
kamasi  
washington 
Massive attack 
shina / Donny Mccaslin

5/18
79 kč | eUR 3.69

0
6

9
77
12
14

41
60
00

0
5

9
77
12
14

41
60
00

0
4

9
77
12
14

41
60
00

0
3

9
77
12
14

41
60
00

0
2

9
77
12
14

41
60
00

0
1

9
77
12
14

41
60
00



editorial obsah

Milí čtenáři,

letošní rok je skutečně nabitý zajímavými koncerty 
hudby, která stojí mimo mainstream a spadá tudíž do 
oblasti zájmu kulturního magazínu UNI. Květnové číslo, 
které držíte v ruce, je dokonce z dost podstatné části věno‑
váno akcím, které nás v nejbližší době čekají. V první řadě 
jsou to dva zcela výjimeční saxofonisté, které k jazzu řadí‑
me spíše ze zvyku, protože jejich vlastní hudba je všeobjí‑
mající a oni sami, tedy Kamasi Washington, který k nám 
přijíždí vůbec poprvé, i Donny McCaslin, mají v portfoliu 
spolupráci s osobnostmi, stojícími mimo jazzový svět.

V Jablonci nad Nisou v květnu zahraje mimořádně 
zajímavá instrumentalistka a písničkářka Sierra Hull. 
Klasickému bluegrassu se na stránkách UNI obvykle ne‑
věnujeme, a to je žánr, ze kterého tato virtuózní mandoli‑
nistka vzešla. Ale její poslední album je zcela něco jiného: 
v produkci přísně nadstylového banjisty Bély Flecka přišla 
s osobitými písněmi, které stojí mimo jakékoli škatulky. 
Jsou „jen“ krásné. A pro UNI tudíž mimořádně zajímavé.

Průběžně vás už také lákáme na blížící se letní festiva‑
ly. Profilem Massive Attack vás tentokrát zveme na červ‑
nový Metronome, který proběhne na pražském Výstavišti. 
Zdalipak se náhodou na zdi nějakého holešovického činžá‑
ku neobjeví nové dílo tajemného Banksyho?

Užívejte si s námi té spousty skvělé hudby, která se na 
nás valí. Ale také nezapomínejte na chvilku ticha. I to je – 
někdy – hudba nad jiné krásná. 

Ondřej Bezr
šéfredaktor UNI

www.magazinuni.cz

Roční předplatné 
tištěného časopisu 
je 660 Kč. 

Roční předplatné 
elektronické verze 
je 200 Kč.

 3  Sloupky / Mardoša, Ondřej Konrád, Eugen Brikcius

 4  Cecil Taylor / Extrémní tangent  
jazzové avantgardy / Zdenek Pecka 

 8  Kamasi Washington / A jeho boj proti 
nevědomosti / Milan Tesař

 14  Massive Attack / Zpomalený  
urban film / Pavel Zelinka

 20  Shina / Jsem hrdá, že jsem  
od toho neutekla / Antonín Kocábek

 24  Donny McCaslin / Vstříc novému  
směru / Anna Mašátová

 28  Sierra Hull / Emeritní wunderkind / Jan Sobotka

 32  Ivan Acher / Achera uhranul Klímův 
Sternenhoch / Alex Švamberk

36  Hvězdy v polostínu / Len Chandler  
/ Michal Bystrov

 39  Pojďme večer do Národního! / Jan Kerbr

 42  Vladimír Merta / Slyšet neviděné 
/Vidět neslyšené

 45  Kai Donner / Jazykozpytec mezi  
samojedy / Zdeněk Justoň

  kulér
 1 Z přízemí: Walden
 2 Mejdan s labely: Klang Galerie
 3 Hudební recenze
 11 Koncertní recenze
 12 Knižní recenze
 14 Divadelní recenze: Sternenhoch
 15 Fotografie, které hrají: Ája Dvořáčková

OMLUVA
V dubnovém vydání kulturního magazínu UNI došlo k chybě při grafickém 
zpracování, když v kuléru na straně 11 pronikla za recenzi filmového 
dokumentu o Miroslavu Vitoušovi část recenze knižního rozhovoru Pavla 
Klusáka s Janem Burianem. Autorům obou textů, tedy Petru Slabému 
i Milanu Tesařovi, jakož i všem čtenářům se omlouváme.

UNI | květen 2018       | 1 |

UNI vydává Unijazz,
sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s.

Vychází měsíčně. Ročník XXVII.
Uzávěrka 30. 4. 2018,  
toto číslo vyšlo 7. 5. 2018.

Šéfredaktor: Ondřej Bezr (Lidové noviny)
Okruh přispěvatelů: Eugen Brikcius, Michal Bystrov, Jozef 
Cseres, Petr Dorůžka, Josef Janda, Jan Kerbr, Antonín 
Kocábek, Ondřej Konrád, Radim Kopáč, Vladimír Kouřil, 
Hana Lundiaková, Mardoša, Anna Mašátová, Jiří Moravčík, 
Zdenek Pecka, Tomáš S. Polívka, Petr Procházka, Petr Slabý, 
Z. K. Slabý, Michal Šanda, Alex Švamberk, Milan Tesař 
(Radio Proglas), Marek Toman, Ondřej Váša, Pavel Zelinka.
Korektury: Dana Makovská
Grafická úprava: David Rambousek
Inzerce a distribuce: Veronika Kučerová (uni@unijazz.cz)
Fotografie na obálce: Rachot
Logo UNI: Ivan Prokop
Tisk: MH Tisk, s.r.o.

Adresa redakce:
Jindřišská 5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 240 901, e ‑mail: uni@unijazz.cz

Rozšiřují PressMedia, s. r. o., redakce a soukromí prodejci. 
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., 
o. z. Praha č. j. nov 5375/95 ze dne 1. 8. 1995.
Objednávky na předplatné přijímáme na adrese redakce  
uni@unijazz.cz.

Předplatné na Slovensku:
Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol. s r. o.
www.ipredplatne.sk

Fotografie neoznačené autorem pocházejí z archivu autorů  
textů nebo časopisu.
Neobjednané příspěvky vítáme, ale nevracíme ani 
nelektorujeme. 
MK ČR E 6218, MIČ 47 54, ISSN 1214 ‑4169.

Cena výtisku 79 Kč (€ 3,69), pro předplatitele 55 Kč (€ 2,59), 
elektronické předplatné 200 Kč/rok.

Vydávání magazínu UNI finančně podporují:
Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR,  
Nadace Český hudební fond

Vydávání magazínu UNI mediálně podporují:
Radio 1, Český rozhlas Vltava



Uchamžiky

Popkulturní svět je plný mýtů. Jedním z nej‑
novějších je meetoo. Podle některých dobře 
míněná akce, podle jiných částečně hysterický 
hon na čarodějnice (a čaroděje), podle dalších 
je zase spíš hysterická reakce těch, kteří mluví 
o hysterickém chování těch prvních. Je to 
trochu nepřehledné. Na druhou stranu nepře‑
hlédnutelné. Ale to není téma mého sloupku. 
Na to nejsem ani dost povolaný ani dost 
hysterický. Zajímá mě jiný aspekt: oddělení 
autora od díla. Lze to provést? Je to správné? 
Nebo není to naopak přímo nutné?
Nemám jednoznačný názor. Když se ale po‑
kouším co nejvíce naslouchat hlasu své intu‑
ice (pro člověka často té nejvyšší instituce), 
kloním se spíše k názoru, že umělecké dílo je 
„čisté“. Tedy autonomní a po dokončení na 
svém autorovi v podstatě nezávislé.
Vzpomínám si například, jak jsem před časem 
sháněl CD Garyho Glittera. Vždycky jsem měl 
rád glam rock, ale spíš mě oslovovaly jeho ex‑
perimentálnější proudy. Roxy Music, Bowie, 
T. Rex, New York Dolls atd. Party jako Sweet, 
Slade a zmíněného G.G. jsem považoval spíše 
za „pouťovou“ verzi stylu. Ale člověk se časem 
naučí oceňovat i určité kouzlo kýče. Alespoň 
co se mě týče.
Navíc o tom, jak samplovali Glittera, toho 
hodně napsali KLF ve své brilantní knížce 
Manuál, a jak jsem ji tak četl, vzpomněl jsem 
si také na skvělou verzi písně Rock’n’Roll, 
kterou na své poslední album zařadil Dunaj. 
Došel jsem tedy ke zjištění, že ho ve sbírce 
potřebuji.
Tady ovšem nastal problém. Zjistil jsem, že 
Glitter se dopustil několika ohavných sexuál‑
ních deliktů, za které byl natvrdo odsouzen 
(tedy žádné „pouhé“ nařčení). Následkem 
toho byla jeho alba stažena z prodeje. Je to 
tak správné? Nejsem si jistý. Ty písničky jsou 
skvělé a podle mě nemohou za svého autora. 
(I když on může za ně.) A ještě jedna věc: Ga‑
ryho desky nejsou jen jeho. Písničky mají spo‑
lu‑ či autory, nahráli je s ním další muzikanti, 
desky někdo produkoval. Má být i jejich práce 
zahozena kvůli proviněním zpěváka? Podle 
mě má být za trestný čin potrestaný jen jeho 
pachatel, nikoli jeho dílo (pokud samo není 
trestné – jako by byly, řekněme, rasistické 
popěvky neonacistické kapely).
Vím, že je to ošemetné. Člověk si chtě nechtě 
do díla promítá jeho autora a má tendence 
autora dobrého díla považovat automaticky 
za dobrého člověka. Je to potom hořké zkla‑
mání, když tomu tak není. Člověk má nako‑
nec jedinou možnost: Snažit se být dobrým 
posluchačem!

Mardoša

aD hoT

Seděli jsme (Luboš Pospíšil, Láďa Kantor, 
Karel Haloun atd.) jako obvykle v klubu 
Vinohradského divadla. Flamendrovské oáze 
uprostřed pouště 70. let. Nedbale vousatý, 
vlasatý i vyčouhlý Pavel Šrut, o desítku let 
starší, poznamenal při návratu od baru s pa‑
náky obouruč na margo vlezlé muziky z kaze‑
ťáku: „James Last but not least.“ Fórek, jaké 
rozhazoval neustále.
V muzikantském polosvětě se snad ocitl přes 
Petra Skoumala. Nebo za ním přišel Pospí‑
šil, když chtěl zhudebnit něco ze Šrutových 
překladů básní Roberta Gravese? Tak nebo 
tak, příslušník silné poetické generace šesté 
dekády (Wernisch, Brousek, Kabeš a další) 
se zabydlel mezi hudebníky a jejich kámoši 
překrásně. Snad i pro jejich vzdálenost od 
kruhu zakazovaných literátů. Z nichž se 
Šrutovi aspoň dařilo publikovat hravé dětské 
knížky. Jakž takž. A ne vždycky pod svým 
jménem.
To jsem znal od roku 1966 z rozparáděného 
rozhlasového, rovněž dětského muzikálu 
Na Silvestra v Helemichli. Který napsal se 
Skoumalem a Vodňanským a opatřil většinou 
textů. V jednom z nich malý kluk posmut‑
něle popisuje výjev každému známý: „Znám 
dort, na kterém jsou svíčky / je pro tety a pro 
strýčky / a snad i kousek jediný / pro mě, že 
mám narozeniny.“  Což nazpíval Karel Gott! 
S ním a jeho publikem se už ovšem Šrut 
nepotkal. Ale možnost proniknout texty pro 
rockery Prokopa, Pospíšila a Mišíka k úplně 
jiným posluchačům, kteří by se s jeho tvor‑
bou ani za příznivějších časů možná nikdy 
nesetkali, a také oklikou zveřejňovat věci 
poezii blízké, byla svůdná. A jestli některý 
básnický kolega mínil, že se Pavel spouští 
s příliš vulgární múzou, jeho to z míry ne‑
vyvedlo. Bral textování jako výzvu. A uspěl 
na celé čáře. Přitom ovšem dál psal „vážné“ 
básně do šuplíku. Z něhož je vytáhl až na 
sklonku husákismu.
Po jeho konci začaly Šrutovi vcházet knihy dle 
libosti a sbíral četné ceny. Včetně státní. Výš 
se v literární domovině vylézt nedá. A poba‑
vilo mě, když v interview po jednom ocenění 
pravil, že doprovodnou finanční sumou míní 
dorovnat svůj rest na zdravotním a sociálním 
pojištění. Rockerský životní styl mu aspoň na 
jistou dobu přešel do krve. 
Jedinečný autor a báječný inspirativní 
společník Pavel Šrut zemřel 21. minulého 
měsíce. Tedy „Přestupného dubna“. Jak se 
jmenuje výbor z jeho veršů. Ani z desetiny 
tak známých jako písňové texty. Kdo znáte 
jenom je, sáhněte po četbě. 

 Ondřej Konrád

PosTila

Tuzemská veřejnost byla seznámena s no‑
vou verzí české hymny, kterou „uklohnil“ 
Miloš Bok na objednávku Českého olympij‑
ského výboru v čele s jeho otřesně působí‑
cím předsedou.
Post illa verba dodávám, že z mé rodné 
země už víceméně nic nezbylo. Přišla 
o název. Teď se jí říká Česko, jak posměš‑
ně označovali svou vlast rekreanti ROH 
na plážích u Černého moře („Tak kdypak 
se vracíte do Česka?“). Stačí si přečíst 
Škvoreckého Legendu Emöke. Můj přítel, 
bohemista Jaromír Slomek, se s tím fias‑
kem volky nevolky smířil. Pocit nevolnosti 
mu zůstává. Před rezignací hledal ještě 
výskyt slova Česko v minulu. Našel je jed‑
nou u Erbena a jednou u obrozeneckých 
anonymů. V obou případech bylo použito 
s despektem.
Dále otčina přišla o jazyk. Rakouský 
myslitel Karl Kraus tvrdil, že řeč je 
celosvětová kurva, z níž dělá pannu. U nás 
je tomu obráceně. Českou řeč systematicky 
przní média nechávající žvanit sportovní 
trenéry a jiné jazykové šampiony („je to 
o tom“, „jsem rád za to“ atd.). Obyvatelstvo 
pak mediálně fabrikované bláboly za 
tichého souhlasu neschopných ředitelů 
jazykového i literárního ústavu masově 
papouškuje. A do třetího nejhoršího chtějí 
přeborníci nejtěžšího kalibru naši hymnu 
nahradit hudební slátaninou, v jejímž 
bohapustém aranžmá původní Škroupova 
melodie zcela zaniká.
Naše píseň písní poprvé zazněla v Tylově 
Fidlovačce, pak se z ní stal dojemný cajdák, 
milovaný nejen hospodským lidem a od 
roku 1918 je českou národní hymnou, 
tou nejdůstojnější z možných. Všichni ji 
máme útěšně i hrdě spojenou s mnoha dě‑
jinnými i osobními událostmi. Pro domo 
sua musím přiznat, že kdykoli v mém 
doslechu hrají či zpívají Kde domov můj, 
nahrnou se mi slzy do očí. Je vícero krás‑
ných hymen (francouzská, anglická, ame‑
rická, dokonce i ta nenáviděná sovětská), 
ale ta česká je vyložený skvost, a to text 
i melodie.
Přes veškerou světobornost jsem zůstal 
českým jazykovým vlastencem. Nyní si 
uvědomuji, že i tónovým, zejména jde‑li 
o národní hymnu. Kdyby se neuctivcům 
z ČOV mělo podařit naši hymnu zkurvit, 
jak by neváhal napsat Karl Kraus, 
museli bychom provinilce zažalovat za 
vlastizradu. A proto, holenkové, vězte, že 
jen přes naše mrtvoly.

Eugen Brikcius

9. 5.  Bobby McFerrin (USA), 
Forum Karlín, Praha 
Geniální nadžánrový vokalista se vrací do Prahy 
a o den později do Ostravy.

9. 5.  Grandmothers of Invention (USA), 
Lucerna Music Bar, Praha 
Zappovi spoluhráči vzpomínají na svého guru.

10. 5.  Anatoli (CZ/GR), 
Stará Pekárna, Brno
Řecká hudba, písně ve stylu rebetiko, které 
zajímavým způsobem spojily východní 
melodičnost se západní harmonií a vypráví 
o životě utiskovaných Řeků.

11. 5.  Vladivojna La Chia, 
Jazz club, Teplice
Zpěvačka a skladatelka filmové a divadelní hudby 
Vladivojna La Chia zahraje v doprovodu cellistky 
Terezie Kovalové a bubeníka Luboše Pavlíka. 

12. 5.  Cold Cold Nights, 
Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou
Raketově stoupající hvězda české  
alternative-indie scény.

13. 5.   Brad Mehldau Trio (USA), 
Divadlo Hybernia, Praha 
Jedna z nejlepších jazzových kapel dneška 
představí právě vycházející album Seymour Reads 
the Constitution!

18. 5.  Sierra Hull (USA), 
Eurocentrum, Jablonec nad Nisou 
Originální písničkářka a mandolínová virtuózka na 
jediném českém koncertu. Více uvnitř čísla.

21. 5.  Donny McCaslin (USA), 
Palác Akropolis, Praha
Přední světový saxofonista, proslulý spoluprací na 
posledním albu Davida Bowieho, představí v Praze 
svoji autorskou tvorbu. Uvnitř čísla najdete rozhovor.

23. 5.  Kamasi Washington (USA),
Divadlo Archa, Praha
Etablovaná star amerického moderního jazzu.  
Čtěte rozhovor uvnitř čísla. 

25. 5.  Toundra (E), 
Papírna, Plzeň
Čtveřice z Madridu vznikla v roce 2007 na troskách 
emo-hardcorové kapely Nacen De Las Cenizas.

26. 5.  Jazz Černošice 2018, 
Club Kino, Černošice
Na festivalu zahrají Bulatkin, Mathisen, Zimring 
Project (RU, NO, IZR), Barbora Tellinger (JAR), 
Minus123minut.

26. 5.  17. Dylan Days  
/ Zimmerman Frei, 
klub Kaštan, Praha
Tradiční výroční setkání fanoušků Boba Dylana. 
Odpoledne přednášky a poslechové diskotéky 
(mj. i přispěvatelů UNI Ondřeje Konráda a Zdenka 
Pecky), večer koncert hudebníků, hrajících 
dylanovské coververze, mj. Vladimír Merta, Petr 
Bublák či The Group.

27. 5.  Pere Ubu (USA), 
Palác Akropolis, Praha
Klasika alternativního rocku představí nové 
vynikající album 20 Years In A Montana  
Missile Silo.

6. 6.  Finský barok, 
Místodržitelský palác, Brno
Sedmičlenný ansámbl českých výtvarníků v čele 
s Františkem Skálou.

Bobby McFerrin dvakrát 
s českým sborem 
Desetinásobný držitel Grammy a autor patnácti alb, prodaných 
ve více než 20 milionech kusů, se po třech letech vrací do Česka. 
Zazpívá zde na dvou koncertech: 9. května v Praze a 10. května 
2018 v Ostravě.
Bobby McFerrin využívá hlasového rozsahu čtyř oktáv, jímž dokáže 
vytvořit iluzi dvojhlasného i vícehlasného zpěvu a unikátními 
hlasovými technikami nahradit kapelu. Jeho koncerty jsou plné 
energie a improvizací, do nichž rád zapojuje publikum. „Chci, aby 
publikum opouštělo sál a zpívalo si druhý den ráno v kuchyních. 
Rád bych posluchače přivedl k tomu pocitu radosti a svobody, jaký 
zažívám při zpěvu já,“ říká osmašedesátiletý zpěvák.
Několik týdnů před příjezdem do České republiky hledal Bobby 
McFerrin místní vokální těleso, které by ho doprovázelo na obou 
koncertech nazvaných Circlesongs, naplněných improvizovanými 
skladbami. Nejdůležitějším kritériem pro výběr byla chuť, odvaha 
a schopnost zpěváků na pódiu improvizovat, neboť koncertům 
nepředcházejí žádné zkoušky. Na jeho výzvu reagovaly na 
dvě desítky souborů, sborů či sólových vokalistů. Po pečlivém 
zvažování z nich byl vybrán liberecký sbor Akcent, který s Bobbym 
McFerrinem vystoupí na obou koncertech v sestavě dvanácti 
zpěváků a zpěvaček.
Projekt Circlesongs je inspirovaný albem, jež Bobby McFerrin na‑
hrál v roce 1997. Kombinuje tajemné slabiky s cyklickými rytmy 

i exotickými zvuky. Koncerty se stejným názvem budou založeny 
zejména na vícehlasých improvizovaných sborových skladbách, 
zpívaných nejen na pódiu, ale i za účasti diváků v sále. Mají být 
poctou společnému zpěvu a hudební oslavou spontánnosti. „Lidé 
od počátku zpívali ve skupinách, z radosti i ve smutku, pro zábavu 
i krácení času,“ říká protagonista. „Vždycky jsem cítil, že zpěv beze 
slov dělá z jedné písně tisíc skladeb, protože dovoluje lidem vnášet 
do ní vlastní příběhy.“ 
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Extrémní  
tangEnt  
jazzové 
avantgardy

Cecil  
Taylor

Avantgardní černošský 

jazzový klavírista Cecil Taylor 

(1929–2018) zemřel letošního 

5. dubna ve svém domě 

v newyorském Brooklynu. Dožil 

se požehnaných 89 roků. Jeho 

nezřídka několikahodinová 

sóla(!) vyvolávala jak v něm 

samém, tak i v jeho posluchačích 

doslova extatické stavy 

povzneseného ducha. A jeho 

nekompromisní přístup k hudbě 

budil současně jak přezíravou 

kritiku od některých kolegů 

z branže (nechvalně známým 

se stal nadutý a hloupý výrok 

„o sračkách ze dvorka“ z úst do 

nebe vynášeného saxofonisty 

Branforda Marsalise, který 

je zachycen ve filmovém 

dokumentárním seriálu režiséra 

Kena Burnse Jazz z roku 

2000), tak rovněž i bezbřehý 

obdiv a uznání od jeho skalně 

oddaných aficionados.

Řadu desetiletí Cecil Taylor nekompromisně razil svoji je‑
dinečnou uměleckou vizi kombinující jazzové vlivy, moderní 
klasiku i africkou hudební tradici, které přetavil do naprosto 
unikátního a urputně prosazovaného vlastního ideového 
pojetí uměleckého výrazu. Významově byl často srovnáván 
s Coltranem nebo Colemanem, ale v mnoha ohledech tento 
umělec stál zcela osamocen v pozici odvážně ikonoklastic‑
kého a svébytného průkopníka free jazzu. Publicista a kritik 
Gary Giddins to kdysi potentně vystihl v časopise Village 
Voice, když napsal, že „(Taylor) navěky zůstává nejzazší křiv‑
kou apogea jazzové avantgardy.“ 

Byl formálně vyškoleným klavíristou, který obdivoval 
evropskou hudbu pro, jak sám říkal, „kvalitu její stavby – 
formu, témbr a barvu tónu“ – a tyto prvky integroval do své 
vlastní tvůrčí estetiky. „Nebojím se evropských vlivů,“ řekl 
kdysi kritikovi Natu Hentoffovi, „vtip je v tom, používat je 
tak, jak to dělal Ellington, tedy jako součást mého života 
amerického černocha.“

Těžištěm Taylorova uměleckého přístupu byla neuvěřitel‑
ná fyzikálnost a perkusivnost jeho pojetí hry na piano – hlu‑
boké, povznesené, jakoby ellingtonovské akordy a současně 
prstová sprška arpeggií a ataků, které dokázal „uhrát“ ještě 
ve svých osmdesáti letech.

Při koncertech navíc recitoval vlastní básně, jejichž zjam‑
bizované verše pojednávaly třeba o aztécké architektuře, po‑
stavení žen, krokodýlích skřecích či paleoantropologii. Jeho 
kineticky akční prezentace na pódiu, při níž byl často oděn ve 
sportovních teplácích a triku, které za vystoupení skrz na‑
skrz propotil, byla nedílnou součástí jeho koncertů.

V systému jeho komponování, ať již pro součinnost s růz‑
nými kapelami či pro sólové performance, mělo největší 
význam to, co pro publicistu Roberta Levina v interview 
z roku 1971 sám označil jako černošskou metodologii – směska 
ústní tradice, hudby coby projevu oslavy a skládaná duchovní 
pocta.

Ve svém dlouhém a jednom z vůbec prvních hodnoce‑
ní Taylorova díla, významný básník a hudební kritik A. B. 
Spellman napsal v kolekci svých esejů Four Lives in the Bebop 
Business (1961) tato slova: „Existuje pouze jediný muzikant, 
který, a to i podle těch, co jeho hudbu zrovna nemilují, je 
schopen dokonale integrovat všechny prvky, jež si zamane 
převzít z klasiky anebo moderní západní kompozice do svého 
nezaměnitelně originálního blues, aniž by tato blues sebe‑
menším způsobem kompromitoval, a je to právě Cecil Taylor, 
svým způsobem Bartók v obráceném gardu.“

Jelikož Taylorovy skladby nikdy nebyly folkově či popově 
poznamenané, konzistentně neswingovaly (často dokonce 
vůbec) a nikdy se nestaly součástí konsenzuálně vnímaného 
kánonu standardního jazzového repertoáru, Cecil Taylor 
vždy zaujímal na panteonu největších jazzových es zcela 
osamělou pozici.

Přestože se mu dostalo nejvyšších možných ocenění a poct 
dostupných jazzovému umělci – získal cenu Guggenheim 
Fellowship (1973), byl poctěn vystoupením pro prezidenta 
Cartera na trávníku před Bílým domem (1979), obdržel titul 
Jazzového Maestra udělený nadací National Endowment for Text Zdenek Pecka



the Arts (1990), dostal cenu Grant pro Génia od MacArthur 
Fellowship (1991) a dokonce získal vysoce prestižní japon‑
skou cenu Kyoto Prize (2013) spojenou s převzetím částky 
půl milionu dolarů(!), jeho dílo lze jen dost těžko kvantifiko‑
vat.

Jestliže improvizace znamená spoléhat se na intuici 
a podstupovat v daném momentu značné riziko, jen málo 
jiných velkých jazzmanů přistupovalo k takové výzvě s větší 
vážností a urputností než právě Taylor. Zdála‑li se být někte‑
rá z jeho přednesených myšlenkových frází zdánlivě hudebně 
nepřekonatelně a vrcholně důležitá, obvykle se stalo, že ji 
vzápětí následovala další fráze snad ještě převratnější. Roz‑
sah fyzického kontaktu jeho rukou s klaviaturou sahal od 
mazlení se prsty s klávesami přes rachocení a dunění až k do‑
slovným úderům loktů a pěstí.

Byl schopen předvést projev plný vnitřního klidu a posvát‑
ného úžasu, jenž ale stejně naznačoval jistý druh fyzického 
pohybu vpřed vyjádřený hudební myšlenkou. Tak je tomu 
třeba v případě jeho nedoprovázené skladby Pemmican z živé 
nahrávky Garden z roku 1981. Ale zrovna tak mohl nasadit 
už na úvod plný atak jako třeba na snímku Taht z alba Win-
ged Serpent (Sliding Quadrants) z roku 1984, kdy jeho prsty 
létají nad klávesami a tlučou do nich jako kladiva takže jsme 
schopni zřetelně slyšet divoké výboje jeho uvažování přes vše 
jinak obklopující a prostupující polytonální a polyrytmický 
hřmot jeho jedenáctičlenného doprovodného bandu. 

