechny zpozdru faze skupiny. Pnrním

z

nich je hodlnová nahrávka praŽského
vystoupení před P1astic People (čtrnáct skla
deb), druhým, rovněž z roku 1971, třináctiminutová nahrávka ze zktŠebny(čtyři sklad
by)' třetím čtrnáctiminutová nafuávka z roku
1972 (čBrŤisk1adby). Záznam, ktery na kaze

tách svého samizdatového vydavatelství

S.TC.V pod názvem Atentát na kulturušíŤtI
Petr Cibulka, obsahu|e č$Ťisk1adby z pr:vního a ce1ý dtuhý záznam. Jedná se o záv&eČnou část de1ší|ro pásku, kteriÍ jeho majitel, d1e
sleeve-note, pŤemaza1 a1bem Status ouo.
Z této skutečnosti soudím, Že by se moh1o
jednat o fragment pásku, kteý KníŽak posí1ď

Johnu Lennonovi a Yoko ono, s nimiŽ se
poznal během svého amerického pobytu.
odeny se nedočka1 a, jak říká v rozhovoru
s Jaros1avem Ried1em (Písně kape1y Aktua1),
domnívá se, Že zásilka ani nepŤekočila hrani

ce Ceskoslovenska.

Ried1em připravené 1etošní CD se opět
nuzyvá Atentát na kulturu a obsahuje devatenáct písní:ce1ý první a druhý ntkoý záznam a píseň Město Aktuálůze zéunatnlrÍetsho. ostatní skladby z tohoto záznamu jsou
v lepší zvukové kvďitě obsaŽeny nazáznarnu
prvním nebo druhém. Strhující praŽskou

nahrávku zahajuje ŤÍznýPochod Aktuálů,

nás1edující Vana rumu Stoií na skřípiání houslí
za kobylkou, kytary a bicí nástro|e va1ivým

rytmem podma1ovávají potze zpěv. Ten se

třikát opakuje a

ce1á

píseň tak získává atmo

sféru na hranicl minima1ístického rocku

a chaoticlolch hluků. Mantrická Krysy táhnou

do boje stojí na jednoduchém rytmu, sboro-

vém skandování ústŤedníhos1oganu a fďešném pískání flétny. Podobnou stavbu má
Koks, pouze flétna ie nahrazena divokou
a dýchavičnou foukací harmonikou. V obou
skladbách je zélrJadním rytmiclcfoi nástrojem
Machův vozembouch. Nejs1avněiší píseň
Aktuďu - Atentát na kulturu je fizným rockoufm opusem, kteý ie na začátku i koncl orámován všeobecnou improvizací, pŤi níŽ
mohou hudebníci ýuzovat |akékoli zvulcy
na coko1i a jakkoli dlouho. Přítomná verze

ovšem iiž

po pěti

minutách končí

KníŽákovi?rn autoÍitativním skandováním:
,,Dost! Dost! Dost!" Fuck'em ie zaloŽená na

dlouhých tónech pod jednotliv1Írni verši slok,

kŤičenýrefién je doprovázen jen několika
údery v rytmu titulní ftáze. ZávěreČnou písní
ptaŽského koncertu by1o Vyznání, hluková
stěna s něžně eroticiolm textem.
..:
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V sedmdesát'fch a osmdesát1ích letech

se

KnÍžák zabyval tvorbou tzv. architektonické

hudby. S1o o pokus převést plostorová tělesa
do notového zápisu a naopak. KníŽak stanovil tŤíoýsystém, v němŽ jedna osa představovďa výšku tónu, druhá délku a třetí hlasitost.
Pomocí tohoto systému je moŽné zobtazoval
jednoduché útvary (dvoj nebo trojrozměrné vzhledem k subjektivnosti osy lryjadřující h1a
sitost) zvukem a naopak - a1espoň rámcově
převádět zvuk na geometrii. Pomocí výpočtů
pak KníŽak lrytváře1 monotónně vibrující zvu

kové stěny, prostory bariéry atd. Pozděii

k odvozování |ednotliých skladeb
matematic1q7ch vzorců nebo naopak
k zápisu skladeb matematic1qím VZotCem.
Nahrávky těchto pokusů k dispozici nejsou,
protoŽe autorovy výzkumy pÝ ještě zdďeka
nejsou dokončeny. Jediný kát1cý text Hudba
jako architektura - se opět nalézáv pub1ikaci
Nový ráj.
KdyŽ se KníŽakovy happeningy v sedmdesáých letech změn1ly v tZV. procesy pro
mys1, jeho hudební uvaŽování se ubíralo
trlmŽ směrem. V dtuhé polovlně let sedmdesáých proto začal pracovat s hudbou tušenou. ,,Hudbu 1ze tušit Všude", píšev textu
Hudba tušená, myšlená (1978, n: Novy táj).
dospěl

z

'o

čemkoliv můŽeme přemýš1et iako

o hudbě. (...) ]ato notace lze pouŽít starou
botu, obraz, myš1enku, duhu, pohyb ruky,
mihotání hvězd (...)'" Trochu se tu, zdá se,
jedná o hru na asociace, trochu o připomenu-

tí jednoho z nejzákladněiších hudebních
vichodísek: uvědomění si vlastní, intlmní
muzikáLnosti, z ntž, se vše ostatní odví|í.

V

sedmdesáých a osmdesáých letech

však vznikaly i skladby- d1e autoror'lich slov
,,tradiční v základní formě, nepouŽÍvajícípřekvapivych záznamů', nelybočujícíz toho, co
běŽně oznaČu1eme s1ovem hudba. Přesto se
domnívám, Že nejsou tradlční. Po poznání
mezních moŽností uŽ není moŽný návrat."
fTradičníkompozice, in: Novy rái).

ŽeIbohtl, informací a nahrávek vztahtljí-

cích se k této kapito1e je málo. Informace
o vydání dvou skladeb - Traditional Suite
a Bossa Nova Suite - najdete v diskografii.
Pokud je mi známo, v česhých zemích vyšla
snad pouze nahrávka Kofroňovy realizace
konceptu n/ (permutace pěti tónů: C - CIs
D DIs E) na CD přiloŽeném ke knize
Grafické partítury a koncepý.
......
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V roce 1991 o sobě KníŽák dává vědět

mimo jiné dvoja1bem obřad hořícímysli.

Překvapení je o to větší, Že se jedná o kolekci

popoých písnív konzervativním aranŽmá.

KníŽák je pnf psa1 s myšlenkou ,,ch1tŤejší1io
šlágru" pro konkrétní popové interprety (Petr
Spá1ený Micha1 Tučný atd.), kteří o tom
zprvu nevěděli a posiéze nabídku odmítli.
KdyŽ své písně přehrávď na k1avír ve Vioie,
byl osloven Zdeňkem Ry|ířem, skladby natočii v jeho studiu Condor a nazpíval siím.

obsazení alba se s postupem času stává
čímdál většípikantéríí,je totlŽ plné událostmi zaskočených popových sekerníků,kteří se
počátkem minulé dekády teprve rozkoukáva1i a získávďi pŤechodně ZtÍacenou orientacl.
Kytary Společně s $tířem obsluhuje ota

Petřina, baskytaru třímá

Ladis1av

Chva1kovs1gÍ (ex o1ympic)' bubnuje

Rychta (později

V.

Koubek

a

Martln
spo1.,

Cechomor). Dá1e byly přítomné smyčce, cimbálovka, dechovka a mnoŽství doprovodných
vokďistů, mezi nimi KníŽakova Žena Marie
a ještě neznámá Lucie Bí1á. Většinu skladeb
aranŽovď RytÍŤůvhudební režiséra klávesista
Vašek VaŠák, po dvou pak Jan Neckái dvě
vzpomínky na Aktua1 pak KníŽák siám. StěŽí
tlvěŤiÍ, že se nejedna1o o sarkasticky happening. Na druhou stranu je album opravdu
hitové a profesionďně zahtané.
Vzh1edem k tomu, Že celé a1bum má
téměř devadesát minut, obsahuje ieho CD
yerue o čtyŤipísně méně. \ětšina sk1adeb se
nese v klidnějším duchu, o to 1épe vyznějí
všechny neobvyklosti a žertky. Zivé násÚoje
a syntezátory jsou Zastoupeny rovn1ím dí1em,
rytrnus je často tvoŤen akordy Ldavíru. Ze
sóloých nástrojů je nejčastěji Zastoupena
Petřinova kytara. Nedlouhá sóla sice nejsou
nijak invenční, měklý, většinou hďený a tro"

Hrs vorcE/
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Zatím isem se vyhýbal KníŽákovu zpěvu
a textům. Myslím, Že vhodná doba nastala
nyní, neŽ se pustíme do druhého z ieho písňotých ab Navrhuju krysy.
V dobách Aktualu byl KníŽák burcujícím
a provokujícÍm oslovovatelem, jehoŽ texty
kombinovďy provokaci, utopické sny konce
šedesáých let a imperativy volaiící po uvědomění si důstoiných stránek lidské existence.

Černý humor pochopitelně

nechybí.

Provokace se často odehrávďa na poli mani
pulace s atributy reiílného sociďismu (Mesiáš
Bolševik, Děti bolševizmu, Milýu tebe
a Lenina) nebo na poli ,,slušnou společností
chu bublarý zvuk iim však dodává příjemnou
atrnosféru. Uvodní A kde je Búh je zatryslená
bez rytmichých nástrojů, jejíŽ náladu občas

narušuje lehce ordinérníbezeslovný vokál
LucÍe Bílé.Ať zíje přátelstvíje (podobně jako
na CD vynechaná Padám) nepŤfliš zdařil,im
rockem a ze všeho neivíce pfipomÍná PtaŽshý

v'ýběr

i

s,,čokovsh.Ími" koncovkami.
Ctveřice Modrej svět, NěŽný trpaslílg Voníš
a BohuzelŤtoÍí|akési ďbum uvnitř ďba - mají

společnou zádumčivou náladu, volné tempo,
dominujícíklavír a představu|í jedno z neisilnějších míst celé kolekce. Sarkastická Mozek
s tře d ně ve lký pŤ ekv apí mnoŽstvím atanžér
slcých zvratů - od smyčcovéhoúvodu přes
bďadiclcý sřed aŽ k rockovému závěru _ a pfitom neztlatí nic ze své konzistence. Dvojice
Ien tichem přeŽíváma Šedivej pesvybočuje

jemným odklonem k blues - první z nich
v lehké' šantánové formě se saxofonem,
druhá - a pro mě vrchol celého ďba - je přes
pouŽití syntezátoru téměř Waitsovská. První
část kolekce uzavírá remake písně Aktualu
Iak by to bylo boŽský-tentokát bez fléten,
jen se zpěvem a zuonky. Následující Děti bol-

zavrhovaných témat" (,,Miluju Hirošimu

a Nagasaki, bylo tam teplo a wětlo v tu chví1i...'' - Atomoý houby, ,,Chtěl bych mít vanu

rumu a atomovou pumu..." - Vana rumu,

,,Inteligenci je třeba zabít, probuďte pátera
Koniáše..." - Atentát na kulturu). Samoúčelné
provokace vulgarismy se nedočkiáme' figuruií
vŽdy v kombinaci s jíným sdělením (,,Dostat
přes drŽku v hospodě, pfistihnout svoji lásku
kofit péro jinýnu' spáchat sebewaŽdu trifenidylem, to všechno je horší, neŽ válka..." Mrdej a neválč|. Knížákova utopie se mnohdy nese v touze po lidské pospolitosti a Vytvoření ideálních podmínek pro vzájemné porozumění (,,Bude město Aktuálů, budem tam
Žít spolu, každej den na východ slunce vypucujem srdce..." - Město Aktuáltj).
KníŽákovy texty plo Aktuď se mimochodem obieviý v propagačním pořadu Česko-

v 70. letech
natočen jako reakce na ploces s Plastic
slovenské telewze, který byl

People, a byly zde vydávány za díla Hlavsova
souboru' Název pořadu? Atentát na kulturu.

Dvacet

let po

rozpadu Aktualu

se

KníŽakovy texý pochopitelně změnily. Jejich

šeňzmu, nově zhudebněný text Aktuďu, isou
říznou dechovkou s budovatelsky odhodlaným muŽsk1Írn sborem. Záhrobní lovesong AŽ
budeŠstoletásvoii hutnou atmosféru zakJádá
na kontÍastu mezi skočnrfm doprovodem

oslovovatelství zcela nezmizelo, bylo však
doplněno intimně"lyrickými, sebereflexivni
mi, pohádkovfmi a biblichi?rni motivy. Verše,
které by v dobách marienbadské úderlcy
zněly banálně, nyní KníŽák přednáší křehčím'procítěnějšímhlasem a nebojí se bďan-

klavírem
a pochmumém textu poetikou bÍzkém práci
Karla Davida pro Dunaj. V písni Na náměstí

covat na hranici kýče (,,Zahďen v kabátu, |du
propít vejplatu, nakonec v šedivej rozplynu se
mrak..." - Sedivej pes,,,Voníš oblohou, vůní

s

veselou flétnou, houslemi

a

doproviízí KníŽákův zpěv pouze sbor bďancu-

jícíchmezi klasickými harmoniemi a svéráznýrn voicebandem. Po ní, ve své poslední
čtvrtině' ďbum začÍná ztrácet tah. Písně jsou
občas chtěně pestré - kŤečovité,melodie
nepřÍliš chytlavé. Vymyká se jen několík písní:
heligonková Divný kytice s vlaŽným pot1eskem při fďešném konci, kabaretní Kdo to pře

Čkáa cimbálovka s akordeonem Jak šel Evot

dál. Závět alba však jeho korouhev opět
nedá. Petřín je dneska nemodemíje brilantně shozeným katapultovským rádoby-hardrockem s dechovkoqím závěrem, poslední
Banaliý volně plynoucím vyznánÍm, jehoŽ
případnou banalitu Knížák na závěr shodí
ýkřikem. ,,Kořte se mi, jsem génius."
Zhácený zámanAtentátu na kulturu z praž-

ského vystoupení Aktuďu je spíše zbytečnou
pŤipomínkou minulého, odlišného wůrčího
pole.

'10/Hrs vorcE

bláhovou..." - Voní$. V pohádkoých hrách
Knížakpersonifikuje své pociý (NěŽný trpaslík), hraje si nezávazně s nfmy (,,rudá kočka,
z bIáta vločka, tancovačka, pivní břečka,
v kapse křečka, ze snů vlečka, kdo to přečká?" - Kdo to přečkQ a sýlizuje se do nejrůznějšíchpostav (kabaretní vyvolávač
v právě zmíněné písni' člen lumpenproletari
áfu v Jak ŠelŽivot dáI). Blblické motivy se

nesou především ve znamení paraÍráze

(ryberpunkový Noý zákon) a tvorby asociací
odvíjeiícíchse od známých rčenía obraď.
A jalý je KníŽak zpěvák? Hlasem a lozsahem niiak závratný, čehoŽ si je velmi dobře
vědom, a pÍoto se snaŽí působit spíšeýazem a ptožitkem. Většinou se mu daří,
u autorského podání je nakonec autentícita

mnohdy cennější, neŽ bezchybný vykon.
občas však padá do vypiaých poloh, které
odhďují drobné logopedické vady. Vzhledem

k tomu, že dává přednost obsahu před rytmem, ie občas problematické i jeho fuázováni.

V ryčnéprodukci Aktualu se tyto vady ztráce|y, na obřadu hořící myslibyly díky bohatému doprovodu kryty sice méně, ale stále
dostatečně, ahum Navrhuju krysyje odhďuje
nejzřetelněii. Je totiŽ zvttkově nejúspoměiší.
-"

t,,

""
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Nawhuju krysy vntirJa rck
po obřadu hořícímysli na své vydání však
čekala až do zimy loňského roku, kdy se jí
uialo vydavatelství Anne Records a Jaroslav
Nahrávka

Riedel.

od

a/ůia

pestrého dvojalba se odlišuje jak

textově - je mnohem méně hravá - tak
hudebně. Na Živé hudebníky totiŽ nebyl
dostatek fÍnančníchprostředků, ploto byla
celá nahrávka pořízena na dva syntezátory
obsluhované KníŽákem a Vašiákem. Kromě

zmíněných dvou protagonistu zde ještě zpívá
Marie KníŽaková a \ěra Spinarová.
Syntezátorové palty isou spíšedecentním
doprovodem zpěvu a znějí naprosto současně. Mísý svým zvukem evoku|í smyčce,
cemballo nebo sboq většinou však tvoří jen
pruzračnépředivo bzučivých motivků. Vše se

zdá

býn"

hratelné živě, prázdný efekt zde

nemá místo. Samostatné instrumentální plochy se objevují pove ve formě krátkých předeher, písně jsou krátké a zcela se podvolují
potřebiím texfu. V této křehké síti bďancu|ící

KníŽákův hlas je mnohem více
',odhalen",
takŽe se v něm najde mnohem více lapsů.
Jemně ponuré atmosféře alba to však příliš

neubliŽuie.
NejsilněišÍmi místy ďba jsou ta, kde ie text
naprosto (aŽ monotónně) rytrnický a Knížákův hlas se potkává s hlasem některé ze zpěvaček (/e Škoda spát a Dívka s vlasy smutnýmÍ jak svět). Y p'*i z nich se o klenuý refIén postará Spinarová, v druhém zasněně
pološeptiíKníŽakova manŽelka. Z niálady ďba
vybočuje a capella písei Noý zákon se sboroufrn refrénem a pokémonovsky zkeslenou
recitací ve slokách a záv&ečný popěvek Do

víka nekopat sebeironicky reflektujícÍ
KníŽákovu společenskou rolí let devadesáých (,,To si lidi oddechnou, aŽ mě hlínou

zasypou..."). PřestoŽe na první poslech méně
atraktivní neŽ pÍedcháze|ící dvojaibum, má
tato deska mnohem kompaktrější atmosféru
a textově se wací do vážněišíchpoioh.

Dvěma z Ynížákoých hudebních reahzací přisuzuji mezinárodní ýznam a povaŽu|i
je za průkopnické: destruovanou hudbu

a tvorbu skupiny Aktuď. Práce s gramofony
dnes zažíváboom iak v kruzích spotřební
taneční hudby (DJs) tak v sofistikovanější

práci experimentálních tvůrcůprogresivní

elektroniky - Christian Marclay, Phílip Jeck
atd. Aktual srnfm pouŽíváním nehudebních
zdrojů zvuku sice vycházel z tendencí nové
hudby (|imŽ předcházeli futuristé), k zásnubám těchto vy|adřovacích prostředků s rockem, jejichž výsledkem byl industrial, však
v Británií došlo aŽ o několik let později-koncem sedmé dekády'

t:

Vladimír
vtaolr
Václavek
níkem, kterého
ie hudebník
,l asi netřeba představovat'
imóna
'll
připomenoutlf jména
$tačr nřinnmonnl
: Štaňí
škupin Dunaj, F, Rale, Klar,
Bomácí lókař' Cikori, VRRM
a hned je jasné,
,že máme co činit s jednou
:,';;:;.::'::'''
l nejklíčovějšíchpostav
l:,,,l'],lčeskéhudby 80. a 90. let.
,.;' Všem těmto skupinám,
,.,'iiakoŽ i své sólové desce,
<l nezaměnitelný rukopis
ratelný na první poslech.
asnou kapelou VRRM
ednídobě koncertuje
a připravuje dalšíCD.

'i'

,,,,želVRRM spolu hrajÍ poměrně

René,ť'aře7,

l:Zýuk,wostt

iil.l&dy,..,'p!íehp
}'l]l..l*{]|
ťl'::]::!i!v}:]]:

9e,:$4ft&:tMxq
S:lnAmlrAStr
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A iak VRRM

vžnikli?

jsem hodně jezdil po světě
s tanečníspo1ečnostíKubla' Khan
Investigation a doma isem téměŤ nehrál.
Jednalo se hlavně o tanec, ale pŤekračovďo
to hranice Žánru k divadlu a hudbě. Měl
jsem hotové něiaké písničkya vyzrály ve
mně nové nápady. TouŽil jsem postavit
novou kapelu a tak vznikli VRM, kde nejdříve hráli René Pařez a Miloš DvoŤáček'
A jak uŽ jsem říka1, s1oŽení Se potom pÍo-

Několik

měni1o

1et

naVRRM.

lJe

to také kapela, kde více pracujete
s elektronikou a elektronicky uprave-

l

Mám pocit, že k hudbě, ve které se

posluchači opakovaná struktura odk47vá, tíhnete. Je to Vaše pojetí minimalismu?
Ano. Asi je to tak. Minimalistickou
hudbu jsem samozřejmě slyšel' ale spíš
cítím,Že to je ve mně a tíhnu k tomu sám
od sebe. opakování je utčiý most, po kterém je moŽné doiít do tlansu. Člověk se
napojí na spodní proudy muziky, věci, které
jsou mimo tóny a ktelé nejvíce vyzaŤují.

I
I

K tomu jste tíhnul od začátku?
Ano.