Cecil Percival Taylor se narodil 25. března 1929 v newyor‑
ském Queensu.V pěti letech začal s hrou na klavír a ve dva‑
nácti prý už četl Schopenhauera.Začátkem 50. let vystudoval 
New England Conservatory of Music. Mezi jeho hudebními 
vzory najdeme Dukea Ellingtona, Fatse Wallera, Errolla Gar‑
nera, Theloniouse Monka, stejně jako Bélu Bartóka, Arnolda 
Schoenberga či Igora Stravinského.

Chvíli působil v tehdejších konvenčnějších jazzových 
kapelách, ale svůj renegátní kurs plně nabral už v roce 1956 
hned svým prvním albem Jazz Advance, následovaném šes‑
titýdenním angažmá v klubu Five Spots v NYC.V roce 1957 
vystoupil na Newportském jazzovém festivalu, ale jak se 
postupně začal zaměřovat na své ikonoklastické kompozice – 
a poté co se mu podařilo svým silovým projevem zdemolovat 
klávesy a struny mnoha klavírů v různých klubech – bylo pro 
něj stále těžší nalézat vůbec nějaká angažmá.

V roce 1990 řekl časopisu Down Beat: „Myl jsem tehdy 
nádobí v nějaké restauraci a současně se o mně pochvalně 
psalo ve vašem Down Beatu.“

V průběhu evropského turné na počátku 60. let začal vy‑
zrávat jeho osobitý styl, jenž se vyznačoval absencí standard‑
ních akordů a rytmické stavby. Třebaže se jeho hudba může 
zdát pro necvičené ucho zcela diskordantní, byla nicméně 
svým autorem velmi pečlivě předem koncipována. Traduje 
se, že jednou celý půlrok se svou kapelou nacvičovali, než 
vystoupili na jediném koncertě!

„Ten člověk je schopen zahrát deset různejch not na 
deset různejch prstů, s deseti druhama dynamiky, s deseti 
odlišnejma atakama a to celý v deseti různejch tempech… 
on je prostě fenomenální produkt svého vlastního génia, ani 

Stravinskij nebo Pierre Boulez, s kterejma jsem se setkal, se 
mu nevyrovnaj.“ řekl o Taylorovi v roce 1975 v rozhovoru pro 
Down Beat jeho kolega a slavný basista Buell Neidlinger (ze‑
mřel letos v březnu).

V naší paměti zřejmě nejznámější zůstanou Taylorovy 
sólové nahrávky i když často rovněž vystupoval v malých 
formacích, třeba se saxofonistou Jimmym Lyonsem a bu‑
beníkem Sunnym Murrayem. Taylor vystupoval ale i v duu 
s Maxem Roachem a hudebně se podílel také na baletních 
kreacích souborů slavných tanečníků jako byli Alvin Ailey, 
Dianne McIntyre nebo Michail Baryšnikov.

Taylor dokonce občas i vyučoval na univerzitách. Jeho pe‑
dagogický styl však byl podobný jeho hudební idiosynkracii. 
Jednou od zkoušek vyhodil dvě třetiny studentů zapsaných 
na jeho hudební seminář na University of Wisconsin.

V 80. letech byl Cecil Taylor (proti své vůli) proslulým 
hudebním publicistou Stanleym Crouchem označen za gaye. 
Naštvaně tehdy zareagoval: „Myslíte si, že tohle třípísmenko‑
vé slovo dokáže definovat komplexnost mého lidství?“

Když v roce 2013, ve svých 86 letech, získal spolu s cenou 
Kyoto Prize i oněch zmíněných 500 000 dolarů, záhy o ně 
téměř přišel díky podvodnému jednání ze strany jakéhosi 
Noela Muira, kterého fyzicky slábnoucí Taylor pověřil organi‑
zací a doprovodem na své cestě k převzetí ceny do Japonska. 
Muir údajně Japoncům dal číslo svého vlastního konta na‑
místo Taylorova, za což nakonec dostal tři roky vězení v USA 
a alespoň polovinu sumy od něj soud ve prospěch Taylora 
o tři roky později vymohl. Podle tehdejší zprávy v listě New 
York Post, se stařičký a nemohoucí Cecil Taylor měl v soudní 
síni opřen o berle vyjádřit, že doufá, že ten šmejd chcípne.

Cecil Taylor naposledy veřejně vystoupil ještě v roce 2016 
na dvoutýdenní výstavě a rezidenčním pobytu na jeho poctu 
připraveném newyorským Whitney Museum of American 
Art.Proběhla tam panelová diskuze, scénická prezentace, 
promítaly se filmy a vystaveny byly Taylorovy vlastnoruční 
partitury. Taylor zahrál na začátku a konci celé akce, četl 
poezii a sdílel podium s japonským tanečníkem, i u nás dobře 
známým Minem Tanakou, a s dalšími umělci.
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PRAGO UNION 
FERNANDO SAUNDERS �USA� 

CIRCUS BROTHERS
LIMBO, TERNE ČHAVE 
NYLON JAIL, BAD KARMA BOY (SK) 
CHANTAL POULLAIN A ŠTĚPÁN MARKOVIČ TRIO 
 ŠURANSKÁ & UVIRA, ACUTE DOSE 
KIESLOWSKI, LUCIE REDLOVÁ, BEATA BOCEK 
KILLIEKRANKIE, KAPLAN BROS a další...

boskovice-festival.cz

Hudba / Divadla / Filmy / Autorská čtení / Výstavy 
Výtvarné dílny / Besedy a přednášky / Cyklovýlet

XXVI. ročník pořádá Unijazz ve spolupráci s městem 
Boskovice a rodinou Mensdorff -Pouilly

�.–�. července
festival pro židovskou čtvrť
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23. 5. PALÁC AKROPOLIS 20.00 KAMASI WASHINGTON 

10. 7. PALÁC AKROPOLIS 19.30 DÄLEK  

13. 9. PALÁC AKROPOLIS 19.30 VAPORS OF MORPHINE 

18. 9. PALÁC AKROPOLIS 19.30 SOFT MASHINE 

3. 10. PALÁC AKROPOLIS 19.30 BALANESCU QUARTET  

10. 10. PALÁC AKROPOLIS 19.30 TAL GAMLIELI 

více na rachot.cz

rachot.cz   rachotcz 

Po/Mo 21. 5.  

PALÁC AKROPOLIS 
19:30

full band / new album

Ne/Su 27. 5.  
Palác Akropolis 19.30

DONNY  
McCASLIN

MONKEY NET TOUR
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kamasi 
WasHiNGtON

A JEHO BOJ PROTI 
NEVĚDOMOSTI

Saxofonista, skladatel a producent Kamasi Washington začínal jako 
vyhledávaný sideman, který spolupracoval s jazzovými hvězdami (Wayne 
Shorter, Herbie Hancock), ale také s umělci jiných žánrů (Kendrick Lamar, 
Snoop Dogg, Lauryn Hill). Po několika sólových albech vydaných vlastním 
nákladem na sebe v roce 2015 upozornil téměř tříhodinovým projektem 
The Epic, který mu vynesl přední příčky ve výročních žebříčcích uznávaných 
časopisů a pověst možná největšího objevu na jazzové scéně za poslední 
roky. Sedmatřicetiletý hudebník mohutné postavy se představí 23. května 
v pražském Divadle Archa. Hrát bude mimo jiné skladby z napjatě 
očekávaného alba Heaven And Earth (vyjde v červnu) a právě o něm jsme 
s Kamasim Washingtonem hovořili po telefonu přes oceán.

TExT Milan Tesař (Radio Proglas)



Kamasi, když sleduji vaše nahrávky, mám dojem, že vás 
musí bavit vytvářet velká konceptuální díla. Nebo se 
pletu? 
Nepletete, je to tak. Rád se ponořím do práce na velkém 
projektu. 

Přesto se vaše poslední dvě nahrávky od sebe velmi liší. 
Loni vám vyšlo půlhodinové EP Harmony Of Difference 
a nyní v červnu se na trhu objeví nové album Heaven 
And Earth, koncipované jako dvě CD nebo čtyři vinyly. 
Je pro vás náročnější pracovat na tak rozsáhlém albu, 
nebo spíše zhustit nápady do šesti spolu navzájem souvi-
sejících skladeb? 
U těchto dvou alb nejde ani tak o délku, ale spíše o to, že každé 
z nich mělo úplně jiný důvod vzniku. Harmony Of Difference 
jsem původně vůbec nezamýšlel jako album. Je to dílo, které 
jsem tvořil pro expozici bienále newyorského Whitney Museum 
of American Art, a je to tedy svým způsobem dílo na objednáv‑
ku. Náročnost je v obou případech rozdílná, ale samozřejmě 
těžší je vytvořit „dlouhé“ album, zabere to rozhodně více času.

Říkáte, že dvojalbum Heaven And Earth ukazuje na jedné 
straně svět, jak jej vidíte navenek, a na straně druhé váš 
vnitřní svět. Který z těchto dvou světů se vám hudbou 
popisoval lépe? 
Oba tyto světy pro mne byly zajímavé. Někdy je ale docela 
těžké uvědomit si, který z nich je vlastně který. Naše jednání 
navenek a to, co prožíváme, totiž většinou probíhá současně, 
a ne vždy je úplně jasné, co prožíváme ve skutečnosti a co je 
jen naše představivost. Náš mozek kontroluje a upravuje to, co 
vidíme a slyšíme. A právě to je téma, které mě zajímá – naše 
schopnost přizpůsobovat si svět kolem nás k našemu obrazu. 
Anebo jinak – snažil jsem se porozumět tomu, jestli si my při‑
způsobujeme svět, nebo si svět přizpůsobuje nás. Děje se obojí, 
ale jde o míru, v jaké k jednomu nebo druhému dochází. 

To byl koncept, který jste si vytyčil hned na začátku prá-
ce, nebo písně zpočátku vznikaly spontánně? 
Ta práce byla spíše spontánní. Každá jednotlivá píseň vznikla 
z jiných pohnutek, měla jiný inspirační zdroj. Teprve poté, co 
jsem měl několik písní napsaných, jsem si uvědomil, že celým 
projektem prostupuje tato myšlenka duality, dvě strany toho, 
čím jsem. Došlo mi to až asi v polovině práce na albu, předtím 
jsem prostě jen psal písně, které jsem pak poskládal za sebe, 
a teprve tak vznikla jednotná myšlenka celého díla. 

Vedle vaší autorské tvorby obsahuje album i dvě převza-
té skladby – filmovou Fists Of Fury a Hub-Tones od trum-
petisty Freddieho Hubbarda. Proč právě ony dvě?
Důvod je u každé z těchto písní jiný. Skladba Fists Of Fury po‑
chází z jednoho mého oblíbeného filmu s Brucem Leem. Mám 
ji rád, zhmotňuje pro mne myšlenku života jako neustálého 
boje. Tak totiž sám život vnímám a prožívám – ne nutně jako 
boj ve smyslu fyzického násilí, ale člověk neustále zdolává ně‑
jaké překážky, čelí výzvám a tento boj nikdy nekončí. Skladbu 
Hub-Tones jsem zařadil z jiného důvodu. Opět to souvisí s tím, 
že si sami formujeme svůj svět kolem sebe. Každý z nás má 
svůj malý svět, který je vymezen tím, co žijeme a co o sobě 

víme. Já jsem si například uvědomil, jak je důležité znát svou 
vlastní historii, vědět, kdo jsme a odkud jsme přišli. My Afroa‑
meričané máme zpřetrhané vazby, neznáme své kořeny a pro‑
středí, z kterého jsme do Ameriky přišli. Byli jsme ochuzeni 
o velkou část vlastní historie. Vím, že pocházím z Afriky, ale 
netuším, z které konkrétní země byli mí předkové. Neznám je. 
A tak jsem si vypůjčil skladbu od Freddieho Hubbarda, jednoho 
ze svých příbuzných, které znám. Africký rytmus té skladby 
mě propojuje s mými předky, o kterých vím, i s těmi, které ne‑
znám. Podle mne je totiž důležité, aby člověk znal své kořeny, 
věděl, odkud je. Na druhou stranu, protože nevím, z které kon‑
krétní africké země pocházím, mohu za svou vlast považovat 
celou obrovskou Afriku.

Studoval jste etnomuzikologii. Co bylo to nejdůležitější, 
co vám škola dala? 
Především mi otevřela mysl a ukázala mi různé možnosti, jak 
můžeme hudbu hrát a jak o ní můžeme přemýšlet. Vždyť na 
celém světě vzniká tolik zajímavé hudby, kterou tvoří rozdílní 
lidé z různých míst. A je tolik způsobů, jak může hudba fun‑
govat, různé možnosti práce s tóny, se stupnicemi, s využitím 
hudby. Studium mi tedy nabídlo nové možnosti, novou inspira‑
ci a dalo mi svobodu při mé vlastní tvorbě. 

Využíváte tedy konkrétní poznatky ze školy při aranžo-
vání nebo komponování? 
Ano, určitě. Souvisí to i s tím, že čím víc různorodé hudby člo‑
věk poslouchá, tím bohatší možnosti se mu nabízejí při vlastní 
tvorbě. Když tedy komponuji, snažím se přitom poslouchat 
písně a zvuky z celého světa a inspirovat se jimi. 

V jednom rozhovoru jste také řekl, že nové album 
prozkoumává vaši reakci na současný globální chaos 
a nabízí vize do budoucna. Cítíte z „globálního chaosu“ 
úzkost? 
Na svých cestách se setkávám s lidmi z celého světa. Poznávám 
různé kultury, a přitom si uvědomuji, že všichni lidé, které 
potkávám, mají společné přání – aby byl svět krásným místem 
k životu. A jedna ze základních myšlenek mého alba je, že ne‑
můžeme čekat, až za nás někdo svět krásným udělá. Ve skuteč‑
nosti to musí dělat každý z nás sám za sebe. Stačí sedět chvíli 
u internetu, abychom zjistili, kolik bolesti a utrpení máme pří‑
mo na dosah. A já chovám naději, že si lidé uvědomí, že mohou 
dělat i drobné dobré věci a tím začnou svět měnit. 

Další vaše slova, která mě zaujala: „Rasismus, sexismus, 
bigotnost… To všechno jsou naučené vzorce chování. 
Člověk proti nim musí cíleně bojovat, protože skuteč-
ným kořenem našich problémů je nevědomost.“ Co mů-
žete jako umělec proti této nevědomosti dělat? 
Myslím, že hudba je velmi dobrý nástroj k posilování empatie. 
A empatie je ten nejlepší způsob, jak bojovat proti této nevě‑
domosti. Abych věděl, co druhý člověk zamýšlí, měl bych jej 
opravdu znát a vytvořit si k němu nějaký vztah. A právě v tom 
nám hudba může pomoci. Hudba lidi spojuje. Další věc pak je, 
že prostřednictvím své tvorby mohu lidem nabídnout konkrét‑
ní myšlenky, otevřít jejich mysl konkrétním konceptům a ná‑
padům, a tak opět bojovat proti nevědomosti a omezenosti. 
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Hovoříte o těchto tématech s lidmi při koncertech, nebo 
necháváte mluvit především hudbu samotnou? 
Dělám obojí, trochu mezi písněmi mluvím, ale nejsem při kon‑
certech příliš hovorný. Doufám, že hudba se dokáže vyjádřit 
sama za sebe dostatečně. Na druhou stranu, i když se snažím, 
aby moje hudba byla co nejsrozumitelnější, někdy je nutné 
posluchače nasměrovat, něco jim vysvětlit. 

Zajímavé téma nabízí i zmíněné loňské EP Harmony Of 
Diff erence. Začíná pěti skladbami jako pěti aspekty jed-
né věci, které se ve fi nálové, téměř čtvrthodinové písni 
Truth všechny propojí do velké syntézy. Jak ten projekt 
vznikal? Co bylo na jeho počátku? 
Na začátku bylo těch prvních pět skladeb. Nebo vlastně ne… 
Úplně na počátku byla vlastně idea celého alba. Chtěl jsem 
vytvořit dílo založené na myšlence jednoty. Napsal jsem tedy 
pět písní, které jsem pak spojil dohromady, a tak vznikla úplně 
nová skladba. Když se spojí několik pohledů na tutéž věc, do‑
staneme „pravdu“, Truth. Takže mohu vlastně říct, že jsem po 
celou tu dobu psal „pravdu“, která v sobě zahrnuje pět původ‑
ních písní. 

Na této půlhodinové nahrávce využíváte skladatelskou 
techniku kontrapunktu, která je typická pro starou ev-
ropskou hudbu. Inspiroval jste se evropskou starou nebo 
klasickou hudbou už někdy dříve? 

Ano. Zmínil jste, že jsem studoval etnomuzikologii, ale mým 
hlavním oborem byl jazz a kompozice. Kontrapunkt je samo‑
zřejmě důležitý v evropské klasické hudbě, ale jedná se o meto‑
du, která se objevuje v různých hudebních žánrech. Při kompo‑
zici jej využívám, pomáhá mi v tom, že melodie, které skládám, 
drží pohromadě. 

Co budete hrát v květnu v Praze? Zaměříte se na nové 
album Heaven And Earth, nebo to budou i starší skladby? 
Bude to směs všeho. Snažím se být otevřený a vydávat se při 
koncertech na různé strany. Protože ale mám nové písně a je‑
jich hraní na veřejnosti mě vždycky baví, budu určitě hrát i je. 
Současně se však nechávám inspirovat místem, kde vystupuji, 
i konkrétním okamžikem, a to vše ovlivňuje to, co pak dělám 
s kapelou na pódiu. 

Nové album vyjde v červnu a mně je jasné, že je asi brzy 
se ptát, co přijde po něm. Přesto to ale zkusím. Rýsuje se 
vám v hlavně už nápad na nějaký příští projekt? 
Mám plno nových písní, které jsme ještě nehráli, ale v tuto 
chvíli mě opravdu zajímá především nové album. Vždyť je to 
spousta materiálu, který jsem se svou kapelou sice zaznamenal 
ve studiu, ale od té doby jsme jej ještě téměř nehráli. Na aktu‑
álním turné se tedy soustředíme na tyto písně, a i když se mi 
už v hlavě rodí další nápady, v tuto chvíli je pro mne důležité 
především album Heaven and Earth.

inzerce
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Na Kamasiho Washingtona 
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Členové Unijazzu mohou využít 25 % slevu 

na koncert Kamasiho Washingtona 

23. května v pražském Divadle Archa. 

Cena po slevě 750 Kč. 

Objednávejte na mailu uni@unijazz.cz 

nejpozději do 16. května.



massive 
attack

Jak připomenout náladu devadesátých let minulého století? 

Asi nejpřesnější obraz tehdejší nálady nastínil na svých 

deskách britský soubor Massive Attack. Babylon městského 

prostředí popsal ve zpomaleném chodu tak přitažlivě, že se 

k bristolským věrozvěstům s důvěrou obracíme i v dnešní 

době. Poslední řadovou desku vydala bristolská formace před 

téměř osmi roky, přesto se stále o nich bavíme jako o jedné 

z nejdůležitějších funkčních popových ikon současnosti. 

Navíc v době před jejich koncertem na pražském Metronome 

Festivalu (22.– 23. června na Výstavišti v Praze).Z p o m a l e n ý  u r b a n  f i l m

TExT Pavel Zelinka



Dříve než se rovnýma nohama vrhneme do hvězdných devade‑
sátek, je třeba se ohlédnout do minulé dekády. Dekády, která 
nechala zapustit urban semínka přivátá ze severoamerického 
kontinentu. Zatímco scéna západního pobřeží Spojených států 
už v osmdesátých letech soupeřila s východem, Evropa stále žila 
primárně synthpopem a rockem. Čekali bychom, že městské 
hudební hnutí najde nejsnadněji svůj domov v megalopoli Lon‑
dýna, nejvitálnější výhonky ale vyrašily navzdory prognózám 
v přímořském Bristolu. To ostatně poutavě zdokumentoval 
Henry Chalfant s Jamesem Prigoffem v knížce Sprayacan Art, 
když výrazný prostor v kapitole věnované mezinárodnímu 
graffiti undergroundu věnovali mladíkům, kteří si říkali Goldie 
(Clifford Joseph Price) a 3D (Robert del Naja). Ano, jedná se 
o ty samé osoby, které o dekádu později diktovaly diskurz po‑
pulární hudby jako hvězdy trip hopu a jungle. Vedle ilegálního 
malování byli oba výrostci členy skupiny The Wild Bunch, která 
zde pořádala žánrově eklektické večírky. Na těch se navíc podí‑
leli ještě další budoucí členové Massive Attack Daddy G (Grant 
Marshall), Mushroom (Andrew Vowles), podivný vokalista 
Tricky (Adrian Nicholas Matthews Thaws) nebo budoucí vlivný 
producent Nellee Hooper. Jakýsi skupinový spiklenecký duch, 
který doplňovali další epizodicky působící hosté, přetrval i po 
zformování samotných Massive Attack v roce 1988. „Byli jsme 
si od začátku velmi dobře vědomi toho, že nejsme kapela řízená 
jednou silnou osobností,“ zdůraznil v rozhovoru pro list Inde‑
pendent v roce 2008 Del Naja. „Naše fungování vždycky vychá‑
zelo z prostředí spolupracujících zvukových systémů. Písničky 
byly vždycky otiskem určité, společně sdílené atmosféry než 
osobních výpovědí,“ dodává letos 53letý raper.

Bristolské kořeny

Naskýtá se otázka, proč se tohle všechno odehrálo zrovna 
v Bristolu? Jako vždy jde o souběh hned několika faktorů. Bris‑
tol se honosí velkou asijskou komunitou, která se zde uchytila 
v 50. a 60. letech po dvou imigrantských vlnách. Ta postupně 
nakazila zdejší ovzduší láskou k reggae, dubu a elektronice. 
Vedle toho se jedná i o významné univerzitní město plné stu‑
dentů, podobně jako Manchester nebo v kontinentální Evropě 
Berlín, s tím rozdílem, že jeho relativně malá rozloha nutí zdejší 
populaci ke sdílenějšímu způsobu žití. A to včetně kultury se 
silnou DIY a postpunkovou scénou. Je zajímavé, že i když byli 
The Wild Bunch v polovině 80. let průkopnický sound systém 
míchající ve svých až 18hodinových seancích chicagský house, 
punk, soul, funk nebo reggae, ve výsledku se 3D, Daddy G 

a Mushroom rozhodli k tvorbě muziky, stvořené ne k divoké‑
mu tanci, ale spíše k relaxaci po náročném večírku. Hudební 
zkušenost kolegů ze severoamerického kontinentu od začátku 
transformovali do jiných, evropských souvislostí. Decentně 
vynechme debutový singl Any Love s falzetem hostujícího 
Carltona McCarthyho, který trpí všemi neduhy prvních poku‑
sů (i přes producentskou výpomoc bristolských kolegů Smith 
& Mighty) a přesuňme se do roku 1990, kdy kapele pomohlo 
spojenectví s Neneh Cherry. Dcera známého trumpeťáka Dona 
Cherryho se po letech protloukání na punkové scéně zahnízdila 
právě v Bristolu a přehodila svoji pozornost k elektronice. Za to 
mohou z velké části právě 3D a Daddy G, kteří pomohli na svět 
hitu Manchild. Ten navíc zabodoval v řadě výročních anket i jako 
nejlepší klip roku 1990. Neneh se svým manželem na oplátku 
pomohla Massive Attack k velkorysé smlouvě s labelem Circa/
Virgin na šest řadových desek a best of kompilaci navrch. Vrata 
do hudebního světa byla otevřena dokořán.

Základní kámen

Pokud máte za to, že jistota finanční podpory vydavatelství 
uvolnila napětí v kapele, tak vězte, že atmosféra ve studiu spíše 
výrazně zhoustla. „Byli jsme líní bastardi z Bristolu. To Neneh 
Cherry nás dokopala do studia. Hromadu materiálu jsme nahrá‑
li u ní doma v dětském pokoji. Měsíce jsme stále muziku předě‑
lávali, protože jsme se snažili vytvořit taneční hudbu pro hlavu, 
spíše než pro nohy,“ vzpomíná Daddy G. „Neustále jsme se ve 
studiu hádali. Po několika měsících to vypadalo, že tu desku 
snad ani nedoděláme,“ přihazuje 3D. Manžel Cherry, Cameron 
McVey alias Booga Bear, se stal nejen spoluproducentem alba, 
ale také prvním manažerem kapely, který členy před vydáním 
desky výrazně finančně podpořil. Po více než osmi měsících 
s pauzami na Vánoce a fotbalové mistrovství světa bylo nako‑
nec hotovo. Trojice přišla s komunitním způsobem natáčení, 
který bude pro Massive Attack typický i pro následující desku 
Protection. Jako hosté vypomohli Tricky, Neneh Cherry, Shara 
Nelson a Horace Andy. Producent Jonny Dollar pak přišel s ge‑
niálním aranžérským nápadem smyčcového orchestru, který 
inspiroval název úhelného singlu Unfinished Sympathy podle 
osmé symfonie Franze Schuberta, nazývané Nedokončená (Un‑
finished). V dubnu 1991 byl solidní základní kámen trip hopu 
nazvaný Blue Lines vypuštěn mezi posluchače.

Pomalá revoluce

Zatímco předchozí dekády brousily jednotlivé hudební žánry 
jako separátní entity, trip hop byl v Evropě jedním z prvních po‑
kusů o vznik nového směru vzniklého na základě využití vlivů 

různých etap hudební historie. Už jsme mluvili o etnicky barev‑
ném podhoubí Bristolu, který výrazně ovlivnily předchozí gene‑
raci postpunkerů. Vždyť tvorba The Pop Group nebo The Slits 
nabrala do sebe prvky dubu, funku nebo dokonce avantgardně 
pojatého soul. Dalším temným vlivem byl industrialem a jazzem 
ovlivněný producentský styl pionýrů Adriana Sherwooda, Gary 
Claila, Nellee Hoopera nebo Gillese Petersona. Jejich důraz na 
sociální témata v textech (vždyť řada z nich opravdu pocházela 
z neutěšených odloučených vrstev obyvatelstva) nutila hudbu 
plynout klidnějších tempem. Vzniklý prostor pak byl místem 
pro deklamaci burcujících textů i rejdištěm pro originální koláže 
starého s novým. Samplů starých soulových, rhythm’n’blueso‑
vých fláků s futuristickou temnou, možná až ambientně pojatou 
elektronikou a aktuálním acid jazzem. Již v názvu stylu je zřetel‑
ný odkaz k halucinogenním látkám (LSD) – stejné účinky měly 
vyvolávat i trip hopové nahrávky koncertně podpořené využitím 
různých světelných efektů nebo zadních projekcí. Vždyť, jak už 
jsme zmínili na začátku, řada zásadních protagonistů stylu měla 
uliční graffiti školu.

Trip hopová horečka

Zasazené semeno trip hopu začalo přinášet sladké první plody. 
Producent z The Wild Bunch crew Nellee Hooper pomohl v roce 
1993 na svět debutovému albu Björk, James Lavelle začal trip 
hop vydávat na svém labelu Mo’Wax i produkovat ve svém pro‑
jektu UNKLE, na stejném labelu se prvními singly začal na scéně 
etablovat DJ Shadow nebo parťák Tricky. Opravdový boom při‑
šel až s následujícím rokem. Nejen, že se na scéně vyloupli Por‑
tishead vedení studiovým technikem Massive Attack Geoffem 

Barrowem, celá kohorta umělců stáje Ninja Tune nebo výrazný 
japonský producent DJ Krush, největší zásluhu na propuklé 
horečce mělo ovšem druhé řadové album Massive Attack na‑
zvané Protection. Na albu znovu hostují výborní zpěváci. Tracey 
Thorn z Everything But The Girl, Nicolette plus staří známí 
Tricky a Horace Andy. Album se probouralo na čtvrtou příčku 
britské albové hitparády a za video k titulní skladbě od Michela 
Gondryho pojednávající o prostých lidech uzavřených ve svých 
bytech i životech, schytaly první profesní ocenění (MTV Europe 
Music Award, Brit Award). To pravé šílenství okolo kapely mělo 
ale vypuknout až s následující deskou Mezzanine.

Dystopický vrchol

Teprve třetí album dotáhlo koncept melancholického trip hopu 
k dokonalosti. Na producentskou sesli usedl v té době docela 
neznámý Neil Davidge, který s přestávkami s kapelou spolu‑
pracuje dodnes. Jazzové vlivy vystřídal post punkový podtón, 
který 3D, velký milovník postpunku, prosadil do nahrávek 
i přes relativní odpor svých parťáků. „Naše původní bristolská 
parta spolu vždy vycházela dobře,“ tvrdil pár měsíců po vydání 
alba 3D. „Nikdo z nás neleze druhému do zelí, naopak, když je 
potřeba, navzájem si pomáháme a podporujeme se. Jsou tu ale 
hledači talentů z labelů, kteří se po vydání Protection, Dummy 
od Portishead a Trickyho debutu Maxinquaye vydali do Bristo‑
lu. S taktikou „my jsme ti, co vydávají Massive Attack, Verve 
a Radiohead“ podepsali pár kapel, jen aby vymáčkli z ‚bristolské‑
ho zázraku, co nejvíce prachů. Z toho je mi nanic,“ dodal drobný 
vokalista vzápětí. Právě z toho důvodu se pokusil Robert i skrze 
autoritativnější přístup posunout trojici dál od triphopového 
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klišé, to znamená kombinace hip hopu, elektroniky, jazzu a sou‑
lu. „Mám za to, že kdybychom natočili druhé Protection, tak už 
dnes neexistujeme,“ razantně hodnotí 3D ve stejném rozhovoru. 
„Nakonec naše nekonečné hádky muselo rozseknout vydavatel‑
ství. Jinak bychom se o směřování desky bavili donekonečna.“ 
I z tohoto úhlu pohledu není angažování enigmatické Elizabeth 
Fraser z Cocteau Twins a Sary Jay vedle Horace Andyho tako‑
vým překvapením. Pět nominací na Brit Awards, 4 miliony pro‑
daných nosičů a enormní zájem za strany posluchačů vyhnalo 
Massive Attack na dvouleté turné, v jehož rámci se kapela po‑
prvé představila i České republice (23. listopadu 1998 v pražské 
Sportovní hale). To kapelu doslova rozvrátilo.

Pytel plný muziky

Nejprve se pro názorové neshody odporoučel Mushroom, po‑
sléze ho následoval rapper Daddy G, který dal před muzikou 
na čas přednost mateřské dovolené. Ze tří zásadních členů tak 
v době nahrávání čtvrté desky držet prapor Massive Attack 
pouze 3D, který je společně s producentem Mezzanine Neilem 
Davidgem podepsán pod čtvrtou deskou skupiny, nazvanou 
100th Window. Pryč jsou definitivně samply, ale i ostré zářezy 
kytar z Mezzanine. Místo Elisabeth Frazer exceluje před mik‑
rofonem Sinead O’Connor v možná opravdu poslední hvězdné 
chvíli své kariéry. 100th Window se táhne pomalu jako kouř 
za bezvětří. Dobře tak charakterizuje osamělost 3D v tvůrčím 
procesu, kdy se po dvouleté spolupráci s kapelou Lupine Howl, 
tvořenou trojicí bývalých členů Spiritualized, dostal do slepé 
uličky smyčkového experimentování. Veškerá tíha skládání 
padla automaticky pouze na jeho bedra. Jaký rozdíl od nahrávek 
prvních dvou desek, které překypují životem a působí, jako by 
byly prezentovány ve studiu plném lidí! Možná z toho důvodu 
protržený skladatelský pytel zaplnila celá řada soundtracků. Vše 
načal doprovod k americko‑britsko‑francouzskému thrilleru 

Danny the Dog (u nás uváděnému pod názvem Utržený ze řetězu) 
a následně 3D doprovodil s přispěním producenta Neila Da‑
vidgeho i filmy In Prison My Whole Life, Battle In Seattle a Trouble 
The Water. Teprve poté došlo k návratu Daddyho G, zkomple‑
tování výběrovky Collected s novými singly Live With Me a False 
Flag a započetí prací na novém albu.

nenaplněné ambice

V roce 2008 nečekaně dvojice zamířila do studia Damona 
Albarna, kde se začala tvořit základní kostra páté řadové des‑
ky. Doba i hudební kontext jejich zvuku přály. 3D s Daddy G 
nejprve namlsali fanoušky EPčkem Splitting The Atom, aby dva 
měsíce nato vydali album Heligoland. Vybaveni spolupracovníky 
jako Damon Albarn, Hope Sandoval, Martina Topley‑Bird nebo 
Tunde Adebimpe z TV On The Radio se zdáli být Masive Attack 
předurčeni k dalšímu pootočení kormidlem vývoje populární 
hudby. Leč nestalo se, protože dvojice i s hvězdnými hosty popr‑
vé nepřišla s něčím novým, překvapivým. Nebo pro vytíženost 
tvorbou soundtrackové hudby včetně spolupráce s Angelem 
Badalamentim nebyl dostatek času na tvorbu samotné kapely? 
Na novou řadovou desku od té doby čekáme osmým rokem, 
přesto jsme se muziky od 3D a Daddy G dočkali docela dost. Del 
Naja totiž dostal chuť na neortodoxní typ formátů, takže jsme 
se dočkali několik EPček a singlů, včetně zajímavého splitka 
s tajemným dubstepovým fenoménem Burialem.

Politické postoje

Když vynecháme zkrácení jména Massive Attack na Massive 
v době konfliktu v Perském zálivu, pak se 3D začal výrazněji 
projevovat až v posledních 15 letech. V roce 2003 společným 
zaplacením celostránkových reklam v časopisu NME se společně 
s Damonem Albarnem z Blur ostře vymezil proti válce v Iráku. 

Byl to také tento potomek italských přistěhovalců, kdo odmítl 
odehrát dva koncerty v Izraeli jako protest proti okupování 
pásma Gazy. V roce 2005 uspořádal spolu s Geoffem Barrowem 
z Portishead dvoudenní charitativní festival na pomoc obětem 
ničivého tsunami s účastí takových es jako Robert Plant, The 
Coral nebo Damon Albarn. V prosinci 2011 se uspořádáním 
neoficiálního večírku v obsazené UBS bance v Londýně spo‑
lu s Thomem Yorkem z Radiohead připojil k Occupy hnutí ze 
Spojených států. Své postoje kapela často prezentuje na svých 
koncertních projekcích. Takto sčítala už v roce 2003 počty ze‑
mřelých vojáků v iráckém konfliktu, nedávno zase prezentovala 
své postoje proti režimu v Turecku během koncertu v Istanbulu. 
Před čtyřmi roky také Del Naja s kapelou navštívil utečenecký 
tábor v libanonském Bourj el‑Barajneh, aby poté výtěžek z kon‑
certu Massive Attack v antickém městečku Byblos věnoval právě 
na provoz tohoto zařízení.

nekonečné čekání

Na novou desku kapely ale stále čekáme. A to přesto, že čle‑
nové práci na ní ohlásili už před pěti roky s tím, že po více než 
dvou dekádách byl k práci na novém materiálu Massive Attack 
přizván bývalý kumpán Tricky. Posluchači se alespoň koncem 
předloňského roku dočkali čtyřskladbového Ritual Spirit EP 
s hostujícími Roots Manuvou, Young Fathers, Azekelem a už 
zmiňovaným Trickym. V očekávání informací o nové desce při‑
jíždí vyslanci bristolské scény znovu do České republiky. Tento‑
krát jako hlavní hvězda Metronome festivalu.

Banksy

Vídeň těchto dnů hostí kulturní událost první velikosti – retro‑
spektivní výstavu Keitha Haringa, street artové hvězdy osmde‑
sátých let. Dlouho svět čekal na jeho plnohodnotného nástupce, 
který se objevil až chvíli před koncem milénia. A světe div se, 
v Bristolu! Anonymní umělec si nechává říkat Banksy a do dneš‑
ního dne není jasné, o koho se jedná. Robert Del Naja, zpěvák 
Massive Attack, je jedním ze žhavých kandidátů, o němž se 
spekuluje jako o možné postavě stojící za tímto pseudonymem, 
zodpovědné za stovky street artových realizací doslova po celém 
světě. K těmto úvahám vede hned několik pádných důvodů:

1.  Nejslavnější streetartový umělec současnosti totiž pochází stejně jako Mass‑
ive Attack z Bristolu. Jako graffiti umělci začali malovat v podobné době.

2.  Robert Del Naja je vedle hraní s Massive Attack renomovaným výtvarní‑
kem. Je mimo jiné zodpovědný za všechny obaly kapely. Před pěti roky se 
také prezentoval na sólové výstavě Fire Sale v londýnské galerii Lazarides.

3.  Oba umělci se znají s podobným okruhem umělců. Banksy například úzce 
spolupracoval s Portishead. A jak známo, jejich vedoucí Geoff Barrow byl 
studiovým technikem debutu Massive Attack, desky Blue Lines.

4.  Novinář Craig Williams přišel s překvapivým zjištěním, že nová díla Bank‑
syho se několikrát objevila v místech, kde Massive Attack zrovna kon‑
certovali. Například v Austrálii, Kanadě nebo v americkém Bostonu, Los 
Angeles nebo New Orleans, Williams přišel s teorií, že za Banksym nemu‑
sí stát pouze Del Naja, ale může jít o skupinu umělců, jejíž je 3D součástí.

5.  Umělcovu identitu měl loni v rádiovém rozhovoru omylem prozradit 
raper Goldie, dlouholetý kamarád Roberta, se kterým v polovině osm‑
desátých let tvořili po Bristolu řadu graffiti prací. Jmenoval Banksyho 
jako Roberta. Jenže, mluvil o předákovi Massive Attack? „Přání je otcem 
myšlenky,“ komentoval tehdy Del Naja spekulace. „Bylo by to hezké, ale 
není to pravda“, dodal vzápětí na svém twitterovém účtu.
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jsEm hrdá,  
žE jsEm od toho 
nEutEkla 

Představovat čtenářům UNI slovenské vydavatelství Slnko Records by asi bylo 
zbytečné, protože jeho tituly do značné míry mapují to zajímavé, co se na Slovensku 
v hudbě objevuje, a často se tak o jeho interpretech na našich stránkách dočtou. 
S letošním jarem Slnko pozoruhodnou kompilací „svých“ interpretů oslavilo 
sto vydaných titulů – a tak trochu šlo i o dárek ke kulatým narozeninám jeho 
zakladatelky Shiny (neboť skoro nikdo dnes jinak Janě Lokšenincové neřekne).  
Jak ony mezníky na stále aktivní muzikantku a členku Longital doléhají a jaká je její 
hudebnická i vydavatelská současnost?

Text Antonín Kocábek
Foto Ondrej Koščík

Jaký máš vlastně vztah ke slunci, které sis zvolila do ná-
zvu?  Nosíváš v létě sluneční brýle? Řešili jste u bytu, aby 
měl okna na jih? Chodíš na nudistickou pláž? 
Velmi dobrý. Ale zároveň si na něj dávám i pozor, protože jsem 
v mládí měla úpal. Dlouho jsem nosila v létě klobouky, ale 
třeba sluneční brýle nenosím od doby, kdy mě málem srazilo 
auto. Zjistila jsem, že když je mám nasazené, i nějak hůř slyším 
(směje se). Na nudapláži jsem ovšem byla asi jen jednou, a ano 
– když jsme kupovali byt, dost podstatné bylo, aby byl okny 
otočený na jih. Takže i je.

Těch sedmnáct let, co nás Slnko svými alby zásobuje, 
to už je teenagerka v rozpuku. Mnoho radostí, ale taky 
první problémy. Občas mi však připadá, že vám se snad 
vyhýbají. Je vůbec něco, co se nepovedlo? 
Ta sedmnáctka není až tak důležitá. Je tu totiž jiné dvojčíslí – 
100 a 50. Tedy alb a let. My, kteří – jestli to tak můžu říct – už 
jsme za půlkou života, se mnohem více ohlížíme, problémy 
z toho rozpuku máme už za sebou, ale zase se objevují jiné. Na‑
příklad jak sjednotit přirozené zpomalování života s prací, která 
vyžaduje stále stejné nasazení. Zatímco nám už se tolik nechce, 
nebo spíš už víme, kam to celé vede.
No a k tomu, co se nepovedlo: záleží na tom, jak se na to díváš. 
Kdybychom si dávali nějaké vysoké cíle, a těch pak nedosáhli, 
bylo by o čem mluvit. Jenže my si je nedávali, takže jsme ani 
nemohli selhat. Samozřejmě se po cestě stalo, že někteří inter‑
preti byli přijati hůře, než jsem čekala. Investovala jsem pení‑
ze, prodalo se málo. Na druhou stranu mě zas jiní překvapili, 
a objevily se vlastně zadarmo nečekané příležitosti, takže se to 
celkem vyrovnalo.

A kam že to tedy vede?  
K neustále se opakujícímu koloběhu. Objeví se noví interpreti, 
chvíli jsou zajímaví, když jsou šikovní, jsou pak zajímavější 
ještě víc, a někteří i slavní. Ale z těch jen někteří jsou i bo‑
hatí. A za pár let to vyprchá, a objeví se zase jiní. Ti staří se 
buď snaží nevypadnout z koloběhu, anebo to vzdají. Jako by 
se ty příběhy, s malými obměnami, stále opakovaly. Ale to je 
backstage, zákulisí dění, ze kterého se na světlo dostane jen 
málo. Na pódiu samozřejmě zní krásná hudba a vystupují krás‑
ní a výrazní interpreti, kteří obohacují posluchače. Všechny ty 
nervy a špína vztahů a nevyřešených věcí zůstane v kuchyni 
pod pokličkami.

Uvědomuješ si nějakou proměnu, kterou Slnko za těch 
sto vydaných alb prošlo? Cítíš spíš hrdost a uspokojení, 
nebo údiv, jak to uteklo? 
Je to vlastně celé divné. Vždycky pro mě byla nutnost se tomu 
věnovat, protože mi bylo jasné, že jinak se ta hudba mezi lidi 
nedostane. Jako s jídlem: někteří jedí jen proto, aby to jejich 
tělo přežilo, a mohli dělat různé věci. A někteří jiní žijí jen pro 
to, aby mohli jíst. Nesu si to břemeno s sebou. První roky byly 
spíš radostné, protože jsem si dělala v klidu to, co chci. Později, 
kdy už se o tom začalo víc psát a lidi si začali uvědomovat, jak 
to roste, tak mi to začala přerůstat přes hlavu. Často – a i dnes 
je to tak – novináře i všechny ostatní zajímá víc vydavatelství, 
než hudba sama. A přitom je to jen kancelářská práce, ne moc 
vzrušující a občas i otravná. 

Uteklo to rychle, a hrdá jsem hlavně na to, že jsem od toho 
neutekla. Jinak to, co se považuje za vydavatelství, tvoří sama 
hudba, kterou z větší části tvoří jiní, a to tak, jak oni chtěli. 
Možná je moje největší zásluha právě to, že jsem do toho niko‑
mu nekecala a nechala je dělat hity i chyby. Jen jsem udržovala 
tu svoji převoznickou loďku v dobrém stavu, bez děr a na správ‑
ném místě.

A ten zmíněný věk má dopad jen na pochopitelnou větší 
„pohodlnost“ nebo třeba i únavu? Doléhá na tebe nějak 
ta číslovka? V Česku se obvykle s ironií připomíná, že 
když slavil padesátiny v roce 1903 Jaroslav Vrchlický, tak 
ho gratulanti oslovovali „ctihodný kmete“... 
To samotné číslo mě nijak nedojímá, protože to, co s sebou 
přináší, začalo už před pár lety. Když ti začne docházet, že se ti 
opravdu nechce moc pouštět do dalších věcí, protože jsi je už 
všechny vyzkoušel, a týká se to skoro všeho – práce, vztahů, 
cestování... Začíná se to tak zvláštně obracet směrem dovnitř. 
Nejdřív je to leknutí, protože jsme nastavení na neustálé dobíjení 
a rozvoj, a ono to naopak začne brzdit, nejdřív pomalu, a potom 
pořádně. A když si toho nevšimneš a nepřizpůsobíš se tomu, 
nebo nedejbůh dokonce ještě dupneš na plyn, může to dopad‑
nout dost nepříjemně. Otázka pak je, co s celým tím „podniká‑
ním“ a „uplatněním se na hudebním trhu“, když ti začne být jas‑
né, že opratě přebrala mladší generace, a tak jako my před časem, 
i ona si obsadila lukrativní místa, a je tam naprosto správně.

Jak moc si vůbec chod labelu necháváš pronikat domů? 
Máš nějaké „úřední hodiny“, kdy se mu věnuješ? A nao-
pak čas, kdy prostě musí vydavatelství počkat? 
To je asi můj největší problém, že neumím oddělit práci a sou‑
kromý život. Mám to všechno v jednom. Takže třeba občas 
řeším v noci, když se nečekaně vzbudím, nějaký logistický 
problém. Začne mi blikat v hlavě, tak se tím začnu zabývat. 
V podstatě nevím, co je to dovolená. Ale na druhou stranu mám 
i hodně volného času, který si můžu rozplánovat jen podle sebe 
– a to jsem vždycky chtěla. Je to pro mě mimořádně důležité 
kvůli tvorbě. Neumím pracovat v režimu úřední hodiny a volno, 
všechno se neustále prolíná, a všechno řeším v momentě, kdy 
to je potřeba. Takový podnikatelský punk.

Zapojuješ do chodu Slnka někdy i Dana, svého partnera 
a spoluhráče? 
Nezapojuju. Tak jsme se kdysi dohodli, a dodržujeme to. A jeho 
občas štve, i když k tomu podle mě nemá důvod, že Slnko zasti‑
ňuje kapelu.

Co dnešní vztah Slnka k ostatním slovenským vydavate-
lům?
Já ho mám velmi dobrý, ale netuším, jak to vnímají oni. Mys‑
lím, že jsme si každý našli svoje území, máme svoje interprety 
a svůj způsob, jak to děláme. Necítím žádnou rivalitu, a spíš mě 
to vede ke spolupráci. I když se občas někteří interpreti mezi 
námi pohybují, protože chtějí změnit label, řešíme to v míru. 
Rozhoduju se velmi intuitivně, a když cítím, že někoho nemám 
vzít k sobě, tak se snažím ten vnitřní hlas poslechnout, a tiše 
pozoruju, kde zakotví. Často je to lepší řešení, než jaké bych 
vymyslela já.
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A naopak? Stalo se ti, že jsi opravdu chtěla něco vydat, 
ale interpret si vybral jiný label? 
Ani ne. Bude to tím, že si nedělám nějaký průzkum, a nelákám 
k sobě muzikanty, ale nechávám je volně přicházet. Jsem proto‑
typ líného vydavatele – věci dělám, až když je to opravdu nutné. 
Muzikant mi buší na dveře, a já se nemám kam schovat, proto‑
že ví, že jsem doma, haha.

Před časem mě (mile) překvapila spolupráce Ostrov hud-
by – tedy něco, čeho například české nezávislé labely do-
sud nebyly schopny. Jak k ní došlo? A bude pokračovat? 
Spolupráce vznikla po smrti kulturního novináře Juraje Kuš‑
nierika. Juraj měl jednu perfektní vlastnost, že se nevymezoval, 
nerozděloval, ale spojoval, podporoval muzikanty napříč žánry 
a v podstatě nepsal negativní kritiky. Povzbuzoval. Občas jsme 
se mu za to smáli, ale když pak umřel, naplno nám došlo, že 
to je ta cesta. Na jeho počest pak vznikl první Ostrov hudby 
(napsal knihu o islandské scéně Hudba ostrova). A po jeho vzoru 
a inspirováni Islandem jsme si řekli, že to budeme v dalších 
letech směřovat jako podporu a prezentaci slovenské hudby 
směrem do světa. K tomu pak vznikla organizace Lala  
(https://www.musicexport.sk/sk/ – pozn. aut.), která se kromě 
toho zabývá i přednáškami a organizací workshopů pro muzi‑
kanty. Protože jsme zjistili, že máme naše podhoubí zanedbané, 
je potřeba si nejprve uklidit doma a připravit půdu pro sázení 
nových rostlin. 
 

To je pro mě vcelku zajímavý moment: V Česku máme po-
dobné aktivity taky, ale působí na mě spíš „úřednicky“. 
Nezávislá scéna je většinou vnímá negativně, spíš jako 
příležitost pro ty muzikanty, kteří si nechají koníček 
platit z cizích peněz. U vás se důvěru získávat daří? 
My jsme se s Danem už dlouho snažili někoho do toho „namo‑
čit“, aby se to začalo dělat „zdola“. Byli jsme na mnoha konfe‑
rencích a showcase festivalech a dospěli k tomu, že pokud má 
někomu něco takového opravdu pomoci, musí to být dělané 
lidmi, kteří přesně vědí, co muzikanti opravdu potřebují, když 
už je to láká za hranice. Lala založili tři lidé, kteří už mají dost 
nacestováno (zmínila bych alespoň Alexandra Čerevku), poma‑
lu si budují síť zahraničních spolupracovníků, a už předtím se 
několik let věnovali práci okolo hudby – PR, bookingu, promo‑
térství... Hodně jim věříme, oni se do toho prostě pustili, a pro 
tento rok se jim i podařilo získat finanční prostředky, aby se 
této činnosti mohli věnovat naplno. Jde to pomalu, ale zatím 
z toho mám jen dobrý pocit.

V souvislosti s tím vznikl i první ročník festivalu Sharpe, 
pojatý jako showcase, což je věc, které se v Česku taky 
příliš nedaří, protože ty, které tu jsou, mají pověst, že 
jsou „jen pro lidi, co mají hudbu jako byznys“. Podílíš se 
na něm nějak?
To právě organizují lidé z Lala. Já jen radostně přihlížím zpo‑
vzdálí. Předtím jsme měli smíšené pocity ohledně festivalu 
Waves, který byl původně organizovaný z Vídně a Bratislava se 
k němu jen přidružila. Co se týče koncertů, dopadl výborně, ohlas 
zahraničních odborných návštěvníků byl velký, a i bratislavské 
publikum kapely podrželo. Bohužel však skončil finančním fias‑
kem a ukončením činnosti. Úplně do toho nevidím.

Mluvili jsme o výročním sampleru Pozdrav Slnku. Jak 
vznikal? Oslovili jste zúčastněné? Nebo iniciovali ta spo-
jení sami?
Není to jen výroční sampler, ale přímo album č. 100. Vymysleli 
jsme ho s kolegou Ondřejem Gečem. Bylo mi jasné, že takové al‑
bum musí být speciální, a jeho napadlo poskytnout všem našim 
muzikantům možnost, aby udělali coververzi někoho jiného 
ze Slnka, nebo třeba novou skladbu, ale ve spojení s někým 
dalším. Prostě jsme to mezi ně hodili a čekali na konec roku. 
Vzpomínám si, jak jsem si říkala, že když se na to všichni vykaš‑
lou, tak že tu stovku prostě přeskočím. Zároveň jsem ale věřila, 
že z toho počtu 46 hudebních těles snad něco vyleze. Lezlo to 
z nich jak z chlupaté deky – ale už v lednu bylo jasné, že to bude 
super. A někteří dokonce potom říkali, že to bylo něco, do čeho 
by se asi sami nepustili, ale dost jim to dalo. A někteří ty sklad‑
by i sami začali pravidelně hrát na koncertech. Takže já jsem 
mimořádně spokojená.

Některé kooperace mě opravdu zaujaly. Nějak mě nena-
padlo, že by se mohli spojit třeba zrovna Živé kvety, kteří 
o sobě sami říkají, že se považují za underground, a Bad 
Karma Boy, což je to, čemu se u nás říká „inteligentní 
pop“. Tebe samotnou tam překvapilo či nadchlo co? 
Ten výběr Bad Karma Boy mě také překvapil. Taky bych do nich 
neřekla, že je budou Živé kvety bavit. Když bylo hotovo, volala 
jsem Lucii (Piussi), jestli to chce slyšet předem. Odpověděla, 

že se nechá ráda překvapit, co s tím provedli. Živé kvety zas 
předělali Ursínyho. Dala jsem jim k tomu výjimku, protože jeho 
nedokáže předělat jen tak někdo. Mně se tam líbí úplně všechno. 
Jak Katarzia uchopila Korben Dallas, nebo jak se spolu s Janou 
Kirschner pustily do věci, kterou speciálně pro ně napsal Eddie 
Stevens – to by vydalo na zvláštní článek. Vznik té skladby v Lon‑
dýně byl neobyčejně dobrodružný. Líbí se mi, že jsou tam dva 
covery kapely Kolowrat, výborné kapely z Košic, našeho východ‑
ního pobřeží. Billy Barman zas krásně pojali skladbu Noisecut, 
kteří už neexistují, a zakladatel Noisecut udělal se dvěma Katarí‑
nami úplně novou kapelu i písničku, která se jmenuje Malá kraji‑
na (česky země). To jsme přesně my: Malé území v malé zemi.  

Vnímáš tu „nevelikost“ jako problém? U nás v Česku jsou 
často tendence se srovnávat se zkušenějším a úspěšným 
zahraničím, ale vždy to naráží na malý trh a omezený 
počet příjemců. 
Až tak se tím nezabývám. Snažím se udělat co nejvíc v podmín‑
kách, které jsou k dispozici. Samozřejmě to má svoje omezení, 
a bohužel všechny snahy zasáhnout co nejvíc posluchačů vedou 
k tomu, že se vznikající hudba zjednodušuje a snaží se trefit do 
vkusu rádií a většinového publika. To si dokáže každý snadno 
spočítat, co pro to musí udělat. Otázka pak je, jestli opravdu 
chce a může. Protože v tom jsou ty hranice ještě citelnější. Já 
sama za sebe jsem například zjistila, že bych i třeba chtěla, ale 
prostě nemůžu, haha.

Co všechno Slnko letos chystá? Máš nějaké čerstvé obje-
vy, které se připojí do řady už vydaných debutů?
Letos už stačilo vyjít album Talent transport s naším Slnkem 
Šarišským u kláves, a pak album č. 100 Pozdrav Slnku. Vyjdou 
i hned dvě alba, na kterých se producentsky, aranžérsky a skla‑
datelsky podílel Pjoni, tedy Jonatán Pastirčák, který dělal na‑
příklad poslední desku se Zrním. U nás vyjde písničkové album 
ve spolupráci se zástupcem starší generace Ľubo Burgrem, kte‑
rý hrával v Ali Ibn Rachid nebo Dogma, a s Katarzií, se kterou 
připravují hudbu do představení Národního divadla Antigona. 
A opět to bude písničkové album, ale pro úplně jinou generaci. 
Mělo by vyjít nové album, Sisy Fehér, vynikající zpěvačky z Ko‑
šic, žijící v Praze, a to ve slovenštině. Zkomponovala ho spolu 
s Vladkem Miklášem.  Potom se chystáme vydat sólové album 
Monice Midriakové (ex‑Monikino kino) a po delší době i další 
desku balad Zuzany Homolové, které letos bude 70. No a ještě 
nějaké další věci, jejichž vznik je „v procesu“.