S kapelou E jste překniivali přes sebe

ným zpěvem...
Neposlouchám výhradně nějakou muziku a je mi v podstatě jedno z jaké scény ke
mně hudba pŤicházÍ. TakŽe zapojení elektroniky nebyl záměr, a1e vzniklo to dí1ry při
chodu Ivana Achera, ktetý tyh1e věci má
rád a pracuje s nimi. Myslím, Že se jeho
zpěv se zpěvem Miloše skvěle doplňují, já
k tomu jen tak něco brumlám.

vykrysta1izovaní vnitřního stavu a h1uk by1
spíševisledkem, ne cílem.

l

l

Dokiážete říci, kam se bude zvuk kapely dále vyvíjet?
TěŽko říct. Určitě bude trochu ostřejší,

ale my neplánujeme koncept hudby dopře_
du. Je 1epší hledat a pátrat, Cítit za tím
dobrodruŽsM. Hudba |e pro mne záleŽ1tosIt
h1edání a první krok, napoiení se na sebe,
máme uŽ úspěšně za sebou.

l

A jaký máte vztah k improvizaci?

Zatím improvinljeme jen

v

poměrně

ma1é míře, a to hlavně na koncertech, kde

má Marcel jako saxofonista a k1arinetista
prostol asi největší. Je to také tím, Že
vychází z jazzové scény a má k tomuto
typu hraní blízko. Do budoucna bych byl
radši' kdybychom hráli volněji. Je krásné,
Že je to věc okamŽíku, kteý se děje. Někdy
se to povede více, jindy méně, ďe o to je to

zajímavějŠí.

l

Improvizujete v rámci tž předem
vytvořené struktury vzoÍce, anebo je
vaše improvizace volná?
Struktura je daná předem, jen ji někdy
natahujeme či zkracujeme. Ale s Klar jsme
š11 na podium a při tom nevěděli, co
budeme hrát. To potom byla opravdu volná
improvizace.

někdy

l

Nakolik při improvizováni narážítena

vlastní bariéry anebo zaběhnuté postupv?

V určitých etapách Života, kdy

nastává

čas, aby se otevřelo něco nového, ntiŽe
hodně pomoct,když člověk zapomene sám
na sebe. Jenom se to děje a člověk se tím
nechává unášet. Stává se to velice zŤídka,
ďe je to nejlepší, s čímse 1ze v hudbě setkat. V okamŽíku sebezapomněnÍ neIze na
nic naráŽet. Vše se stává jedním. \ěci, které
č1ověk díky zakoušení sebe sama v těchto
okamŽicích objeví, můŽe potom dál rozvíjet.

12tHts

volcE

mnoho hudebních struktur tak, že
často došlo k zahlcení a hluku. Měl být

hluk cílem?

E je pro mne obdoba poezie haiku.
E jsme okleštili od všeho nadbytečného,

líbivého.SnaŽili jsme se dojít stručného

E vám mělo přinášet něco jako očištění?
UŽ sama schopnost něco lryjádřit a zfor-

mulovat je očištěním.

l

Na jaké hudbě jste vyrostl, na lidové?
Vůbec ne. KdyŽ jsem se učii hrát na kytaru, tak pnmí by1y samozřejmě trampské písničky, potom přišla klasická kytara a učení
se not. Klasic$i začátek. Pak jsem se učil na
baskytaru a tím jsem přímo vskočil do bigbi
tu. Poslouchal jsem Black Sabbath, Led
Zeppe1in a podobné kapely.

Ale h1avně mne

ovlivnila deska od King Crimson Discipline.
Lidovou hudbu jsem si pro sebe nalezI aŽ
pozděii. KdyŽ jsme hrá1i s Dunajem, chtěli

jsme, aby tam byly slyšet naše kořeny a také
to, Že jsme z Moravy'. Asi to zní baniílně, ďe
by1o to tak. Ale i s E jsme chtě1i být blízcí
lidové hudbě, jihu Moravy'... To neznamená,
Že jsme s E lidovou hudbu citovali, spíšjsme

sepětí s ní cíti1i. Vladimír Koko1ia, Josef

ostřansloi i já. AE později jsem si ale uvědomil, iak s1lný byl můj vztah také k východní
poezli.

I

Se vztahem k v,ýchodním kulturám
jste k sobě měli s Vladimírem
Kokolíou asi blízko.

Hodně jsme tím byli ovlivněni, oba

máme vztah třeba ke koanům, k poezii
haiku.

l

Co Vás na tom fascinuje?
o tom se nedá moc hovořit, a1e zkusím
to. BěŽně č1ověk bere koan jako paradoxní
větu, nad kterou hodně přemýšlí' aby jí
pochopil do hloubky' Ale mys1ím, Že podstata koanu ie trochu jinde. KdyŽ napřete

všechny síly ke koanu a do koanu, je to
jako pohled do zrcadla. Přivádí nás k nám

samým, skrz něj lze vidět věci tak, jak ještě

neby1y viděny. Paradox se ukazuje jako
zdánlivý, to ie steiné i v Životě.

I

A haiku?

To je od koanu trochu odlišné, je to poe-

zie krystalické přesnosti, ale jak jsem Ťekl'
koan nás přivádí k nám samýl' Neize mezí

to klást rormítko, ačkoliv ie to podobné díky
vtipu, kteý je v obou dlsclplinách pŤítomný.
Pro mě je to steiné s hudbou, protoŽe se wacím k sobě. To není jenvzít lqrtaru a vy1uzo-

vat něiaké tóny,

a1e

jde o proces hledání'

sebepoznání, coŽ ďe nevylučuje, Že v hudbě

nemůŽe bý zábava. Naopak, ta musí být
obrovská, protoŽe hudba je také komunikací
a sdílenímse. Pro mne osobně ie hudba
hodně ov1lvněná tím, s 1gím hraji, a proměnou, kterou dílry spo1ečnéptáci zaŽívám.
Samozřejmě, Že někdy musíme dojít ke
kompromisu a dělat určitéústupky, tento pŤí
stup je mi a1e bliŽŠí,neŽbýv pozici autoritativního šéfa.To mne vůbec nezajímá. Pro
mne je hlavní, aby byi výsledek intenzivní.

l S čímkomunikujete,

kďyŽ hrajete

sám?

Komunikuji s pub1ikem, které je pro
mne velice důleŽité.lá toÍiŽ moc nevěřím
muzikantům, kteří říkají, Že ie jim pub1i
kum lhostejné. Každý č1ověk potřebuje mít
své publíkum, svůj úspěch, satisfakci, a1e na
tom není nic špatného, to je obecná a přlrozená lidská potřeba.

I

Berete hudbu jako posliání?
Nelze to takh1e formu1ovat, protoŽe
poslání ie příliš silné slovo. Ale sným způsobem ano, ovšem beru to tak, Že se mi sp1ni
1o dě1at věci, které mi přináší radost, vnitřní
radost. Mys1ím, Že lo je ďe základní potŤeba, dělat to, co člověka baví a podněcuje
ktozvíjení věcí, které má v sobě rloŽené.
Pod1e obecného míněníby člověk měl dělat
to, co ho baví, aŽ po práci jako koníčka,coŽ
mi připadá na hlavu postavené, protoŽe to
nic v člověku nerozwjí. I když Žít jen hudbou můŽe být ve1mi ubíjející.Ale který
Život není ubíiející?Mám štěstí v tom, že
mohu rozvíjet věci mně vlastní.

r

Jď(y je Viíšvztah k poezii? Zhudebnil jste

Bohuslava Reynka, Antonína Přídala,

Jana Skícela a sám poezii píšete.
Text je pro mne nesmírně dtieŽLý. KdyŽ
hledám text k písničce' trvá to vŽdy velmi

d1ouho, píotoŽe mezi hudbou a textem
nesmí být nic falešného. Na své nové

desce, která bude písnlčková, budu mít
právě básně od více básníků - Antonína
Přidala, Garcíi Lorcy, Bohuslava Reynka
a něco

i svého. Ke své v1astní poezii nevím,

co bych řekl' je to pro mě příliš osobní.
obecně, je báseň vykrysta1izovaný vnitřní
pocit, vnítřníporozumění. Pro mne je poe-

zie

především něčímvelice přesnihn

a dokonce snad ve své ob1asti i přesněiším
neŽ exaktní věda. Ale to samé je spoiečné
hudbě. I ta musí být napojena na vŠechny

druhy vnímání, vše musí být

v

jednotě

a upŤímné. KdyŽje v hudbě nerovnováha,
nečestnost k ní samé i k Životu, vŽdyclcy se
nám to wátí.
T
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Theodor W. Adorno jazzem a populární hudbou pohrdal. Přesto se
jim jako hudební sociolog věnova1 a správně naznačil témata, jimíŽ
se dnes teorle popkulttlty zabyvá. Jeho analýzy hudebních jevů
a hudebního Života jsou ve1ice přesné, na jejich základě ovšem
docházel k poněkud pochybným hodnocením.

Nikdy to nepopíral: |eho dětství by1o šťastné.A hudba V tomto
štěstíhrála velkou ro1i. Asi i většípsychoIog, než jsem já, můŽe
potvÍdit, Že spoiení tohoto štastného dětství s rychlyím zv1ádnutím
hudební teorie i praktických dovedností zformovalo Adornův vztah
k hudbě a jeho neochvějné přesvědčení, Žev hudbě je i cosi filozofického. Něco, co je moŽno nazyvat Pravda. V jeho díle sice toto
přesvědčení nacházíme pŤedevšímve formě negace' a1e z pečlivosti
a píle, s nimiŽ Adorno stá1e znovu hledal a nalézal v hudbě a její
veřejné organizaci leŽ a podvod, můŽeme spo1ehl1vě soudit, Že pátra1

po něčem iiném _ po jejich protikladu.
a1e někdo, komu hudba sama o sobě, nespoutaná pojmy

Proč se

a ideologií, přináší takové štěstí,rozhodl Věnovat právě hudební
socio1ogii? Inu, protoŽe ani pro Adorna nemoh1 být poŽitek
z hudby dokonal,Í, pokud iej proŽíval osamocen' Hudební socio1ogie, vytvoření propracované klasifikace,,pos1uchačských typů"
a kritika měšťanské,,ldeologie hudby" také měly svůj smys1 při
vytváŤení pocitu ,,pospo1itosti" (lrymezení skupiny 1idí spojené
podobným uvaŽováním o hudbě). By1o nutné distancovat se od
těch, kdo sice také majÍ záŽ\tek z hudby, ovšem z jiné hudby a na
základě ]iných

kitétií.

Nemám v úmysiu diskreditovat Adornovy objevy na základě
jeho psychologických motíVů a po1itických cílů.Naopak. Z jeho

esejů o hudbě a zv1áště pak z jeho rnfpadů protijazzu a takzvané
populární hudbě mám vŽdy pocit, Ževelice přesně vystihulí skutečnost. Jen hodnocení vytvořená na základě těchto popisů neodpovi
da]í. ]1nak je vše v pořádku: standardizace a zjednoduŠení jsou skutečně tím, co popu1ární hudbu odliŠuje od hudby iiné. opakování
a statičnost se _ v posledních padesáti letech _ staly poznávacím
znakem popuiární hudby (a také centrální metodou minima1ismuJ.
A feilšizace určíýchfragmentů díla, které lze pÍect správně chápat
jen ]ako ce1ek, se ieště drasticky zostŤlla a od oblíbených míst
a me1odií se pŤesunula k jednotlivym zvukoqim detailům.
Tyto znaky, které Adorno veltce záhy a správně popsa1, jsou
opravdu tím, čímse současná popu1ární hudba odliŠuje od iiných
druhů hudby. Adorno tedy mohl svou kitiku populární hudby za1ojako
Žtt na rozboru těchto jejích v1astností stránky a niko1iv

-

mnoho iiných hudebních sociologů _ vedlejšíchaspektů, jako ie
trŽní charakter, zcizení a korupce. Těch si by1 ovšem také vědom.
Za Adornovou prozíravostínestojí ani tak pŤesnost jeho nedůvěřívého poh1edu, jako spíŠeurčitá paralela mezi jeho myšlením
a myš1ením popu1ární hudby, tedy těch, kdo jt používají.ProtoŽe
níc nevystihuje popu1ární hudbu tak, jako asymetrie mezi jistotou
vztahu jednotlivce k hudbě a nejistotou veŤejného oprávnění, její
skutečností,obíektivitou a pravdivostí této hudby. Fanoušcí popu1ární hudby vědí vŽdy zce1a přesně, Že mají ke svému objektu silný

vztah, veŤejná organízace tohoto Vztahu 1e ale vŽdy prob1ematická.
Pravidia pro to' co ,,je v pohodě", a komp1ikované úmiuvy o sounáleŽitosti a správné intelpretaci jsou lrysledkem nanejuýš nejasného

vztahu mezi individuá1ním a veřejným vyuŽitím hudby. Tento

vztah stále kolísá mezi 1ndividuá1ním zklamáním při setkání s veŤe]nou plezentací moií oblíbené hudby a napÍostou euforií z nepoznaného pocitu sounáleŽitosti.
Koneckonců i spo1ečnost, v níŽ Adorno vyrůsta1, rozlišova1a dvě
sféry vnímání hudby. Pravidla měšťanskéspo1ečnosti se starala
i o vztah mezi soukomým proŽíváním a veřejným vt1tŽitím, mezi
hudebním záŽilkem a hudebním Životem. To, co Adorno popsa1
z h1ediska hudební socíologie 1 z hlediska hudby samé jako úpadko
vé, se mu v jeho vlastní době ievilo jako q'romané. Byl ovŠemdost
chytÍý aby o této idy1ické době pří1iš konkrétně nehovořil.
Přirozeně nebyla ani měšťanská spoiečnost V tomto ohledu zdravá.
Navzdory skeptickému pohledu na hudební Život se Adorno nechtě1

vzdát tvaŽování o hudbě, která existuje mimo společenské vazby.
V praxi by1o ďe stá1e méně moŽné hovořit o skutečně existujícím
hudebním Životě, kteý stá1 rozpoicen mezi mďoměšťáckou produkcí
a Darmstadtem. Jiné směry které se úspěšně začínalypÍosazovat Ve
spo1ečnosti, ;e| popuzovďy _ nejznámějším případem je jazz, s nímŽ se

vyrovnď mimo jlné ve slamém č1ánku uveřejněném pod pseudonymem Hektor Rottweiler.

Tento i jiné útoi<y znějí _ a možná právě tak by1y formulovány

a zamýš1eny _ spíšejako slova partajnického příwŽence a obhájce
j1né hudby neŽ jako s1ova analytika, který vychází z hudby samé.
Adorna jazz poptlzoval, protoŽe otevíral a1ternatilu k měšťanskému
hudebním Životu. Byl si vědom, Že argumený nel'ze získat jen
z nemiiované jazzové hudby samé. Muse1 pŤijít se si1nějšímkalibrcm.Jazz muse1 být zasaŽen tam, kde se nabíze1 |ako alternativa
k zanikajícímu světu hudby, kde se tvářil jako smíření smyslovostí
a intelektu, muse1 být zasaŽen ranou pod pás:. jazzoý hudebník,
1épe řečeno W, jeiŽ zastupova1, byl odha1en íako impotentní, a ještě
hůře: iako se SVou impotencí smířený kter,ý své podřízení maskuje
jako svobodu. Po maiém povo1eném úniku (break, improvizovaný
chorus) se vŽdy dobrovolně wací pod jho standardizovaného tématu. Uvolnění ,,v mezích zákona" a zotročení,které je vnímano jako
dobrovo1né - qrto motivy se stále znol.u vracejí v kapÍtole ,,Ku1turní
průmys1" v knize,,Dia1ektika osvícenství"'
Casto se vedly spory o to, jaki jazz Adorno kdy slysel {pochopite1ně
ten špatný přes1azený v podání Pau1a Whitemana) a Zda by jeho texty
vypadďy jinak, pokud by poznď 1epší. V 50. a ó0' 1etech by1i němečtí
příwŽenci Adornovy kritické teorie často fanoušky jazzu a její spolubojol'níci jako Herbert Marcuse se nadchli pro veškerou afioamerickou
kulturu m1adé generace, která pro ně představovďa soundtrack svobody. Vyptáví se i o generaci nadšených mladých kitlchých teoretiků,
kteří údajně při konzultacích marně přehrávďi svým docentům ne|novějšíjazzové v1iboje a dokonce jímiho Hendrlxe.

Fanoušek populární hudby své uchvácení a tedy i hodnocení
hudby odvozuje prostě z fakíl, Že je fanouškem, Adofno naproti
tomu chtěl stále argumentovat obiektiulími vlastnosti hudebního
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předmětu: vše vězí v kompozici a jeií hloupost se dá názorně ukázat _ z toho odvozené pociý slouŽí pak jako ďgumenty.
Adorno ale tušil, Že se populární hudbě dostane na kobylku jen
tehdy' kdyŽ se zaměří na vlastnosti vyhovuiícíjeho vlastním krité-

riím. A ta nemohla b,it vztahována jen na hudební obsah. Proto
nesáhl po nejnápadnějších důkazech: totiŽ, Že se v populární

hudbě uplatní jen prostoduché skladby, nýbrŽ si dal práci a vytvořil také její společenskou charakteristiku. Na rozdíl od většiny
přívrŽenců i odpůrcůpopulární hudby tušil jiŽbrry, Že populární
hudba představuje zcela iiný systém než hudba ostatní. HudebnÍ
nedostatečnost tedy sama o sobě nebyla hlavním problémem,
ačkoliv musela být také brána v potaz a musela b,ýt do argumentace zahrnuta. Bylo totiŽ důleŽité,aby si kategorie hudebního obsahu zachovďa svoji důleŽitost.
Měl by pravdu, nejen ve sv'ých rozborech, ale také v hodnoceních, kdyby nepomíjel jeden základnírozdíI, kteý se ujazzvj1Ž
objevuje a v popu se definitivně potvrzuje. Jazz ani pop nemají b'ft
chápány umělecky. Adorno naběhl do otevřených dveří, kdyŽ napadal zvěcňující a fetišistický vztah aktérůk jejich materiálu. Právě to
ie tonŽ hlavní pointou jazzu i popu: jazz je hudba, která vznikla,
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Ambient v dnešní době není 11Ž jen ona "uŽitková hudba'' vytváŤená
jako nenápadná kulisa do určitéhoplostředí. Jako kaŽdá hudební
odnoŽ, tak i tento Žánr si vytvoříi během 1et jednotlivé proudy
(etno-ambient, ambient-industrial, tanečníambient ovlivněný psychedelíí ó0-70. let atd.), hvězdy, vydavatelství a festivaly. Je to
hudba, která má ve světě širokou posluchačskou základnu.
JiŽ wce neŽ 75let se na této scéně pohybu|e belgíclcý umělec

'l4tH,s vorcE

kdyŽ si kultura utlačovaných přivlastnila jiŽ hotové vý,razové ptostředky kultury utlačovatelů, a tento materiál od počátku jako zvěc_
něný chápďa. Jazz zaČ;ná na pólu zcizení a v průběhu století zpracovává cizí materiál k vlastnímu ýazu.
Stala se z něj ovšem kultura založená na vícenásobném zcizenÍ
materiálu pocházejícího z velké části z inventáře jiné, ne{i zcela
protikladné, přesto stále cÍzíkultury' Tento materiál ie iiŽ ve své
podstatě industrializovaný a standardizovaný. Standardizace evropského materiálu afroameričany na počátku 20. století tedy vlastně
představuje určitou dvojitou negaci.
Populární hudba je naproti tomu sloŽena jen z předem daných
a nalezených znaků. Její vývoi začná teprve po rozpadu měšťanské
kultury o němŽ nám Adomo vypráví. Zde iiŽ neexistuje Žádná pri
mární ýazová kultura, Žádné hodnocení subjektu skze pochopení a transformaci jazyka, nýbrŽ průmyslově produkované užívání
nalezených, hotových a často jiŽ dříve pouŽitých znaků, které isou
však vnímány jako nezbytné k Životu (My life was saved by
Rock'n'Rol1): elektricky zesílenétechnické hluky, miniatumí pointy

podmalované a zesílené tancem a barvami, fetišismus zvuků,
módnÍ zboŽÍ. Na rozdíl od jazzu se zde na nástroie cizí kultury
nehraie nově a neprďukují se jimi nové tóny. Přivlastnění se zde
děje elektticlcým zesÍlením, společenshým i soukom,fm překódováním a dďším vyuŽívaním,v němŽ se ono původníuŽití dostává na
druhou kolej.