Ty sama jsi loni zase po delší době nahrávala mimo 
Longital, a vznikla Analemma se Slavem Solovicem. Jak 
k tomu nápadu došlo, a jak zpětně hodnotíte výsledek? 
Jsem maximálně spokojená. Je to přesně ten druh práce, kte‑
rý mě velmi baví – nechat se úplně unášet hudbou, vykašlat 
se na všechny škatulky a vůbec si nepřipouštět myšlenky, 
jako jestli to někdo bude hrát v rádiu, jestli se to vůbec někdy 
bude hrát naživo, nebo kdo jsou posluchači takového díla. 
Čas od času je to velmi osvobozující. A došlo k tomu tak, že 
Slavovi odmítli hudbu k jednomu českému filmu, která už byla 
víceméně hotová. On mi ji o rok později poslal, jestli bychom 
z toho něco neudělali. V podstatě jsem si připadala, jako bych 
našla poklad. Asi rok jsem si s hrála, vymýšlela melodie, psala 
texty. Slavo to potom celé znovu přemixoval a udělal skladby, 
které už s tou původní filmovou hudbou mají jen hodně málo 
společného. Měli jsme velké štěstí, protože jsme dostali štěd‑
rou podporu Fondu na podporu umění, díky které jsme vše 
mohli dokončit, a ještě nám zbylo na šest živých provedení. 
Přece jen je to devět lidí na pódiu, náročná věc, ale krásná. 
Koncertní premiéru už máme za sebou a velmi nás to všechny 
bavilo.

Ty další proběhnou kdy? Budete s tím projektem třeba na 
Pohodě? 
Ne. Zatím chystáme další, a pozměněné provedení v Bratisla‑
vě 30. května, v červnu v Banské Štiavnici, a někdy mezi tím 
v Brně. Na Pohodu se nechystáme, protože část muzikantů je 
tou dobou na zájezdu v Toskánsku. Další vystoupení si nechá‑
me na podzim. Potěšil by nás i zájem nějakých festivalů – tedy 
pokud se konají pod střechou, protože tohle není hudba pro 
open air. Dobře by se to hrálo v synagogách nebo kostelech 
s dobrou akustikou.

Trochu to podsouvá myšlenku, že jsou Longital vedle 
toho všeho nyní trochu „na vedlejší koleji“. Jak moc mají 
nyní v plánu koncertovat či věnovat energii novým pro-
jektům?
Je to celé trochu složitější, než bývalo. Dokud jsme byli v duu 
s Danem, všechen čas jsme měli jen pro sebe, mohli jsme ces‑
tovat i mít koncertů, co hrdlo ráčí. V roce 2013 se vše změnilo. 
Kromě toho, že vydavatelství zabírá více času, se k nám vrátil 
původní bubeník. Což nám přineslo velkou radost do hraní 
a otevřelo nové výrazové možnosti. Ale zase je to složitější 
ohledně dopravy a sdílení času. Marián pondělky a úterky učí 
ve škole, takže nějaké delší šňůry, nedejbože do zahraničí, už 
nejsou příliš možné. Navíc se mu narodil syn a hraje v dalších 
dvou projektech, takže se musíme o jeho čas přátelsky podělit.
Ale vydali jsme za tu dobu tři desky, dvě jako ohlédnutí v čase 
a třetí úplně novou, pod producentským vedením Ondřeje 
Ježka. Rok 2017 jsme věnovali sólovým projektům – kromě 
Analemmy vyšla i Mariánova vLáska. Letos se kromě Talent 
transport Marián podílel i na nahrávce Peter a Lucia s Kubou 
Ursínym. V podstatě ale jako Longital nemáme žádnou kon‑
certní pauzu, hrajeme, kolik nám čas dovolí. 
A na rok 2019 chystáme něco úplně nového, můžu jen pro‑
zradit, že jsem si pro ten účel pořídila klávesy Nord Electro, 
a hodlám se vrátit ke své klavírní minulosti. A že se chystáme 
nahrávat v zahraničí. Ale zatím ani sama nevím víc...
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Vstříc  
novému  
směru
Od vydání posledního alba Davida Bowieho  
Blackstar uběhly dva roky. Ta dvě léta  
znamenala značný obrat v životě hudebníků, 
kteří se na desce podíleli, především ansámblu 
kolem Donnyho McCaslina. Saxofonista třikrát 
nominovaný na cenu Grammy nebyl jazzové 
veřejnosti rozhodně neznámý, s Bowieho  
úmrtím se však rozběhl kolotoč rozhovorů  
a zájmu. Ještě v roce 2016 stihl vydat kritiky  
výtečně přijaté album Beyond Now, nyní připravuje 
další kus do diskografie. Prozatím bezejmenná 
nahrávka vyjde v září, nové písně vévodí už nyní 
současnému koncertním setlistu. Donny McCaslin 
Group můžete živě zhlédnout již 21. května 
v pražském Paláci Akropolis.

Text Anna Mašátová
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Poslední dobou často mluvíte o novém směru, kterým se vaše 
hudební dráha ubírá, také už natáčíte nové album. Poslední 
desky byly ovlivněny elektronickou hudbou, kam se tedy 
vydáte teď?
Ano, ty poslední dva roky jsem strávil na turné mnohem více 
času, než kdykoliv předtím. S množstvím koncertů jsem také 
pocítil, že přichází změna v tom, jak hudbu slyším a vnímám, 
pomalu vše dostávalo jasnější obrysy. Je vzrušující cítit, že 
přesně vím, jak by měla má tvorba vypadat. Jsem teď v procesu 
vytváření písní s jasnou vizí, cítím, vnímám, že se pro mě děje 
něco nového a odlišného, přicházejí zcela nové elementy. Kdo by 
ostatně chtěl hrát pořád to samé a mít pořád ty samé koncerty 
pořád dokola? Je také fascinující skládat všechny ty kousky do‑
hromady, zapojuji různé lidi, skládám vše dohromady tak, aby to 
vyznělo autenticky. Plánuji mít na desce zpěv. Ne, že bych začal 
psát i texty, ale s textaři spolupracuji, což je také zajímavé. Při‑
zvali jsme zpěváka Jeffa Taylora, který s námi pojede na několik 
koncertů již v létě, od podzimu pak nastálo. Těším se nejen na 
čas ve studiu, ale také na živé hraní, na přínos jednotlivých mu‑
zikantů, jejich talent a dovednosti. Třeba včera hrál na bicí Nate 
Wood a také pár nových písní zpíval, jde mu to skvěle a myslím, 
že to funguje. Pracujeme i na určité nové estetice koncertů, která 
přijde s podzimem, kdy se chystáme na cesty už s novým albem.

Vidíte se ještě vůbec v označení jazzman? Z toho, co mohli 
čeští diváci vidět už před rokem na Colours of Ostrava a nepo-
chybně teď v březnu na trutnovském Jazzinci nebo Jazzfestu 
v Brně je patrné, že vaše dlouholetá nálepka se rozplývá…
Těžko říct. Svět jazzu je spjatý s mou hudební historií, ale vidím, 
že se má muzika odvrací od toho, co bychom nazvali typickým 
jazzem. Dělo se tak už po jistý čas, ale poslední dobou se to pro‑
hlubuje. Nicméně improvizace pořád zůstává velkou částí toho, 
co dělám, poslouchám však už spíše nejazzovou hudbu. Snažím 
se nacházet nové náměty, nedávám si limity, kde bych měl in‑
spiraci hledat, nebo jakým směrem bych se měl vydat, může to 
být avantgardní hudba, nebo elektronická, může to být cokoliv. 
Nořím se teď asi nejvíce do alternativního rocku. Nekladu si 
žádné parametry, cítím‑li, že to tak je v pořádku, jdu za tím. 
Když jsem před pár lety poslouchal hodně Deadmau5, často ve 
mně byl kritický hlásek, který mi říkal, že bych mohl svá témata 
rozvinout, třeba více melodicky a tak podobně. Teď se ten hlásek 
snažím vypnout, prostě jen následovat instinkt. 

Často jste v minulosti na deskách pracoval s coververzemi, 
objeví se i na nové desce? 
Nejsem si jistý, máme hodně materiálu, víc, než by se nám vešlo 
na album, takže uvidíme. Cítím teď mnohem více inspirace. 
Shrnul bych to asi takto – nebyl jsem v hledání písní vhodných 
ke coververzi tentokrát proaktivní.

Koho vlastně berete do studia? Vaši aktuální kapelní sestavu?
Bude to kombinace všech, se kterými jsem dosud pracoval. Pů‑
vodní složení byl Mark Guiliana, Tim Lefebvre, Jason Lindner, ti 
také na desce budou, stejně jako basák Jonathan Maron, basák 
a bubeník Nate Wood, za bicí si sedne i Zach Danziger. Také již 
zmiňovaný Jeff Taylor a další zpěváci.

Prozradil jste mi, že berete lekce zpěvu, poprvé se pouštíte 
do vokálních vod?
Poprvé v životě chodím na hodiny zpěvu, rád bych byl alespoň 
trochu schopný přispět k vokálním partům, jen nemyslím, že 

bych odhodil saxofon a spustil bel canto (smích). Rád bych měl 
zkrátka více možností, zatím to celé prozkoumávám. Některé 
z těch písní jsou stejně více pro altové polohy hlasu a já jsem 
spíše tenor/baryton, ale uvidím, jak to dopadne. Je to zábavné.

V minulosti jste byl spíše považován za doprovodného hráče, 
i když uznávaného. Není těžké se sžívat se současnou rolí lídra?
Být vedoucím kapely je mnohem větší tlak, ale také mnoho no‑
vých příležitostí. Na jednu stranu je to splněný sen, stalo se to, 
o čem jsem snil jako mladý hudebník – že budu spolupracovat 
s mistry svého oboru, budu stát v čele skupiny a mít dost pří‑
ležitostí se s ní rozvíjet, tak jak to měl třeba Miles Davis, John 
Coltrane nebo Art Blakey. A přesně to se poslední dva roky děje, 
je to úžasné. Pomohla mi a připravila mě právě i má dlouholetá 
role sidemana. Bez té zkušenosti bych mnohé věci nezvládl. Byl 
jsem na množství turné, prožil nejrůznější scénáře, muselo se 
často vyjednávat, to celé vás slušně vybaví. 
Ten zmíněný tlak je samozřejmě větší, řešíte turné, samostatné 
koncerty, kdo bude hrát na jakém vystoupení, někdy je toho až 
nad hlavu. Více příležitostí znamená, že jsem musel rozšířit svůj 
„personál“, dříve jsem neměl manažerský tým, jen agenta. Vše 
tohle pomáhá, ale je to také finanční závazek a pořád je nutné 
dělat spousta vedlejší práce, takže to na člověka občas padne. 
Doma na mě navíc čeká rodina, dvě děti, vybalancovat to všech‑
no není jednoduché.

Jak vlastně vaše rodina reaguje na tu zvýšenou poptávku 
kolem vás?
Hlavní zásluhu musím připsat své ženě. Není jednoduché být 
vdaná za muzikanta, nebo obecně umělce, je to vlastně dost 
šílený životní styl. Vztah to nepochybně našponuje, naštěstí to 
má manželka zvládá, je velmi talentovaná, dynamická a silná 
žena s vlastní kariérou. Mám štěstí. Není lehké být stoprocent‑
ně výkonný na turné, velkých scénách a pak dorazit domů a být 
stoprocentním rodičem, není mezitím žádný nárazník nebo 
odfrknutí si. Je to napjaté i emocionálně, přijedu domů a jsem 
ze všeho toho cestování utrmácený, a když rodinu opouštím, 
jsem zase smutný z toho, že je tam nechávám. Dceři je devět let, 
je velmi nezávislá, domnívám se, že ji to tolik nezatěžuje, hodně 
čte, je aktivní ve škole, ale pro mého šestiletého syna to není 
lehké, prožívá mou nepřítomnost. 

Co vaše denní rutina? Cvičíte na nástroj?
Doma se snažím odpočívat, jak jen to jde, rozehřívám se před 
koncertem, ale nijak to s cvičením nepřeháním, šetřím energií. 
Jinak se snažím udržovat v kondici a jíst tak zdravě, jak to jen 
jde… Doma skládám a snažím se také vyrovnat s tou záplavou 
věcí, které se musí komunikovat, s tím bojuji. Teoreticky si řek‑
nete, že budete koukat na mail jen v určitou dobu dne, prakticky 
to samozřejmě nefunguje. Pořád přicházejí věci, které se musí 
rozhodnout hned, mají vliv právě na ty příležitosti, které dostá‑
vám, takže pokud je chci využít, musím komunikovat s promo‑
téry. Snažím se to sice občas vypnout, ale není lehké se od toho 
odstřihnout. Jsem sportovní fanoušek, hrál jsem basketbal, 
cvičím jógu, hodně čtu a sleduji politiku, která je teď ve Státech 
značně znepokojující a štve mě to. Politika teď uklidnění oprav‑
du nepřináší.

Je v tomhle kolotoči čas na vedlejší projekty?
Dlouhodobě spolupracuji s Marií Schneider, sice mi teď 
s jejím big bandem věci občas utíkají, ale stále se zapojuji. 
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Nedávno jsem také začal spolupracovat se Sun Kil Moon 
a zpěvákem Markem Kozelekem. Jedná se o projekt 
s bubeníkem Jimem Whitem (Dirty Th ree, Xylouris White), 
natáčeli jsme čtyři dny v San Francisku v únoru, těším se 
na to. Jsem Kozelekův fanoušek už nějaký čas, bylo pěkné 
s ním dělat. A bylo to výrazně odlišné od toho, co jsem 
dosud vytvářel s jazzovými projekty (Kozelek již poskytl 
k online poslechu patnáctiminutovou skladbu Day In America, 
pojednávající o střelbě na floridské škole, pozn.aut.). Mark se asi 
objeví i na mé vznikající desce.

To je zvláštní náhoda. Když jsem dělala rozhovor s Chuckem 
Prophetem, narazili jsme na Blackstar a on mi řekl, že na 
desce slyší vlivy právě Sun Kil Moon…
To je zajímavé! Vím, že Bowie byl opravdu velký Markův fa‑
noušek a Mark je zase velký fanoušek Bowieho. Tony Visconti 
jednou Markovi Bowieho nadšení z něj prozradil a vím, že to pro 
Marka hodně znamenalo. 

Předpokládám, že teď v New Yorku zamíříte na výstavu 
Davida Bowieho…
Rozhodně! Je to navíc asi pět bloků od mého domu, půjdu tam 
jednoznačně vícekrát.

Není už to označení „chlápka od Bowieho“ únavné?
Jsem s tím v pohodě, ta zkušenost spolupráce s ním, že jsem se 
s ním poznal, pro mě byla zásadní, osobně i hudebně. Být s ním 
spojován je připomínkou zážitku, který nosím velmi blízko své‑

mu srdci. Proto se kvůli takovému označení rozhodně nemohu 
cítit špatně.

A co další vaše hudební ikony a mentoři? Nahradil jste Micha-
ela Breckera ve Steps Ahead, hrál jste s mnoha významnými 
hudebníky...
Michael Brecker byl můj hrdina a byla neskutečná zábava hrát 
skladby, které jsem předtím slyšel stokrát. Moje první velká 
zkušenost byla ale v kapele Garyho Burtona, to mi mohlo být 
tak dvacet let. Předával mi vychytávky a poznatky o hudebním 
byznysu, politice, a tak podobně. 
Co se mentorů týče, těch lidí je hodně, třeba můj producent 
David Binney, dobrý kamarád, který mě přivedl k elektronické 
hudbě, je to skvělý skladatel, saxofonista, měli jsme spolu i ka‑
pelu. Maria Schneider je úchvatná osobnost, Bowie nebo Danilo 
Pérez. Chodili jsme spolu na vysokou, byl jsem v jeho kapele, což 
mě velmi ovlivnilo v rytmických základech, hodně jsem se s ním 
naučil. Připadal jsem si s ním mnohdy jako ve škole!

Je místo, kde byste si rád zahrál, ale ještě se vám to 
nepoštěstilo?
Co se konkrétního města nebo země týče, tak mě nic nenapadá, 
spíše mě lákají velké sály a haly na stání, to bych si rád vyzkou‑
šel. Před mnoha lety jsem vystupoval s bubeníkem Markem 
Guilianou a na konci setu jsme zahráli kus, po kterém se na mě 
Mark podíval a řekl „Člověče, to byl stadionový jazz!“ Tak vznik‑
la skladba Stadium Jazz. Myslím, že muzika, kterou teď děláme, 
by v takových velkých prostorech mohla fungovat.

inzerce
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Sierra Hull 
Emeritní wunderkind

Není třeba dlouze brouzdat youtubskými luhy, aby člověk narazil na nějaké to zázračné 
děcko. Snad jsme v našich krajích k podobným hříčkám přírody zbytečně skeptičtí, 
setrváte‑li však občas o pár vteřin déle, nebudete litovat: jistý hošík (údajně jménem 
Brendan MacFarlane) tam odzpívá u pultu v obchodě s kytarami Just Another Day lépe 
než Sam Cooke, malilinký Ricky Skaggs hraje a zpívá Ruby s Flattem & Scruggsem nebo 
o něco starší Marty Stuart škobrtne s okouzlujícím kiksem v The Bluebirds Are Singing 
For Me. A když si svého času pozval velmistr bluegrassové mandolíny Sam Bush na 
pódium jakousi Sierru Dawn Hull (*1991), možná by bývalo stálo za to si na tohle 
desetileté děcko vsadit. 

S mandolínou, vyhlížející k její figuře proporčně jako gib‑
sonka B. B. Kinga, nejdřív doprovází Bushe v Lonesome Fiddle 
Blues snaživými chopy, pak ale začne hrát doprovod Bush 
a malá mandolinistka suverénně přebere sólový part. Násle‑
duje opět výměna rolí a nakonec dojde na finále, ve kterém 
tohle wunderkind roztáhne prstíky jak rosnička a vysmahne 
ukázkové oktávy. Tehdy měla za sebou pouhé dva roky hry 
na mandolínu.

Hráčský talent je tu evidentní – co z téhle nahrávky nevy‑
čteme, je skutečnost, že už tehdy zkoušela i skládat: „Poprvé 
jsem začala psát melodie tak kolem deseti. Krátce potom přišly 
texty, ale teprve během posledních deseti let nebo tak nějak se 
staly významnou částí mého hudebního světa.“

Také si už tehdy nahrála a soukromě vydala své první al‑
bum Angel Mountain (2002). O rok později se jí ujala Alison 
Krauss (ta mimochodem také oslnila bluegrassovou scénu už 
v deseti letech), přivedla Sierru rovnou na prkna Grand Ole 
Opry a především se jí stala – jak je dodnes patrné na první 
poslech – dominantní vzorem. 

Dávné spory ortodoxních bluegrassistů s newgrassisty už 
v těch dobách milosrdně překryl závoj času a i kdyby tomu 
tak nebylo, pro pilnou žákyni by asi stejně nehrály zásadní 
roli: „Jako dítě jsem tyhle věci moc neřešila. Měla jsem ráda 
a poslouchala všechno od Larryho Sparkse až po Nickel Creek. 
Jako hráčka a zpěvačka jsem se myslím vždycky snažila napodo-
bit zvuk bluegrassových alb, například Alison Krauss & Union 
Station nebo Blue Highway. K muzice Billa Monroea, Flatta 
& Scruggse nebo Stanley Brothers jsem se dříve moc nedostala, to 
až později. Ale zato teď tyhle staré věci opravdu miluju!“

Revír bez hranic

Ve třinácti zaujala Kena Irwina od Rounder Records, po‑
depsala s firmou smlouvu a o něco později vznikl v produkci 
Alison Krauss a Rona Blocka plnohodnotný debut Secrets 
(2008). Kraussová svoji chráněnku charakterizovala takto: 
„Myslím, že je prostě nekonečná. Nevidím žádné hranice. Talent, 
jaký má ona, je tak vzácný, a nemyslím, že nějak skončí. Je prostě 
všestranný.“ .”

Právě tuto všestrannost Sierra Hull naplno rozvinula na 
Berklee College of Music. „Ono na Berklee bylo přede mnou 
určitě hodně bluegrassových muzikantů, ale já jsem měla štěstí se 
tam dostat v tu pravou chvíli. Zrovna totiž začínal Program ame-

rických kořenů, a tak tam bylo pro ty, kteří měli zájem, spoustu 
příležitostí vyvíjet se a zkoušet bluegrass a old time. Nicméně já 
tam vlastně ani tak nepřišla studovat bluegrass, protože s tím 
jsem prostě už strávila většinu života. Během svého pobytu 
jsem se tam snažila jak jen možno vykročit ven ze své hudební 
komfortní zóny. Výsledkem bylo, že všechny moje ansámbly se 
věnovaly jiným hudebním stylům a žánrům.“ Slušný žánrový 
rozsah dnes dokáže demonstrovat během jediného festivalu, 
kde poletuje z mandolínového dua do bluegrassového all star 
bandu, vymění standardní mandolínu za oktávovou, pak si 
odskočí k jazzovému kombu, zazáří mezi tradicionalisty a ví‑
tězné tažení korunuje sólem na elektrickou Fender mandolí‑
nu – není divu, že i takový Rolling Stone jen zírá.

Přitom všem má Sierra ovšem v kapse – mimo jiné – oce‑
nění za „mimořádný přínos o rozvinutí tradiční bluegrassové 
hudby a získání nového publika, při zachování jejího charakteru 
a tradice.“ Odkazy na rané úspěchy ale mohou být už jednou 
provždy zapomenuty a stejně tak nemá valného smyslu řešit 
návštěvu v Bílém domě nebo vypočítávat všechny možné 
metály – snad by pro tuto chvíli mohlo stačit ocenění Instru-
mentalista roku v kategorii mandolína za roky 2016 a 2017 od 
Mezinárodní bluegrassové asociace. Kdo má jen trochu před‑
stavu, jaká vysoká hra se na modrém trávníku hraje, pochopí.

Tah písničkářským koněm 

Ovšem takto strmě stoupat vzhůru, sklízet ceny a suve‑
rénně plachtit mezi žánry se může „bývalému zázračnému 
dítěti“ stát kamenem úrazu. Ale už v podstatě velmi střízlivě 
střižené album Daybreak z roku 2011 naznačilo, jak to feno‑
menální instrumentalistka hodlá do budoucna řešit: sedm 
z dvanácti skladeb zde pocházelo z její vlastní dílny.

Jistěže mnohé písničkářky ovládají své nástroje při‑
nejmenším nadstandardně, nicméně u takto extrémně vy‑
profilovaného instrumentalistického talentu může podobný 
úkrok působit jako velmi riskantní podnik. Na otázku po 
oblíbených autorech odpovídá Sierra Hull se závěrečným 
smajlíkem: „Hodně ráda mám třeba Paula Simona, Joni 
Mitchell, Saru Bareilles, Dolly Parton – mohla bych pokračovat 
do nekonečna.“

Vloni už dotáhla svůj záměr do důsledků: téměř zcela au‑
torské album Weighted Mind, nominované na Grammy 2017 
za nejlepší folkové album, vznikalo v produkci Bély Flecka 
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dosti komplikovaným způsobem. Mandolínu zde doprovází 
jen kontrabas Ethana Jodziewicze, pomineme‑li epizodní 
vstup Fleckova banja a hostující vokalistky Alison Krauss, 
Abigail Washburn a Rhiannon Giddens. „Svým způsobem jsem 
potřebovala utéci od toho všeho, co si všichni mysleli, že jsem.“

Jakkoliv už předchozí album tento směr naznačilo, přesto 
jde o hodně ostrý střih, nečekaný tah koněm, od vrcholové 
instrumentalistky, bezpečně sypající noty z rukávu, k intro‑
vertní písničkářce s hlasem občas jen v jakýchsi poryvech 
vystupujícím z jemně propracovaného hudebního základu. 
Posluchač se může samozřejmě tázat, zda je možno tak pre‑
cizní souhru přenést na koncertní pódium: „Dokázat hrát 
a zpívat všechno pohodlně si vyžádalo dost zkoušení ještě před 
nahráváním. I když jsme nahrávali nástroje a hlasy zvlášť, chtěla 
jsem, aby to znělo jako dvě naprosto neoddělitelné věci.“ Pů‑
vodně prý dokonce zamýšlela písničkařit s kytarou, ale Béla 
Fleck ji vrátil zpět do mandolínových kolejí – kytaristé se 
tedy zatím nemají čeho bát.

V Čechách se Sierra Hull představila před čtyřmi lety se 
svým bandem (v němž mimochodem figuroval i její dnes 
již manžel, multiinstrumentalista Justin Moses). Letos 
v květnu ji uvidíme ve dvou dalších, navzájem kontrastních 
podobách: jednak 15. května jako svatebního hosta při příle‑
žitosti svatby stavitele nástrojů Rosti Čapka a Ivy Loukové, 
kde se účastní hvězdného jamu spolu s Robem Ickesem, Trey 
Hensleyem, Peterem Rowanem, Gregem Cahillem, Martino 

Coppoem, Radimem Zenklem a Nedem Lubereckim, ale pře‑
devším 18. května v živém provedení aktuálního alba, tedy 
pouze s mandolínou a Jodziewiczovým kontrabasem, v Euro‑
centru v Jablonci nad Nisou. 
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KEN KESEY
278 Kč

Slavný román amerického autora 
Kena Keseyho, jenž se v 60. letech 
minulého století stal spisovatelskou 
ikonou květinových dětí, vypráví 
příběh nezkrotného opozičníka Mc-
Murphyho, muže, který raději než 
do pracovního tábora nastoupí do 
sanatoria pro choromyslné a začne 
tu zavádět vlastní, svobodnější pra-
vidla. Protivníkem je mu sestra Rat-
chedová, která by šla přes mrtvoly, 
jenom aby zákon a předpisy nikdo 
nepřekračoval. Filmová adaptace 
s názvem Přelet nad kukaččím 
hnízdem režiséra Miloše Formana 
z roku 1975 získala pět Oscarů za 
nejlepší � lm, režii, ženský herecký 
výkon (Louise Fletcherová), mužský 
herecký výkon (Jack Nicholson) a 
adaptovaný scénář. Forman a jeho 
scenáristé provedli v literární před-
loze řadu zásadních změn. Ken Ke-
sey snímek údajně nikdy neviděl.

KNIHU POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V  INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

REINHARD KLEIST
NICK CAVE, MERCY ON ME
498 Kč

NICK CAVE, MERCY ON ME

Zpěvák. Hudební skladatel. 
Textař. Herec. Spisovatel. A 
především kultovní postava 
světové kultury. Tím vším 
je Nick Cave, rozervanec a 
současně workoholik, člověk 
posedlý až manickou potře-
bou tvořit. Německý kreslíř 
Reinhard Kleist, mistr životo-
pisného komiksu (v Argu už 
vyšly jeho knihy Boxer, John-
ny Cash, I see a darkness, Sen 
o olympiádě), vytvořil ve své 
dosud nejobsáhlejší biogra� i 
strhující panorama nespou-
tanosti i závislosti, vášně i 
zkázy, lásky i smrti a již po-
několikáté prokázal, že umí 
překročit hranice běžného 
komiksu. Jeho výbušná směs 
tvořená Caveovými písněmi, 
historickými (polo)pravdami 
a zábavnými spekulacemi 
představuje veskrze bizarní 
návštěvu caveovského světa 
a je skutečnosti mnohem blíž 
než jakýkoli Caveův životopis. 
Husí kůže zaručena! 

Překladová práva zakoupilo 
již 13 zemí.