Pozdéji v neirůznějšíchsubkulturách vzniká něco iako

noý

ianyk, janyk pokračujícípřestavby, která vytvořila vlastní nlrazovou
formu, nalezla její technickou podobu (di$tální sampling) a snad se
i trochu unavila. Jeho znaky se dají dobře popsat pomocí Adornova

brilantního příběhu o rozpadu, hodnotit iej však podle něj nelze.
S ýazem totiŽ tento jazyk začíná od nuly a jeho vývoj stojí vedle
tradice evropské hudby třeba jako fotogafie vedle malířství.
(přeloŽil Matěj Kratochvíl)

l

vidnaobmana (občansh1im jménem Dirk Serries). Záhadný název lze
přeloŽit jako ''optická iluze" a právě tak působíi samotná abstraktní
tvorba tohoto umělce. Podle vlastních slov se svou hudbou ''snaŽí
zachytit mikoskopické okamŽiky kaŽdodeního Života."
Tomuto konceptu je podřízena i výtvamá stránka CD (jeho vlastrí
fotografle přÍrodních miniscenérií) a doprovodných projekcí koncertů.
od konce 80. let pomáhá vytvářet tvář tohoto v Čechách zatím

okrajového hudebního Žánru. Zpočátku čistě eiektronický zvuk
postupně během 90. let minulého století obohatil o řadu dalších
nástrojů. Dnešní hudba vidnaobmany |e velmi varíabilní. od čistě
elektronické meditativní poiohy (Lanscape in obscuriý - Hypnos
rcc.,1999; Ascension of Shadows - Projekt rec., 1999), přes etnickou se spoustou f1éten, perkusí, ale také slovenskou fuiarou (Spirit Highgate rec., 2000; Crossing The Trail - Projekt rec.,1998) až
temně ambientní se spoustou zmutovaných zvuků, lqrtar a rytmiclcých smyček (Tremor, Spore - Relapse rec., 2002-3). Specialítou
tohoto umělce je hudební recyklace. Ta spočívá v ryze autorském
přístupu k ťvorbě jiných hudebníki, rozloŽení iejich tvorby na jednotlivé segmenty' jejich mutaci, a následném sloŽení do nového

tvaru (např.

3 CD

hudby Asmuse Tietchense Syrenia rec.

a Soleilmoon rcc., 7992, 1999 a 2002,1iný pohled na varhanní
hudbu Willema Tankeho - Multimood rec., 2000 nebo transmutace
hudby původně rockového tělesa Dreams in Exile - H1pnos rec.,
2002). Iako jeden z má1a umělců tohoto Žánru je vidnaobmana
schopen plnohodnotně přenést svou hudbu i na koncertní pódia.
Vystupuje jak samostatně, tak i s řadou hostů (např. Steve Roach,
Serge Devadder, Willem Tanke). Pro vystoupení si vybírá zajímavé
plostory (mimo jiné kostely, jeskyně) kde jeho hudba dostává další
rozměr a propojuje se s duchem místa.
PraŽské vystoupení se uskuteční k vydání CD Spore, druhého dflu
trilogie inspirované Danto\rýTn Peklem K neopakovatelnému záŽitku
by měla přispět nejen hudba, a1e také speciální projekce a plostory
Sďesianského divadla, které na|dete na Koby1iském nám. v Praze 8.

l

které se neodbytně nabízejíke srovnání.
jednotlivosti
tu nesrůstajív soudržný celek'
Dobré
Pupendo, byt obsahuje roviny,'které se táhnou celým
filmem, působítrochu jako kaleidoskop historek.

Příčinou je ňe1mě fakt, Že se tvurci pfiliš spoleh1i na osvědčenéhřebejkovské postupy. Co

v jeho minulých f,lmech mělo sílu, zde tolik
nepůsobí, neboť to nevyrůstií z vlastrí potŤeby
tohoto příběhu. Dva pŤíklady: Závdečná
snová sekvence s Mozattovou hudbou se
nečekaným odklonem od realismu celého
filmu, setkáním všech postav i užitÍmvelebné
vaŽné hudby, nápadně podobá Vyustění filÍnu
Musíme si pomáhat. Ale zde to nemá takovou
účinnosta nepůsobíto organicky. V Pelíškách

iv

s

Pupendu isou lyrÍcké scény soumraku

hudbou ústŤednípísničky.JenŽe co

v Pelíškách dojímalo odzbrojujícíprostotou,
zde působí jako hýč, vinou podkeslení červánků bluesovou kytarou dokonce americ\Í.
Celý problém dobŤe odráŽí volba a uŽití

ústřední písničky. Ta v obou fiimech plní
funkci emblému pečlivě zobtazované doby.
šedasátá léta Pe1íškůreprezentuje písnička
Slunečníhrob v podání Madimíra Mišíka
a skupiny Blue Efect, B0. léta v Pupendu
Zmrzlinářod oskara Petra a Marsyas (celkem
nevadí, Že nahrávka vmikla úv rcce 1978).
\/oha ie v obou pfipadech šťastná, jsou to písníčkypozapomenuté a ftdIŽ neobehrané
a vyčnívajínad doboiný průměr iak invencí,
tak i určitou náročností hudebních prostředků. obě písničlqlse odvÍjeií od charakteristic-

kého $rtarového motivu

s

postupuiícím

z něhoŽvycházívoha akordů s bohaým vyuŽitím vedlejších funkcí. Úspornost
basem,

melodií, které vystačís několika tóny' ponechává oné poměmě zvláštrí harmonii prostor

pro působení. V obou filmech |sou hoině vyuŽIty beztextové valianty těchto písní,hrávají
neičastěii k lyt'íchi'rn pohledům kamery do
exteriéru, pt ov ázejícnt cítová pohnutí postav.

Jenže Iady zaČínajÍty podstatné rczdíly,

jejichŽ přičiněnímslouŽí podobné a podobně
uŽité písně bezmáIa opačně. Instrumentální
nahrávka Slunečního hrobu vznikla v roce
1970. PelíškůmIaIoverze dobře sloúí,smutek písničkytam je a otisk doby tím spíš_
právě tehdy hrávďo rádio učesané orchestrál1cy, kde e1ektrickou $rtaru zastoupila spisovně
z nottlraná akustická, syrový zpěviákův projev
nahradil zuněný hoboj a vše posněŽlly smyčce. Bez ohledu na vkus, tato instrumentá]ní
varianta pfidává svou kvďtu a písničkuýazně posouvá' ZaLo pŤearunŽovaný ZmrzltnáÍ

v Pupendu je ocfuuený. odpadl text proříďa
spleť doprovodných kontrapunktů, nástrojové
barvy zobyčejněly a odpadla rych1á část' jeŽ
v původní písničcezajímavé narušuje stan-

dardní schéma sloka

-

refrén. Nemluvě

o barvě hlasů a vervě muzikanť&. Yerze tottŽ
v zttiL<Ja aŽ pro film, letos. To, co z písně zbylo,
pečlivě kopÍruje originál a níkam ho neposou-

vá' Zvtk ie

modernější, profesionálnější'
s kdečím,přibylo pouze
bezduchého ,,nanana", jeŽ nahradilo text.
A tak tato vetze namísto B0. let má'punc

aftdtŽ zaměnitelný

dneška _ vnější dokonďost, vnitřní vyprahlost'
origÍnální verze Slunečního hrobu, syrová
rocková nahrávka s rozechvěl}jm mohutným

hlasem mladého Mišfl<a, zazrn v Pelíškách aŽ
do závěrečných títdků.Je to tah takřka geni
ální. Smutek, do kterého pŤfuěh vyústil, bez-

nadějný smutek ze ztáty nejedné blízké
bytosti a z nenáwatnosti dětství je tu umoc-

něn jitřívou hudbou a movupojmenovan 1api
dárním textem. Písničkase objeví za koncem
filmu jako definitivní, silná, sumarizujícítečka.
V Pupendu se zpívaný originál ozve uprostřed,
k trochu indiferentnímu obIanl, ktenÍ ce1ek
filmu níkam zásadně neposouvá. Spíšvzniklo
|akési intermezzo. Text se přímo k příběhu
neváŽe, byt jako emblém své doby s1ouŽí
dobře. je to sled snorryích obrazů, jeŽ jednoti

neurčiý duch zmaru a rezignace ('...kůň
nohatej vláčímě městem po kostkách, pěnou
zvědavce odhání", ,,...zmrz1inát ... zavŤeI
srui kram a odtáh vozk, co byvď touhou bttl-

várů...") a\ze v něm rozk4Ívat, pokud

se

hodně chce, i zašifrované politické iinotaie'
coŽ je pro tento typ dobového písničkařswí
zvlášť příznačné.Ale s filmem Pupendo básni
vá neurčitost neladí, ten dobu i přfuěh Íčípřehledně, reďsticlcy, s pečlivou názomostí.
Zklátka, podruhé uŽ to není ono, Ale stejně půjdu na Pupendo pro jistotu ještě |ednou.

MoŽná mě zmátly ,,vyhody" multikina - tozčilujícíbombastičnost plátm i zvuku aÍozptY-

lujícísoundsystem, jenž polovinu zvuků

wkazď z plátna někam do kouta (zřejmě na
hanbu). V nějalcých lidštějšíchpodmínkách
bez omamného popcornového zápachu snad
bude 1více k1idu na vychuÚúní toho, iak trefně fi1m šlape v lejně chou1ostivého tématu
popřevracené a zrelaÍty:zované morá]ky normďizačních let.

Í

i

I

,&,Winter)
jeho Wagnerovi, upravettá','l:]:':.'
K]avrrista a sk]adatel
bIíŽÍ|eho
upravené- kl,,čeiíúŽ':taÍí0]!ná']náhiáÝka
k čemuŽ samotná nahrávka dodává,
d,odává, Že
Klavírista
sk]adate] Uri Caine'íevolí'a,éstť':j'
woÍby se
Se bIíŽÍ
Caine nevolí cestu tvorby
nejmenšího odporu. Pro své dalŠí,v pořadí mu plo Šestičlennýkavárenský soubot hudba ie architektura v pohybu. Průvodní
již páté setkání s kiasickou hudbou si jaz- s akordeonem (krásná nahrávka byia reali matefiál také odhaluje, Že Cainova inter
Zový hudebník vybral Beethovenovy zována zaběŽného provozu v benátském pretace vznikla stejně jako Beethovenova
Variace na Diabelllho valčíka nabídl pos1u- Gran Caffé a hotelu Metropol]. Je zde skladba na objednávku, konkrétně na
chačůmnejméně očekávaný tvar: orchest- vŠakjeden klíčovýrozdíl: jest1iže aŽ popud hudebního festivalu v Kempenu.
rací původně klavírnípartitury. Výsledek se dosud klasické kompozice sviékal, Koncertní premiéra se odehrála v tamním
znovuvymykáobvyklénezajímavostisyn- Beethovenovy Variace obléká. Tato pro- kostele dne 2. června 2001, studiová
téztizných hudebních tradic, které nedo- měna vycházÍzce]'a 1ogicky z charakteru nahrávka vznikla o zhruba osm měsíců
sahují síly vnitřního v1ivoje té či oné formy. původnískladby, jenŽ odráží zároveň později. Cainovým paltnelem bylo v obou
Stačísi vybavit současnéničenířady komickou a téměř nadosobně nutnou his- případech renomované těleso Concerto
hudebních tradic v bezbarvé směsi ''wotld totii jejího vzniku.
KÓln. Výs1edný tvar se díky tomu blíŽí
music'', ale téŽ nezdary mnoha Caínoých Roku 1B20 se vídeňshi vydavatel Anton půdorysu klavírníhokoncettu, jakkoli se
predchůdců. Syntéza jazzu a klasických Diabelli rozhodl stát velkým komponistou s ním nikdy zcela neidentifikuje. Několik
postupů |e ptavým opakem citace či ko1á- takříkajíc v zastoupení. Svou vlastní valčí-variací je téŽ svěŤeno só]ovému klavíru,

že' Předpokládá

soustředěnou

práci

kovou melodli, výraz spíšeprostředního

''ZevnitŤ'' zvolených forem a vše nasvědču|e talentu, rozeslal Ťadě slavných skladatelů
tomu, Že čas k takovému očíŠťování
s qízvou ke kompozici variací. Přijetí

a právě v nich Caine,

věren

Beethovenovi, pouŽívá momenty Ťady

znovu
bylo jeho skladeb (5. a ó. symJonie, Měsíční
desetlletí. chladné a sám Beethoven označil skladbič sonáty, a ÍakéÓdy na radost, 1ejížme1o'
V červnu 799ó nahtává Caine svou mah1e- ku za ''Schustelfleck'' či1i s1átaninu. Nikdy die Se ostatně vynořila uŽ v písni
rovskou deskl Urlícht, na níŽ Ťídíčtrnácti- se nedozvíme, co jej o dva roky později při- Povzdech nemílovanéhoa láska opětovanaztáI aŽ koncem minulého

členný soubor v jedenácti úpravách, jeŽ mělo, aby jako |ediný

po
si Brad

sahají od Mahlerovy symfonie Titán aŽ

Píseň o Zemi.

Y

téŽe době

Mehldau vystačís tliem, do něhoŽ

i bez

I

I

I

vystoupení

promítá

z jaznl ozvěny

Schumannovy melodilry a Bachova kontrapunktu. oba odlišné pŤístupy navazují na
novátorské skladby Lennieho Tristana ze
druhépoloviny 40.Iet, vn1chŽ sejazzpto1ína1 s moderní evropskou kompozicí. PŤes
pÍopast padesáti 1et s nimi téŽ sdíle]í přiro-

zené pole, na němŽ se jazz a

klasika

mohou setkal klavír, jehoŽ ro1e je nezastupitelná. Na rozdí1 od houslí nebo saxofonu
patří klavír stejně si1ně do obojí tradice.
K1avírní koncert není nadarmo místem prv-

ních moderních experimentů se

vztahem

só1isty a soubotu, a právě na ně navazuje
nové CD, které Uri Caine vyda1 koncem
loňského

roku'

Na první poslech je Cainův Beethoven
méně atraktivnínež1eho Mah1er či Bach,
tím vděčnějšíse ale stává při kaŽdém opakovaném vys1echnutí. Mah1erovský projekt i přepis Goldbergovských varíacíje

sloŽi1 sled 33 variací, ná - strohý géníusměl jistě tajný smys1
pod nimiŽ se Diabelliho popud milosrdně pro humor). V ostatních případech se
a beze stopy ztrácí. Snad poznání, Že bez- vztah sólisty a orchestru vrací k podvoj
viznamný valčíkmůŽe otevírat bránu do nosti qirazu concelto' který \ze dle libosti

věčnostiprávěproto, Žejezjejího poh1edu odvodit od concettare (důraz na due1]
stejně anekdotichý jako Napo1eonova
ta, která inspirova1a čistou hudbu 3.

karié- nebo conserete

symfo

(evokace souhry).
Sám Uri Cďne hraje na fortepiano Erard

nie. Tak či onak, výsledkem je Beethove- z roku 1B39, oŽivující motiv hudebního
nova poslední rozsáh|á kompozice pro nástroje iako obdoby (nikoli prod1ouŽeníJ
klavír, jejížohromující práce s harmonií 1idského hlasu: motiv "nečistoty'' insttudoplňuje rozvíjení steině plostého qÍcho- mentálnÍ hudby vŽdy kontaminované skrydiska v Ariettě z jeho poslední sonáty. Na rýn voká1ním rozměIem. Cainova hra jako
tozdíI od Mozatla, Schuberta nebo by ptávě ve sých jazzovych momentech
Purce1la se Beethovenův génius doŽil potvrzova1a úvahu, jejímŽ autorem je
svého pozdního období, v němŽ se věci (nejen) bachovský interpret Murray
milosrdně vzdalují, svět se otevírá bez Perrahia: 'pto piano je všechno jakousi
ohledu na lidské emoce a hudba spojuje transkripcí (i Schumannova sonáta), protoabstrakci s přímočarostí.Na rozdí1 od ŽesestálesnaŽíme náslrojrozezpívatimitupůvodního Diabelliho valčíkuvzniká nová jíce hlas. Neexistuje nic jako čistá hudba
forma, jejíŽ architekturu nelze beztreslně pro klavír.'' Uri Caine, vyrostlý z jazzoých

narušit.

Uri Caine ji také maximálně

kořenů, také Žádnou i1uzorní neboli vnější

respektuje a spíšeneŽ co jiného otevírá čistotu nehledá. Čistota spočíváv iogice
okna v jejím průče1í.
Vnitřní souvislosti vŠech Beethovenoých
Architektura ie nikoli náhodou tím prv- variací a jeiich nové orchestrace. Logice,
ním, co nás čeká hned po rozbaiení CD. dkyníŽ si CainovykadenceprozpěvujívalokamŽitě nápadný radiká1ními zásahy do Jeho náp1ní je dům nakreslený architek- číka pochod, naznačenou fugai jazz. Con
rytmických struktur a instrumetace, včet- tem Paulem Schm1tthennetem spolu se moltopiacere.
KARELTHE|N

ně častéhouŽití neklasického vokálu.
rrydává jiným směrem

33 varíacemi na první výkres. Vydavatel si

valčíksebezpochyby vzpomněl na slavné (Murrav Perrahia ie citován oodle
a ze starŠÍCainovy Goethovo 'brchitektura je zmrz!á hudba'', šieňtiŘá' HáiňonTe]éeŇěilóg7i-

Nahrávka Variací na DiabellÍho

Hrs vorcE

Luboše

t17

Poté co Kronos ouartet dokončil v roce 1998 své světové turné,
rozhodla se violoncellistka Joan Jeanrenaud, která v kvartetu hrála
od roku 197B, vydat na sólovou dráhu. Zatímco Kronos posledním
albem Nuevo směřuje dále do oblasti posluchačslcy vděčnéa úspěš
né world music, hledá Joan JeanÍenaud iiné zdroje inspirace.
Novou etapu svého hudebního Života zahájila v roce 1999 premiérou
Woloncellového konceftu ilhoaftického skladatele Keúna Volanse. Ze
setkání se skladatelem a klavíristou Michae1em Halaasem vznI\<la
v rcce 2002 nahrávka The LucidÍý Project. Zde se Žádná dobrodruŽství nekonají: Hďaasova hudba navazuje na glassovské pojetí minímalismu, violoncello a klavír se noří do libozvučných kadencí pŤevzaých
z populární hudby za občasného příspění bicích či e1ektronichich
zvuků. V témŽe roce vyšla na značce New Albion nahrávka suity
Rhymes wíth Sílvernedávno zesnulého Lou Harrisona pro housle,
violu, vío1once11o a bicí nástroje, na níŽ se Jeanrenaud také podíLí.
Kromě zkoumání odlišných hudebních směrů se také začnáwce

projevovat jako skladatelka

-

kompozici studovaia na indiana

Un1versiý ještě před tím, neŽ se stala členkou Ktonosu. Začínáhledat způsoby, jak rozšířit moŽnosti violoncella _ kromě tradičního
poltžívái speciální e1ektrické, jehoŽ zvttk modifikuje kytarovým
efektoinýrn procesoÍem.

V 1oňském roce přišla s vlastním titulem Metamorphosis (opět
New A]bion Records), kteý snad naznačuje ieií dďší směřování.
Metamorphosis představuje vedle sk1adate1ů mladšía střední
generace _ včetně Joan Jeanrenaud samotné - 1 ,,ve1ká jména". Tím
ie především míněn Philip G1ass, jehoŽ série skladeb daly a1bu
jméno. Z klavírního or1giná1u si tři části sama upravila pro čtyři vio
loncella. Dalšímznámým jménem |e zakladate1 moderní núbijské
hudby Hamza el-Din. Jeho Escalay již nahrá1 Kronos ouartet na
a1bum Pieces of Africa, zde uslysíme verz1 pro cel1o a elektroniku.
Ta je pro Jeanrenaud vůbec hlavním spoluhráčem. Y The Song of
Songs od Karen Tanaky nebo Blood Red Marka Greye generuje
počítačna základě hry vio1oncel1a nové hlasy, v ieií vlastní skladbě
Altar Piece opakuje a wsťví zahrané motivy', nad nímiŽ se pak rozvi
jí improvizace. Tato sk]adba a Cairn Steva Mackeyho mají podobný
zdroj inspirace. Jeanrenaud při vzniku Altar Piece,,vzpomína1a na
své blízké,kteŤí jiŽ zemÍel1" , Mackey ji svoií skladbu věnovď v roce
1994,kdyŽ se její syn narodil mrtvTi
Hudební stránka je ale jen jednou součástíprojektu
Metamorphosis. Neméně důleŽitá je pódiová plezentace, v níŽ se
k hudbě připojuje údeoprojekce, světelný design a divadelní prvlcy.
Na scénické podobě představení se jako tvůrci videa podíle|í

Alessandro

Mottzzi, Monty Thompson, Michele

Clement

a Seoungho Cho, kteří 1IŽ patŤí mezi uznávarté osobnosti současného výwarného umění' Na programu jsou kromě skiadeb z CD také

tři skladby-návody Yoko ono:. Wooden Píece, overtone Piece
a LíghtÍng Píece z přelomu padesáých a šedesátých 1et. V duchu

tvorby hnutí Fluxus poskytuje autorka interpretům jen stručný
návod k činnosti (,,hraj hudbu jen z alíkvotníchtónů", overtone
Piece) arealizaci nechává na iejich fanlazli.
Takový druh uvaŽování je Jeanrenaud zřejmě bIízký. Y roce
2001 uvedia představení lce Cello, v němŽ oŽivila stejnoimennou

performanci violoncellistky a členky hnutí Fluxus Charlotte
Moorman. Ta v roce 1972 vytvoŤtla představení s violoncellem
z kusu 1edu (komě toho dokázala sluj nástroj pouŽívat nejrůznějšÍ
mi netradičníml způsoby a do širšíhopovědomí veš1a dílcy zatčení
zahraní,,nahoře bez"). Joan Jeanrenaud si necha1a z 1edu vylvořit
kopii svého vlastního nástroje, kterou pak během pŤedstavení tiznými pŤedměty ničí.Zvuky rozbíjeného a zfuoveí tajícího ledu jsou
snímány, upravovány a zesilovány.
V současnosti pracuje Joan Jeanrenaud na projektu Inbetween,

v němŽ je ufhradní autorkou hudby. Autorem vizuální stránky

představení je Tom Bonaulo, jehoŽ díla jsou k vÍdění v mnoha galeriích moderního umění, kteý je ale podepsán i pod reklamou na
dŽíny Leú's nebo pod znělkami na MTV.
Česhý posluchač má tentokát štěstí. Kromě koncertního provedenÍ Metamorphosis (ó. a 7. května v divadle Ponec) by se Praha
v tomto a příštímroce mě1a dočkat ještě několika jejích návštěv
a snad i destrukce ledového violoncella. MATEJ KRATocHVlL

a bubeník Tamás Geró1y se muse1i při své
praŽské koncertní premiéře obejít bez kmenového č1ena skupiny, kter,ým je hráč na
sopránsaxofon a basklarinet Ba1ász Dongó.
UŽ od počátku koncertu však by1o vidět, Že
se kape1a v takovéto situaci neocitla poprvé
(Dongo by1 omluven ,,ptacomími povinnostmi" ve Francii). o só1ové paÍtY Za absentujícího se tak podělili Agoston i Burany.

odpíchnutá skladba na začátek prvního

Ve světě je madhrsky soubor De1 _ Alfóldi

Szaxofonegytittes (vo1ně pŤeloŽeno,,SaxofonoqÍ soubor z jlŽních plání") spíšeznám
pod mezinárodním názvem De1 - AlfÓldi
Saxophone Ensemb1e. V rámcl koncertní
řady Velvet tuesdays se ve Studiu Švandova
divad1a představil 25. bÍezna.