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO
VYHOĎME HO Z KOLA VEN
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V rámci jubilejního 20. ročníku Světového romského 
festivalu Khamoro jsme pro Vás připravili

KONCERT SVĚTOVÝCH GYPSY-JAZZOVÝCH HVĚZD

GALAKONCERT TRADIČNÍCH ROMSKÝCH SKUPIN

Mahala Rai Banda/RO, Kočani Orkestar/MK, Ciganoś d’Ouro/PT, All-Star 

Českých kapel/CZ, Alba Heredia Flamenco Company/ESP, Podkova 

Schastya/RU, EtnoRom & Friends/HU a speciální host ROMAFEST/RO

www.khamoro.cz

Vstupenky na www.goout.cz

To nejlepší za 20 let 

Stochelo Rosenberg (NL), Angelo Debarre (FR)

a Tchavolo Schmitt (FR)

akordeon Ludovic Beier (FR)

28. 05. od 20:00 v Divadle Hybernia 

kontrabas Noah Schäfer (NL)

02. 06. od 20:00 v SaSaZu
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GALAKONCERT TRADIČNÍCH ROMSKÝCH SKUPIN

Mahala Rai Banda/RO, Kočani Orkestar/MK, Ciganoś d’Ouro/PT, All-Star 

Českých kapel/CZ, Alba Heredia Flamenco Company/ESP, Podkova 

Schastya/RU, EtnoRom & Friends/HU a speciální host ROMAFEST/RO

www.khamoro.cz

Vstupenky na www.goout.cz

To nejlepší za 20 let

02. 06. od 20:00 v SaSaZu

G

Partneři Hlavní mediální partner Organizátoři

Studio Production
Saga, s.r.o.
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Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl zhudebnit právě 
Klímovo Utrpení knížete Sternenhocha?
Už v mládí jsem zažil s Klímou iniciační zážitek, chodil jsem po 
Lužických a Jizerských horách na odlehlá místa, kde tenkrát ješ‑
tě nebyli žádní turisti. Bylo to tam po klímovsku správně roze‑
klaný, i krajina byla temná, exaltovaná. Bral jsem si tam knížky 
z antikvariátu v Liberci, kde jsem dělal při gymnáziu brigádu. 
Paseka vydala někdy na začátku devadesátých let nově Klímu. 
Protože jsem byl chudý student, tak se mi šiklo, že je nová 
knížka v antikvariátu a vzal jsem si ji nad Divou Máří, kde jsem 
vždycky v jeskyni přespal a pak jsem vyrazil přes Jizerky dál. 
Ale už jsem nikam na žádný výlet nevyrazil, protože jsem celý 
víkend četl Sternenhocha, hučel tam vodopád Černýho potoka, 
do toho Štolpich na druhý straně. Obrovský hory, který mají na 
stranu do Polska až skoro tatranský propasti. Byl to ohromný 
zážitek.

Upravil jste nějak složitý příběh romaneta?
Udělal jsem si kostru z těch nejnosnějších, nejobjevnějších 
míst a nejklíčovějších situací, vytvořil jsem si plán obrazů. Po 
různých dramaturgických peripetiích jsem zdůraznil postavu 
čarodějnice Kuhmist, která je v tom romanetu upozaděná a kte‑
rá začne kazit život Sternenhochovi prvním amuletem, jenž mu 
předá.  Chodí k té podvodnici – vědkyni – věštkyni za stále větší 
peníze pro různé amulety, které mu nepomáhají. Vymyslel jsem 
jí už roli na tom plese, kdy se Sternenhoch poprvé setká s Hel‑
gou. Potajmu mu strčí oříšek pro ni, amulet, aby z něj dostávala 
prachy, aby za ní musel chodit. A dala svou navštívenku jedno‑
mu kolegovi na plese, aby ji kníže navštívil a chytla ho do těch 
cikánsko‑evangelických tenat, protože je dcera faráře a cikánky, 
a začala z něj ždímat peníze a ovlivňovat mu život. Hraje ji 
Tereza Marečková, která kouzlí povoleným smyčcem a rozdává 
amulety. Má je nastřádaný tak, aby mu opravdu zkurvila život 
od začátku do konce. Postupně – aby jí neumřel hned, aby z něj 
dostala co nejvíc peněz, jak to ty čarodějnice umí.

Klíma má velmi specifický komplikovaný jazyk. Jak se dá 
přenést do opery? Vytrhnout po janáčkovsku jednotlivé 
fráze a nechat se vést jejich melodií? 
Jak důstojně a živě užít Klímu v operním zpěvu mi už v Kome‑
dii pomohl volný převod do esperanta. Potřeboval jsem zpěvný 
jazyk připomínající italskou operu. Setkal jsem se s esperan‑
tistickým klubem, nechal jsem si přeložit tu árii, kterou tady 
(v Národním) jemně cituju jako dojemnou vzpomínku na krásné 
Jařabovo představení v Komedii.
Přesto, že nejsem úplně nezdatný v práci s češtinou, písní 
v rodném jazyce jsem napsal dostatečnou dávku, melodie vedu 
kontinuálně s textovou energií, takže s tím nemám problém, 
ale chtěl jsem se osvobodit od sdělnosti textu ve zpívání. Opera 
byla vždycky vedena v mírné rezignaci k informaci v libretu, a to 
většinou požadovalo po posluchači aspoň základní znalost téma‑
tu. Doslovení příběhu pěvcem opera odložila na druhou kolej, 
protože v horních úvratích operního zpěvu a v exaltovanosti, ve 
vysoké technice se nedá příliš dobře artikulovat. Od toho jsou 
jiné žánry, v nichž to jde daleko líp. Myslím, že opera se může od 
toho oprostit a dát tak průchod obrazivosti posluchače, tak jsem 
ji od toho oprostil úplně. Prostě jsem upozadil jakoukoli zátěž 
pro diváka nebo posluchače s ornamentální češtinou klímovské‑

ho typu, kterou plnohodnotně zachováme v titulcích.  
V některých pasážích v obrazu „Ve věži“ zpívá Helga s roubíkem 
– knížecí ponožkou – a jen tak ultrazvukově píská a nad hlavou 
jí běží titulky, co by chtěla říci svému nemilému...zároveň vtipné 
i temnotemné. A ještě něco – stala se zvláštní věc, většina po‑
sluchačů díky univerzálnosti slov v esperantu rozumí, aniž by 
sledovali titulky. Krása.

Jak jste reflektoval dramatický vývoj příběhu? 
První půlku, kdy je Sternenhoch ještě zdráv a snaží se etablovat 
sňatkem ve společnosti a Kuhmist nad ním ještě nemá takovou 
moc, zpíváme velkým operním stylem. Pak se to celé zlomí 
a začínáme užívat i industriální témbry a efekty, ale do té doby 
zpíváme velkou operu esperantem, přízvuk je na předposlední 
slabice, všechno zní velice světově a projevem blízko nejslavněj‑
šímu období italské opery. Pěvci sice měli náročný úkol udělat si 
díru v hlavě novým románským jazykem, ale zpívají to opravdu 
s nadšením a rádi. Vybral jsem si je dle charakterů i témbrů sám 
a dopadlo to výborně. Vanda Šípová, Tereza Marečková, Sergey 
Kostov a Jiří Hájek si s tou výzvou poradili skvěle. Zrovna tak 
i mí živí hráči, citerista Michal Müller a kontrafagotista Lukáš 
Svoboda, se kterými jsme nahráli také všechny orchestrální 
podklady (Tereza Marečková violu a housle).

Když se bavíme o italské opeře, o exaltovanosti, není 
nebezpečí, že výsledek bude přeexaltovaný, protože 
některé pasáže v Sternenhochovi jsou velmi vypjaté až 
horečnaté?
V rovině předání energie se v naší opeře text a síla jdoucí ze 
zpěvu k divákovi vzájemně posilují. Dopadlo to skvěle, protože 
s hlavními postavami jsme korepetovali soukromě o měsíc dříve, 
než došlo na zkoušení. Co moc nepomáhá je, když se v těchto 
souvislostech karikuje člověk kostýmem nebo prostředím, ve 
kterým se ocitne; tam se to dá přeexponovat. Ale pokud ho 
máme v nějakém prostředí, které je indiferentní a zpívá tu vel‑
kou Klímovu věc, tak je to adekvátní.

No, u některých operních inscenací v Národním divadle je 
občas lépe zavřít oči a jen poslouchat.
No výborně, to je taky často moje touha, ale já obrazy, který 
máme, mohu podepsat všechny, je to úplně v pořádku.

Jaké jste zvolili výtvarné pojetí?
Postupně odbouráme výtvarné prvky, které mě knížka nutila 
dělat stejnou formou. Potřebuju nějaký kontrast, takže jsme 
kostýmy (Eva Jiříkovská) na minimum oprostili od citací z kníž‑
ky a udělali jsme takový indiferentní skoro mimozemský svět. 
Ne přímo osadu na Marsu, která s sebou v raketě dovezla šaty 
po pozemských rodičích a pak se do toho obřadně oblíkají – až 
tak indiferentní v čase a prostoru to není – ale není tam žádná 
citace z knihy, je to svět sám pro sebe, kde se kultivuje nějaká 
kultura, která by mohla být třeba na odlehlém ostrově, kde 
ztroskotal škuner se španělskými osadníky a oni si tam vytvořili 
vlastní kulturu z přešívaných kostýmů z lodi, co jim zbyly. Je to 
skvělé, neodkazuje to k ničemu, a přesto to má něco, co to spo‑
juje se scénografií Marka Cpina dohromady – obsidiánové síto 
a zvláštní odkazy na domácí spotřebiče s přehozenou výhybkou 
funkce na čarodějné brány jinam.

ACHerA  
UHrANUL  
KLíMůV 
STerNeNHoCH 

Skladatel, výtvarník, básník a filmař Ivan Acher si jako námět 
své první opery vybral groteskní romaneto Utrpení knížete 
Sternenhocha. Není to poprvé, už v roce 2007 vytvořil hudbu 
a projekce k dramatizaci stěžejního díla Ladislava Klímy v Pražském 
komorním divadle (Komedie). Čtyřiačtyřicetiletý Acher podobně 
jako mnoho jiných tvůrců elektroakustických kompozic hudbu 
nestudoval, na liberecké technické škole studoval textilní design. 
I když napsal v devadesátých letech několik básnických sbírek, 
jako jsou Psí mlíko a Verbování, je především skladatel, hlavně 
autor scénické hudby, kterou vytvořil k desítkám divadelních 
a tanečních inscenací, jako byly Kvartet, Antiklimax, Proces a Srdce 
temnoty v Komedii, ale i k filmům. Složil na dvacet orchestrálních 
skladeb, kromě soudobé hudby však hraje i s jazzovým bandem NUO 
a spolupracoval i s Pavlem Fajtem a Vladimírem Václavkem.

Text Alex Švamberk
Foto Archiv Ivana Achera
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Green Milk 
  from the Planet Orange (Tokio, Japan)     

Lydia Lunch 
Big Sexy Noise (USA)

Bittová/ Dusilová 
/ Na eva: spolu

Zmiňoval jste industriální prvky. Jak jste se k nim dostal? 
Díky chudobě jsem neměl na opravdu dobré nástroje a nemo‑
hl jsem napodobovat svoje pubertální vzory, takže jsem začal 
šmrdlat do všeho, do čeho šlo šmrdlat nějak jinak. Piano jsem 
předělal tak, aby opravdu bušilo jako sto kladiv. Když jsem se na 
vejšce chlubil svému učiteli grafi ky Richardu Charvátovi, že jsem 
si domů dovezl piano z Bílýho potoka – úplně jsem ho rozřezal 
na kousky a použil jsem jenom tu pancéřovanou desku vyzdobe‑
nou všema fl ažoletovejma klíčkama – jak perfektně hraje, říkal 
mi: „No chlapče, tos přišel s křížkem po funuse, už za druhý 
světový války tady byli takoví veltmajstři… Přines něco novýho.“
Takže mně postupně sebral moje veškerý štěstí vynálezecký… 
Opustil jsem to jako zdroj své hlavní inspirace. Používám to 
dodnes, jen tu fyzikální laboratoř netahám před lidi, vynalézám 
doma bez nároku na vstupné... Požívám pak ty nejlepší výdo‑
bytky jako nástroj, jako plnohodnotný postup, jak vygenerovat 
energii. Už mi ani nepřijde, že to jsou nějaký postupy, který 
smrdí nečistotou v základě zvuku, protože matérie zvuku je 
pro výtvarníka myslím identifi kovatelná daleko strukturálněji. 
Dokážu si představit zvuk, který úplně vyruší nebo povýší či 
zharmonizuje zvuk základní. To jsou nádherný kouzla, který se 
dají udělat jen na bázi vizuálního zvukového přemýšlení, a ne 
pomocí klasických přístupů, jako je standardní zdroj tónu, kus 
papíru s grafi ckým záznamem, který se potom resuscituje v ně‑
jakém nástroji. Skládat tu věc, sendvičovat ji, aby sendvič nebyl 
příliš tlustý na skousnutí, aby tam zůstalo jenom to, co tam má 
být ve správnou chvíli, aby to mělo správný koření, je daleko 
větší dobrodružství.

Ale vzniká tam trochu problém s laděním.
S mýma lidma ne, oni jsou fakt výteční. Hrajeme 440 a všichni 
to zhodnotí okamžitě i v industriální sféře.

Ale potíže s harmonií u nestandardních zdrojů zvuku 
jsou. 
Ano, ale zdroj sám o sobě už napovídá, co by chtěl. Když jste po‑
slušný k tomu zvuku, tak většinou nastane symbióza, neříkám 
tomu ani harmonie, ale symbióza, takže se dá z těchto zvuků, 
které nemají standardní průběh a harmonicky nejsou příliš po‑
užitelné, udělat nejen něco neandrtálského, rituálního, hmotně 
silného, ale i harmonicky sférického. Z malého amplifi kovaného 
místa v hmotě se dá vznítit obrovská síla, že na to žádný ztrojo‑
vák trombónů nestačí.

Vidím, že vám zůstal přístup výtvarníka. Jak jste se vlast-
ně dostal ke studiu výtvarného umění?
Bojoval jsem s tím, aby mě nedostali na vojnu. Zjistil jsem, že 
mě tam chtějí, tak jsem hledal školu, která by mě zachránila od 
toho jařma vojenskýho. Všude čerstvá svoboda, hranice otevře‑
ný a já bych šel na dva roky do vězení. Rozhodl jsem se zkusit 
přijímačky na vysokou školu výtvarného směru, protože jsem 
se skoro dva roky jenom toulal po světě stopem a moc jsem si 
toho už z gymplu nepamatoval, tak jedině s tím malováním, 
kterému jsem se věnoval kontinuálně, jsem mohl zvítězit nad 
uniformou. Šel jsem na přijímačky a nějakým božím dopuště‑
ním jsem je udělal a dostal jsem se mezi těch deset nejlepších... 
a díky tomu jsem objevil možnosti vícestopýho nahrávání, 
protože tam měli tehdy počítače Silicon Graphics, který doká‑
zaly k jednomu zvuku nahrát druhý, což dneska udělám tady 
na telefonu, ale v té době stály třeba milion a půl, což byly 
strašný peníze a nemohl si to nikdo dovolit. Tam se rozhodlo, 
že opustím výtvarnou dráhu, přestože jsem už měl zaměstnání 
v grafi ckém studiu, a stanu se hudebníkem. Takže o všem roz‑
hodla krátká epizoda pubertálního zápolení s nástrahami světa 
a státního dotírání.
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„Len Chandler mi imponoval tím, že se vůbec nebál,“ na‑
psal Bob Dylan v prvním díle svých pamětí. „Když si vzal něco 
do hlavy, nikdo ho nemohl zastavit. Byl vazba (jako hráč obra‑
ny). Kdyby vás nakopnul, odletěli byste až do čínské čtvrti. 
Klidně by vám zlomil nos. Studoval ekonomii a společenské 
vědy, složil všecky zkoušky. Úžasný dobrosrdečný chlápek, je‑
den z těch, kteří věří, že každý může změnit svět.“

Kamarád Dylan zapomněl dodat, že Len Chandler měl také 
klasické hudební vzdělání. Od devíti let hrál na piano a s mat‑
kou navštěvoval klavírní recitály. Na střední pak přibral hru 
na lesní roh a hoboj. Od čtrnácti účinkoval v symfonických 
orchestrech, jak v rodném Akronu, tak v New Yorku a New 
Jersey. „Stal se ze mě snob,“ vzpomínal. „Díval jsem se skrz 
prsty na všechno, co nebyla klasika.“ Když ho babička vzala do 
černošského kostela, aby poznal spirituály, připadalo mu, že 
slyší barbarské halekačky. Teprve profesor na Akronské uni‑
verzitě, bílý muž s bílým jménem Whitey Lehrman, pomohl 
Afroameričanu Chandlerovi objevit jeho kořeny tím, že mu 
pouštěl desky Lead Bellyho, Big Billa Broonzyho, Furryho 
Lewise a tak dál.

Po krátké službě u maríny a nástupu na Kolumbijskou uni‑
verzitu se Len dostal do epicentra folkbluesového dění. Když 
se nešprtal, pracoval jako obsluha výtahu a sociální pracov‑
ník v Dětském domově sv. Barnabáše. Po večerech si od kluků 
z děcáku půjčoval kytaru, učil se akordy a nasával do sebe to 
nejlepší z amerického a britského folkloru. Zamíchal se mezi 
účastníky nedělních jamů pod širým nebem ve Washington 
Square Parku v newyorské čtvrti Greenwich Village a brzy 
získal kšeft v blízkém Gaslight Cafe. Spolu s ním tu hrával 
jakýsi Bobby Dylan, kterého zdatnější muzikant Chandler 
ponoukal, aby zkusil složitější melodie a občas vyměnil dur 
za moll. „Popíjeli jsme kafe a očima projížděli denní tisk, co 
se válel na barpultu, v naději, že nám padne zrak na nějaké 
dobré téma,“ popisoval Dylan jejich ranou tvůrčí metodu. Len 
přišel s baladou o řidiči autobusu, jenž z nerozvážnosti vjel 
pod vlak, i když byly šraňky dole, a způsobil tím nehodu, při 

níž zemřelo dvacet dětí. Bob Dylan si z písně zapamatoval ná‑
pěv a vzápětí ho použil pro svou vlastní skladbu The Death Of 
Emmett Till.

Len byl rovněž u toho, když Bob pochopil, že ho čeká zářivá 
budoucnost. „Jednou nás moje žena vyhnala kouřit na požár‑
ní schodiště,“ líčil s úsměvem. „O patro výš zkoušely dvě hol‑
ky zahrát Blowin’ In The Wind. ,Člověče, to je prvně, co slyším 
někoho zpívat svou písničku,‘ povídá mi Bobby.“ Sám Chan‑
dler se dobře zavedl jako zpěvák protestních písní. Počínaje 
památným pochodem na Washington v roce 1963 se angažo‑
val v mnoha demonstracích, akcích na podporu svobodných 
voleb na americkém jihu a kampaních radikálních Černých 
panterů. Patřil k okruhu lidí vydávajících časopis Broadside 
a desky s ním spojené, psal angažované písně pro rozhlasovou 
show Credibility Gap. S kolegy z tohoto pořadu vydal v roce 
1968 An Album Of Political Pornography. 

Společně s Petem Seegerem stál Chandler u vzniku ekolo‑
gické organizace Clearwater, usilující o záchranu údolí řeky 
Hudson. Seeger na oplátku nazpíval Lenovu nejznámější pí‑
seň Beans In My Ears, jež byla ve své době zakazována, údajně 
proto, že nabádala děti, aby si strkaly fazole do uší. Ve sku‑
tečnosti se z popěvku po Seegerově aktualizaci stala píseň 
politická, o jistých osobách, které schválně neposlouchají, co 
se jim říká. (Narážka na politiku prezidenta Lyndona Johnso‑
na vůči Vietnamu.) Hitem se stala i Lenova písnička Keep On 
Keepin’ On. Roku 1971 se Chandler přidal ke skupině umělců 
F.T.A. vedené Jane Fondovou, která putovala po vojenských 
základnách a svým programem se snažila změnit postoj bran‑
ců k vietnamskému konfliktu. Turné bylo zachyceno ve filmo‑
vém dokumentu, staženém z kin po kontroverzní návštěvě 
Fondové v Hanoji. Krátce nato Len založil agenturu na podpo‑
ru mladých talentů Alternative Chorus‑Songwriters Showca‑
se, díky níž získalo nahrávací smlouvu 300 nových interpretů. 
Chandlerova diskografie je paradoxně velmi útlá: kromě dvou 
alb z roku 1967 – To Be A Man a The Lovin’ People – už žádnou 
větší šanci nedostal. 

Hvězdy v polostínu
 Písničkáři z šedesátých aneb Dylan, Cohen – a kdo dál?

LEN  
CHANDLER
Vl. jm. Leonard Hunt Chandler, Jr. 
Nar. 27. 5. 1935, Akron, Ohio, USA.

Důležitá alba: 
To Be A Man (Columbia 1967) 
The Lovin’ People (Columbia 1967) 
Len Chandler Alive And Well In Tokyo  
(King Bellwood 1977) 

Písně, které stojí za to: 
To Be A Man,  
Nancy Rose,  
Keep On Keepin’ On,  
Bound To Fly,  
Lovin’ People,  
Beans In My Ears.
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KEEP ON KEEPIN’ ON / HLAVNĚ NEPŘESTÁVAT

Len Chandler

Tuhle jsem seděl v přecpaným vlaku,
kterej mířil na jih.
Protější vlak se rozjel a mně připadalo,
že couváme.
A tak je to s celým mým životem:
ostatní se ženou vpřed a já se jim ztrácím,
ani nezamávaj, ani se neohlídnou...
Co naplat – hlavně nepřestávat.

Pořád mi někdo říká, co bych měl dělat,
zdá se, že mě všichni dobře znaj,
ale když jim povím, co bych si fakt přál,
vůbec mě neposlouchaj.
Ne že by mě to nějak zvlášť trápilo,
schody jsou samá tříska a já po nich jdu bos,
člověk musí řešit tolik problémů...
Co naplat – hlavně nepřestávat.

Já vím, co si myslíte: Ať mu ztvrdne jazyk!
Ať ztichne a schová si to na jindy!
Rád bych viděl lidstvo chodit po hladině,
jenže to nejde, na hliněnejch nohách.
Jdeme ke dnu, a přitom z moře roste hora,
stačí najít vrchol a jsme v suchu,
jen si to představte, mít tak pevnej bod...
Co naplat – hlavně nepřestávat.

Jedna loď pluje k východu a druhá k západu,
pohání je ale stejnej vítr,
vědomí cíle a ne vichřice
je jejich motorem.
A stejně tak je to s naším osudem:
moře bouří, už se připozdívá.
Nabíráme vodu? Víš, co dělat.
Počasí nezměníš, směr plavby ano,
a přístav je krásnější, když do něj vplouváš z nepohody...
Tak co naplat – hlavně nepřestávat.

While sittin’ on a crowded southbound train
It happened just the other day
I coulda sworn that I was rollin’ back
As the train beside me slowly pulled away
Well my whole lifelong it seems I’ve been on that track 
With everybody rollin’ on and me just slippin’ back
And they don’t wave goodbye and they don’t look back
So I guess I’ve gotta... keep on keepin’ on

Some people always say what I should do
Now that’s something they seem to know so well
Ah, but it’s what I’ve got to do that’s on my mind
And they never seem to listen when I tell
But it really doesn’t bother me that no one seems to care
That the stairs are full of splinters and my tender feet are bare
And I just can’t keep from thinkin’ there’s trouble everywhere
So I guess I’ve gotta... keep on keepin’ on

Well I know you wish my tongue would turn to stone
Or that I’d a kep’ it still the other day.
I said I’d like to see you walk the sea
And you sank just like your feet were made of clay
But there’s a mountain in the bottom of that sea we fl ounder in
If we fi nd that mountain top, we wouldn’t need to swim
If we’d found that mountain sooner, just think where we could have been
So I guess I’ve gotta... keep on keepin’ on

One ship sails east, and the other sails west
While the very same breezes blow
It’s the set of the sail, and not the gale
That bids them where to go
And like the ships of the sea is the way of our fate
The seas are gettin’ stormy and the hour’s gettin’ late
If that ship starts seepin’ water, you know how to bail
You can’t change the weather but you sure can change the sail
And a harbor looks much better when you’ve made it through a gale
So I guess I’ve gotta... keep on keepin’ on

| 38 |       UNI | květen 2018

Pojďme večer 
do Národního!
Text Jan Kerbr

Pomalu končí třetí sezona, kdy v čele činohry Národního divadla stojí Daniel 
Špinar. Nedávno premiérovaný Goethův Faust v režii šéfova uměleckého 
souputníka (a nyní již i tamního kmenového režiséra) Jana Friče jako by 
shrnoval všechno, čím se nové směřování souboru a jeho vedení vyznačuje. 
Spektakulárností, směle neuctivým postojem ke kanonizovaným textům, 
výtvarnou složkou, která se neuchyluje k zobrazování doby, v níž díla 
vznikala, kvalitními výkony všestranných herců a... občasnými rozpaky nad 
poselstvím děl, která v jevištní interpretaci této „nové krve“ vždy obsahují 
určitou dávku zábavnosti, ale i možné zploštění myšlenkové bohatosti.
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Špinarova parta (zprvu se spolurežisérem Štěpánem Páclem 
a dramaturgy Martou Ljubkovou a Janem Tošovským) nezastí‑
rala, že chce do posvátné instituce vnést čerstvý vítr. Postavení 
Národního divadla v naší kultuře má pro mnohé stále buditel‑
sko‑muzeální odér, je to dáno nejen českou divadelní tradicí, ale 
i letitou centralizací kultury (až v poslední době můžeme Brno či 
Ostravu považovat za další, byť menší divadelní střediska; s námi 
sousedící Německo či Polsko mají i díky odlišné historii národ‑
ních celků významná umělecká působiště po svém území rovno‑
měrněji rozprostraněna). O talentu Dana Špinara pochybnosti 
nepanovaly, pozoruhodné výsledky v Praze (Hamlet ve Švandově 
divadle) i mimo ni (současná kanadská komedie Můj romantický 
příběh u ostravských Bezručů či Maupassantův Miláček na Klad‑
ně) probouzely velké očekávání. V Národním ještě před nástupem 
do funkce nastudoval v pozoruhodném výkladu Othella („zpíva‑
la“ mu v něm Nina Simone), vážnosti požívá nyní jako režisér 
operní (Janáčkův opus Z mrtvého domu a nedávno uvedený Billy 
Bud od Benjamina Brittena, v UNI 2/2018 reflektovaný Alexem 
Švamberkem). Šéfování činoherního souboru však jako by mu ve 
vlastní tvorbě do jisté míry svazovalo ruce. Chápu jeho vstřícný 
krok vůči mladému divákovi (a podle zájmu omladiny o vstupen‑
ky soudě úspěšný). Nerad bych použil termín podbízivost (tu si 
spojuji vždy s viditelnými kumštýřskými průšvihy), ale o vědo‑
mě ordinované líbivosti by se už hovořit dalo. Šéf činohry svým 
poměrně rasantním obměněním dámské i pánské šatny výrazně 
snížil věkový průměr hereckého souboru, otázkou však zůstává, 
bude‑li mít především vyrovnaný a poměrně početný ženský ele‑
ment dostatek interpretačních příležitostí.