Pětičlenný ansámbl, kte{ je i pŤes své
lokální patriotství doma pÍeváŽně na evropskych pódiích, však do Prahy nedorazil kom
pletní. Bé1a Burány (baryton a sopránsaxo-

fon), Béla Agoston

(tenorsaxofon

a basklarinet), kontrabasista Róbert BenkÓ

setu si V ničem nezadala s hráČskou ekvilib
ristikou a citem pro me1odii Jana Kubíka
z legendárního uskupení Flamengo [a ýeč
né desky Kuře v hodinkách). Potěšila i kratičká cltace z DvoŤákorry Novosvětské, kterou Agoston organicky vč1eni1 do vstupního
chorusu. Buriány kontrovď výtečný'rn,,mulli
ganovsk1Ím" sólem, v němŽ představí1 svů]
baryton v těch nejkrajnějŠíchpolohách. oba
sólové ýkony byly navíc podpořeny pŤesnou
a invenčníbasovou linkou, kterou Robert
BenkÓ umě1 trefně zasadit do toku hudby
a jako muŽ v pozadí udáva1 charakter celé
sk1adby. V dďších části večera se pak prostor
otevŤel pro volnou fieejazzovou improvizaci
na témata z madarské 1idové hudby. By1o
ledy možnéVypozolovat zce1a průhledný
záměr sledu kontrastirích skladeb. Energlcké
skladby stŤídaly kompozice zadumané, 1yrické a meditativní. Na posluchače v tu chvíli
vŽdy zaváI onen pomyslný vítt z madarské
pusty. V průběhu večera však těchto závanů

přibývalo a ne vŽdy to bylo ku prospěchu
věc1. Místy pří1iš d1ouhé improúzace bortily
snahu lrykŤesaÍ ze zpěvného melodického
základu všechen potenciái a tak koncert ke

konci plynul aŽ ke zdánlivé monotónosti.

Zajímavéhohudebního 1 scénického ozvláštnění však Del-AlfÓldi dosáh1i před koncem
pnmí pů1e, kdy bubeník GerÓly přesedlď od

bicí soupravy k tradičnímu madhrskému
nástÍoii jménem gardon (pro nás neznalé to
byla hrubě opracovaná napodobenlna vio1oncel1a, na jejíŽ struny se pa1ičkam1 vy1uzova1i
zajímav é rytmické Zvulry).
V druhé část1 programu soubor více ink1inoval k meditativním skladbám především
z pos1ední desky Kalamona (vydaná anglichjirn labelem November Music v roce 2000).
Doš1o na dďší tradiční1idové nástro]e _ píŠťa1y a zvonce. Více prostoru dostal také
Agostonův basklarinet a jeho ve1mi teskný
a expresivní zpěv. Právě Bé1a Agoston by se
měl ještě letos v 1istopadu představit v Praze

s

vedlejšímpro]ektem, kteým

ie

Bé1a

Agoston Trio (zde je z De1-AlfÓ1di účasten
také kontrabasista RóbeÍt Benkó).
Závěrem nutno dodat, Že komornějŠípro_

středí Studia Svandova divadla koncertu

opravdu sluŠelo.Ten, kdo se však těšil na onu
,,saxofonovou smršť z maďarské pusý" avizovanou organizátory akce, mohl byt v průbě
hu koncertu překvapen. SmrŠťse postupem
času měnila na vttr' vítr na vánek, kteý vanu1
z Panonské níŽiny a pofukova1 podzemními
prostory klubu, aŽ nás všechny jakoby mimochodem odfouknul do praŽshých ulíc, které
tep1otou pod bodem mrazu připomína1y

země leŽícímnohem severněji než
Madlusko. A tak všichni ,,sametoví úterníci"
nakonec rádi vzpomína1i na k1íma jiŽních

plání.

l

Jakmile pochopil' jak gramoÍon funguje'
největší frustraci mu působila obtíŽ v umístění jehly na zvukovou část desky (říkal jí
,Ia-Ía", podle ,,record"). A nejen to: po pár
minutách deska skončila a problém tu byl
zas. Někdy na začátku dubna přišel průlom:
Ted zjistil' Že předmět' poloŽený doprostřed, zamezí tomu, aby deska skončila.
Nejlepšíchvlýsledků bylo dosďeno s jednou kulatou hračkou, která neodmrštila
ramínko pryč, ale byla dost stabilní k tomu,
aby vytvořila nekonečnou smyčku. Kdykoli
bylo libo, citlivý šťouch do r:amínka vytvořil

kých zdroiů, nejsou v soudobé hudbě nijak
novátorským exkurzem do neznámé oblasti. Ne vždy se při nich ovšem podaří dosáh-

nout opravdu přesvědčivéhovýsledku'

kteý by nezaváněl alespoň trochu kýčovi-

tě lacinou touhou po senzacechtivosti'
Nutno hned úvodem recenze poznamenat,

že hudba čínskéhoskladatele Qiganga

Chena (nar. 1951) patří k těm vzácnějším
případům, v nichŽ se podařilo na vysoké
umělecké úrovni stmelit prvky čínskétradičníhudby (a dalšíčínskémotivy) s hudbou stojící na evropských základech. V pro-

nov'ý zvuk.,,

středí té první Chen vyrůstal od svých

Teda ve véku 22 až 30 měsíců, od června
1973 do ledna 1974. Ze čýř hodin na kazetách vybral na loňské album řadu přes hodinu. Album je pochopitelně zábavné tím, Že

hou se začal učit chápat a osvojovat si
v letech 1984 - 1988 během studií v PaříŽi

doby. Jsou tu dokonce vysloveně dobré

Chenových skladeb máme nyní moŽnost
slyšet na proÍilovém albu, jeŽ vychází na

Tony Gonrad nahrával,,Thuunderboye"

nejranějších kontaktů s hudbou vůbec, dru-

jako poslední žák oliviera Messiaena.
Reprezentativní,,vzorek" této syntézy
zní jako koncept, zvukový arteÍakt naší v podobě živénahrávky tří rozsáhlejších

,"ol"t"TÍ'i#g:#i'.:
Jedna z neodolatelných (ngvyřešených?)

hádanek současnéhudby. Sum, praskání

vinylového singlu s rozvernou bubblegumovou melodií: náhle zásek, záznam ustrne na
smyčce, mění se rychlost nahrávky, stacca_

tové scratchování, slyšímeiÍragmenty lid_
ského hlasu mimo záznam... Ať hádá auto_
ra, kdo slyšítuhle radikální dekonstruktivní

manipulaci s médiem gramodesky: který
avantgardních,,diskŽokejů"? Christian
Marclay, Yoshihide Otomo, DJ Spooky?

z

Vedle. Napovězme, abychom zmátli úplně:
nahrávky jsou z roku 1973 - tedy vzniklé
s bezpečným předstihem před úsvitem
DJské kultury! Má tenhle úlovek něco spo_
lečnéhos Knížákovým konceptem Broken
Music ze šedesádch let? KdeŽe: tady je sly_
šet, Že někdo si hraje se zvukem přímo při

manipulaci: Knížák přehrával uŽ hotové

vinylové ruiny. Kdo je Thuunderboy???

momenty: ,,práce" s kolísáním zvuku během
zpívanéfráze, polyrytmy dvou gramoÍonů,
jakoby melodické smyčky v lichém či nedo-

počitatelnémrytmu atd. conrad zveřejnil
historii svého Hromokluka aŽ v roce 2oo2,
tedy v době' kdy se s gramoÍony dějí psí
kusy. Ukazuje, Že to, co je dnes zjevné,

běŽně uŽívanéa někdy až na povrchu, bylo
svého ěasu skryté, nezjevené - ale existující
v přirozené Íormě soukromé kreativity. Autor
průvodního textu Steve Dollar uvaŽuje:
,,Nabízí se parďráze klasické Íilištínskéreakce na abstraktní malbu: dokáže_li to dvouleté dítě' sniŽuje kredit proíesionálního ,,turntablisty"' kteý léta trénuje ten správný spin

a scratchované staccato? Nebo se tu spíš
prokazuje aspekt demokracie, vnitřně obsaŽený ve scratchování a roztáčení,jimiž lze
stvořit hypnotické smyčky, dekonstruovat
popové banaliý v perverzní humor, komentovat sériovou výrobu popových hvězd?"
Dollar Íormulu.ie s nadhledem, je však sdostatek pozorný' aby otevřel ještě jedno
téma: chlapcovy desky byly ohrané málem

dohladka, od některých singlů měl řadu

postupně podléhajícíchexemplářů.

,,Posloucháme-li s Thuunderboyem Puppy
Loye tak, jak ji chce slyšet' je to osudový

zvuk popu: sama esence ÍanouŠkovství,
která musí zničit předmět svého zaujetí, jen
aby je uspokojila."

Album, které otvírá široký okruh otázek
po pravém umění a autorsfuí: lze myslet na

souvislost

v

s

Donem Ritterem,

který

Thajsku stavěl hudební nástroje pro

slony. Je to však i o zjevených nahrávkách
bdělého rodiče: událostech mimo ty pravé
dějiny umění' dětech' které zvesela nabou-

Svědectví nemůŽe dost dobře vydat sám

autor, nechme mluvit jeho zákonného zástup-

ce. Houslista Tony Conrad (známá persona

lamonteyoungovského minimalismu, kumpán
Johna Calea z raných Velvetů, jeho nahrávky
s německými Faust jsme recenzovali v minu_
lém vydání HV) k vydáníalba (2002) uvedl:
byl Tedovi rok a půl, dal jsem mu
''KdyŽ
dětský gramoÍon. Jeho první desku' Puppy

Love (Lásku štěněc| Donnyho osmonda,

jsme museli připevnit na gramoÍon, protože
Ted nedokázal příliškoordinovat pohyby
svých rukou. Zprvu pro něj bylo obtížné
pochopit souvislost mezi pohyby přenosky
po desce a hlasiými zvuky, které se o4Ívaly:
uŽ proto, Že měl v té době dost práce s ovládáním pohybů vlastního těla.

rávají teorie a myšlenkovérodokmeny.
Některým je v roce a půl jasné totéŽ, co
uctívanému členovi hnutí Fluxus Yasunau
Tonemu: ,,Nosiče byly vytvořeny k tomu,
aby hrály pořád stejně. Já bych si přál' aby
hrály pokaždénějak jinak."

PS.: Ještě zbývá uhodnout, kdo je na

albu uveden jako umělcův výkonný producent. Jak jinak, Beverly Grant Conrad.
Maminka.

PAVEL KLUSÁK

qigang chenr
iris dévoilée/

reÍlet d'un temps disparu

/

wu xing

EMI Records Ltd/ Virgin Classic.

Konfrontace kulturních tradic, vycházejících

ze zcela odlišných společensko-historic-

značce Virgin Classic.

Titulní koncertantní suita lris dévailée
z roku 200'| je komponována pro poměrně
rozsáhlý aparát: tři sopránové hlasy (eden

z nich je vyhrazen klasickému čínskému
opernímu zpěvu), tradičníčínskénástroje
(erhu, pipa' šeng) a velký orchestr. Autor se
v jejích devíti částech pokusil hudebními
prostředky charakterizovat devět stránek
ženskosti: Duchaplnost, Cudnost, Syobodu, Citlivost, Něžnost, Zárlivost, Melancholičnost, Hysteričnost a Smys/nosť. VyuŽil
k tomu i originá|ní texty ve stylu recitativů
pekingské opery, které v překladu zní do
jisté míry pateticky (např.:
ráda bych
"Tak
mu důvěřovala, ale zároveň se bojím, Že

má láska můŽe být zklamáním...",

,,Jak

nádherné je letět si kamkoli!", ,,Zivot je tak
složitý." či
tvou Ženou!!!"). Ale
',Nejsem
vzhledem k tomu, Že jsou přednášeny tra-

dičnímčínskýmoperním vokálem (na
nahrávce vynikající Ma Shuai) a v neposlední řadě také díky Chenovu citu pro dra-

matickou výstavbu působínaprosto pře_

svědčivě, pro ,,evropské ucho" místy snad
rozpustile. Značně osobitě zní ve skladbě
i orchestr, do něhoŽ jsou naprosto přiroze_
ně - jakoby tam patřily odedávna - vsazeny

čínskénástroje

a také oba

zbývající'

,,evropsky" školené sopránové parý' které
doplňují sólolý zpěv melodiemi bez textu.

Tematickým podkladem pro druhou
skladbu nahrávky, ReÍlet d'un temps disparu (1996) pro violoncello a orchestr, se stal
nápěv prastaré písně San nong rnýznamného čínskéhomyslitele a hudebníka Huan Ji'
který Žil v letech 285-34'| n' l' Tklivou, průzračně lyrickou a celkem lehce zapamatovatelnou melodii přednáší hned v samém
úvodu cello, několikrát ji však přeruŠísvými
vpády dalŠínástroje orchestru. V průběhu
skladby je pak tento nápěv neustále připomínán krátkými reminiscencemi na bázi
leitmotivu (jako symbol dávné minulosti),
aby se nakonec - nejprve opět v sólovém
cellu a poté v celém orchestru _ rozezpíval
do své širokosti. Charakter této písně dodáváráz celé skladbě, která tak působíoproti
první spíšemelancholickým či nostalgicky
opojným do|mem. Ten je ostatně vydatně
podporován i naprosto ojedinělou a procítěnou interpretací sólového partu, jehož se
ujal Yo-Yo Ma.

Závér alba tvoří suita pro orchestr Wu

Xlng (Pět živlŮ) z roku 1999. Chen toto dílo
koncipoval na základě staročínských představ o konstituování lidstva do pěti částí(či
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spíše miniatur), jeŽ nesou názvy jednotliuich živlů:Voda, Dřevo, oheň, Země a Kov.
Nejde tu ani tolik o programní postižení
jejich obrazu, jako spíšeo autorovo vyjádření váahů mezi nimi a o snahu hudebně
zachytit přirozenou návaznost celého vývo-

jového cyklu.

oba inspiračnízdroje -

orientální

a evropská hudba - vykazují v dílech na
tomto albu rovnoprávnost, a to i přes
upřednostňování čínskýchtémat. To jen

dokládá Chenovo dokonalé zvládnutí obou
sÍér,které vedlo k vytvoření velice zajímavé
hudební řeči, srozumitelné, zároveň však

nově a svěŽe působící.Není to směska

několika podnětů z rúzných kultur' jaká je
čas od času ke slyšení.V případě Chenovy
h'udby jde o mnohem více'

napovídá, že jeho náplň má co dočinění

s narušováním obecně zažitých struktur,

a patnáctka přítomných skladeb se také
běžným pravidlům znatelně vymyká.

Shluky nesouvisejících motivů a nasamplovaných útrŽků zůstávajína pouti za přemě-

nou v dešifrovatelnéskládaěky úmyslrÉ
zabržděny v půli cesty a posluchač je tak

nucen pátrat mnohem usilovněji' Nettle se
snaŽí o nevšední propojení arabské a středovýchodní hudby s dnešníkulturou
porouchaných beatů, chtěných chyb a neotesaných ostrých zvuků a hlukových
momentů (typických pro divoké experimentátory kolem labelu Tigerbeat6) a spokojuje
se s Íormou bizarních polotovarů.
HYNEK DEDECIUS

vírĚzsuv utreŠ

-,"""*"ťá'J,P:líf;
Tigerbeat6.
nettle!

build a Íort, set that on fire
Agriculture.

Posuzujeme-|i mixalba podle míry kreativi_

ty člověka nad

gramofony, musí se

Minesweeper Suite (stejně jako předchá-

zejícíGold Teeth ThieÍ) s podpisem
DJ/Rupture zákonitě umístit na jedné
z předních příček.Mistrné zvládnutí techniky mixování na třech ,talířích' totiŽ

v jeho případě mílov1im krokem překraču-

je tradičnějšípojetí onoho

,hladkého

set Íire to Ílamesl
telegraphs in negative / mouths
trapped in static
Fat Cat Records.

KdyŽ se dnes řekne skupina, málokomu se
vybaví dělné nadšení a vpravdě kolektivní

atmosÍéra,jež zřejmě opravdu vládly

v meziválečných uměleckých skupinách.

Poslední měsíce jako by však odkrývaly
nové případy ,,skupin", jež nabízejí rŮzné

přísiupy ke společnému autorství a kombinování východisek bez osobních ambicí.
V minulém číslejsme psali o francouzském
labelu Active suspension a vrstevnaté koláži tamějšíchumělců. Jinou taktiku kolektivní
tvorby nabízí třináct hudebníkůz kanadského Montrealu' vystupujících pod jménem
Set Fire To Flames. Po albu Srgns Belgn
Rebuilder (2001), jeŽ mělo velmi uznalé
recenze, se ted'skupina vrací s rozsáhlým

napojování tracků', tedy kladení jakýchsi
chodeb mezi soběstačnésongy-pyramidy
- DJ/Rupture alias Ve Španělsku'úsaoivší dvojalbem.
se Američan Jace Clayton vybrané sloŽky
Těžko říci' co stojí ve středu zájmu skupisměstnává do zcela nových forem,
ny'. zda výsledné nahrávky, nebo proŽitá
v nichŽ jednotlivé zúčastněnéskladby zkušenost, po níŽ zbyde hudba jako doku_
nechápe jako hotové pyramidy, ale pouhé
ment svého druhu' Nové dvojalbum vznikavhodné pomůcky, stavební kameny, které
lo v izolaci určenéhodomu, kam se Set
se na vzezření výsledného výtvoru podílí Fire To Flames uchýlili - jednak pro soujen vzdáleně' Dosahuje toho vysoce enerstředění, jednak pro otištění speciÍického

gickou prací. Z jediného zdroje vychází

zvuk jen velmi zřídka, prakticky vždy hrají
současně dvě či dokonce tři desky a neustále dochází k mnohdy radikálním změnám (v neobyčejně zhuštěném mixu pou-

žil celkem 60 skladeb), aniž by

však
posluchač pocítil nějaké ,šlápnutí vedle''
/Rupture si svou produkci navíc Úmyslně
ziéžujeskutečností, že v mixu užívástylově neuvěřitelně různorodé tracky s diametrálně odlišnými rychlostmi. Libuje si
v kontrastech a vůbec se nebojí spojovat
tradicionální středovýchodní etno zpěvy
s šíleně hlučnými noiseovými výstřelky či
hyperrychlým ragga jungle (podstatnou
roli dále hrají dancehall reggae, hip-hop'
r'n'b pop, hardcore breakbeaty... jednoduše nezná hranic)' kdy ovšem jedno

druhé (+ popřípadě třetí) nepopírá _
spíšeurčitým způsobem podrývá, mění
a navzájem obohacuje. Jedná se bezpochyby o dosti extrémnía snad i trochu

šokujícípřístup, avšak odkrýt tolik nových
horizontů jen pomocí mixážníhopultu se
dosud podařilo jen málokomu.
Clayton ovšem produkuje i vlastní hudbu
(i na Minesweeper Suite se ve výčtr"i skla_
deb několikrát objeví jeho autorské přís_
pěvky) a to nejčerstvěji v duu Nettle, kde
ho doplňuje španělský umělec jménem DD'
Již název alba Build A Fort, Set That on Fire
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místa a času do zvukového arteÍaktu.
l sama tato situace byla vŠakkompromisem, s nímŽ někteří členovénechtěli souhlasit. Původním plánem bylo pronajmout
si několik generátorů proudu, vestavět do

dodávky nahrávací techniku a vydat se
Montrealu k Tichému oceánu. cestou
navštěvovat zajímavá místa či opuštěnou

z

inspirativní architekturu (zbytky po venkovních kinech pro automobilisty, stodoly, sila,
továrny, benzínky'..), uvnitř pak zazname-

návat hudbu vznikající v přímém sepětí
s duchem místa. Tuhle variantu muzikanti
nakonec zavrhli, pokládali ji za příliš riskantní, za ,,mucholapku vábícíkatastroý".