Experimentální či poloexperimentální tvary Zemětřesení 
v Londýně a Spolu/Sami na Nové scéně, kterou nové vedení čino‑
hry deklarovalo jako prostor pro nevyzkoušené postupy i texty, 
předcházely u Špinara samotného jeho vpádu do zlaté kapličky. 
Tam v první polovině roku 2016 uvedl Nezvalovu Manon Lescaut 
a Shakespearův Sen čarovné noci (tak nazval překladatel Jiří Josek 
slavnou komedii, známější u nás pod titulem Sen noci svatoján‑
ské). Pochybnosti o dramatičnosti sledu Nezvalových veršů jsem 
už v UNI vyslovil (4/2016). Ke Snu, podívané plné atraktivních 
vizuálních proměn, opulentní choreografie a scénografických 
kouzel i řady solidních hereckých výkonů, mám jednu výtku zá‑
sadní: byli jsme ochuzeni o nácvik a produkci athénských řemesl‑

níků‑ochotníků, takže dráždivá afinita vysokého a nízkého, Mis‑
trem geniálně dávkovaná, byla v podstatě vypuštěna (že postava 
Klubka toho ve Špinarově inscenaci mnoho nenamluví – u Shake‑
speara jde o chlapíka vysloveně ukecaného – a jeho buranství je 
„shrnuto“ stálým drbáním se na přirození, shledávám režijními 
nápady nedostačujícími). Vůbec nechci upírat oběma kouskům 
živost ani intuici v odhadu naladění mladého publika, a přesto, 
že obě jevištní díla nepovažuji za ta Špinarova nejlepší, jim pro‑
kazatelný zájem diváků přeji.

Další jeho „velká plátna“ mě jako recipienta oslovila podstat‑
ně víc. Jak Čechovovy Tři sestry, tak jevištní zpracování románu 
Jane Austenové Pýcha a předsudek pracují s tématy subtilněji, 
nechávají vyniknout především mladým talentovaným hercům 
(například skvělá Magdalena Borová v hlavním ženském partu 
v Pýše a předsudku), a přes všechny vpády netradičních jevištních 
postupů do inscenací jde o díla, která nic neslevují z plnosti té‑
matu originálních předloh. V loňském roce připravil Dan Špinar 
jakousi experimentální benefici pro kvintet skvělých hereček 
zralejší věkové kategorie (Janžurová, Preissová, Medvecká, Salz‑
mannová, Tesařová), na Nové scéně ovšem došlo k experimentu 
nepodařenému, tato „hommage“ (Křehkosti, tvé jméno je žena) je 
režisérovým největším jevištním omylem, jaký pamatuji. Zada‑
řilo se mu naopak v inscenaci současné britské autorky Rebeccy 
Lenkiewiczové Noční sezona, kde se v pěkné roli mohla blýsknout 
Jana Preissová i řada dalších interpretů (mimo jiné jedna z nejza‑
jímavějších divadelních kreací Ondřeje Pavelky, který se v posled‑
ních letech mohl jevit jako talent již poněkud vyčerpaný). 

Jeví se, že šéfování přináší Špinarovi také práci, která ho jako 
tvůrce možná poněkud vysiluje a vyčerpává, odskok k opeře (při‑
pomínaný Billy Bud) však jeho stálý tvůrčí potenciál připomíná 
v tom nejlepším světle. A výborným nápadem jsou komponované 
návštěvy prostor i zákoutí historických budov Národního diva‑
dla, v nichž mohou diváci potkat herce například v rolích požár‑
níků, byvších sponzorů či autorů (autorek), znechucených tím, že 
se jejich kusy málo hrají.

Režisér Štěpán Pácl nedávno rozjetý rychlík opustil (přemístí 
se do Národního divadla v Brně), přičemž za sebou zanechal tři 
sympatické opusy, symbolistní pohádku Maurice Maeterlincka 
Modrý pták, která může oslovit celou rodinu, další pokus o por‑
trét Boženy Němcové (text Lenky Lagronové Jako břitva) a koláž 

z Klicperových komedií Mlynářova opička. Jeho místo druhého 
kmenového režiséra přebírá – jak už vzpomenuto – Jan Frič, 
uměleckým profilem podobná krevní skupina jako Špinar. Mnozí 
se táží, zda tandem s méně rasantním Páclem nebyl vlastně vy‑
váženější, nechme se překvapit. Frič zatím (ještě jako host) pre‑
zentoval na Nové scéně v poněkud magickém balení soudobou 
kvalitní domácí novinku (hru René Levínského Dotkni se vesmíru 
a pokračuj), čerstvého Fausta, ambiciózní a až obžerně nápaditou 
podívanou jsem připomněl v úvodu této úvahy.

Prostor dostávají ovšem i režiséři hostující, ovšem pouze 
ti plus minus stejně staří (mladí). Dan Špinar mi v rozhovoru, 
který jsem s ním vedl pro časopis Xantypa (4/2016), prozradil 

následující: „Hosté budou ti s námi generačně spříznění. Gene‑
rační divadlo opravdu existuje a my si nejlépe rozumíme se svý‑
mi vrstevníky, s kolegy ze starší generace je komunikace někdy 
velmi náročná“. Tvůrci, inklinující k divadelním tvarům méně 
standardním, ba experimentálním (Petra Tejnorová, Jiří Adá‑
mek, Jiří Havelka), dostali příležitost ke svým formálně smělým 
výbojům na Nové scéně, tam také Braňo Holiček uvedl divadelně 
sice konvenčnější, pro některé diváky však námětem překvapivě 
iritující genderovou taškařici Jsme v pohodě (psal jsem o ní v UNI 
12/2017). Kmenovému režisérovi Divadla Na zábradlí Janu Mi‑
kuláškovi umožnilo vedení činohry Národního divadla vstoupit 
svými inscenacemi na obě kamenné scény, do Stavovského diva‑
dla dramatizací prózy Ladislava Fukse Spalovač mrtvol, do zlaté 
kapličky pak pro tradici Národního divadla kusem zásadním, Ma-
ryšou bratří Mrštíkových. Troufnu si říct, že především Maryša, 
nastudovaná hostem, znamená skutečně významné gesto i vy‑
jádření této generace divadelníků k domácí klasice, gesto velmi 
smělé, ale v zásadě nikoliv obrazoborecké. Realizačně suverénní 
tvar se blíží k úrovni nejlepších evropských modernistických in‑
terpretací klasiky.

Vedení činohry Národního divadla má své příznivce i odpůr‑
ce. Sám za sebe nemohu tvrdit, že všemi premiérami zde jsem 
nadšen (to však u takového divadelního kolosu není ani možné), 
řada z nich však ve mně vyvolala výrazné sympatie. Zvědavost, 
co se na těch trojích prknech (Národní divadlo, Stavovské diva‑
dlo, Nová scéna) objeví, mě neopouští, což nemohu tvrdit o svém 
vztahu k některým jiným divadlům s dlouholetou tradicí.
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Faust (foto Patrik Borecký)

Maryša (foto Martin Špelda)

Sen čarovné noci (foto Petr Neubert)



slyŠEt nEvIdĚné  
 / vIdĚt nEslyŠEné
Folkové eseje o filmové hudbě  
aneb desetkrát deseti způsoby totéž

Vladimír Merta Monografie Vladimíra Merty pojednává o hudbě ve filmu – jevu éterickém, pomíjivém 
a neuchopitelném slovy. 

Dnešní technologie filmového záznamu se neustále vyvíjejí, ale všichni tvůrci stále řeší odvěké otázky: 
Proč znovu a znovu skládat hudbu ke stále unifikovanějším filmům? Mluví režisér a skladatel stejnou 
řečí? Kde začíná svoboda skladatele a končí služebnost společnému dílu?  
Jak vnímá film skladatel, režisér filmu nebo divák? Kde se stýká univerzální citlivost s egoismem tvůrčí 
vášně? Obohacují se navzájem, nebo jen parazitují na dobovém a módním?

Autor knihy se k psaní hudby pro dětské animované filmy dostal v dobách, kdy nesměl jako folkový 
písničkář veřejně vystupovat. Jako zkušený profesionální hudebník umí hrát i na improvizované 
nástroje a zvládl práci ve studiu. Vlastní povahu práce skladatele hlouběji nahlédl později, když začal 
přednášet své zkušenosti studentům FAMU, jimž setkání s živým hudebníkem mnohdy výrazně 
pomohlo při orientaci ve světě tónů.

Nejvýznamnější přínos této odborné publikace je v syntéze obecně platných principů a popisu vlastních 
zkušeností s psaním a nahráváním filmové hudby rukodělně v domácím studiu. Text je prokládán 
praktickými návody a triky pro nahrávání, názorně ukazujícími zákulisí muzikantské kuchyně. 
Připojené komentáře řady filmových profesí a vyznání hudebníků pak doplňují pokus o ucelený pohled 
na předmět a rozšiřují práci nad rovinu autorovy možná teoreticky omezené, zato ale prožité a stále 
korigované zkušenosti. Z knihy, kterou vydává nakladatelství Galén, přinášíme ukázky.

Klišé a alternativa

Baroko (portugalský výraz pro „defektní perlu“), perlu 
nepravidelného tvaru české architektury, vytvořili Italové 
a Němci. Neobaroko je vše, co přetéká, bují, zahlcuje poslu‑
chače překrouceným výrazem. Konvence se snadno promění 
přidáním progresivní nebo naopak archaizující předpony new, 
post, queer, neo, trans, old, retro, revival. Nebo přímo náladu 
určujícím slůvkem typu melacholic, eastern, art, funky. Ob‑
líbené názvy skupin odkazují k hranému stylu: Funkadelic, 
Jazzphonic, Afro, Dancedelic, Laptop, Drum’n bass, Swin‑
ging. Některé názvy přímo odrazují neznalce: Radical Jewish 
Culture, Dead Kennedys. Jiné srší sarkastickým optimismem: 
Dead Can Dance, Afghan Whigs, Stolen Food.

Pokud současnost vykazuje znaky úpadku, je autentickým 
hudebním projevem úpadková hudba?

Kam se poděl underground, ptá se kritik a sám si odpoví: 
demokracie nepotřebuje subverzivní hudební styl podkopáva‑
jící podstatu režimu. Narážíme na pojmové problémy: zůstává 
v hudbě „Plastiků“ tresť odporu proti totalitě, i když hrají ve 
Zlaté kapličce? Rocková legenda se chová jako prostitutka, kte‑
rou si lze přivolat, zaplatit a použít, jak se mu zlíbí. Rozhoduje 
jen cena – a racionalizace. Undergroundová hudba, používaná 
automaticky v historizujících dokumentech, může znít poslu‑
chačům, kteří dobu nezažili, jako povinný výchovný koncert. 
Její prvoplánové použití ji degraduje na vyprázdněný pojem, 
dobové klišé. Dříve zakazované je prázdná obchodní značka, 
trpěná, neživá odnož oficiózní kultury. Někdejší autenticky 
prožívaný experiment, protrpěný ve vězení, zní amatérsky, 
pokud se pod tlakem změněných poměrů nepřizpůsobí uchu 
posluchače, který se chce hudbou bavit. Vše je dovoleno.

Provokativním názvem si skupina Píča předem zajišťuje, 
že ji nebudou hrát komerční rádia. Spojení nového a starého 
zajišťuje odlesk slávy předchůdců, současně uvolňuje ruce no‑
vým géniům přicházejícím v zákrytu starých dobrých značek. 
Do ulic vyrážejí revoluční zástupy nezaměstnaných, touží‑
cích po rychlé emoci. Pouliční protest je majetkem a výsadou 
všech. Underground končí v levných výprodejích. Prodává ak‑
tuální umění přímé akce.

Hudební kýč, který omílají nezávislá komerční rádia nebo 
vysílání veřejné služby, vzniká chemickým mnohonásobným 
nastavováním, manipulací, marketingovým kolotočem. Trh 
dobývají noví primitivové nových médií se starým obsahem, 
tisíckrát slyšené akordy, prázdná slovíčka o všem a o ničem.

Vzdělání, nebo intuice?

Cesty k současné hudbě jsou křivolaké a nepostrádají hu‑
morné momenty. Jako student architektury jsem navštívil 
představení The Merce Cunningham Trust – ve „Fučíkárně“ se 
za absurdní květináčovou výzdobou nepředváděli Fučíkov‑
ci, ale avantgardní pohybové divadlo na aleatorickou hudbu 
J. Cage. K údivu poloprázdného sálu se uličkou mezi sedadly 
pomalu šoural jakýsi muž, šinoucí před sebou pomocí dlouhé 
tyče kbelík s hadrem. Sebral jej patrně v zákulisí uklízečce. 
Hudba pracovala s tichem, náhodnými shluky tónů. Kbelík 
vrzal přes celý sál. Snobové se neopovážili okřiknout naru‑
šitele, nikomu se nechtělo vstát a projevit občanskou odva‑
hu. Odtažitá hudba příliš nezabírala, trhaný tanec se brzy 
okoukal, publikum se možná bavilo provokací, kterou někdo 
vyjádřil opodstatněné opovržení tou amerikánskou novo‑
tou. Když se chlapík došoural až ke mně, pošeptal jsem mu 
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tiše, ale hezky česky, ať jde do prdele. Muž se se mnou dal 
kupodivu do řeči, vyptával se mě anglicky, jak jsem se sem 
dostal, co vím o avantgardě, jak se mi líbí tanec… Dal mi do 
ruky tyč a vyzval mě, ať si to taky zkusím. Rušili jsme už oba. 
Posluchačstvo se rozdělilo na dva tábory: zlomyslní se bavili, 
znalci je okřikovali. V pauzách se ozývaly rozhádané hlasy, 
kbelík drhl o podlahu, voda šplouchala na zem… Tanečníci 
se nenechali vyvést z míry. Pomalu jsem začínal chápat, že 
chlapíkovo extempore asi do představení patří. Na závěr jsem 
se mu omluvil za nesoustředěnost neinformovaného publika, 
které dosud nemělo tu čest zažít na vlastní uši avantgardní 
spektákl. Chlapík mě poplácal povzbudivě po zádech – a kam‑
si zmizel. Zůstal jsem stát s kbelíkem a tyčí uprostřed uličky 
a neodvažoval se bez něj pokračovat. Po představení (mimo‑
chodem zaznamenalo jen vlažný kritický ohlas) se ke mně 
vrhlo několik hudebních vědců: Ty se znáš s Cagem? Mohl bys 
nás seznámit? Dušoval jsem se, že nikoho takového neznám. 
Nekecej, vždyť jste si povídali!

Cage doplnil přednatočený pás své vlastní hudby o oka‑
mžitý nápad, ruchovou inovaci. Demonstroval tak přímo na 
místě svůj kompoziční postup založený na náhodě. Trapně 
humorný zážitek svým způsobem předznamenal mou vlastní 
„ne‑kariéru“.

První hudbu jsem složil ke studentskému filmu J. Pistori‑
usové O vodě. Zkomponoval jsem sborový vícehlas na několik 
latinsky znějících slov (virga, virilis, aqua, virgula, temporis) 
s messiaenovskými plochami, které jsem sám (ač klávesy neo‑
vládám) nahrál v mořkovském kostele, kam mě pustil kolega 
varhaník. Tam jsem si natočil hrubý materiál vyjadřující pro‑
měnlivost, nestálost. Náhodné skoky a masivní shluky tónů 
působily efektně, povýšily školní film na cosi mystického. 
Sborové hlasy nazpíval smíšený rockový ansámbl C & K Vocal. 
Jsou hraví, dovedou improvizovat. Ženské hlasy sugerova‑
ly vodu ve všech skupenstvích, mužské zvuky země, nádob, 
proutkařů, kteří se pokoušejí vodě vyrvat tajemství její ply‑
nulosti, všudypřítomné nepomíjivosti. Naučil jsem se „psát“ 
moderní sbor, ve kterém nejde o vyváženost hlasů. Naopak 
– odlišné dispozice zpěváků výborně vystihovaly proudy vod, 
zurčení, šumění. Další vrstvu zvuků vytvořil ing. I. Špalj, se 
kterým jsem experimentoval už během studia režie na FAMU. 
Jeho analogový syntetizér zabíral celou místnost, obsluhoval 
ho systémem propojovacích kabelů. Klávesnice chyběla – ná‑
stroj byl určen právě k výrobě „nehudebních“, vesmírných či 
technologicky strašidelných efektů. Měl jsem v zásobě pásek 
s nepoužitými elektronickými experimenty, které jsme vytvo‑
řili pro televizní cvičení – sci‑fi Orea. Sestřihal jsem je a pomo‑
cí přehazování stereo stop (bouncing) je smíchal se sborem 
a varhanami. Odvážnému začátečníkovi hvězdy přejí: zkuše‑
ný skladatel by si nikdy nedovolil tolik, co zapálený amatér. 
Povzbuzen svými řízenou náhodou inspirovanými pokusy 
přepsal jsem volně do not hlasy inspirované sborem. Na ulici 
jsem potkal studujícího M. Kocába, dotáhl Revoxe se dvěma 
mikrofony do varhanního sálu konzervatoře, omluvil se za za‑
čátečnické chyby a zaujal místo prvního posluchače. Po chvíli 
jsem pochopil, že Kocáb noty nečte přesně, že kolem nich vy‑
tváří vlastní variace. Prý to tak varhaníci dělali vždycky. Z jed‑
noho listu partitury jsem si odnášel čtvrthodinu hudby. Byl 

jsem unesen, přehrál mu své „latinské“ sbory. Tentokrát byl 
unesen on. „Takhle se dneska píše moderní hudba ve světě, 
noty jsou mrtvé. Vážná hudba jde zpátky ke kořenům, k jazzu, 
improvizaci třeba jen na pár grafických značek.“ M. Kocáb po 
létech „rozmluvil“ prolínáním imaginárního jazyka a aleatori‑
ka podzemní svět chamtivosti v Bartově Krysaři.

Docent J. Ceremuga nás učil na FAMU hudbu. Poslechl si 
mou prvotinu a prohlásil: „Na film je té hudby škoda. Máte za‑
děláno na první kompozici, hledáme nové autory, a vy si tady 
na koleně složíte něco, nad čím Eben sedí měsíce a roky. Téma 
máte, základy taky, přidejte k tomu další věty a Sekce mladých 
vám to vydá.“ Poprvé a naposledy jsem se cítil jako člen velké 
rodiny skladatelů. Ale kdo byl vlastně skladatelem – já se svou 
skicou, nebo Kocáb, který ji interpretoval po svém? Vzpomněl 
jsem na Cage, improvizace s M. Vargou, experimenty s vazbící 
kytarou, letmo prolítnul knihu Grafické partitury. Guru písnič‑
kářů P. Skoumal mi velkoryse přenechal hudbu k večerníčku. 
Už ho nebavilo neustále dodávat krátké, dětinské popěvky. 
Směřoval k vlastní důstojné autorské kariéře. Měl jsem zrovna 
zákaz vystupování, nabídka přišla jako vysvobození v poslední 
chvíli. Jako každý nezkušený nadšenec jsem chrlil nápady, ale 
neuměl je dotáhnout do „večerníčkové“ laskavosti. Sbíral jsem 
rozumy, kde se dalo, ale narazil na vzduchoprázdno: chyběla 
kniha, která by se filmovou hudbou zabývala z praktického 
hlediska. Vztahy muzikantů, které bolševik vystavil do pozice 
stále ohrožovaného druhu, byly recesisticky kolegiální. Sdíleli 
jsme problémy, půjčovali si mikrofony, nahrávali si vzájemně 
sólové party. Předávali si těžce vydobyté zkušenosti, nápady, 
kecali o svých snech. Sitár a elektrickou kytaru obsluhoval pís‑
ničkářský kolega E. Pospíšil, housle a hoboj hráli členové Etc… 
J. Hrubý a J. Kolář, perkuse jsem nahrával sám na improvizo‑
vané nádoby. L. Šonka mi laskavě přehrával klávesové skici, 
navíc jsme mohli propojit své Revoxy. Měl jsem vždycky čas, 
seděl jsem v obýváku a učil se za pochodu nahrávat, střihat 
a míchat. Technické i muzikantské omezení mi zabránilo pře‑
plácat motivy. Kupoval jsem pásky, které Barrandov vyřadil 
do bazaru. Technici s podivem zjišťovali, že se jim vracejí na 
stůl. Tolerovali mé domácí nahrávky, neměly výšky, ale „hrály“ 
dobře na pozadí ruchů a dialogu. Jako režisér jsem měl smysl 
pro styl, učil se od střihačky M. Sandersové a H. Lebduškové 
nasazovat hudbu, synchronizovat ji s obrazem. Měl jsem štěs‑
tí, za pochodu jsem pomalu získával pověst profesionálního 
amatéra, který ctí práci ostatních profesí, dodržuje šibeniční 
termíny a v nejhorším ještě přímo v míchací hale dodá drob‑
né motivy, které jaksi unikly pozornosti. Investoval jsem do 
propašovaného osmistopáku, mixpultu a mikrofonů. Poznal 
jsem zblízka práci ruchařů, kteří s ing. I. Špaljem dokázali 
nemožné: na starém zařízení dodávali české animační škole 
nepřeberné množství originálních zvuků. Pomalu jsem se ale 
blížil k hranici vlastních schopností. Začal jsem hrát na další 
nástroje, dohánět vzdělání a trnul, čím ještě můžu sama sebe 
překvapit. Skládal jsem s kytarou, ale myslel saxofonově. Táh‑
lo mě to k překračování žánrů. Chodil jsem na M. Munclin‑
gera, J. Klusáka, Ebenovy rozbory partitur, koncerty katedry 
bicích nástrojů. Dělal jsem folk, ale slyšel a myslel soudobě. 
Chyběla mi maličkost… hudební vzdělání. Spoléhal jsem na 
intuici a improvizaci.
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aneb  
Jazykozpytec  
mezi  
samojedy

Říká se, že není kouře bez ohně 
a zní to tak trochu jako přísloví. 
Ale rovněž platí, že není národa 
bez nacionalismu. To už nezní jako 
přísloví, ale je to pravda. A dvoj-
násob potom tam, kde ve státním 
útvaru žije národů více. Ostatně 
vzpomeňme si na „dlouhé století“. 
Tím se rozumí doba od roku 1789 
do roku 1914, tedy od Francouzské 
revoluce do začátku Velké války. 
O tomto dějinném období se mluví 
jako o době, kdy se vytvářely důležité 
prvky modernity. Které to jsou?  
Inu, vznik novodobých národů  
a formování občanské společnosti. 
Víme z hodin dějepisu, že u nás byli 
na přelomu 18. a 19. století „nějací 
buditelé“: vesměs to byli lidé, kteří 
mluvili pouze německy. A ne  
všichni byli etničtí Češi.

Kai Donner 

Text  Zdeněk Justoň
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Druhá generace buditelů ještě mluvila a psala pouze německy, 
ale zároveň němčinu odmítala a její hlavní starostí bylo vytvo‑
řit nový umělý jazyk, který by se choval jako čeština, jíž mluvili 
prakticky jen venkované. Až jejich třetí generace měla nový český 
jazyk za svůj mateřský. Ale zase bojovali s otázkou nejasných hra‑
nic českého etnika v podstatě až do konce 40. let minulého stole‑
tí, protože některá území ovládala také německá kultura a etni‑
kum a obě populace se tam prolínaly. Tento problém se vyřešil až 
vystěhováním těch, kteří se hlásili k německému jazyku.

Na našem příkladu vidíme, že vznik moderních národů se 
odehrával v prostředí, kde hrály jazykové důvody důležitou roli. 
Právě v době fin de siècle, na konci 19. století, takřka v předve‑
čer Velké války, se stala existence národních jazyků zkrátka ve‑
ledůležitá. To vedlo národní elity k tomu, aby jazykové otázky 
zpolitizovaly do té míry, že se nacionalismus stal rozhodujícím 
fenoménem dalších evropských událostí. U nás proces identifi‑
kace českého národa prostřednictvím jazyka proběhl v kulisách 
rakouské monarchie a zdramatizoval se po revolučním roce 1848, 
kdy se začala rozvíjet právě občanská společnost.

Finové, Švédové, Sámové

Nicméně nebyli jsme v tom sami. Stejný proces započal v té 
době i v jedné zemi na severu Evropy – ve Finsku. V této severní 
výspě Skandinávie žily v 19. století tři národy: Finové, Švédové 
a Sámové, u nás spíše známí jako Laponci. První byli nejpočetněj‑
ším etnikem, druzí tvořili horní vzdělanou vrstvu a třetí byli opo‑
vrhovanými barbary. A aby to nebylo příliš jednoduché, od roku 
1809 bylo tamní velkoknížectví poddané ruskému caru. A co bylo 
podobné s námi? Byli to právě švédsky mluvící vzdělanci, kteří 
začali křísit finský jazyk a kulturu. 

Impulsem k tomu bylo v roce 1849 druhé rozšířené vydání fin‑
ského eposu Kalevala, který sestavil z lidových pověstí národní 
buditel Elias Lönnrot během svých cest po Laponsku a Karélii. 
A k tomu o pár let později připojil tento lékař a lidumil ještě prv‑
ní finsky psaný herbář Flora Fennica. Nám to může až náramně 
připomínat dobu, kdy vypukly spory o pravost Rukopisů králo‑
védvorského a zelenohorského, které téměř sto let zaměstnávaly 
české historiky, literární vědce a vlastence. Co na tom, že v součas‑
né době je věcně zastáván názor, že se jedná o umné falzifikáty.

Ale vraťme se do Finska. Určitě obě tato průkopnická díla, kte‑
rá dal dohromady Elias Lönnrot, měla ve své domácí knihovně 
i rodina našeho dnešního hrdiny. Kai Donner byl potomek bo‑
haté a zřejmě politicky vlivné švédské rodiny. Už to naznačuje, 
že i jeho politické postoje musely být tím rodinným zázemím vý‑
razně ovlivněny. Byl to mladík z nejvyšších společenských kruhů 
a musel si být vědom sociální segregace, která v tomto etnickém 
souručenství hrála důležitou roli. Vždyť tehdy převážnou část 
autochtonní populace tvořili finští rolníci. Byli sice svobodní, ale 
většinou chudí.

Jak se státi jazykozpytcem

A protože tehdy platilo staré osvícenské pravidlo, že jen ten, 
kdo umí číst a psát, může pomýšlet na lepší budoucnost, rozhodl 
se Kai jako vzdělaný intelektuál, že se stane lingvistou, tedy „ja‑
zykozpytcem“. Podobně jako naši buditelé. Důvod? Aby se etničtí 
Finové mohli naučit svému rodnému jazyku v písemné formě. 
A rozhodl se obrazně řečeno „začít od Adama“. Ačkoliv byl půvo‑
dem etnický Švéd, chtěl najít prastaré kořeny finského národa. 
A jak velel tehdejší nacionalismus, musel začít u jazyka. 

Věděl už, že existuje spojení mezi různými jazyky, jejichž 
mluvčí pocházeli ze Sibiře: vždyť jeho otec, senátor Otto Donner, 
byl zakladatelem Ugrofinské učené společnosti. Proto jeho první 
studijní cesta do zahraničí vedla v roce 1908 právě na univerzitu 
do Budapešti. Nevíme, co se tam za jeden semestr dověděl, ale ur‑
čitě již zjistil, jakým způsobem se dostali Maďaři ze své původní 
domoviny na Sibiři do Evropy. Tento fakt musel nejprve obrátit 
jeho pozornost právě na ohromné prostory táhnoucí se od úpatí 
Velké čínské zdi až po Kazachstán a dále až ke Karpatskému ob‑
louku.