Namísto ní se usadili v jediné lokaci, rozpa_
dajícíse stodole a v létě 2oo2 tu v dobrovolné izolaci natáčeli' PřestoŽe výsledek byl
ještě přemíchán a nově strukturován, pečeť
z prostoru XY" tu zřetelně zůstává.
''hudby

UŽ tím' Že

i při

vyváŽené souhře se
kolektiv nebrání přirozenému zvuku pro_
středí. Zádné Vypreparované ticho mixáŽního pultu: hudbu tu doprovázejí hlasy
ptáků, štěkání, klapot podrážek, vzdálené
hlasy. Uvodní track nabídne jako výchozí
materiál kytarový minimalismus (evokující
Reichův Elektrický kontrapunkt psaný pro

Pata Methenyho), v průběhu se však zvuk
pokrčí,změní místo Ve zvukové perspektivě (jako bychom střídali uši nebo přinej-

menším mikrofony), končíjako jednolitý
digitální tok dat. S přeléváním zvuku prostředí zjistíme, že proti minimalismu
(vyabstrahovanému řádu) tu jako druhý
postup stojí řád přirozený, tedy terénní
nahrávky. Výtečně vychází plocha ústící
do vrstveného vrzání vrat a dveří (holy

throat hiss to the,sedative-hypnotics'1,

jinde se kombinuje reál a virtuální zvuk,
modifikovaný elektronikou. Některé plochy pramení v předem dané kompozici,
jejich přítomný protipól se zdá být reakcí
na zvuky a akustiku místa. lnstrumentář
není stavěn na odiv, je však široký: kytary,

cello, viola, bicí, perkuse, marimba, kon_
taktní mikrofony, elektronika změněných
Íunkcí, magnetoÍonové pásy, basklarinet,
zvonkohra, trubka' housle, lesní roh, pře_
hrávač kompaktů. Jednou tu kdosi (velmi
umně) hraje na číše,snad je to pouŽitá
cizí nahrávka. občas zmizí rytmus, zbyde
jen témbrový tok zvuku. Střídmý vývoj
ploch je podivuhodně vyváŽený: nikdy
překotný, ve stálé povlovné proměně.
Jsou tu místa abstraktní, a přece zřejmé

souhry hudebníkůs reálem (nestálým

šumem interiéru, zvuky hmyzu) , aÍ už realizované na místě anebo později ve studiu. Tímhle způsobem pracoval Jaroslav

Kořán na staršíkazetě Zahrada: vyšla

vůbec někdy na kompaktu?
Vypadá to na introspektivní partu toula_
ul'ch povah technologického věku: svobodné rozhodnutí pro lehce nestandardní situaci souŽití/spolupráce je tu pramenem
originální a vnitřně přesvědčivéhudby. Tu
cestu k Pacifiku bychom do budoucna přáli
jim ijejich posluchačům.PAVEL KLUSAK

none but the righteous. the

masteřs oÍ sacred steel
Ropeadope/Rykodisc/Globus.

Kdo chce v dnešnímsvětě mrtvě naÍozených objevů slyšet nějakou svéráznější
novinku., má ji mít. Jakkoliv toto album na

první pohled vyhlížíjako antologie nějakého zaniklého stylu, opak je pravdou: stejně

jako kdysi spíšeuzavřený svět vícehlasů
sacred harp představují i ,,posvěcené steelkytary" nejen Živý, ale dokonce ještě ne
zcela plně rozkvetlý Žánr. Nahrávky pochá_
zejí z konce devadesátých let, kdy se tato
hudba začala objevovat na albech osvědčenéholabelu Arhoolie. Z tohoto loŽiska
Rykodisc převzali (pod produkčním dohledem Johna Medeskiho, jednoho z objevitelů sacred steel) základní, leč itak ohromující minimum.

Dva nejvěhlasnější hráči, předčasně
zesnulý Glenn Lee i stá|e aktivní Aubrey

Ghent, na albu velmi dobře vymezují obě
krajní polohy stylu' Lee prošel jak nashvill_
skou country praxí, tak klasickým hudebním školstvím,a pro svoji barvitou, precizní
hru zvolil pedálový nástroj, přičemŽ jeho
hrátky s volumepedá|em skvěle stírajírozdíl

mezi standardní sólovkou

a

steelkou.

Ghent naopak upřednostňuje prosté lap

steel prkno, které mu umoŽňuje vysilující,
leč napínavé expresivní v1ilety.

Mezi těmito dvěma extrémy pak kolísá
celé album, vybroušené country vyhrávky
se střídají se skřeky přebuzených nástro_
jů' táhlé akordy s energickými basovými
běhy, tisíckrát slyšenérutinní riffy s nečekaně drsnými úlety, kýčovitéornamenty

s

cooderovskou úsporností.Přitom

s odlišnou konstrukcí lap steel a pedal
steel tyto extrémy souvisí jen volně - kdyŽ

na to příjde, dokážíhráči kouzlit na lap
steelku i bez pedálů a na stolečkovitém

nástroji naopak prostřít velmi žhavou stra_
vu. Celé je to krajně dobrodružná záležitost, připomínajícínejspíše asi zvukovou
zkoušku: nezkrocené dunícíbasovky,
netrpělivé údery elektrických kytar, vyčká_
vajících během úvodního kázání, a předevšímnekoněící smršť klouzavých tónů, od
medových nití, přes precizní nashvillskou
techniku, bluesové zohýbané tóny aŽ po
brutální údery slidem do strun. V této
výhni jsou na albu zpracovány mimo jiné
i Just A Closer Watk With Thee a Amazing
Grace (ta dokonce dvakrát: jednou jako
hodně Íree záleŽitost, podruhé v přehledných variacích). A to vše se prý ve floridských kostelích provozuje na rockové hladině hlasitosti.
Ze staršígenerace jsou na albu Sonny
Treadway a především ,,učitel" stylu
Maurice ,,Ted" Beard jr. se skvělým železničnímkázáním' Jiné Železničně_duchovní
číslopředvádí rodinný band The Campbell
Brothers, kombinující oba typy ,,klouza-

cích" kytar. Calvin Cooke patří spíše
k poklidnějším hráčůma přidává ke své
steelce citlivý vokál. V celé této změti je
ucho bluesového příznivce nejvíce doma

v Dorseyově Little Church House on The
Hll/ ve střídmém podání Willieho Easona,
veterána provozujícího tuto hudbu uŽ od tři-

cátých let

-

mimochodem

je

strýcem
Aubreyho Ghenta. Tito hráči jsou ostatně
povětšinou potomci kazatelů, někdy pak
přímo kazatelů steelkytarových. Jak vidno,

obě linie jižanské hudební tradice se na
počátku 21. století těšíplnému zdraví:
k mississippským ,,hříšníkům''ze stáje Fat
Possum představuje Íloridská,,posvěcená
ocel" znamenitý protiklad. JAN soBOTKA

Írank london's klezmeř břass
all starsl
brotherhood oÍ brass
Piranha.

Írank london:
scientist at work
Tzadik.

Nikoliv spiknutí svobodných zednářů nebo

templářů' ale celosvětové tajné bratrstvo
muzikantů ovládá běh světa. To alespoň
vyplývá z textu k druhému CD dechové
kapely trumpetisty Franka Londona. Na
potvrzení těchto tezí si ke své kapele
pozval zástupce dvou kultur, v nichž se

dechová hudba významně rozvinula.

Boban Markovió orkestar ze Srbska zastu_
puje romskou odnoŽ (právě tento orchestr
nahrál hudbu k filmu Underground, který
zdvihl vlnu zé4mu o tento Žánr), káhirský
Hasaballa Brass Band větev arabskou.
Repertoár je tvořen tradičnímitanečními
melodiemi klezmeru, občas doplněnými
srbským a arabským motivem. Na první
poslech je to strhujícíhudba svatebního
veselí, při pozornějším poslechu je však
poznat, že úpravy mají na svědomí hudebníci se zkušenostmi z jiných hudebních
oblastí' Jde o detaily: určitéharmonické
postupy, přechody, vrsfuení hlasů, které by
muzikanty z vesnice nejspíšnenapadly.
Ačkoliv jsou mistry svých nástrojů, nepouštějíse do dlouhých sólistických exhibicí.

Jednotliví sólisté se vynoří z proudu hudby
a opět s ním splývají.

Hasabala Brass Band dodává díky
svému sloŽení (klarinet, trubka, barytonový
saxofon, tři bubeníci) skladbám průraznější,
agresivnější zvuk, který kontrastuje
s čistým tónem Londonovy trubky.
Vítaný odpočinek od tanečníchrytmů přináší Sha/om Aleykhem _ modlitba za mír,
v nížse jako skvělá zpěvačka představí
Susan Sandler, jinak trumpetistka Klezmer
Brass Allstars. Druhým zpívaným kusem je
nigun, chasidská náboŽenská píseň beze
slov, kde sizazpívá celý ansámbl.
Na trpělivého posluchače čeká odměna
v podobě skrytého remixu, v němŽ koláž
Íragmentůz alba pohání elektronický ryt_
mus. Remixér jménem Socalled se ovšem
vyhýbá mechanickému opakování a přílišné pravidelnosti.

scienťlsť at Work představuje Franka
Londona jako skladatele' Pro tuto příležitost sestavený Shekhina Big Band je přehlídkou spolehlivých hudebních osobností,
které se pohybují kolem epicentra jménem
John Zorn. Jeho saxofon tu téžzazní, pÍedevšímje ale zodpovědný za to, Že se této

na prahu minimalismu a field recordings.

Ač výsledek nelze označit za převratnou
drogu, nahrávku původně Vydanou na
značce Brombron nyní oprášil odváŽný
label orthlong Musork a k původnímu
disku přidal ještě (zajímavější)sbírku remixérských pohledů podepsaných jmény jako
Oren Ambarchi, Christian Fennesz nebo
Nobukazu Takemura.
originální disk otevírajíohňostroje
a rachejtle a určitá ,špína' nahrávku provází

ď do totoŽného konce. Tvůrci upřednostňují
jaksi zastřený nečisý zvuk často prostoupený výpadky a lo-fi samply reálných a těŽko
identifikovatelných šumů a útrŽků.V takových rozmanitých podkladov1ich louŽích se
koupou pozitivitou, klidem a staromilstvím
nasáklé motivy (mnohokrát vypůjčené\,jež
ve většině skladeb dotváří náladově silný

náboj' Jejich stavba ovšem někdy zůstává ď
zouÍale jednoduchá. Dvojice _ koneckonců
deska vznikla za sedm dní - nápady zrovna
nechrlila a proto se skladby víceméněomezují jen na představení jedné zvukové kombinace, její repetici a ukončení V letmo stanovený okamžik. Minimální vnitřní vývoj tracků

sice vyvažuje jejich vzájemná odlišnost

nahrávce, původně vydané v roce 1999
soukromě v malém nákladu, dostalo nové
podoby' Zorn, kIerý měl k dispozici původní Vícestopý záznam, vytvořil zcela novou,
přestrukturovanou koláŽ - právě tak' jak
nakládal ve studiu s nahrávkami Milese

v rámci alba) a působivost
(hladí zejména z obrácených smyček vyrobená Fose), ale několik okamžiků bohuŽel
také nabádá k zívnutí.

Zorn se tak zmocnil dalšíhohudebního
postupu (charakteristického pro současnost), jaký si dosud nevyzkoušel: zbývá

ním poli, přičemŽ za nejvýraznější tracky
lze jednoznačně povaŽovat vzorové manipulace s kytarou _ konkrétně post-rockovou zvukomalbu od Ehlersova kolegy jménem JoseÍ Suchy a melancholické brnkání

Davise legendární producent Teo Macero.

vůbec ještě nějaký?
Posluchač má dojem, že se ocitl na jam
sessionu, kde si skvělí muzikanti hrají sami
pro sebe a bezstarostně si zkoušejí'
V sedmi skladbách se odehrává přehlídka
stylů i nálad: improvizace v orientálních
tóninách, jazzové harmonie, latinsko-americké rytmy: právě tato různorodost je nejspíšZornovým vkladem. osobnosti jako
Matt Dariau, Mark Feldman nebo (uŽ zesnulý) Thomas Chapin zaručují spoustu qiborných hudebních momentů, celku však chybí
vyhraněnější charakter. Některá místa jako
by směřovala do divočejšíchpoloh' jaké
London vyhledává s Hasidic New Wave, jiná
k popěvkům' Jasně tu čníhebrejská modlitba Shabbos Bride (zpívá Jennifer Charles
ze skupiny Elyseian Fields)' jejížmeditativní
nálada a zvuková střídmost kontrastují
s ostatními kusy. V kontextu Londonovy
ostatní tvorby tento počin nevzbuzuje takové nadšenÍ'''Vědci" London a Zorn tu jsou
přistiženi při práci s kvalitním, ale ještě
nevytříděným (nebo až příliš přestruktrurovaným?) materiálem.

MATEJ KRATOCHVIL

stephan mathieu,
ekkehard ehleřs!
heroin
Orthlong Musork.

K přípravě Heroinu použily dvě uznávané
osobnosti německé experimentální scény

Stephan Mathieu (jinak Full Swing)
a Ekkehard Ehlers (také Autopoieses,

Auch) vcelku prostý recept: namísto přejídání se, modlení a poflakování u plochých
obrazovek se po dobu mezi vánoci a osla_
vami příchodu roku 2001 oddali společné
tvorbě konejšivých ambientních kompozic

(a tudíŽ pestrost

Remixový disk nabízíosm na originály

jen minimálně odkazujících variací od uměl_
ců rozsazených v poměrně širokémhudeb_

Fenneszovo.

HYNEK DEDECIUS

různíumělci:
freedom oÍ the city 2oo2 smaII

#:HL:
Londýnský květnový Íestival (především
domácích) improvizátorů a jeho záznam na

věrné značce Emanem: psali jsme už
o předchozích albech, nyní tu jsou záznamy

loňských koncertů.'' a nespojité poznámky
nad nimi' *** o Sylvii Hallett se před pár
leý hovořilo jako o dobrém objevu. Hráčka
na housle, pilu, sarandží či kolo bicyklu
(tedy ,,smyčcovénástroje") se nějaký čas
nemohla chytit, pak ji s chutí vydali klasikové improvisingu AMM ve svém vydavatelství
Matchless, následovalo album White Fog
u Emanem. Pět skladeb z koncertu nabízí
spektrum různých poloh, společnéje vyuŽití
dozvuků a pamětí k vrstvení zvuku. Hra alikvót v přibližování frekvencí uvnitř mohutnějí-

cí zvukové stěny, tribální ambient hraný na
dobře temperovaném drátoví kola (Violet
Revisited). Nápodoba hmyzí říšečili přestup
z bicyklu k houslím, včetně sóla na ně'
TichoučkéGeese /n /ce: jemná manipulace
s pilou a elektronické dozvuky impulsů,
které zůstaly před branami díla'
Nejzásadnější noý zážitek celého dvojalba.
(Zvukově jemná Hallett je asi největšíoříšek
pro nahrávky z Íestivalu, v nichŽ zůstala trocha šumu a zvuk prostředí.) *** Veryan
Weston, klavír (v duu se saxoÍonistou
Trevorem Wattsem): Když člověk poslouchá
suverénní, tonálně rozšířenéWestonovo
hraní, plné běhů oběma směry, hlučných
úderůpřed stopkami.'', napadne ho, Že by

Hrs vorcE/
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david maranhar
noets lullaby

takhle mohl Weston hrát donekonečna. Není
jisto' zda tato schopnost má b1ít předmětem
obdivu či skepse. *** Je to trochu jako
v kině iMax, které teď otevřeli i v Praze: věci
v něm vidíte trojrozměrně' Neuvěřitelné,
eÍektní:ale leckoho jaksi napadne, že plas_

Rossbin Production.

manue! mota!

leopardo

ticky vidí člověk celý Život, stačíopustit

Rossbin Production.

l u hudby improvizátorů je někdy
model komunikace a ,'plynutí událostí" pro
netrpělivého posluchače pouhým odrazem
nevyzpytatelnosti řádu skuteěného světa.
kino...

assumed possibilities!
still point
Rossbin Production.

Snad je to signál, že uši v tu chvíli neslyší nic
víc. Jistě, omezení můžebýt i v nich.

Produkci některých labelů si někdy vybírá_

lepšínež delšítrio, kaŽdý jako by tu hrál třetí

V případě italské značky Rossbin

***SaxoÍon, pozoun, trubka _ Lol Coxhill,
Paul Rutherford, lan Smith: tři navazujícísóla

hlas k dvěma tichům svých spoluhráčů.

Kdybychom sóla vzali a playbackem naskládali na sebe, znělo by to jinak než jejich
nekonečné Íree? .'. napadá nás, ale není to
nic nového: se sóly Cecila Taylora, Tonyho
oxleye a Barrea Philipse to před lety provedl
John oswald' *** Roger Smith několik let
nevystupova| sám pro sebe hrál na Španěl_
ku denně. Ctvrthodinová plocha je mezi
ostatním materiálem osvěžením, neboť hudbou převáŽně čistých tónů' Je znát základní

mollový modus, v němž se odehrává sysifovské putování: kytara zkoušízdolat motiv,
jakoby ho nedovysloví, artikuluje ho zas
a znova, vŽdy trochu jinak, až se v těch
pokusech základ dočista promění.

me šmahem proto, Že předvídáme, co
můžemeod nových produktů očekávat.

Production je to zřejmě ztišená naléha-

vé jednotvárnosti odpovídá i výtvarné
vypravení, laděné do šeda či modra,
s minimem informací, bez překvapivých
eÍektů.Další vazba: dvě desky byly natočeny v Lisabonu a na té první vévodí por_
tugalský multiinstrumentalista a skladatel

David Maranha' jehoŽ dílo na Carbo
Records zaznamenalo

v první polovině

devadesátých let uplynulého století jedno-

Maranha (který mi ovšem připadal poně-

Gárgula). A jako na desce Andrého partic|-

poval David, tak v soupisu zúčastněných

U)

Danruinovskými metamorfózami se posouvá_

ne stále jinam, vývoj spíšvede k různým
podobám téhož,neŽ Že bychom se posunuli
někam vpřed. Je znát dobrá nástrojová

technika, sama hudba však vykazuje přílišné
soustředění na povrch _ struny, hmatník,
vzdálenosti prstů: pokud jsme v ní cosi podstatného nepřeslechli. *** Jako když vrže
křeslo: tak zní sÓlo Johna Russella na struny

akustické kytary. Motorika, mlýnek, končí

jako kdyby byl Evanem Parkerem a v nekonečnémtrylku proháněl nástrojem své tři
tóny: sám Parker tuhle svou ýpickou Íiguru

v přÍtomném duu moc nepouŽÍvá. ExplozÍvní

hraní. Zvláštní kontrastní duo,,,vertikální"
ostrý zvuk kytary s potenciálním dozvukem
a proti němu ,,horizontální" dyšný saxofon
s trváním, jeŽ určuje dech. Zatímco Russell
doběhl na tóniku, Parker ještě chvíli uhnaně
dýše' *** Martin Davidson čili vydavatel:
výbě1 střih, mix, design. Máme podezření,
Že i písmo na obálce zásilky pro HlS Voice
je jeho. Je-li dokumentace tak cenné scény
opravdu prací jednoho muŽe, pak klobouk
dolů. Davidson se podobá jednomu ze

dvou, tří kronikářů národa, o jehoŽ jedinečné
kultuře by jinak svět neměl ponětí.

PAVEL KLUSAK
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opakovat: vynaléza1íteď, v této chvíli sou_
hry, a záznam tento časově ohraničený
moment nadlouho přetrvá. Vnitřní neklid
v poklidu, prodlevy, stupňujícínapětí.
Jednoznačně nahrávka, při nížse nevymaníte z pocitu dobrodružství.
Z. K. SLABY

D:rtti:l'':

kud kurážnějšíco do volby nástrojů
a nahrávacího prostředí - viz album

-

zovaných eskapád nemají potřebu něco

ňuje nic přídavného' rušivého,diskrepančního. Tak alespoň vyzníva1í tři kompakty,
které mám v rukou. ostatně této aŽ zvuko-

Podobně tomu bylo v souboru osso
Exótico, ve kterém účinkoval i André

t

nápaditou návaznost členůkvarteta, odha_
lujerne tušené zázemí tónů, variabilnost
zvuků a jejich občasných skrumáŽí.
Zázemím je zcela zřejmě Chris Burn
Ensemble, avšak tito čtyři mistři improvi_

geořge lopez:
das auge des schweigens, blue

tého hudebního posouvání' majícíhoráz
až šamanského omamování, se nevyma_

malismus, prodlévavost mu však ani tehdy
nebyla cizí.