Velká step

Rusové po právu nazývali tuto část zeměkoule Velká step. Celé 
toto jednolité území bylo původně osídlené pasteveckými náro‑
dy. Dva tisíce let působila tato mohutná masa země jako obrov‑
ské civilizační médium, které snese srovnání jen s vodní masou 
zemských oceánů, po kterých starověcí i novověcí argonauti vo‑
zili s sebou jako náklad civilizační vymoženosti z jednoho koutu 
světa na druhý. Život pastevců závisel na stádech dobytka a zá‑
kladem jejich pohyblivosti se stal kůň. Ale stačilo jediné: aby step, 
kterou křižovali se svými zvířaty, začala vysychat.

A když bylo sucho, nebylo dost pastvy a všechny národy na 
stepi závislé se daly do pohybu. V jakém rytmu dýchala Velká step, 
v takovém se obyvatelé Sibiře stěhovali na všechny strany. Právě 
díky těmto rytmům se jižní Uhrové, polokočovní pastevci koní 
a skotu, dostali ve 3. století ve Velké stepi do křížku s divokými 
Huny. Toho využili jejich severní sousedé a vytlačili tyto pastevce 
dobytka na západ, až se pak postupně dostali ze Sibiře do střední 
Evropy. Snad právě v Budapešti uzrála v Kaii Donnerovi myšlen‑
ka, kde začít se svou lingvistickou praxí přímo v terénu. 

Tehdy se rozhodl opustit závětří univerzity a vydat se mezi 
rodilé Sibiřany, pro což měla Ugrofinská učená společnost své or‑
ganizační zázemí a politické kontakty v Rusku. Tak říkajíc v před‑
večer svého odjezdu v roce 1911 tráví Kai Donner ještě několik 
měsíců na univerzitě v Cambridge, aby nasál trochu ze znalostí 
etnografického řemesla, což se mu mohlo při jeho terénním vý‑
zkumu velice hodit. Jeho úkolem bylo na Sibiři proniknout do 
tajů samojedského jazyka, aby poté mohl zkoumat jeho podob‑
nost s finštinou a rozlousknout tak skrytý původ tohoto sever‑
ského etnika. Vždyť mu šlo především o to podpořit finskou ná‑
rodní identitu!

Hurá na Sibiř!

V srpnu 1911 (bylo mu tehdy dvacet tři let) se mu sen o ces‑
tě za Samojedy začíná proměňovat ve skutek. Odjíždí vlakem 
do Ruska a míří za Ural na západní Sibiř, jejíž osou je tam řeka 
Ob. Jeho spolucestující jsou Angličané, Němci a Číňané, vlakový 
personál mluví německy. Jeho první dojem ze Sibiře lze vyslovit 
jedním slovem: úžas! Ještě nikdy neviděl tak bezmeznou rozlohu 
všeho, co se nacházelo za oknem jeho kupé. Do deníku si zapíše: 
„Po obou stranách kolejí se prostírala širá step a pole i bažiny se 
táhly všemi směry do nedohledna.“

Mezi Uralem jako přirozenou hranicí Evropy a Asie a sibiřskou 
řekou Jenisej se táhne nekonečný kraj severského lesa – tajgy. Je 
to svým způsobem mytický kraj, kde se s výjimkou domorodců 
dodnes kdekdo může navždy ztratit. Jeho Samojedi byli v té době 
nepočetný národ: bylo jich nejvýše osmnáct tisíc, ačkoliv obývali 
rozlehlé oblasti na severu obou sousedících kontinentů – Evropy 
a Asie. Ale sami se přitom dělili do více než čtyřiceti jazykových 

skupin, hovořících různými dialekty. Dále si všimnul, že během 
té jízdy se na stejné zeměpisné šířce v průběhu několika málo dní 
proměnila klimatická polovina roku.

Když v srpnu odjížděl z Finska, vládlo v jeho domovině ještě 
léto, v Petrohradu už byl podzim a na Sibiři už začínala vládnout 
zima. Pak už se objevila za oknem řeka Jenisej, kterou uznal za 
nejkrásnější sibiřskou řeku, a pak už přišlo první velké město: 
Omsk. Prý bájné místo všech dánských výrobců másla! Až poté 
vlak přejel nevábnou bahnitou řeku, z které se vyklubal onen 
významný veletok nazývaný krátce Ob. Kai Donner vystoupil 
z vlaku ve stanici s příznačným jménem: TAJGA! Ještě jedna noc 
a přivítal ho sněhovou břečkou a vánicí Tomsk a dočasný domov 
– hotel Rossija.

Sibiřští pastevci sobů

Na Sibiři tehdy nebyly žádné silnice. Cestovat se tedy dalo 
pouze po řekách: buď byly přes léto splavné, nebo se mrazem 
proměnily v místní dálnice. V tajze byla všude skryta voda: řeky, 
říčky, potoky, jezera. Ale také ne příliš početní obyvatelé těchto 
končin: Něnci (Samojedi), Chantové (Osťáci) a Mansové (obští 
Uhrové). Domorodí obyvatelé tajgy se zde živili převážně lovem 
a rybařením. Znali je jistě už kdysi novgorodští kupci, kteří v létě 
v ústích sibiřských řek nakupovali od místních obyvatel kožešiny 
výměnou za tovar, který se tam nevyskytoval. 

Severně od tajgy přechází les v pásmo zakrslých stromků 
a křovin, aby se nakonec vše proměnilo v bezlesou krajinu, kterou 
jsme si zvykli nazývat tundra. Svět sám pro sebe, neboť možnosti 
dostat se od ústí sibiřských řek dále někam po moři bránilo polár‑
ní podnebí: moře bylo na severu po většinu roku zamrzlé. Sibiřští 
obyvatelé se však naučili od svých jižních sousedů z Velké stepi 
chovat zvířata. Museli pouze sáhnout po jiném druhu, než byli 
koně a dobytek: stali se z nich pastevci početných stád domácích 
sobů. 

Každý severský národ dokáže dodnes soby využívat jinak. Sá‑
mové (Laponci) žijící na severu Evropy umí soby dojit, získáva‑
jí od nich maso i kůže a zapřahají je jako tažná zvířata. Naproti 
tomu Čukčové a Korjati od Beringova moře soby pouze zapřahají 
do saní, ale Evenkové a Jakuti se k nim chovají jako ke koňům: 
dojí je jako klisny, sedlají je a nechají je nosit náklady. Dávné sa‑
mojedské pastevectví se dochovalo u Něnců a na sever se dostalo 
díky předkům současných etnik. Jejich sobi se volně pasou na 
rozhraní tajgy a tundry a hlídají je psi, zapřahají se do saní, ale 
sobí krávy se nedojí. Sobi pro tyto lidi představují jejich hlavní 
bohatství. 

Aby se rodina uživila, musí vlastnit asi sedmdesát až sto sobů; 
ti jim pak dávají maso jako potravu, kůže poslouží na oděvy a na 
stavbu čumu, což je sibiřská varianta indiánských týpí, takže se 
tato obydlí od sebe prakticky neliší. Ostatně stejně jako se neliší 
přírodní prostředí severní Ameriky a Sibiře. Stáda Něnců žijících 
v tajze se celý rok pohybují volně v lesích. Jejich zvířata jsou mo‑
hutnější, na jednoho muže obvykle připadá asi padesát kusů. Pro‑
ti miliardám komárů se zvířata chrání dýmovišti, což jsou ohně 
pokryté mechem. Naproti tomu Mansové v létě pasou stáda sobů 
v horách na Urale a v zimě je drží poblíž svých osad.

O arktické úzkosti

Život v tomto přírodním prostředí je tvrdý, pro našince takřka 
nepředstavitelný. V zimních měsících je málo světla, lidé trpí ne‑
dostatkem vitamínů, za třeskutých mrazů přebývají v uzavřených 

prostorech svých čumů. V podstatě se dá říci, že žijí v naprosté 
izolaci od okolního světa, protože k nejbližším sousedům je to ob‑
vykle dost daleko. Když to shrneme: omezený biotop, nízké teplo‑
ty, ledová pokrývka, tma, osamělost, ticho; to vše člověka pomalu 
užírá, neprospívá mu. A tak se často stává, že tito lidé podlehnou 
duševní poruše, které se odborně říká „arktická úzkost“. 

Podléhají depresím, sužují je změněné stavy vědomí, ohrožuje 
je paranoia, objevuje se u nich psychóza a úzkostné stavy. Okol‑
ní příroda je dost chudá na možnosti obživy, zvláště v zimních 
měsících. Každá komunita musí žít především z vlastních zásob 
a topiva. Lidi sužují problémy nutriční i psychosociální. Dříve 
se domnívali, že psychicky postižené osoby jsou pohlceny zlými 
duchy a úkolem šamana bylo odlákat je od postiženého. Takové 
pojetí šamana je stejné u všech severských etnik: u Inuitů, sibiř‑
ských kmenů i u severoamerických Indiánů. 

Nejde však o nějakou jednotnou víru, ale o animistický svět 
spočívající na přírodní filozofické koncepci. Můžeme‑li to tro‑
chu zobecnit: šaman je člověk, kterého si duch vybral za „man‑
žela“. Jeho ochraňuje a jeho prostřednictvím vyhání zlé duchy 
z těl a myslí postižených. Šaman byl na Sibiři nepostradatelný 
jak v duchovních záležitostech, tak jako psychosomatický lékař 
a rádce. V poslední době se úloha šamanů významně rozšiřuje, 
protože se šamani stávají hlavními nositeli tradice, historie a pa‑
měti sibiřských národů. Ostatním stačí vodka.

Rusové, kozáci, trestanci

Abychom této části Ruska porozuměli, musíme si uvědomit, 
že až do 16. století nebyly styky sibiřských etnik s evropskými 
obyvateli, tedy především s etnickými Rusy, příliš časté. Ruský 
zábor Sibiře byl nerozlučně spojen se zvláštní etnickou a sociální 
skupinou, které se říká „kozáci“. Její historie je zvláštní kapitolou 
ruských dějin. Ruští panovníci postupně rozleptávali sílu mon‑
golských a tatarských kmenů na západní Sibiři tím, že jejím bo‑
jovníkům nabízeli půdu a slovanské ženy výměnou za své služby 
pro ruského cara. 

Tak vzniklo zvláštní společenství, které se vymykalo běžné 
feudální zvyklosti. Neboť z takto naverbovaných vojáků se stala 
na Sibiři svobodná vrstva. Kozáci měli dva hlavní úkoly: postupo‑
vat stále na východ a bojovat proti muslimské hrozbě na jihu. Na 
horních tocích sibiřských řek stavěli kozáci opevněné tvrze a ko‑
lem nich malé osady jako základ budoucích měst. Daniel Defoe 
ve svém druhém dílu slavného románu posílá Robinsona Crusoa 
právě na Sibiř, aby tam bojoval proti pohanům a pomáhal kozá‑
kům udržovat civilizaci v tomto dalekém světě. 

Ale carská správa měla s kolonizací Sibiře velké problémy. 
Zemědělské půdy, kde by se mohli usadit ruští rolníci, tam bylo 
málo, takže kde hledat jiné usedlíky… Tak našli v Petrohradě „an‑
glické řešení“: ke kolonizaci byli použiti trestanci a utečenci. Ze 
Sibiře se stala „druhá Austrálie“ – obrovská trestanecká kolonie, 
kam putovali nejen běžní kriminálníci, ale především političtí od‑
půrci carského režimu, mnozí šlechtici, kteří se vládcům znelíbili, 
různí váleční zajatci a příslušníci odbojných národů. Odhaduje 
se, že během 19. století se takto na Sibiři zabydlelo více než mili‑
on nechtěných obyvatel.

Z Finska až k Velké zdi

Nutno ovšem říci, že Kai Donner nebyl ve svém lingvistickém 
počínání úplným pionýrem. V podstatě navazoval na práci Matt‑
hiase Castréna, což byl vrstevník jeho otce a také do jisté míry 
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jeho spolupracovník v oblasti lingvistiky. Castrén již v letech 
1845 až 1848 cestoval až na konec Velké stepi – k čínské hranici: 
šlo mu o totéž co našemu hrdinovi. Posuzoval samojedské dialek‑
ty z jazykozpytného hlediska, ale dával je rovněž do souvislostí 
ještě s jejich kulturou a náboženstvím. 

Dá se říci, že to byl on, kdo vyslovil ucelenější teorii o spo‑
lečném původu ugrofi nských a samojedských jazyků. Z toho mu 
vyplynula jednoduchá úvaha: jestliže tito lidé mluvili podobný‑
mi jazyky, museli tedy žít v minulosti na stejném místě. Castrén 
potom označil Altaj jako společnou kolébku uralských a ugro‑
fi nských jazyků. Pak ovšem musel dojít ve svých úvahách až do 
konce: přimísil do stejné jazykové rodiny i etnika, která hovořila 
turkickými či mongolskými jazyky. A jak to v takových případech 
velkých teorií bývá, sto padesát let poté se zjistilo, že jsou ne‑
pravdivé. 

Jak jsme si již řekli: ve Velké stepi se dva tisíce let motala se 
svými stády spousta různých národů. Proto je velice pravděpo‑
dobné, že si sousedé z cizích jazyků brali různé výpůjčky. Stejně 
jako to dnes děláme i my. Jen s tím rozdílem, že my na to máme 
letadla a internet a oni znali pouze rychlost koňského cvalu. Ani 
Castrén ve své době nebyl o moc rychlejší, než mu dovolovala 
pouze koňská síla. Vždyť i náš Eskymo Welzl cestoval o padesát 
let později po Sibiři jen se svým koníkem a dvoukolákem.

Právě až teprve sklonek 19. století se svými etnografi ckými 
výzkumy v tehdejších koloniích přinesl kýženou interakci mezi 
domácími divochy a barbary na jedné straně a evropskou civili‑
zací na druhé. Proto si Kai Donner mohl v Cambridge pochvalo‑
vat, že se tam naučil metodiku, jak jednat tváří v tvář se svými 
Sibiřany. I když víme, že původně nebylo jeho touhou podobat se 
svému vrstevníkovi Malinowskému: ten, aby se něco od domo‑
rodců dozvěděl, tak se na Trobriandských ostrovech obnažoval 
stejně jako oni.

Iniciace osobnosti

Pro Kaie Donnera jako vědeckého adjunkta byl pobyt mezi 
Sibiřany krajní mezí adaptability. Ocitl se rovnýma nohama v ži‑
votním prostředí, o kterém předtím netušil, jak kruté může být. 
Díky tomu víme, že stejně jako v případě Malinowského musel 
i náš hrdina projít svým iniciačním procesem, aby pochopil o si‑
biřských Samojedech něco víc, než je jejich pouhá lingvistická 
příbuznost. Obzvláště když musel na Sibiři od sebe stále fi ltro‑
vat tři různá kulturní prostředí: jeden okruh představovali ruš‑
tí úředníci, kupci a popi, druhý staří sibiřští usedlíci „Sibirjaci“ 
a konečně třetí a populačně nejmenší skupinu – původní kulturu 
Samojedů. 

Přitom brzy rozpoznal, že ani jedna tato sibiřská popula‑
ce nemá příliš velký zájem s ním komunikovat, natož mu něco 
vysvětlovat. Viděl všude kolem sebe dosud nepoznanou bídu, 
všudypřítomnou špínu, vlekoucí se nemoci a rozšířený všelék na 
„arktickou úzkost“ – alkohol. K tomu ubíjející monotónní práce 
na samojedském slovníku s místním rodilým mluvčím. Těžko se 
lze podivovat, že v této stálé sociální izolaci rostla jeho únava 
a nechuť cokoliv dál podnikat. A k tomu ještě ta půlroční tma. 
Až po roce – v létě 1912 se mu udělalo lépe. Najednou bylo více 
světla a lepší fyzická pohoda.

Začal se vyhýbat, pokud to jen šlo, Rusům, protože už byl 
schopen se s domorodci domluvit sám jejich řečí a svým úspěš‑
ným „léčitelstvím“ si vydobyl také jejich důvěru. Konečně rovněž 
pochopil, že jazyk není mrtvý slovník, ale nástroj komunikace 
nejen mezi lidmi, ale i souznění lidí s jejich přírodním prostře‑

dím. Začal se zabývat šamanskými obřady, chápat jejich význam 
pro domorodou kulturu. K tomu mu jistě pomohlo, že ač lute‑
rán nebral si své křesťanství tolik k srdci. Ale jeho hlavní iniciací 
byl pro něho zimní „zájezd“, který podnikl na přelomu let 1912 
a 1913 společně se třemi samojedskými rodinami.

Tehdy do svého počínání vsadil svůj vlastní život: musel se 
svými novými přáteli sdílet vše, co oni podnikali, neboť bez je‑
jich pomoci by nepřežil ani několik dní života v divočině. Znalost 
samojedského jazyka, kterou získal od svého tlumočníka u něho 
doma, mu tady byla vlastně k ničemu. Mrtvý jazyk bez lidí, bez 
života, něco jako sanskrt nebo starořečtina. Ale každodenní 
únava, hlad, nemoci při zimním putování od Jeniseje k Obu mu 
objasnili nejtajnější podrobnosti samojedských rodin: jak se sta‑
rat o děti, jak reagovat v krizové situaci, co uvařit v té hrozné 
zimě k jídlu.

Samojedský testament

Jeho zážitky z cest po západní Sibiři, které o své pouti za 
Samojedy sepsal, působí nesmírně autenticky. Spíš má člověk 
dojem, že jde o deník etnografa, který působil na Sibiři v letech 
1911 až 1913. I když jeho úkolem bylo prostudovat samojedské 
jazyky, spíše se jeho sibiřský deník jeví jako svědectví o životní 
pouti za dosud nepoznanou pravdou. Pro nás jsou ovšem jeho zá‑
pisky z cest jednou z posledních možností nahlédnout do takřka 
dnes již zaniklého světa. Vpád Rusů, kozáků i trestanců způsobil, 
že sibiřské národy se staly ve své zemi absolutní minoritou. Dnes 
tam, kde on působil, žije nanejvýš jedno procento původních si‑
biřských obyvatel v moři Evropanů.

Přesně o rok později v červnu 1914, kdy se Kai Donner vrátil 
ze své první cesty na Sibiř, se tam vydal znovu. Chtěl se dostat po 
proudu Jeniseje až k Severnímu ledovému oceánu, aby se blíže 
seznámil s jenisejskými Samojedy. Ale to už se brzy Velká válka 
pověsila na krk Evropanů a náš badatel se musel na podzim vrátit 
zpátky. Svůj etnografi cký cestopis o obou sibiřských výpravách 
stačil ještě vydat v roce 1915 a to v autorské verzi fi nské a švéd‑
ské; švédská verze byla přeložena v roce 1926 do němčiny a ang‑
lického vydání se dožila v roce 1954 (z německé mutace).

Dnes je Donnerova badatelská činnost prakticky neznámá 
a jeho čtyři vědecké práce se míjí s větším zájmem. Ale i takový 
je vědecký svět. Jeho kniha o Samojedech je především skvělým 
vyprávěním popisujícím hroznou mizérii tehdejší Sibiře: je záro‑
veň pravdivá a autentická, založená na pečlivě vedeném deníku. 
A Donnerovo krédo? „Kdo poznal život v jeho nejprimitivnější 
podobě, ten na to nikdy nezapomene a jeho vzpomínky se po ná‑
vratu z divočiny změní v nádherné výjevy, které jej budou prová‑
zet navždy.“

Kai Donner (1888–1935)

Finský jazykovědec, etnolog a politik. 
Jeho knihu o pobytu na Sibiři 
připravuje k vydání nakladatelství 
Dauphin pod českým názvem 
„Na Sibiři mezi Samojedy“ v překladu 
Anežky Melounové Křístkové.
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Vstřebávání němčiny mi v dětství úspěšně 
jedna paní učitelka znechutila už po několika 
měsících tak, že jsem se k ní nikdy nevrátil. I bez 
její znalosti ale vím, že „wald“ znamená „les“. 
Asociace pro kapelu ze Šumavy by tak byla jasná. 
Jenomže Walden je zároveň i název knihy ame-
rického filozofa Henryho Davida Thoreaua, 
„jednoho z hlavních představitelů transcen-
dentalismu,“ jak praví wikipedie. Což je v tomto 
případě určitě směrodatnější. „V týhle krajině, 
a bylo to tak vždycky, tě potkaj věci psychede-
lický...“ zpívají ve skladbě Krajina, a o Šumavě 
jako géniu loci je taky většina jejich písní.

Zmiňovanou kapelu dal dohromady zpívají-
cí kytarista Martin Patras po své „emigraci“ ze 
středních Čech na jih. „Rozhodli jsme se spo-
lečně s mou budoucí ženou,“ vzpomíná s od-
stupem. „Na Šumavu jsme dlouho jezdili za 
kamarády, tak to byla jasná volba, navíc jsem 
velký obdivovatel Josefa Váchala a Karla Klos-
termanna.“ Asi nepřekvapí, že to nebylo úplně 
snadné: „Kapela se tu nezakládá lehce, je tu 
málo muzikantů a styl hudby, který jsem chtěl 
hrát tady téměř nikdo neposlouchá.“

Martin Patras chvíli vystupoval jako písnič-
kář (podobně jako ve stejných kruzích se po-
hybující Václav Havelka aka Selfbrush z kapely 
Please The Trees nebo Martin Dohnal aka Bone 
Machine z kapely Bugmen), a jeho sólová tvor-
ba z té doby je k nalezení na bandcampu. Ale 
především ještě předtím míval kapelu Naquei 
Manou. Na kterou spolehlivě narazíte ve chvíli, 
kdy se začnete zajímat o české ozvěny americ-
kých Sebadoh a Pavement (ale i Sonic Youth či 
Slint), tedy toho, co bývá spojováno se stylovým 
řazením k lo-fi. Jejich singl Alzheimer z roku 
1998 byl mimochodem jedním z prvních titu-

lů, které vyšly na značce Silver Rocket, u které 
pak Naquei Manou vydali ještě i své jediné al-
bum. „S Naquei jsme chtěli hrát tvrdý noise po 
vzoru kapel od Amphetamine Reptile Records, 
ale když jsme začali psát své písně, lezlo z toho 
něco melodičtějšího a rozskřípanějšího, až po 
jednom koncertě Adam Nenadál prohlásil, že 
jsme typická lo-fi kapela. Tak jsme to vzali za 
své. Překvapuje mě, že stále potkávám mno-
hem mladší lidi, kteří označují Naquei Manou 
za svou zásadní kapelu, to potěší. Asi jsme byli 
takový vyvážení katalogu Silver Rocket.“

Walden se objevili už v roce 2010, a i po 
několika letech jde o seskupení, které patří 
k velmi nenápadným a nikam se nederoucím. 
Nejspíš i kvůli tomu, že už jejich členům dávno 
není dvacet. Ani personální proměny nebyly ni-
jak dramatické: „Kapelu jsme zakládali s kama-
rádem Jardou Debřičkou, taky přistěhovalcem, 
který hrával po revoluci s kapelou Meadow. 
Objevili jsme bubeníka-farmáře Honzu Kofro-
ně se zkušeností z místních undergroundových 
kapel a hlavně se zkušebnou. Asi za dva roky 
jsme přizvali mladého kytaristu Libora Staňka, 
který v té době hrál se svojí kapelou Tvar bez 
formy (a dnes je paralelně k nalezení i v psy-
chedelických Sýček – pozn. aut.). Když pak Jar-
da odešel a my byli bez basáka, potkal jsem se 
s Frantou Ďurišem, kytaristou ze strakonické 
undergroundové scény, dohodli jsme se na tom, 
že si navzájem budem hrát na basu v kapelách. 
Já hraju v jeho Wessele, on basuje ve Walden.“ 
Debutová nahrávka Mimo stezku (titulní sklad-
ba zhudebňuje text básníka Garyho Snydera) 
vyšla v roce 2015 pod hlavičkou českobudě-
jovických NAAB čili Noise Assault Agency 
Budweiss. I mezi jejich produkcí patří spíš ke 
klidnějším a poetičtějším titulům. Texty ob-
čas balancují na hraně (záměrné?) naivity, 
zamyšlené a neatakující melodie pak jako by 
zaváděly do atmosféry lesa, rašelinišť a dál 
od civilizace. Album nakonec zůstalo u for-

mátu magnetofonové kazety, jejíž návrat 
jako relevantního média ještě tehdy nebyl 
tak výrazně patrný jako dnes. V klipu ke zmí-
něné skladbě Krajina se pak objevuje nejen 
legrační žánrová nálepka „mechový punk“, 
ale i herecká účast legendárního J. J. Neduhy. 
Sami Walden mají o svém místě v rámci do-
mácí scény celkem jasno: „Tak asi nejsme vy-
loženě kapela pro teenagery, ale třeba s klu-
kama z NAABů, kteří jsou o 10-15 let mladší, 
si rozumíme dobře... Hrajem hlavně na lokál-
ních undergroundových akcích, občas Praha 
nebo nějaký fesťák...“ A skromnost ohledně 
koncertování prozrazuje i odpověď na otáz-
ku, která svá vystoupení zpětně považují 
za důležitá či zlomová: „Nejvíc si vážíme tří 
ročníků Koncertu pro šumavskou divočinu. 
Bylo to třikrát na různých místech a pokaždý 
se to povedlo. A úžasný bylo i vystoupení ve 
světnici u volarských pábitelů bratrů Klišíků.“ 
Letos s koncem zimy Walden – opět u NAAB, 
a opět na kazetě i jako digitální download – 
vypustili druhé album, nazvané krátce Šum. 
Oproti debutu je živelnější, jako by k dřívěj-
ším vlivům přibyly ještě vzpomínky na mládí 
s kapelami ze Seattlu. „Nahrávky jsou pro nás 
stejně důležitý jako živý hraní. Dáváme si zále-
žet na tom, aby zněly autenticky, a přenesla se 
do nich energie z hraní. Podstatné je výtvarné 
řešení obalu, v tom se taky odráží filozofie ka-
pely. Zatím jsme obě kazety vydali s ručně ma-
lovaným obalem, a sbíráme odvahu na vinyl.“ 
Z toho všeho plyne, že Walden a jejich hudba 
jsou ideální spíš pro hledače vyrovnanosti, 
a i jiných než jen trendových podnětů. Ale po-
kud někdo sám pro sebe mapuje nejen jihočes-
kou scénu, určitě by je neměl přehlédnout. „Asi 
nás to prostě baví,“ směje se jejich frontman při 
dotazu, co ho ve věku, kdy jiní už dávají před-
nost rodině a lenosti ještě provokuje ke vstupu 
na pódium a před mikrofon. „Ale není to jen 
o tom. Pro mě je hudba způsobem sebevyjád-
ření a svobodné tvorby, a když to ještě někoho 
zajímá, tím lépe. Chceme hrát na pěkných mís-
tech a potkávat dobrý lidi,“ nastiňuje budouc-
nost kapely.

Antonín Kocábek

Walden
z přízemí
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Walter Robotka je ústřední postavou rakous-
ké industriální scény. Neúnavný promotér, 
hudebník (podílel se na projektech � e Altai 
Chamber Orchestra, Sandy & Boris a Statik), 
pořadatel koncertů a DJ. Nejvíce se ale do hu-
dební historie zapisuje jako vydavatel. Jím 
vedené labely Syntactic a Klanggalerie se za-
obírají souběžně o industriální, avantgardní, 
elektronické i rockové projekty. V letošním 
roce Walter slaví čtvrtstoletí vydávání muzi-
ky. A protože v poslední době se stará i o čes-
ký projekt Tábor radosti, je čas sednout na 
vlak a vyrazit do Vídně.