J
J

gradované'

S napětím sledujeme jednotlivé peripetie,

vost, z níŽ téměř nic nevybočuje, z jednoli-

značně kladnou odezvu. Temnost, mini-

F
tJJ

okamŽicích překvapivě

hudebníkůna Noe's Lullaby, natočené
počátkem roku 2oo2, nechybí André.
Tedy: Maranhova poloha je skutečně

ne však
nevzrušivá, uspávající. Jako by praotec
ukolébavkově minimalistická,

Noe vyhlíželz archy, kolem byla stále ještě
vodní pláň, ale on uŽ tuší,kde by mohl
zakotvit.

Leopardo, na kterém slyšímeManuela

Motu s elektrickou kytarou (jde o nahrávky
z března a dubna 2oo2)' není dravý ani

náhodou. Naopak: celé album působí,jako
by si kytarista doma melancholicky preludoval, váhavě řadil tón k tónu a byl co nejtišší'aby nevyrušil sousedy a snad aby
nevzrušil ani sám sebe. Hledačství v tichu

a

míru. Ale občas právě takové ztišení

můžepotvrdit hráčovu suverénnost.
Ta každopádně vyplývá z CD Still Point,

které vzniklo 7. ledna 2001 v londýnském
studiu Gateway. Členy kvarteta, názvaného Assumed Possibilities, jsou improvizátoři' jeŽ známe (nejen) z Emanemu: pianista Chris Burn (na Emanemu vyšla roku
2002 jeho deska Horizontals White), hartenista Bhodri Davies (přizvávaný ke spolupráci jak Burnem, tak Evanem Parkerem,
S. H. Fellem a dalšími)' houslista Phil
Durrant (připomeňme si nevšední album
Dach s Thomasem Lehnem a Radu
MalÍattim na Erstwhile Records) a violoncellista Mark Wastell (například člen

Quatuor Accorde či London lmprovisers
orchestra, ale V tom účinkujíi jeho kolegové)' Ticho vévodí i v devíti improvizacích' jeŽ tu najdeme, avšak je to ztišení
vzrušující,inspirující'neobvyklé, V jistých

pierluigi billone:
-"",j:.1:n":
Mám v ruce 2 CD z produkce rakouského
se souborem
Klangforum Wien: George Lopez - Das
Auge des Schweigens, Blue ClitÍs a Pierluigi
Billone - Mani.Long. Můj hlavní problém
jako recenzenta je v nedostatku doplňujících inÍormací. obě CD mají extrémně
úspornou textovou výbavu _ pouze kulatý
plastot4i obal bez potisku, jediným popisem
je nálepka na CD, která obsahuje identiÍikačníminimum této nahrávky a odkaz na
stránky WWW.durian.at (musím se zvednout
a jít pustit počítač)'Na webu uŽ je informací
víc, i když poněkud nepřehledně uspořádaných. Dovídám se, že rakouské vydavatel_
ství Durian Records takto Vydalo kromě děl
svých zakladatelů (Uli Fusseneger a Werner
DaÍeldecker) velkou sérii rakouských
i zahraničních autorů vesměs z okruhu
KlangÍora a tímto souborem i povětšině

vydavatelství Durian

nahraných.

První CD je věnováno George Lopezovi
(1955)' coŽ je původem Kubánec školený
ve Spojených státech a žijícíve Vídni. První
skladba Das Auge des Schweigens je témbrová hudba s širokou nabídkou prvků z provenience netoná|ní hudby (ve smyslu ,,tón

ne!") příbuznésvětu takového Lachen_

manna a uspořádané do sledu zqímavých
detailu vypracovaných hudebních

a do

momentů.

Stylově tu není nic překvapivého, ani
novátorského jde o ,,západní standard".
Pokud se donutíme k pozornému poslechu

této zvukově celkem nevábné hudby, obje-

víme zvláŠtnípoetiku. Vše je utkáno

z abstraktních tvarů a zvukových objektů,
které spoluvytváří vždy skupina nástrojů,

jen tu a tam se objeví náznak melodie z nor_

málních tónů jako kontrast. Das Áuge des
Schwe4gens prochází několika polohami:

první část _ dramatické šumy, hřmoty _ přechéeído scelsiovsky statické plochy s dynamickými ,,boulemi", plné napětí. Druhá je
jakési scherzo, s místy parodicky expresivním vibrátem v houslích, náznak rytmu,
který ve třetí části opět vystřídá statika ve
smyčcích,která tvoří pozadí k mnoŽstvím

drobných událostí v ostatních nástrojích.
Takovým popisem se nevyčerpává obsah
hudby; ze strany autora je znát ponor
a soustředění na svou věc, hudba není
těkavá ale sevřená a zdá se imitovat monu_

mentalitu přírody. Autor však ve 4ičtu inspiračních zdrojů mluví o transkripci EKG, stej-

části' návrát k rychlejší pasáži a opětovné
zpomalení buď se zpěVem nebo se sóly

ze zatmění slunce. V případě druhé skladby
BIue Cliffs (modré útesy) je přírodní inspira_
ce potvrzena vyjádřením autora.

ním jednotlivých nástrojových

nojmenném obrazu Maxe Ernsta a záŽitku

Druhé CD je skladba Pierluigi Billoneho

(1960' Žák Sciarina

a

Lachenmanna)

-

Mani.Long' 45 minutová kompozice podobného estetického zaměření a stylu jako
u Lopeze. Jen výraz je komornější, více se
uplatní sóla jednotlivých nástrojů, hudba
dýchá v širokých Írázích s dlouhými tóny'
často rámovaných tichem. lnterpretace
KlangÍora s dirigentem Johannesem
Kalitzkem stejně jako u prvního CD plně
angďovaná a precizní.
Vydavatelství Durian svou produkcí zřejmě v Rakousku sehrává dost cennou roli doplňuje nabídku CD o důleŽitétituly, které
by na komerčním labelu nikdo nevydal
a činítak při vysoké interpretační a technické úrovni nahrávek. Setří se tu snad jen na
obalech, což je moderní a levný způsob.
Dát texty na internet nic nestojí a ušetří se
za papír a tisk broŽury' Vydat nová díla jakkoli levnou Íormou je vždy lepší než je nevydat vůbec. Ale co za 100 let, nahrávky
zůstanou a internetové stránky třeba nebudou? V té době už po těch skladbách pes

neštěkne, a pokud některé mají přetrvat

věky' jistě se mezitím najde někdo, kdo je
vydá s lepšíobalovou kulturou.

MlRosLAV PuDúK

(řidčeji) případně s rafinovaným proplétá-

partů.

Přestože Fru Fru Seroius projevují dosta-

tečný smysl pro dramatický zvrai, z naznačenéhovzorce uhnou málokdy, čímŽobčas
sráŽejí svoji jinak nemalou hudebnickou
zdatnost. Velkou bolestí alba je také občas

sogař!
aplikal.blend

(bezdůvodně šestiminutový Experiment

Pokud ve vás sci-Íi představa robotů
s vlastními emocemi vŽdy vyvolávala jen

neúnosná rozvláčnost jednotlivých písní

s Alexandrem) - mnohdy by stálo zato krátit. Nejsevřeněji vyzní příkladně homogenní

s

prohlubující se ,,lesní" náladou,
hravě strojová Stačíjen mysl nastavit advojice ,,temnotek" Srdce zlobou zmítané
Tajga

a Hyeah, já jím - ta srným quasišamanským
rytmem a zkresleným zpěVem nejvíce při_
pomíná Pluto. Pochvalu rozhodně zaslouŽí
velká část klávesových partů. Za všechny
jmenujme Příklady'

o textovou stránku alba se největším
dílem zasloužil Honza VolÍ (ten, co neumí
hrát golÍ)' Jeho říkačkymají především
vizuálně, ale také absencí metafor Íormu
básní v próze ozvláštněných mnoŽstvím
rýmů na koncích nesteině dlouhých vět.
obsahově VolÍ těŽí jak z pozorování nej-

prostších dějů kolem sebe, tak z prvoplánového nadšení moŽnostmi byť prajednoduchého rýmování (Po dobrém to vŽdycky
s lidmi nejde, on tě ten smích taky jednou
přejde' ý krávo, vole, šmejde...")' mnohdy
se stylizuje do role naivního kazatele
(,,Stačíjen mysl nastavit do kladného proudění a Život se ti rázem k lepšímu promění..'"). Ve svých ručně psaných a kreslených roztomilých kníŽkách se velrybí
štamgast VolÍ zkrátka dopouští věcí' které
bychom jinému psavci asi stěŽí odpustili.
Na albu Hmotný svět mu je můŽeme bez

uzardění prominout taktéŽ - v technicky

zdatném, výrazově pestrém a decentně ironickém BartoŠovi VolÍ totiŽ nalezl ideálního
interpreta. Tam, kde je text kostrbatější' si
zpěvák vypomáhá intonačně přesným pro-

tahováním koncovek nebo opakováním
jednotlivých sousloVí, nejlépe se však
Íru Íru seraous:

hmotný svět

Leviathan Records.

Fru Fru Serious je soubor kolem bývalého

zpěváka Pluta Václava Bartoše. Kytaru,

baskytaru a klávesy v něm doplňují dvoje
bicí a Bartošova hra na steel_drums, klávesy' pad a kopák. Po rozpačitých začátcích,
pokusném Demonstrativním ýhřezu z tvorby a několika festivalových triumfech (viz.
Boskovice, Hv 5l2oo2) tu máme první regu_
lérníalbum moravské šestice.
Z produkce skupiny cítímetouhu po
tanečníchytlavosti a lukulské barevnosti
zároveň. Ne vŽdy se to rýmuje. Hudba těŽí
především z rytmických moŽností perkusivních nástrojů, bzučivékytary a výrazných
a neobvyklých barev kláves, zřejmá je
snaha o co nejpestřejší aranŽe' Stylově Fru
Fru přešlapují u dveří latinské houpavosti
(nejhitovější Soňa je téměř čistokrevnéreg_
gae i s nezbytným šalalala)' častých názvuků iazzu (trubka hostujícího Františka
Kučery) a občasného rozpomenutí se na
slovo alternativa (smyčcovtý úvod miniatury

Bělobílý den, závérečná Hyeah,

já

jím).

Většina ze čtrnácti písnímá tutéŽ strukturu:
chytlavé netypické intro, rychlou instrumentální pasáŽ v úvodu, zklidnění Ve zpěVové

album se šestici sice povedlo jen napůl, ale
pozor! Řeč byla o skupině s původním
hudebním jazykem a neobyěejným koncertním potenciálem. PETR FERENO

samozřejmě zhošťuje těch rytmičtějších
říkanek (krásně vypointovaná hymnická
Ó živote, hudbou nejlépe podmalovaná

Srdce zlobou zmítané),nezvládnutých

(nezvládnutelných) partů je pomálu (snad
jen oddrmolenástačí ien mysl nastavit).
Tellty jiných autorů jsou příjemnou proti-

váhou VolŤových spontánních výtrysků.
o tři se postaral sám Bartoš (smutně
radostná Bělobílý den, pravděpodobná

narážka na bývalého baskytaristu skupiny
Experiment s Alexandrem a obdoba slavné
Co 'jsem měl dnes k obědu Hyeah, iá jÍm).
Pod Taigou je ,,podepsán" kmen Evenků,

lyrická,

z absolutních rýmů chytře těžící

Soňa je dílem Georga Trakla, uvědomění si

vlastní smrtelnosti lak co? napsal Allen

Ginsberg. Poslední jmenovanou píseň

Bartoš interpretuje

v duu s

dcerou
Barborkou, moŽnosti střídání dětských otázek a otcovsky vědoucích odpovědí však
dvojice nevytěŽila tak, jak by se slušelo.
Dvě skladby' o živote a Pravda o Elvisovi
v závěru alba uslyŠímejeŠtě jednou' Na

obalu jsou opatřeny poznámkou ,,radio

edit" a obě jsou shodně zkráceny na 2:59.
Druhé z nich to docela prospělo, nečišíz ní

totiž skupině tolik vlastní touha nacpat do
písnívše, co se do ní vejde. Ta se projevu_
je i na nepříliš zdařilém obalu dílka. Tolik
obrázků na pouhém dvojlistu! Debutové

nevěřícný úsměv a odsouzení kníŽkyfilmu

do

kategorie ubohý brak, vězte, že

v hudební oblasti se týo zdánlivě nesluěitelné elementy již léta mísía chystají se
zaklepat na dvířka absolutní věrohodnosti.
Novinka v Norimberku narozeného, avšak
v PařížipůsobícíhoJůrgena Heckela neboli
Sogar s názvem Aplikal'Blend toho budiž
znamenitým přík|adem: čistá technologie
a přeci nepopiratelný náladotvorný náboj.
V současném ambientním dění sílítenden-

ce

opomíjet nejen skutečnéhudební
nástroje (a zvuky z nich pocházející)' ale
i

veškeý materiál tak říkajícpřírodní (sam-

ply deště, vrzání dveří, lidských hlasů
apod')' a čerpat pouze z digitálního nitra

moderního vybavení. Sogar v tomto smyslu není úplným puristou _ drobně využívá
kytary (i kdyŽ prakticky nedešiÍrovatelné) _
své křehké struktury však buduje za pomoci nánosů počÍtačového
smetí, obrovského
spektra celkem milých útrŽkůporuch
a snad jakési vnitřní hardwareové mluvy
v podobě převážně vysokými tóny nadlehčovaných interÍerencí. Důsledně rozvíjíatri-

buty dnešníabstrakce: zakládá

si

na

nerozluštitelnosti zajišťovanépodstatným
podílem nahodilého, nepravidelného
výskytu jednotlivých cihel stavby, mnohavrstvostí a neodkladným trápením a deÍormováním stálejších, hlavní motivy přináŠejících částic. Posluchač nedostává
příleŽitost se k čemukoli přimknout (náznaky rytmů se objevují jen s krátkodobě ve
smyčkách opakujícími se celky) a musí ty
mírumilovné, do sebe volně vplouvající,leč
dostatečně usměrněné shluky zvuků
akceptovat v jejich podivné celistvosti.
Výsledek přitom dokáŽe být totoŽný
s dojmem odnášeným třebas z přímočaré-

ho klavírního kusu, jen tu navíc zůstává
bonus ve Íormě potěšeníz ponoru do
bohatství a vlastního charakteru přítomných přísad. Kanadská značka 12k Taylora

Deupreeho obvykle předkládá lidským
pohnutkám odcizené minimalistické studie,

se Sogar však demonstruje sloŽitost, v níž

Amorovy šípypenetrují neŽivé.
HYNEK DEDECIUS

susanne brokeschl

so easy, hard to practice

Disko B.

Rakušanka žijícídnes už v New Yorku je
dalšíze Ženských producentek elektronické hudby: vlna se zvedá zas o něco výš'
Z recenzí (v The Wire šéÍredaktorRob
Young) lze vyčístpověst té, která nakládá

s elektronikou ,,jinak", bez ohledu na dnešní trendy. Brokesch dřív natáčela jako Sil'
Sil Electronics i pod vlastním jménem: její
debut jakýsi kritik označil za ,,setkání ovala
a (dobré) desky od ECM". Hudbu nikdy
nestudovala. Směřuje-li k vlastnímu stylu,
pak modulací akustických nástrojů (kytary'

Hrs vorcE/
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perkuse), z nichŽ destiluje ambientní zvukové krajiny: do nich občas vetká osu z jedno_
duchého bicího automatu. Ten v druhé půli

alba nastoupí tak, že překryje podnětné

podivnosti téměř Žánrovým kluborryim tech_
nem. Do té doby je živo: proměněná
nahrávka Schuberta se zkusmo zpívaným
bluesovým textem, prostorově rozmístěné
impulsy, z nichŽ některé připomínají staré
naivní zvukové eÍekty ze scifi, jiné modulovanou komorní hudbu. Brokesch se prý ten_
tokrát inspirovala šumivými nahrávkami
oper v levných v1iprodejích: každopádně se
výsledek její činnosti téměř nedá zařadit. Je
to přílišustálená tvorba než abychom řekli,
že neví co chce: nejvíc se nabízípříměr
k ambientu, který vytvářel hyperaktivní
autor.

.ooďo oQooea.-aLa
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a jeho kvarteta s Bertrandem
Denzlerem, Christianem Weberem
Libre

a Christianem Wolfarthen, bezděky nabídl
posluchačůmjeho dvě krajní hranice.
Eponymicky nazvaný kompakt Pago Libre
pochéuí z roku 1 996 (natočen 1 995) a je to
reedice druhého počinu tohoto souboru.
Pokud chcete dešifrovat jeho název, pak
vězte, že jde o počátečníslabiky příjmení
zakládajících členůz roku 1989 - byli to italský basista Daniele Patumi, americký houslista Steve Goodman, švédský trumpetista
Lars Lindvall a samozřejmě sám Brennan.

Jenomže Pago Libre z tohoto obsazení
zachovalo pouze Brennana a Patumiho,
k nim přibyli rakouský houslista Tscho

Theissing a ruský hráč na lesní roh Arkadij
Silkloper. Celé ladění desky je uzpůsobeno
tomuto obsazení avyznívá komorně, poklid_
ně' i když mísý s jemnou naléhavostí, s příměsí ozvuků moderního jazzu, dává znač-

nou šanci sólům jednotlivých členů,tyto
exkurze však zcela samovolně začleňuje do

celkového proudu hudby. Přitom zejména
silkloper' známý předevŠímze spolupráce
s Michailem Alperinem a s Moskevským

uměleckým triem, dodává celku specifickou
zvukovou ambaláŽ' Je to pohodová deska,
související s akcentací oné komornosti, jaká
zejména v evropské hudbě (a mezi mnohými jazzmeny) zavládla v devadesátých
letech minulého století.
To Momentum 3 (kterému v letech 1999

a 2000 předcházela jednička a dvojka) je
naprosto jiného kadlubu. Brennana tu
v hlukot4ich rešeršíchs povlovně se násobící uminutostí doprovázejí tenor saxofonista

z
Existují-li uklidňujícízvukové kulisy, tuto lze
prezentovat, chceme_li někomu sebrat soustředění. Nesnáz v určeníúčelunahrávky tu
nevadí: máme podezření, že Brokesch je

prostě svéráz a toto její odraz. Susanne

Brokesch sfuořila neklidný ambient, uneasy
listening, tapety' jeŽ strhávají víc pozornosti
než zblrtek místnosti. Možná je to problém,
ale metaÍora taky.
PAVEL KLUSAK

pago IibÍe:

l":t':::?i.:
john wolf brennan,
bertrand denzler, christian weber
+ christian wolÍarth:

-"ffi[t":T.:

Jedna

z

důleŽitých osobností současné
hudební avantgardy: John Wolf Brennan,

ročník1954, původem lr z Dublinu, volbou

Svýcar, žijícípoblíŽ Lucernu. Pianista a skladatel, kteý má na svém kontě řadu značně

různorodých projektů od imaginativního
só|ového klavíru (Ihe Beauý of Fractals\

přes duo

Zentences)

s

Danielem Patumim (Ten
Normou Winstone

a trio s

Bertrand Denzler, basista Christian Weber

a bubeník Christian Wolfarth. Ten jediný
působil i na předchozích Momentech.

Podtitulem alba můžebýt označeníosmi
noise-improvizací, rozdělené po hláskách či
dvojhláskách, totiž Syntegration (snad syntéza integrace?). Těmto jednotlivým opusům, jejíchŽ čas se pohybuje od tří minut
plus až po jedenáct, nemůžemeupřít hloubavost, jakousi až asketickou Vyrovnanost,
chvějivou tajemnost. Jejich atak je vnitřní,
nikoli vystavovaný na odiv, a čtveřice těchto
experimentátorů působítakřka speleologicky' jako dobrodružná výprava do podzemí
nikoli jeskynního' nýbrŽ zvukového, hlubinně-muzikálního. Snad vás neohromí na první
poslech, tím spíšje ovšem moŽno odhalovat
zašifrovanost těchto ''momentů'' při dalších
návratech k
Z. K. SLABY

nim.

tilia:

petr vyroubaln jaroslav krček,

otmař mácha

Arco Diva.

Zařazení písně Nepr, Jano na začátek
tohoto CD bylo dramaturgickou chybou,
která dost možná odradí posluchače, pro
něŽ by zbytek nahrávky byl zajímarni. TlLlA,
soubor absolventů plzeňské konzervatoře,
na ní představuje svůj pohled na zpracování

a Ursem Leimgruberem (Music for Another
Planet) po HeXtet s Julií Tippett, Evanem
Parkerem, Chrisem Cutlerem a dalšími.

Íolklórních inspirací. Vedle českých

vým hledačstvím,muzikální vypravěčství'

souboru), Jaroslava Krčka a otmara Máchy.

PřičemŽ škála jeho přístupů prostřídá zcela
samozřejmě komorní melodiěnost se zvuko-

podpořené někdy poezií (Through the Ear of
Raindrop), s jazzově křtěnou improvizací.
JestliŽe Leo Feigin na sr4Ích Leo Records
vydal hned v závěsu po sobě (s očíslováním
354 a 355) alba Brennanovy skupiny Pago
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a moravských lidových písnízde najdeme
původní- lidovou hudbou inspirované *

kompozice Petra Vyroubala (vedoucího

Vyroubal je také autorem úprav písní.Ty
představují problematičtějšíčást CD. Po
harmonické a instrumentačnístránce neopouštějí lidově jednoduché postupy, pouze
krotí spontánnost projevu. Ani školený hlas

zpěvačky Marty Dunové _ jinak ovšem velice dobré mezzosopranistky _ výsledku
nepomáhá, jen zvýrazřvje nerozhodné
balancování mezi autentičností a stylizací.

Zatímco u starších písní (Piseň Tobiášova na
nápěv J. A. Komenského, Smrtí tanec z 18'
století) tato nerozhodnost tolik nevadí,
u ostatních, zvláště u moravských je to horší
azmíněný úvodní kousek je nejslabším mís_

tem.

Bezesporu zajímavějšíjsou původní
skladby, v nichŽ se také nejlépe ukazují
hráčské kvality interpretů. Petr Vyroubal je

zde zastoupen třemi díly (Valachica, osud
lidský, Lidové motivy), v nlchŽ si jako skladatel dovoluje více neŽ si dovolil jako aranŽér a lidovou melodiku a tanečnírytmy har_

monicky i rytmicky obohacuje. lnspirace
hudbou Jaroslava Krčka (který je pod
nahrávkou podepsán i jako hudební reŽi_
sér) je zřejmá, výsledný tvar je však přeci
jen jednodušší.Potvrzují to Krčkovy Iřl
tance ve starém slohu, kIeré kromě větší
Vrstevnatosti mají také působivější,neurčitě historickou, atmosÍéru. Spojení lidových
inspirací s rytmy renesančních či středově_
kých tanců je tak trochu Krčkovou obchod-

ní značkou' zatím však stále schopnou
zaujmout. Nejstarší z trojice skladatelů,
loňský osmdesátník otmar Mácha je para-

doxně nejodvážnějšív zacházení s lidovým
materiálem. Jeho Zpěvy Horňácka nezakrývají syrovost předlohy, transformují ji ale
do řeči hudby umělé, která se nebojí disonancí a složitějšíchstruktur. Třeba v úvodní
písni Hojačky je jednoduchý popěvek při
každém opakování zabalen do jiného
doprovodu, při pozornějším poslechu lze
identifikovat typické Íigury horňáckých
hudců ukryté do kontrapunktických vazeb.
lnterpreti také jako by zde ztralili zábrany,

které jim u lidových písníbránily hrát
s vervou.
Text v bookletu řadí soubor do kolonky
world music. Snad by bylo vhodnější hovořit zcela tradičně o folklorismu _ v případě

Máchy poučeném odkazem

Leoše

Janáčka, v případě Krčka a Vyroubala
spíšeromantizujícím a idealizujícím'
MATEJ KRATOCHVIL

markus eichenbergerts dominot
concept for orchestra
Martin Davidson pochopitelně preÍeruje na
svém Emanemu především britské improvizátory, nezpěčuje se však Vpustit do tohoto
téměř výlučnéhohájemství hudebníky
z jiných zemí. Pokud si to ovšem zasluhují'
A to je právě případ švýcarského klarinetisty (zde)' alt-, tenor_ a baritonsaxoÍonisty, ale
také hráče na alphornu (na jiných deskách)

Markuse Eichenbergera, jehoŽ dosavadní
činnost byla spojena ze1éma se švýcarskými Unit Records. Eichenberger vystupuje
jako sólista, v saxofonových kvartetech, po

boku Andresse Bossharda

(Deform),

Alfreda Zimmerlina a dalších.Concept for
orchestra, vydaný na Emanemu pod číslem 4084, rozšiřuje záběr jeho souboru
Domino na orchestrální platformu, přičemž
verzálkami a tučnějšímprofilem zvýraznéná
slova dávají dohromady potenciální druhý
název alba DoMlNo oRcHESTRA.
Jména třináctičlenné hudební suity nejsou

zdaleka neznámá: vynikající violistka
Charlotte Hug vydala právě na Emanemu

sólový kompakt Neuland a její přínos na
desce Domina, nahrané v dubnu 2001

v curišském studiu je nezanedbatelný, houslista Helmut Bieler-Wendt se nám nevymaní
ze spojitosti s Ferdinandem Richardem, trombonista Paul Hubweber vwolá jméno Paula
Lovense a Johna Edwardse (s nimiŽ před

rokem natočil album Papajo), vokalistka

Dorothea Schůrch navodí neobvyklé spřežení
s Fredym Studerem (najeho Duetech) atd.
Concept for Orchestra je jak predestinovaným dílem vedoucího klarinetisty (kteý 'diriguje'' prostřednictvím proměn svých pěti
nástrojů i pomocí posunků), tak improvizací

celého kolektivu. Nepředstavujme si však
ani v nejmenším nějakou chaotickou promiskuitu zúčastněnýchhráčůnebo voluntár_

ní bezbřehost: Eichenberger nám nabízí

šestivětou symÍonii, která má svůj řád, sice
velice proměnlivý a leckdy protikladný,
avšak přirozený a poutaui' V průběhu téměř

šedesáti minut při poslechu prostřídáme
napětí, aŽ hlubinnou záhadnost, hravou

meditativnost, zvukové hledačství,slavnostní
uvolnění, až nezřízený, přitom však ukázněný atak, švitoření zúčastněnýchdam (vedle

Dorothey Schúrch se

tu hlasově

podílí
Marianne Schuppe), lahodnou pohodu,
váhavé, až polozamlklé posouvání hudební
krajinomalby - a tak bych mohl pokračovat.
Je to skutečně dílko, které má svůj vyhraněný koncept a k němuž je moŽné se vícekrát
vracet, aniŽ v nejmenším nudí.

Martin Davidson měl při výběru titulu
opět šťastnou ruku.
z. K' SLABY

Dvojice zvukových kartografů (ak sami
sebe označují)lnade (Rene Lehmann, Knut
Enderlein) na svém posledním albu ukazuje mnohem chladnějšítvář' neŽ například
na posledním pražskémvystoupení (Ve tro_
jici). Volně tekoucí hladivý' barevný
a mohutný zvukový proud ustupuje do
pozadí, aby společně s většinou nenápadnými rytmy tvořil podklad pro nepravidelné
zvukové erupce. Tyto útrŽky hluků v pomalém tempu projev lnade sice posouvají až
na dohled hranicím noise, vŽdy však mají
obroušené hrany a bezezbytku ladí s ambientním pozadím. Temné odstíny většiny
z desítky skladeb nalézqíprotiváhu v převáŽně nerytmicky řazených quasi-přírodních zvucích, takŽe Íantaskní atmosféra
celého alba ze všeho nejvíce připomíná
rados'tný zpěv ptáků nad vybuchující sopkou. Casté používánívýšek a basů na hranici slyšitelnosti probouzí dojem, že jsme
obklopeni dějem' z néhož dokážeme vnímat jen nepatrnou ěást. Je to asi jako kdyŽ
stojíte uprostřed Maroldova panorámatu,
tušítemnožství výjevů za svými zády, ale
nikdy nemůžete spatřit vše najednou.

Z

nastíněné atmosféry vybočujíjen
Chapel Perilious a The Engine Of Space,
decentní odrazy paperbackové temnoty
V podstatě velmi (nechtěně) veselého

severského vydavatelství Cold Meat
lndustry, jehoŽ poetikou lnade nasákli

v období alba Burning F/esh (2000)' a nejnoiseovější Breath Like Ground Glass.
Jednočlenný projekt Andrease
Wahmanna FirSt Law je na první poslech

pravým opakem lnade' obraťme aranŽe

lnade naruby, potlačme hlukovou stránku,
vyzvedněme libé harmonie a příjemně elektronické bzukoty a máme před sebou
nejméně polovinu výrazových prostředků
Wahmannovy dílny. ovšem pozor, tak jednoduché to přece jen nebude. Wahmann
z těchto prostředků stvořil pozoruhodné

suí vesanl
suí

Millenium Records.

Slovenská zpěvačka Suí Vesan sklízíve
světě úspěchy jako představitelka world
music, středoevropský posluchač by její
hudbu nejspíšeklasiÍikoval jako folk. Její
album je vlastně zcela prosté. Hlas, kytara, pár bubínkůa chřestítek a v jednom
případě harmonika. Hlas je jejím hlavním
trumÍem' Je to hlas velice příjemné barvy,
ať v klidnějších nebo v rytmičtějšíchpísních a Suí Vesan s ním umí zajímavě pracovat. Jen decentně je na některých místech vyuŽito studiové techniky k dodání

dalšíchvrstev zpěvu nebo k vytváření
ozvěn.

Texty písníjsou někdy ve slovenštině,
jindy v jakémsi smyšleném jazyce, v němŽ
sice nerozumíme obsahu slov, ale ýznam
a emoce můŽeme vytušit' Pohrávají si
s přírodními motivy a svojí fantazií překra-

čujífolkové hranice' Melodické nápady

jsou rovněž průzračnějednoduché,
v některých případech (Makovienka, Dva
biele koně) je to jednoduchost s hitovým
potenciálem. Kdesi v pozadí je cítit vliv
(transformovaný) slovenské lidové hudby:
na jedné straně melancholických táhlých
písní,na druhé straně výskání při temperamentních tancích. Usporný je i kytarový
doprovod, oběas lehce dotčený blueso_

vým cítěním' Prostota písnímá ovšem
i svou odvrácenou stranu. Dvě tři písně

jsou spolehlivě zapamatovatelné, ostatní
se jedna druhé podoba1í moŽná více než
by bylo dobré a pár aranŽérských nápadů
by rozhodně pomohlo.
MATEJ KRATOCHVIL

dave douglas:

Íreak in

konceptuální, koherentní a zároveň eklektic-

inade:

crackling oÍ the anonymous
Loki.

ké dílo libujícísi v riskantním kombinování
podbízivosti, chladu, chytlavosti a pompy.
Uvodní ln This Final Fleeding Second of Life
po pomalém Íade-inu zvukové stěny překva_
pí téměř triphopov1im vyťukáváním a plynule
přejde do zvukově podobné A Generation
Wasted s líně postrockovou aranŽí i rytmem.

Tohle spojení rocku s ambientem bez použití

kytar a bicích tak' Že nepůsobí kýčovitě ani
ď přílišdůvěrně, je tím nejrnljimečnějŠím,co
nám Wahmann v různých podobách servíru-

je, a musím říci, že jsem nic podobného
dosud neslyšel. Při třetí Denial |ako vždy
zde přetrvává něco zvuků z minulé skladby)
dojde ke zklidnění v podobě bzukotu různě
hlubokých tónů a ruchů, dramatickou (/ Ám
NoÍÁ) Coward' při níŽ se na monotónní tikání nabaluje stále více a více klávesových
ploch, album poprvé vrcholí.

Následující čtyři skladby z nejrůznějších
úhlůzkoumají moŽnosti zásnub ambientu

s

fir$t law:
reÍusal as attitude

'

Lipské vydavatelství Loki

Loki.

Foundation

(www.loki-Íound.de) se dle svých vlastních
slov zaměřuje na ambient, noise a neoÍolk.
Pravda je ovšem mnohem pestřejší.

rockem, ale také se studenou new-

řomance (ne nepodobnou Legendary Pink
Dots konce osmdesátých let), a trochou
etnických motivů (Ihe End oÍ The World Concept gradujícíčtyřtónovým motivem
,,zvonů"). Pětidílná titulní skladba pak na
ploše čtyřiadvaceti minut oživuje napětí
Úvodní čtveřice tracků a celé album velmi
pregnantně shrnuje. A přestoŽe většina
prostředků a postupů FirSt Law stále patří
do industriálně ambientní zbrojnice, nejvíc
jsem při poslechu tohoto skvělého alba
myslel na Pink Floyd.
PETR FERENC

Bluebird/ RCA.

Přestože je Freak ln již dvacáIým Douglasovým albem, čekalo se na ně velmi netrpělivě. Předcházelaje pověst, Že Douglas představí zase něco nového. A opravdu se zdá,
Že recenzenty tolik vyhledávané srovnávání
Douglase s Milesem Davisem začínáčasem
nabývat na přesnosti, přestože nám toho

o jednom z nich.
Douglas, jak při poslechu záhy zjistíme, sice
nezměnil styl své hry na trubku, ale začal
kompozičně uvažovat způsobem, který
v sobě organicky zahrnuje práci se samplomnoho nenapoví ani

vaným materiálem a neomezenými zvukou/mi moŽnostmi nahrávacího studia, předevšímsoftwarovou modifikací zvuku
jednotli\^ich nástrojů' Stejně jako Davis tedy
ani Douglas nehodlá ustrnout v jedné vítě_
zoslavné poloze. Chce být tam, kde se děje
něco nového. A digitalizace zvuku, která
můžekaždou sekvenci tónů či ruchů rozloŽit, přeskupit, zasmyčkovat nebo libovolně
přeladit, takovou novinkou nepochybně je.
Problém je ale v tom, Že nepřináŠíjen další
(analogový) nástroj, ale poŽaduje po
hudebnícíchVydat se trochu jiným směrem,
neŽ byli dosud zvyklí.
Douglasovy kroky tímto novým směrem
nepochybně stojí za pozornost' Na albu však
překvapí nejen způsob, jímžsi Douglas
zkoušínové kompozičnímyšlení, ale také
barevnost a vyváŽenost celkového soundu

jeho ansámblu. Douglas na jedné straně
občas ponechá elektronickým nástrojům

Hrs vorcE/
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komickou syrovost, na druhé straně se

nebojí vyvážit texturu rovným zvukem špa_
nělky (Romero Lubambo); jinde zase trhaným riffům Marca Ribota tvoří protiváhu velmi
čitelný chod bicích (alternují za nimi Joey
Baron a Michael Sarin), které opisují křivku
od základnÍ jazzové polohy přes rock k trip_
hopu.

inspirací, které Douglas čerpá nejen

A o tom, na jakém světonázoru Douglas

dnes staví, nás zde opět explicitně zpravuje. Tentokrát má však seznam jeho inspira_
cí výrazný politický náboj: figurují zde poli_
tická aktivistka Naomi Klein, uruguayský
autor Eduardo Galeano a Světové sociální
fórum v brazilském Porto Allegre (leden
2003). Jinak řečeno, Douglas si usmyslel
natočit nejen hudebně objevnou, ale též
politicky angaŽovanou desku _ a taková
deska nemůže chtít oslovit jen úzký krouŽek poučených. Je samozřejmě diskutabilní' jestli můžemít hudba beze slov obdob-

ný účinek.Douglas nicméně žádné
pochyby nepřipouští a jeho recept na

nápravu světa je obdivuhodně jednoduchý: stačípustit politickým vůdcům desku

do sluchátek a čekat, až hudba změní

DAVE DOUGLAS

Styly a polohy desky se tedy prolínají
stejně nepředvídatelně, jako klubka šnůr
z fotografií v bookletu. Na druhé straně
nelze přehlédnout, Že některé kompoziční
postupy jsou předvídatelné téměř dokonale _ a tedy ani to, že Douglas se tak trochu
přiblíŽil mainstreamovému uvaŽování.

Proč? Jedno možnévysvětlení nabízí
obsah bookletu. Stejně jako v minulosti
vznikla i tato deska z reflexe rozmanitých
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badawi:
soldier oÍ midian

z hudby' ale i z knih, architektury, obrazů.

jejich myšlení.
Pro směr zvaný třeba jazztronica představuje Freak ln dalšípříznivou zprávu:
tam, kde by se jiný mohl snaŽit o jalové
míšenídvou nesourodých prvků, Douglas
přiznává elektronickým hudebním postupům jejich svébytnou logiku a často subtil-

ně přizpůsobuje jazz jim _ přestože

je

stále ještě mnohem blížjazzu než tronice.

Několik zahraničníchrecenzentů hovoří
o Douglasově ,,nejlepšídesce". Nechci
propadnout iluzi, že jsem arbitr vkusu,
a tak si podobná hodnocení odpustím.

Jedno snad ale být řečeno mŮže. Freak In
nejen stvrzuje fakt, že Douglas je chodící
definicí nadprůměrného jazzu, ale jasně
ukazuje, proč jí téměř jistě bude i pro léta
příští.
ToMAs MARVAN

Roir.

raz mesinai:
beÍore the law
Tzadik.

Jeruzalémský rodák Reuel 'Raz' Mesinai se

s výbušnou situací na Blízkém východě

vyrovnal po svém, totiž jakýmsi zmnoŽením
a rozvolněním své kulturní identity. Již od
dětství údajně trávil mnoho času v Sinajské

poušti ve společnosti muslimských beduínů a jemenských a marockých Židů, jejichŽ
stylu bubnování se učil; později Vstřebal
ještě perské, indické a afrokubánské styly.
Následně přesídlil do New Yorku, kde dnes

své exotické záŽiÍky zajímavě

reflektuje

a rozvíjí jako jeden z předních DJ's místní
vytříbené scény. Mnohonásobné identitě
zřejmě v dětství zcela přivykl, takŽe se jed_
nou objevuje pod svým vlastním jménem,

jindy pod hlavičkou Badawi (arabsky
',beduín", ,,nomád"),

jindy zas jako přední

člen newyorského spolku ,,Academy of

Underground DJ's", kde kromě něj figurují
hráči, kteří ýrazně přispěli k tomu, že dnes

práci se smyčkami a gramofonem vnímáme jako plnohodnotné umění_ namátkou
DJ Spooky a DJ olive. S posledně jmeno-

vaným Mesinai tvoří seskupení Botor, které
se zaměřuje výhradně na zvukové možnosti gramofonu, s Johnem Wardem pak duo
Sub Dub.
Mesinai alias Badawi hned od prvních

tónů desky rozehrává hutné pulsování
živých nebo elektronicky modifikovaných

perkusí (darbuka, zarb' bendir, kastaně-

ty''')' doplňované samplovanými zvuky

a hlasy a jednoduchými melodiemi Íléten.
o zamýšlenémúčinkualba není pochyb.
Mesinai se snažíobrátit monotónnost, která

jinak stohy cédéčekelektronické hudby

odsuzuie k naprosté efemérnosti, ve svůj
prospěch. Téměř vše je podřízeno hypno-

tickému působení rytmické struktury, která
je v některých případech natolik intenzivní,
Že by mohla přivodit změněné stavy vědo_
mí. Mesinai prostě přímočaře pokraěuje
v práci svých učitelů, přičemžsi na pomoc
bere moderní techniku' Deska jistě vzbudí
Írenetické nadšení u příznivcůŽánru, ostat_
ním pak můžeslouŽit jako ukázka inteligentního DJ-ingu, který můžemít smysl
poslouchat i mimo úzce vymezený prostor
tanečníhoparketu. Mesinaiovu charakteris_
tiku své vlastní hudby ocituji nejen jako při-

léhavépojmenování obsahu Soldier oÍ
Midian, ale pro neméně výstižný popis
nomádské eXistence:',...nomádi, stejně
jako zvuky a rytmy této desky, putují, ale
nikdy nezabloudí."

Jak již bylo řečeno, jistý přesah propůjčuje albu autorova hudební inteligence. Ta
získala velmi nepředvídatelný výboj na
Mesinaiově disku Before the Law, kteý přidal zas dalšívýrazný kamínek do pestré
mozaiky Zornovy řady ,,radikální Židovské
kultury" vydávané u Tzadiku. Mesinai tentokrát řešíobtíŽný úkol: jak převést dílo
Franze Kafky do zvukové formy? KaÍka sám

k tomuto účelupřece neposkytl žádné
pokyny. Ale, jak připomíná ve své zajímavé

recenzi ,,Audio KaÍka" Josh Kun

//wwwsfbg.com/ AandE/Frequencies/1

(http:

01 .html),

,,Kafkovo psaní o vlastní marné existenci,
jeho odpor ke své vlastní lidskosti' byly
také naplněny zvukem a hudbou; peÍipetie
jeho postav jsou často prodchnuty zvuky,
které jim nikdy nedají zapomenout na to, že
není úniku." A skutečně: například znakem
toho, Že popravčístroj v povídce V kárném
ťáboře přestává fungovat, je jeho stupňující
se skřípění' Mesinai tedy nevaří z vody, ale
promyšleně rozvíjíten aspekt KaÍkova díla,
kterého bychom si s největší pravděpodobností ani nevšimli.

Album se pohybuje od čistézvukové
koláže (která nejen dobře evokuje pocit

z četby Kafky, ale také napovídá, proč byla
část Mesinaiovy hudby k horroru Hellraiser
6 zamítnuta jako ,,pro ten film příliš strašidelná"), přes kombinaci samplovaných
zvuků s živými nástroji po nevšední instrumentální sóla. Do popředí vystupuje houslista Mark Feldman a jeho charakteristický
zvuk (který, proč to neříci, uŽ bohuŽel začí-

ná být poněkud stereotypní), dále zazní

cello, housle, viola, doplňuje je hoboj' anglický roh a Ženský hlas. Po poslechu, který
je stejně málo oddechový jako texty KaÍky
samotného, roste chuť na dalšítzadikovský
počin, který by měl brzy vyjít: Mesinai tentokrát bude provádět zvukovou. Íenomenologii kozíkůŽe.
ToMAs MARVAN

john woIÍ brennanl
the weII-prepared clavieř
Creative Works Records.

Jde o další(řekl bych: přímo nezbytný)
příspěvek k poznání dublinského rodáka

a domovským právem švýcarského klavíristy Johna WolÍa Brennana' jehoŽ dvě krajní

polohy ukazují například alba Pago Libre
a Momentum 3, vydaná na Leo Records
(viz recenze na straně 28). Sólové album
s dvojjazyěným názvem The Well-Prepared
Clavier l Das Wohlpráparierte Kavier vyšlo
na Brennanově ''domácí" značce Creative
Works Records - stejně jako předtím tři
obdobně laděné opusy Blue Trilogie nebo
kompakty skupinové. na nichŽ kromě dalšíchspoluúčinkujívokalistka a akordeonistka Corin Curschellas, saxoÍonista WolÍgang

Puschnig, ale také naše dávná známá
okruhu anglického rocku v opozici

z

Lindsay Cooper nebo

Moskevské

Rachmaninovo Trio.
Na Brennanovi je při bedlivějším posle-

chu čtyřiadvaceti číseljeho sólového CD

patrné, že jde na jedné straně o muzikanta
s téměř bezbřehou imaginací, kteý dokáže
vykouzlit eÍektnízvukovou ambaláž, s jakou
se hned tak u jeho kolegů nesetkáme, na

se k sídlůmnapájení, iež lemovaly

(a dodnes lemují) sál Lucerny. Pojednou se

na scéně objevili

klavírista Vjačeslav

Ganělin, saxoÍonista Vladimir Cekasin

a bubeník Vladimir Tarasov. Byla to smršť
zcela nečekanéhudby na pódiu a smršť
návštěvníků, kteří se od baro4ich pultů řítili
do sálu a k pódiu. Dneska uŽ jsme na ledacos zvyklí, ale tehdy - při praŽském Vystou-

pení tria - působilo Vystoupení Ganělina
a jeho kolegů jako bouře, která dokázala
vyčistit ovzduší. Není divu, že se
Supraphon (zásluhou Antonína Matznera)
ihned rozhodl natočit s touto vynikající trojicí desku, a rovněž není divu, Že tato deska
byla dlouhý čas zadrŽována, než byla
(při)puštěna na trh.

druhé straně však zároveň o vzdělaného
a poučenéhoskladatele, protřelého studi-

em na školách jak v Dublinu či Bernu nebo
Luzernu, tak v New Yorku' To znamená
ustavičné vyrovnávání hledačských exku rzů
s pevným virtuózním zázemím, takŽe na
desce Ihe Well-Prepared Clavier najdeme
celou škálu přístupůod hlukových překvapovaček po mistrné koncertní vystoupení
(v Moskvě v duetu s pianistkou Marianne
Schroeder nebo v Londýně při uctění
Sergeje Kurjochina).
Brennan nenásilně kombinuje perÍektní
klávesovou hru (řečeno s tituly dvou skladeb: od asonance k rezonanci) s vhloubením do strunného nitra nástroje, se zcizováním zvuků pomocí preparování (e tu sedm
studií, jak s přídavnými prvky zacházet, přičemžjedno označeníje obzv|ášť příznačné: imaginární thriller), a také s prolínáním
zvuků světa, který nás obklopuje. K poslednímu bodu patří například patero improvizací s námětem ruských dveří, vŽdy jinak
pochopených - od puškinského masivního
motivu po skřípavé Mos cowboys - nebo
vhloubení klavírních zvuků do projíždějící
vlakové soupravy. Pohrává si tu zároveň
s cizími vzory či inspiracemi pod průhlednými označeními to John C. (Age) nebo to
GyÓrgi K. (UrTag). Atak podobně.
Mohlo by se zdát, že jde o melanž, která

má vyjevit všechny hudebníkovy schopnosti na přeskáčku - od křehké váhavosti
po velerychlý útok, od chytlavé skočnosti
po zašifrovanou zadumanost. Není tomu
tak. Brennan si uvědomuje přesnou míru,
kam aŽ může/chce zajít, dovede vyrovnat
experiment s komorním laděním, buduje

vnitřní prokomponovanost alba

(od

Prelude po Postlude s Živými přídavky)'

VJAČEsLAV
GANĚLlN

Ve světě ovšem bylo Ganělinovo trio
známé díky Leo Feiginovi, který na svých
Leo Records vydával - údajně bez vědomí
a proti vůli ruských hudebníků- všechno
avantgardní, co Se V Sovětském svazu

vyskytlo a co smělo koncertovat i na Íestivalech v zahraničí(byť sporadicky). A tak

na Leo Records vyšla téměř všechna
základní díla tria včetně Poco-a-poco,

Ancora da capo, Con aÍfetto, Con anima
atd. a ruská Íirma Melodija se chtíc
nechtíc musela k těmto edičnímpočinům
přidružit' což jsme uvítali, nebot minimální

poěet oněch vinylových desek dospěl
i k nám. V současnédobě, kdyŽ Feigin
založil edici Golden Years of New Jazz,
patří pochopitelně reedice Ganělin Tria
k základním kamenům jeho repertoáru nejnověji právě Ttaango..' in Nickelsdorf ,
zaznamenané 19. října 1985 v nickelsdorfské Jazzové galerii. Najdeme zde typický

projev souhry/protihry trojice, oscilující

mezi základním skeletem kompozice
a improvizačnímipasážemi, vystřelujícími
do všech stran - od swingu přes be bop'
komorní Vroucnost i Íree-jazzové dryáčnic-

tví po odezvy Íolklórní minulosti.

projev, oscilující mezi

Tento

uhrančivostí,

majestátností, horečnatostí,nezbedností
či uminutostí, se nedá detailně popsat,

protože jeho úspěch závisel na třech

Dovede prostě vybalancovat (ano' to je
přesné označení)svůj prostor mezi krajností dobrodruŽných ataků a jemného
oslovení posluchače tak, že máme chuť si
jeho hudební eskapádu znovu (a znovu)
zopakovat. Je to klavírista, který skutečně
Z. K. SLABY
stojí za pozornost.

i charakterů, coŽ ovšem právě jistilo osobitost, překvapivost, střídání nálad i ''Žánrů'',
tlumenějších epizod s výbušností a teatrálností. Takto vyznívá i nickelsdorfský veče1
vydaný původně v roce 'l986 na dvou LP

the ganelin trio:
ttaango... in nickelsdorÍ

doplněný o tehdy nezařazený čtvrtý přídavek. ostatně i přídavky jsou zde lákavým
soustem: nejenom osobité ztvárnění

Golden Years oÍ New Jazz / Leo Records.

Pamatuji si je jako dneska. Někdejšísovět-

ské agentury k nám většinou vysílaly sou-

bory či jednotlivce, kteří nepřesahovali
zaběhnutý a vŽitý průměr. S tím i při jazzových Íestivalech všichni počítalia odebrali

osobnostech tak protichůdných mentalit

v limitované edici 500 výlisků a na CD

Gershwinova hitu Summer Time nebo

naprosté přetvoření skladby Kurta Weilla
Mack the Knite, ale i Ganělinova rozchechtaná skladba Umtza Umtza, která strhla přítomné obecenstvo a bezesporu strhne
i dnešníhoposluchače. Jako ostatně celé
Z. K. SLABY
dvojalbum.

Hrs vorcE/
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discom: automoto
Lionel Fernandez a Erik nrinxxinen ??oá
Discom, tvůrci dalšíholevelu hry chybová
avantgarda, zbloudilé řezavé střepy digitální-

ho noise povyšujína hlavní chod a ,rozumně'
destruovaný zvukový proud s náznaky jemnosti propouští jen vzácně. Třináctikusé
Automoto vzkazuje, že nahodilost přerostla
krčícíse řád a deÍinice nepříjemného zvuku
(ro)zrušil virus, jenže kouzlo zakryl technolo_
gický opar azb,ývá pouze extrémně namáhaý poslech páchnoucí sterilitou budoucnosti.

enrico fazio septet! zappingl

Leo Records.

Jazzová poststylová zpráva z plodné ital_
ské scény. Dechový Septet s houslistkou
zkouší,,a recycling project", ale kýženéstyly

black dice: beaches & canyons

Fat Cat Records.
NazveJi časopis Rock & pop nějakou sku-

pinu rámusem beze smyslu a zároveň si ji

Vyberou jako předkapelu intelektuální hvězdy

sonic Youth, je to důvod podívat se na věc

blíŽ' Brooklynský kvartet konstruuje své plochy šumů'hlukových fragmentů, beachboy_
sovských ozvěn a podivných vokálů bez při-

spění samplerů _ jen jako ,,zmutovaná"

kytarová kapela. Dost vymyšlené, se svébytnou prezentací (hraní v uzavřeném skleníku,

publikum venku), nejpůsobivějšíjsou však

extatické klimaxy společného nářezu.

conceřto kóln' sarband:
dream of the ořient
Deutsche Grammophon.

Toto album ukazuie, jak se

,,vojna

s Turkem" promÍtla do eviopské hudební ku|tury. Skladby Mozarta, Glucka a dalších skladatelů 17. a 'l8. století, které byly tureckou
hudbou ovlivněné nebo měly mít orientální
kolorit, tu stojí vedle původní turecké hudby
podle zápisů tehdejších cestovatelů. Soubor
Sarband je v interpretaci turecké (a také středověké) hudby uznávanou autoritou, podob_
ně jako concerto Kóln v interpretaci hudby
klasicismu. Zqímavý materiál pro úvahy
o ovlivňování kultur, ale především krásná
hudba.

vaÍiations

confeřence ca!l!

"" " -r"ŤE:g'.a]
Německý klarinetista a saxofonista

Gebhard Ullmann je doma v Nové hudbě,
zároveň i v etnickém hraní: zqímá ho zvukoý
detail nástrojů i jejich využití v různých kultur-

ních kontextech. Zde vede hovor s dvorním

šaškemÍreejazzového dvora, bubeníkem
Hanem Benninkem,

a

dvěma Američany

(Michael Jefry Stevens _ klavír, Joe Fonda _
kontrabas). od volných ploch k invenčnímu

,,těžšímu"modernímu jazzu, jako oddech

vlastní aranžmá Nina Roty.

lol coxhill: out to launch l2OOl-21
Emanem.

Klasik evropské scény mezi Íree jazzem

a nadstylovou improvizací, zaznamenaný po
čtyřiceti|eté zkušenosti' Sóla ohledávají zvuk,
mechaniku a stylovou historii nástroje, od
jednolitého skřípání po bopové tráze. Coby
desetiminutové intermezzo třináctičlenný
improv-band (V. Weston, S. Beresford, P.
Thomas...) s dechy, elektronikou i těreminy.
Nahrávka-dokument: odtrženo od situace
vzniku se toto poslouchá podstatně méně
snadno.

32tHas volcE

vždy velmi přetavuje. Kitsch pracuje s postupy-klišéitalské opery, lgor dává tématu z Péti
a vlka rýmus scotta Joplina. Fazio: ,,Přítel mě
požádal, ať napíšu něco o pocitu létání' Tak
jsem do Aria Pura protkal Bacha Íilmovou

hudbou a požádal hráče o kolektivní sólo

v africké atmosÍéře'" (Dů)vtipné'italsky vitál_
ní, inteňextové.

franz gratkowski quaÍtet!

spectÍal reÍlections

Leo Records.
Patrně ne|silnější z aktuálních titulů londýnského vydavatelství pro improvizaci.
Klarinetista (+ bcl, as) Gratkowski připÍavil
obrysy skladeb pro hráče úsporné a jisté
dikce: nedocenitelný šiřitel invenčníatmosféry je především hráč na bicí Gerry
Hemingway. Výborná skladba Loom vyrůstají
cí z unisono úderů.Spíšsoustředěnost než
exprese, spíškomorní než jazzové prvky. lnfo
a partitury viz www. gratkowski.com.

tord gustavsen třio!

changing places
ECM.

Vzpomínáte na alba cellisty Davida
Darlinga či klavíristy Ketila BjÓrnstada?

Producent Manfred Eicher jimi dal najevo, Že
ECM tu a tam chtějí vydat čistě harmonickou
hudbu bez rozporů a hloubky. Gustavsen je
z jednoho úhlu pohledu kultivovaný a lyrický,
v jádru Však jarrettovštějšízbraň typu
Malásek-2003. Bizarní sebekontrolou v hezké

i Hilmar Jensson a Skuli Sverisson (Alas No

Axis, Laurie Anderson), zpěVačka Lena
Willemark

ěi

jazzový trumpetista Palle

Mikkelborg. Výsledkem chladný, zvolna tající

ambient, více viz www.isung.net.

massimo! hello, dirty

Mego.
Je to skřípavě hlukové jako Merzbow, je to
strojově odsekávané jako Merzbow, je to celé
laptopové, což v poslední době dělá už
i Merzbow, je to one-man projekt jako
Merzbow, má to perverzně laděný obal jako
Merzbow, libuje si to v b|zarním sexu jako
Merzbow, dokonce začínána M jako
Merzbow, ale málo platné - není to Merzbow.
Je to prachsprostý plagiát. A bydlí na Sicílii.

angie reed! presents the best
oÍ bařbařa brockhaus

Chicks On Speed.
Německé vydavatelství brousí v soustředných kruzích kolem Íeminismu a klubové

elektroniky' Nezklamává ani nyní: nabízí
právě tak protivnou a arogantní hudbu, jakou
musejí aktivisté dělat, aby upoutali. Americkoitalská Angie Reed se prezentuje v roli znuděné sekretářky B. B'' jež si krátí pracovní dobu

peprnými představami' Reed fiinak členka
popové, široce přijatelné skupiny Stereo
Total) Vystupuje se špičkami této svérázné
scény (Peaches) a album jí produkoval člen
chytře provokativních Puppetmastaz (rapuji
cích loutkových zvířat). Kategorie: grotesque
ecklehaft cabaret.

staubgold - music out of place

Staubgold.
Výrazně povedenější kompilace než ta, kterou se vydavatelství prezentovalo v příloze
časopisu The Wire. Kolínský (nadrýnský)
label v současnosti zajímá hranice mezi výÍazem technologickým a Živým. JoseÍ Suchy
navěšuje na své ,,normální" kytarové hraní
řetězce zvukových modulací, F' S' Blumm
vytváří s akustickou kytarou a sekvencerem

struktury ne nepodobné těm od Vladimíra

Václavka, Ekkehard Ehlers vede své laptopo_

vé kompozice k organickému řádu.

Faust, Oren Ambarchi, Sun, Mapstation...

Dále:

komunikativnosti. Prodejně velmi úspěšná

poloŽka firmy, o jejížýečnou většinu katalogu si netřeba činit obavy.

neurand ro.

"ion"l3["fj3#:E;
Emanem.

Jméno švýcarskéimprovizující violistky,

performerky a vystudované scénografky se
míhá v mnoha souvislostech, tato vizitka je
(i díky textu) dobře objasňující zprávou. Hug
komunikuje hrou s vlastními vizuálními
abstrakty,,sonicons", pro nahrávání vyhledává tunely, podzemní chodby, S&M mučírnu,
věznici, místa zatížená historií. Hraje mokým
smyčcem. Využívá ielektroniku, ale Neuland,
balancování na hranici (ne)známého
a (pod)vědomí, je poctou akustickému hraní.

terje isungset; iceman is
Jazzland.

Led jako materiál pro nové hudební nástro-

|e, led jako zdroj ztuku, natáčeno ve stavbě

z ledu. Domyšlený a zvukově pestrý projekt
s elitou severského jazzu. Pro Vesalovu
vdovu, harfistku lro Haarla se nechaly struny
napnout do rámu z ledu, Arve Henriksen

(Supersilent) hraje na ice trumpet a iceophone, protagonista na perkuse z ledu. Přítomni

aki takase, rudi mahall:
the dessert
Leo Records.

Naživo by dialogy klavíru a basklarinetu asi
byly poutavější:skladbičky Vedou z melodického unisona do volnějších improvizací, zvuk
rozšiřuje preparování piana a záměrné nečistoty klarinetové hry. Přílišjediný způsob spolupráce. Hravost obalu a dezertních názvů
(Panna cota, Creme au caramel) se v muzice
daří shledat jen stěží.

MINIRECENZE:
HYNEK DEDECIUSJ PETR FERENP,
PAVEL KLUSÁK, MATĚJ KRATooHVíL.

ostravské
dny 2oo3
pro

Letní institut
skladatele a interprety
_
í í. 3í ' 8. 2oo3' Ostrava
ostravské dny jsou mezinárodním pracovním prostředím pro skladatele a interprety' Po dobu tří týdnů 30 mladých
hudebníků z celého světa pracuje se Špičkovýmiosobnostm! a hudebními tělesy v oblasti nové hudby. Práce institutu je
zaměřena na orchestrálnÍ kompozice. Úzká spolupráce s Janáčkovou filharmonií ostrava činíz ostravských dnů naprosto
výjimečnou akci. lnstitut vrcholí Šestidennímfestivalem. První ročníkse uskutečnil V rooe 2001 (bienále).

Lektoři

- skladatelé

Olga Neuwirth (Rakousko/SRN!
Petr Kotík (cR/UsAl
Tristan Murail (Franciel
Ghristian WolÍÍ(UsAl
Alvin Lucier (USAI
Hosté

Thomas Buckner (USA), baryton
Yurii Galatenko (Ukrajina/CR), dirigent
EnikÓ Ginzery (Slovensko), cimbál
Peter Graham (ČR), skladatel
Hana Kotková (ČR/Švýcarsko)'housle
Joseph Kubera (USA)' klavír
lvo Medek (CR), skladatel
Roscoe Mitchell (USA), skladatel/saxofon
Marilyn Nonken (USA), klavír

24'-

Zsolt Nagy (Mad'arsko/SnN), dirigent
Chris Nappi (USA)' bicí/elektron. hudební zápis
Frederic Rzewski ( USA/Be g ie), skladate l lklav ír
Vishnu Sanju Sahai (lndiel/elká Británie), tabla
Robyn Schulkowsky (SRN)' bicí
Monika Streitová - Popelářová (CR), flétna
Petr Vronský (CR)' dirigent
Barbara Maria Willi (SRN), cembalo
a další
l

Festival ostravských dnů 2oo3

30. B. 2003

.

14 koncertů nové a experimentální hudby

Janáčkova filharmonie ostrava

SEM Ensemble (USA) . členovéArs lncognita a DAMA

.

Ensemble oCNM (mezinárodní obsazení) .
onvn iČn; . Canticum ostrava (Čn; . 1un'nn Ensemble

1Čn; a oatsi

Program zahrnuje: olga Neuwirth Locus.'.Doublure.'.Solos pro klavír a tři orchestrY . Petr Kotík
Variations for 3 orchestras . Somei Satoh nová skladba pro tři orchestry . Phill Niblock nová
skladba pro tři orchestry o Tristan Murail Gondwana. Morton Feldman Violin and orchestra.
John Cage Music of Changes, Book /. Ghristian WoIÍÍDavid, John . Frederic Rzewski
Scratch Symphony. Alvin Lucier Sweepers. Luigi Nono Cori di Didone. Roscoe Mitchell
Non-Cognitive Aspects of the City. Earl Brown Available Forms ll .
skladby rezidentů.studentů a další

Záštitu poskytli

ministr kultury Českérepr.rbliky Pavel Dostál, hejtman Moravskoslezského kraje EvŽen ToŠenovský, primátor města ostravy
Aleš Zedník, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze Walter Persché a ředitel Francouzského institutu v Praze
Didier Montagné
Trust for Mutual Understanding, město o.,r""fil,"'9.ff"[:1i ír?'"Č"{t?il,o.or.uuská energetika, a.S., Moravskos|ezský
kraj, Architektonický ateliér omicron-K Praha, Hotel lmperial, Auto Heller ostrava, Hotel Maria, VelvyslanectvÍ Spo1ených států
amerických v CR, Francouzský institut v Praze, Rakouské kulturní fórum v Praze' městský obvod Moravská ostrava aPřivoz,

CAC Leasing, a.s., Hayers Lemmerz Autokola, a.s., Dalkia Morava, a.s., Reproservis 3C Z_M-r-Z, Severomoravské vodárny
a kanalizace ostrava' a.s. a další

Mediální partneři

Český rozhlas' HlS Voice
Pořádá ostravské centrurn nové hudby ve spolupráci s Janáčkovou Íilharmonií ostrava a Janáčkovou konzervatoří
Kontakt: OCNH, Dr. Smerala 2,72992 Ostrava, e-mail: info@ocnmh.cz

www.ocnmh.cz

v ostravě

TFIE FIAFLER TRIO
,,,,,t jr1 rO
rc 24-O5-2OO3
2O:OO

BRTNGTNG liql,t
!lrt

.sttlc.:itrrr lltatl

n,,r,,,,1,,1
]ll!ť'

,,rt;

n'rl',I

f

l1 N ExrE.RA
f f

lI lI

lt lh lLld'l
I

f,",,,,t,,,1r',,,,. 't,,ft;1t,t

1""', t,,,,"','t"

l

',,,Il,

.

.,,,,t

r1

t,t,,,r

l1,,11t,,,',1

1

1t",,,'