Na začátek mi prosím vysvětli, jak je to 
s těmi 25 lety fungování. To myslíš labelu 
Syntactic a Klanggalerie dohromady?
Ano, budu slavit fungování obou těchto labe-
lů dohromady. Syntactic vydavatelství začalo 
fungovat v roce 1993 a v roce 1997 se změni-
lo v Klanggalerie. Obě vydavatelství souběžně 
fungovala jen krátkou chvíli. A protože jsem 
stál za oběma labely, beru je jako jednu entitu.
Jaký byl rozdíl mezi Syntactic a Klanggale-
rie? Stály za nimi jiné koncepty? Proč mu-
sel Syntactic skončit?
Jméno jsem změnil, když se koncept vydávání 
proměnil. Syntactic vydával převážně sedmipal-
cové singly ve speciálních obalech a ve velmi li-
mitovaných edicích. Po několika letech jsem měl 
pocit, že se tento koncept vyčerpal a já se chtěl 
posunout dále. Hodlal jsem změnit dosavadního 
koníčka v mé regulérní zaměstnání. V současné 
době vydávám dvě až tři alba měsíčně, takže 
jsem činností vydavatelství věru zaneprázdněn.
Jak se podařilo, že od začátku s tebou 
spolupracovaly takové hvězdy, jako jsou 
Rapoon, Asmus Tietchens nebo Merzbow?
Mnoho hudebníků je mými přáteli už od po-
čátku fungování labelu. S Robinem Storeym 
z Rapoon jsme v úzkém kontaktu od roku 

1991. Podobně dlouho se znám i s Asmusem 
Tietchensem. Musím přiznat, že na začátku se 
hodně hudebníků chytilo myšlenky limitova-
ných singlů a původně jednorázová spolupráce 
se pak přelila do dlouhodobé kooperace.
V rozhovoru pro portál Gothic.at jsi pro-
hlásil: „Vinyl se pro mne stal cizím formá-
tem.“ Jak jsi to myslel?
CD formát má prostě oproti vinylu mnoho vý-
hod. Po poslechu poloviny alba nemusíte otáčet 
nosič na druhou stranu. Nová hudba je většinou 
nahrávána digitálně, takže digitální přehrávání 
dává smysl. Kvalita digitálního záznamu na cé-
déčku je mnohem lepší. Za tím si stojím, i když 
vím, že si to řada lidí nemyslí. A navíc, nikdy 
jsem nenalezl ve vinylovém praskání tu roman-
tiku, kterou v ní řada posluchačů nachází. Pro 
mne je tento formát dnes pouze sentimentál-
ním retro fetišem.
Vedle Klanggalerie ještě vedeš obchod 
Mord+Musik shop. Jak to jde dohromady 
s vydáváním? 
Je to má druhá práce. Můj obchod je velmi malý 
a hlavně, soustředím se na prodej knih a hudby, 
která se mi líbí. Obvykle rozděluji svůj den na 
dvě poloviny. První polovinu se věnuji labelu, 
odpoledne jsem pak k dispozici v obchodě. Ten 
je velmi společenským místem, kdy se zde se-
tkávám s fanoušky dobré literatury a vytříbené-
ho hudebního vkusu.
Vídeň je stále křižovatkou zvukové avant-
gardy. Jak moc tato skutečnost ovlivnila 
fungování labelu?
Abych byl upřímný, moc ne. Pracuji s výrazně 
mezinárodní soupiskou umělců. Přicházím do 
kontaktu s lidmi doslova z celého světa. Ruku 
na srdce, tento sociální aspekt si užívám možná 
ještě víc než ten umělecký.
Stále platí, že největší zájem o muziku 
Klanggalerie je z Japonska zatímco „doma 
nejsi prorokem“?

Stále registruji minimální zájem ze strany ra-
kouských médií. Co se týče Japonska, to se pro 
nás stalo aktuálně menším odbytištěm. Nevím 
proč, ale od tragédie ve Fukushimě se množství 
kusů, které do Japonska prodáváme, drasticky 
snížilo. Naším hlavním trhem jsou nyní USA, 
Evropa a Velká Británie.
Vydáváš spoustu zapomenutých alb avant-
gardní historie. Podle jakého klíče je vybí-
ráš?
Jde čistě o můj osobní výběr. Nikdy bych ne-
vydal v reedici album, za kterým by byl pouze 
fi nanční kalkul. Dokonce několikrát už jsem 
vydal v reedici nahrávku, u které bylo jisté, že 
o ni bude minimální zájem. Ale prostě jsem se 
neovládl a šel do toho, protože jsem jí chtěl mít 
ve svém katalogu. Zatím vždy to vyjde tak, že 
lépe prodávané položky zaplatí ztrátu těch pro-
dělečných.
Co tě naopak potěšilo v souvislosti v novou 
muzikou? 
Abych byl upřímný, moc toho není. Mám po-
cit, že hodně nové hudby je vlastně čisté retro. 
Mám tím na mysli třeba většinu současné mini-
mal synth scény. Je dobře, že je mladí mají rádi. 
Mně, pamětníkovi, ale často připomene dalších 
pět kapel z minulosti. V tom případě raději po-
slouchám originály. Naštěstí mnoho lidí z mé 
generace stále dělá skvělou hudbu, takže řada 
nové hudby, kterou poslouchám, jsou čerstvé 
nahrávky mých oblíbených umělců. Jak bych to 
řekl, chybí mi u mladých touha vytvářet nové 
zvuky, znít unikátně.
Na jakou nahrávku z katalogu svých labe-
lů (dohromady to dělá okolo 330 titulů) jsi 
speciálně hrdý a proč?
V podstatě se mi líbí každá věc, kterou jsem 
vydal. U mých dlouholetých hrdinů se k tomu 
navíc přidává hrdost, že mohu s těmito hudeb-
níky spolupracovat. Dobrým příkladem je Fred 
Frith. Podle mě se jedná o jednoho z nejtalento-

vanějších muzikantů na hudební scéně a já jsem 
nesmírně rád, že s ním spolupracuji. Th e Resi-
dents a Hardy Fox jsou dalším takovým příkla-
dem. Mám od Th e Residents všechny nahrávky, 
a přesto mne vždy novým materiálem ohromí. 
Navíc jsme se stali velmi blízkými přáteli.
Nedávno jsi začal spolupracovat s českou 
dvojicí Tábor radosti. Jak jste se dali do-
hromady?
Před lety jsem se byl podívat na akci Hradby 
samoty. Tábor radosti tehdy hráli velmi pozdě, 
okolo druhé ráno. Seděl jsem s přáteli venku, 
byli jsme velmi unaveni, připraveni jít domů. 
Když tu jsem zaslechl hudbu, která procházela 
hradbami. Docela mne zaujala, a tak jsem se šel 
podívat dovnitř. To, co jsem viděl, mě naprosto 
překvapilo. Uchvátila mne prezentovaná hudba 
i živá prezentace dvojice. Ihned mne napadlo, 
že bych s touto kapelou chtěl v budoucnu pra-
covat. Od té doby jsme v kontaktu, vydal jsem 
jejich nejnovější desku a první dvě alba v reedi-
ci. Jsou to bezvadní lidé a já jsem rád, že jsou 
součástí Klanggalerie rodiny.
Jak moc se změnilo prostředí, ve kterém 
ses jako vydavatel pohyboval v 90. letech 
od toho, ve kterém funguješ dnes?
Výrazně. Objem prodeje nosičů řádově klesl. Ka-
pela, která v osmdesátých letech prodávala 5000 
kusů, nyní prodává 500 kusů svých desek. Řada 
vydavatelství tuhle změnu nepřežila. DIY etika 
vládne hudební scéně, stejně tak digitální pro-
deje. Lidé natáčí hudbu ve svých ložnicích a zpří-
stupňují ji online. Na jedné straně je to skvělá 
příležitost ke slyšení hromady kreativních lidí, 
na té druhé je trh zaplaven hromadou hudby, ve 
které je velmi obtížné se v této mase zorientovat. 
Internet je zaplaven hudbou výrazně rozdílné 
kvality. Vybrat, co je dobré a co ne, to je dnešní 
úkol pro dobré labely. Být upřímný k umělcům, 
být sítem, co stojí za vydání a co ne.
V letošním roce plánuješ připomenout 
oslavu čtvrtstoletí fungování dvoudenní 
slavností v klubu Replugged. Co vše se na 
něm odehraje?
Klang 25 bude oslavou narozenin labelu, ale 
také unikátní možností setkání pro hudebníky 
a kapely. Vystoupí zde řada projektů, které té-
měř nevystupují: Renaldo & Th e Loaf (zahrají 
první koncert po 38 letech), Ron Wright z Hula, 
Simon Crab z Bourbonese Qualk nebo Zahgu-
rim (vídeňský koncert bude první od 80. let). 
Pak zde zahrají Tábor Radosti, Th ighpaulsandra 
(spolupracovník Coil), Zea (odštěpek postpun-
kových Ex), Rapoon (také oslaví 25 let fungo-
vání), Non Toxique Lost (z berlínského hnutí 
Geniale Dilletanten) a celý dvoudenní festival 
uzavře manchesterská postpunková legenda 
Eric Random.
Jaké máš plány do budoucnosti?
Dál vydávat dobrou hudbu. Mám ve vydavatel-
ském plánu už řadu připravených titulů. Něko-
lik od u nás zavedených skupin, ale v seznamu 
vidím i nějaké nováčky. Například album Carly 
Kihlstedtové, výjimečné muzikantky z impro/
jazzové scény nebo album mé osobně nejoblíbe-
nější kapely všech dob, Biota.

Pavel Zelinka

mejdan s labely hudební recenze

TUGRIKI

Supraphon, 2018, 39:34

Spojení Doroty Barové s muzikanty ze 
slovenských rockových kapel Korben Dallas 
a Chiki Liki Tu-a do jedné skupiny by ještě 
před pár měsíci nikdo nečekal. A i kdyby 
někdo tuhle nepravděpodobnou spoluprá-
ci věštil z kávové sedliny nebo letu husí na 
stranu východní, asi bychom mu nevěřili, že 
se různé živly smísí harmonicky a umělec-
ky přínosně. Ne, že by Dorka neměla také 
alternativně-rockerskou minulost. Navíc její 
skladatelský vklad (napsala většinu hudby) 
se melodikou, citlivostí a náladou vlastně 
tolik neliší od jejích ostatních (spolu)autor-
ských projektů. O nezaměnitelném hlasu 
nemluvě, byť se logicky odlišuje styl inter-
pretace a aranžmá. A pochopitelně nejde 
o žádný těžkotonážní bigbít, ale spíše o de-
centní „křehký rock“. Ovšem i tak, neznat 
výsledek, představil bych si spíše srážku 
příslovečné tiché vody, podemílající břeh 
s požárem.

Asi nejpříjemnější překvapení předsta-
vuje, jak výborně se Dorce trefi l do uvěřitel-
ného názoru autor většiny textů Lukáš Fila: 
„Zní to tak krásně, když na to vzpomínáš… 
Všechno je fajn, šeptáš mi dokola/a já pořád 
nevím, že jsem tam byla…“ (Všechno je fajn) 
„Jaro. Světlo. Vůně. Koho? Mlčím. Už ti sví-
tá. Bloudíš. Hádáš. Zas a zas. Najednou tě 
to děsí. Takhle jsem si to vůbec nepředsta-
vovala…“ (Sama) „Kdypak se postará někdo 
i o mě… Obalenou v kožešinách, ať táhne 
mě pár koní/tak jako já všechno táhnu, když 
mě každý honí/přinuť mě říct ti, co všechno 

si přeji…“ (Ptej se). Nemluvě o nahořklé iro-
nii písně V kuchyni. Kde se v chlapovi vezme 
tak důvěryhodně vstřebaný pocit ženských 
krizí středního věku? Dokonalá empatie? 
Odposlechnuto od života? Samostatnou ka-
pitolu tvoří texty ve slovenštině jako Kríza 
či Už päť rokov (Arktida v mrazáku/púšť vo 
vlnených svetroch/celý svet pod zámkom/
na pár štvorcových metroch), které Dorce 
sednou stejně dobře jako napůl rodná pol-
ština.

Vzhledem ke krátké době vzniku reper-
toáru alba překvapuje i aranžmá. Textury 
působí promyšleně a „vyhraně“, jako kdyby 
kapela dlouze optimalizovala ve zkušebně 
a ověřovala postupným koncertním vybrušo-
váním, kde fi ligránsky zdobit, kdy přímočaře 
přitlačit a kdy naopak vynechat nabízející se 
nástrojovou linku, vytvořit prostor odmlkou. 
Jak vůbec spojit cello s kytarovým triem. Ne-
stává se často, aby tak „promyšlená“ struktu-
ra, v naprosté většině prostá nabízejících se 
aranžérských klišé, vznikla impulsivně, na 
první dobrou. A pokud Tugriki nabídnou jed-
noduchý, přímočarý, zpěvný refrén (Sama), 
tak k dobru věci.

Přiznám se, že samotní Korben Dallas mě 
nikdy nechytli, ani z nahrávek, ani naživo 
třeba v rámci Colours (byť nic proti). Z alba 
Tugriki je ovšem jasně znát, že jde o vníma-
vé a tvůrčí hudebníky i spoluautory. Jestli 
v dnešní době něco dokládá „věčné bratrství 
Čechů a Slováků“, nebo minimálně muzikant-
ské sesterství jedné mimořádně talentované 
bytosti ze Slezska a slovenských rockerů, pak 
je to táto federálna platňa.

Tomáš S. Polívka
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ANDRZEJ SERAFIN 
Vibes 
Róża, 2018, 61:50

V roce 2013 mě jako jednoho z porotců sou-
těže Blues Aperitiv v Šumperku nadchla svou 
profesionalitou a rozkročením mezi žánry pol-
ská skupina Los Agentos. Od té doby sleduji 
její aktivity (například album nápaditých co-
ververzí Tom Waits Project) i vedlejší projekty 
jejích členů. Jedním z nich je vibrafonista a hráč 
na perkuse Andrzej Serafin, který po jazzovém 
albu L. S. D. (2009) a po elektronické syntezá-
torové nahrávce Layers (2012) nyní vydal no-
vinku Vibes. Navzdory názvu to zdaleka není 
jednotvárná nahrávka se sólovým jazzovým 
vibrafonem. 

Naopak, Serafin na albu krouží mezi svými 
oblíbenými žánry. Vedle vibrafonu hraje na 
klávesové nástroje, na perkuse a bicí a výjimeč-
ně předává roli frontmana hostům. V Blues od 
kuchni zpívá kolegyně z Los Agentos Bożena 
Mazur, v dalším blues The Dream se role lídra 
zhostil zkušený Bartosz Przytuła (u nás známý 
například z kapely Gruff!) a baladu Pijany blues 
složil a odehrál kytarista Staszek Grela, další 
z členů Los Agentos. Ostatně i zbývající dva 
„agenti“, saxofonista Wojtek Kołek a hráč na 
harmoniku Robert Lenert, figurují na seznamu 
hostů. 

Vibrafon v tradiční písňové roli se objeví na-
příklad ve skladbě After Midnight (hned jsem si 
vzpomněl na Jana Spáleného). Jinde se před-
stavuje v rámci košatějších aranží (The Dream) 
nebo jako nástroj důležitý pouze v určité fázi 
rozvíjející se skladby (Niska góra). Nejde však 
jen o vibrafon jako barvu. Pro Serafina jsou 
obecně samozřejmostí hraniční plochy mezi 
jazzem a blues s využitím melodických bicích 
nástrojů, což dokládá například ve skladbě 727 
eco. Dál, až někam do frisellovského vesmíru, se 
vydává Grela ve zmíněné Pijany blues a asi nej-
větším úletem jinam je výlet do 80. let v retro 
elektro skladbě Level 6. 

Vibes je album pestré, možná až příliš roz-
kročené mezi žánry, které vedle autorského ma-
teriálu obsahuje například úpravu Coltraneova 
Trane’s Blues. A právě v něm a obecně v blueso-
vých skladbách je jeho největší síla. 

Milan Tesař (Radio Proglas)  

JIŘÍ ŠIMEK
Electric Madness
Amplion Records, 2018, 36:46

Kytarista Jiří Šimek patří k hráčům sympa-
ticky nadžánrovým. Nejvíce ho zná jazzová ko-
munita. Hrával či hraje s NUO, Kontrabandem 
Milana Svobody, Limbo, Bucinatores, Mocca 
Malacco, Jakubem Doležalem a samozřejmě 
Muff. V ansámblech házených do jazzové ška-
tulky přitom vystupuje tak trochu „nejazzově“ 
(no, co znamená „nejazzově“, trochu nonsens, 
ale určitě mě chápete), což je míněno jako po-
klona neochotě klouzat do klišé. Naopak, v ta-
nečně-popových Soil se i díky němu počítalo 
s „jazzovými“ barvami. A když se na kytaristově 
webu dočteme, že alternuje v Hudbě Praha, ne-
budí to údiv.

Podobně pestře působí i Šimkův sólový de-
but, byť jazzové či spíš fusion cítění je tu grun-
tem. Úvodní skladbičku Cluster Headache nene-
chá autor prostince a „přirozeně“ swingovat, ale 
s chutí ji rytmicky roztrhá, prošpikuje riffovou 
jazzrockovou estetikou a párkrát přesměruje 
tam i zpět. Přímočaře odsýpá shuffle Play Coun-
try, ale ten zase dostane pár oživujících kopan-
ců ostrého kytarového soundu a (nasamplova-
ných?) promluv. Titulní Electric Madness čerpá 
z funku, ale jednotnou fazónu také (bohudík) 
neudrží. Jindy dojde na smooth jazz s rytmic-
kou smyčkou (s) i na blues… A jak napovídá 
název i obal alba, pololubovku byste v rukách 
kytaristy hledali marně, dominují efektované 
masivní nástroje.

Repertoár vytvořil Jiří Šimek se svým triem, 
fungujícím od roku 2009, ve kterém hraje ryt-
mika Vertiga (Rasťo Uhrík a Dano Šoltis) a al-
ternuje např. basista Jan Jakubec. Všechny tři 
na desce slyšíme, sound navíc obohacuje Mar-
tin Brunner jr. Ten zde také dokazuje, že na roz-
díl od vlastních akustických alb výborně ovládá 
i elektrické nástroje, s důrazem na klasiku syn-
tezátorového pravěku Moog a elektrické piano 
Wurlitzer. O sólovém albu se Šimek zmiňoval 
už v rozhovoru z roku 2014, rozhodně ho tedy 
nelze považovat za „nedonošené“. A i když se 
záměrně pohybuje ve výběhu „každý pes, jiná 
ves“, všestrannost autora ukazuje dokonale 
a hlavě: baví.

Tomáš S. Polívka

NORTHAUNT
Istid III
Glacial Movements, 2018, 44:32

Opět na nás ledově zafičí, jak už to bývá zvy-
kem na Glacial Movements, tentokrát se ovšem 
ocitneme v Norsku, kde Northaunt (= Hærleif 
Langås) z field recordings , prozvučení a am-
bientního rozpoložení vytvořil album Istid III 
přesně v těch rozměrech, jak to labelu (pří)
sluší. Jestliže je CD označeno III, znamená to, 
že existují I + II, ale na tom zas tolik nezáleží, 
to vzdálenostní vstupování, roztříštěné nasou-
vání a záhromné či rozšumňované zprekérňo-
vání , které nás tu čeká, existuje samo o sobě 
– v jakési místní i časové vývěvě, potemněle 
znostalgizované, odemykavě rozléhavé, boři-
vě rozlamované do zvukových ker a zaplňo-
vané tušením katastrofy. Těch pět hudebních 
zálomků je naplněno ledotvornou mýtivostí, 
rozpohybovávanou s plynoucí nehybností, kte-
rá je děsivá a vystupňovávaná i ve své neměn-
nosti. Vše se tu děje v jednom náhalném toku, 
rozlamivě proškeřovaném a šinoucím se vstříc 
– čemu? Kalamitě? Tento tok (bez)nadějnosti 
je ustavičně (roz)vratný, jde o nával rozpínavé 
stejnosti, bezvýbušného zaždímávání, stoja-
tého ve své krouživosti – s oznamovacím hla-
sem, který jako by podával diagnózu neřešení. 
Rozvíravost, rozhalivost nebo rozjasnivost je tu 
výtočně zesilovaná, prozvonivě naléhající, po-
zahaleně doviřovaná, většinou setrvávající ně-
kde ve vzdalovaném ztracenu, matným obalem 
mystické stratégie se rozsvětlení prodírá pouze 
mrákotně a vzdalovaně. Protiklad nesrážlivého 
proklubávání a pajánového rozvolňování může 
a nemusí mít východisko, dokonce se obávám, 
že přes závěrečnou kvazi-nadějnost je výsledni-
cí spíše skázonostní temno a poslední sbohem. 
Zdánlivá nápovědnost je tudíž neřešivá, celek 
vyznívá rmutně. Záleží na nás, co z těchto ná-
povědí přijmeme, v jakém pořadí a zda s iluzí 
či desiluzí. Co přejdeme, co odemkneme. Ale 
to už při poslechu repertoáru italských Glacial 
Movements tak bývá a musíme si sami rozhod-
nout, co převažuje: zda varování s možností vý-
chodisek nebo zamknutí jakékoli perspektivy. 
Každopádně je dobře, že desky tohoto druhu 
vyvolávají emoce.

Z. K. Slabý
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POLIÇA and s t a r g a z e
Music For The Long Emergency 
Transgressive/PIAS, 2018, 38:05

Za vše může Minneapolis a zdejší The Saint 
Paul Chamber Orchestra, který rozjel v domov-
ském městě Liquid Music, nepravidelnou řadu 
koncertů, často lákající ke spolupráci umělce roz-
dílných hudebních světů. Před dvěma roky tak 
došlo k zajímavému spojení popového kvarteta 
Poliça (též z Minneapolis) a vážnohudebního 
tělesa Stargaze z německého Berlína. Výchozím 
bodem byla práce na ikonické skladbě minima-
lismu Hudba pro kousky dřeva Stevea Reicha. Ta 
vyšla samostatně v minulém roce. Na základě ná-
sledného porozumění začali Američané s Němci 
společně psát novou autorskou muziku. Ta byla 
nejprve předvedena naživo ve Fitzgeraldově di-
vadle před vyprodaným hledištěm, aby po roce 
a půl spolupráce získala i studiový otisk. Na po-
pové pole se klasický orchestr dostane nejčastěji 
jako prostředek úhybného manévru umělce, kte-
rý hluché místo kariéry natahuje „symfonickými 
variantami“ vlastní tvorby. To ale není případ 
Poliça. Ta sice přinesla do společné ošatky ná-
padů pár prostších skladeb (Fake Like, Marrow 
nebo Agree), základnu má spolupráce v mate-
riálu, který smyčcové postupy přímo poměřuje 
s elektronikou a popem. Hybrid v podobě rov-
ného souboje v Speaking Of Ghosts naznačuje, 
že se z popového prostředí můžeme posunout 
do nových prostor bez toho, abychom se utápěli 
v cukernatých klišé a na druhou stranu, abychom 
se zapletli v komplikovaných novotvarech, které 
nedávno vystavěli Björk, Planningtorock nebo 
These New Puritans. Vrcholem desky je pak závě-
rečná dvojice plus mínus desetiminutovek, která 
tuto symbiózu rozvádí na rozsáhlých plochách. 
Je radost registrovat, jak spolu tyto rozdílné 
entity vzájemně komunikují. Navíc Poliça a Star-
gaze k tomu dodávají i myšlenkový přesah ob-
čanského odporu proti současnému politickému 
diskurzu ve Spojených státech („odolávám tomu, 
co nás omezuje“). Stejně jako v hudbě, nenásilně, 
přirozeně. Jedinou výjimkou je agresivní Cursed, 
kde neředěnou agresivitu předává posluchačům 
hostující raper Alexei Casselle alias Crescent 
Moon. Tento příspěvek mi po opakovaném po-
slechu v jinak výborné skládance nedává smysl. 

Pavel Zelinka

THE RESIDENTS
Fingerprince – pREServed Edition
New Ralph, 2018, 53:24 + 59:54

V sérii rozšířených reedic The Residents 
došlo na titul Fingerprince (1977), zamýšlený 
původně coby historicky první třístranné LP 
(tedy nikoli dvojLP s jednou prázdnou stra-
nou). Stopa navíc by vězela ve druhé, paralel-
ní drážce jedné ze stran vinylu. O přehraném 
materiálu měla rozhodnout náhoda, do které 
z drážek jehla gramofonu zapadne. Residenti 
od konceptu upustili jednak kvůli finanční ná-
ročnosti, jednak díky zjištění, že už by nebyli 
první: „Ten nápad ukradli Monty Pythoni!“ 
a nesejde na tom, že ho „ukradli“ o pár let dříve, 
na desce skečů Matching Tie And Handkerchief 
(1973). Ono osočení z plagiátu napříč časem 
patří k poetice skupiny. Nahrávky plánované 
pro alternativní drážku navíc nezapadly, vyšly 
na EP Babyfingers (1979).

Čím je ovšem interesantní pREServed Edition, 
když už předchozí vydání na CD obsahovala 
kompletní obsah všech tří zamýšlených stran? 
Kromě zase nového, čistšího a dynamičtějšího 
remasteru a trochu jiného řazení tracků (LP a EP 
po sobě, ne „vnoření“ EP do dramaturgie alba) 
„do takové koncepce, v jaké The Residents vždy 
chtěli dílo prezentovat“? Stejně jako reedice 
Meet The Residents či The Third Reich’n’Roll, pře-
devším druhým diskem archivních materiálů.

Nejsem velkým příznivcem podobných po-
hledů do kuchyně. Výškrabky ze studiového 
archivu často přinesou jen odpad, který měl 
zůstat tam, kam ho muzikanti zahodili. Jenže 
tyhle odřezky bez zajímavosti nejsou. Navíc 
fanda The Residents zákonitě bude hračička 
a milovník pitoreskností. Především by byla 
škoda neslyšet prvně publikovanou čtrnácti-
minutovou koláž Leapmus, uvedenou parodicky 
„vážným“ klavírním motivem. K tomu přidejme 
plejádu vtipných krátkých sekvencí, které by 
obstály i na řadovkách, a pár koncertních rarit. 
Třeba z vystoupení v Tromsø z roku 1986, kdy 
vybavení kapely ještě cestovalo do Evropy a The 
Residents v Norsku improvizovali na vypůjčené 
nástroje. Pohled na Fingerprince zpod střihač-
ského stolu zkrátka nabízí zábavnou hromádku 
odstřižků k probírání.

Tomáš S. Polívka

AH YOUNG HONG
A Breath Upwards
Innova Records, 2018, 50:58

Baltimorská sopranistka Ah Young Hong pro-
slula svým ztvárněním různých předloh od Ba-
cha po Kurtága. Album A Breath Upwards zřejmě 
záměrně ukazuje dvě její tváře: v Philomel sklada-
tele Miltona Babbitta (1916–2011) na fragmen-
tární text básníka Johna Hollandera (o znásil-
nění hrdinky příběhu a její proměně ve slavíka) 
a v A Breath Upwards Michaela Hersche (1971), 
prolínající pasáže z Danta Alighieriho (Božská 
komedie) s rezonancemi Cantos od Ezry Pounda. 
Zatímco ve Philomel jde o hudební prohlédání, 
plné dějovosti a hlasových eskapád s rozrúzněně 
dramatizující vypravěčskou líčivostí, zdvojenou 
vedle „živého“ hlasu i nahraným vokálem a vyná-
sobenou pouze analogovým syntezátorem, dává 
Hersch ve svém hluboce emotivním díle vedle 
hlasového promeditování, plného disparátních 
výmyků, vzestupů a proláklin příležitost violist-
ce Mirandě Cuckson, klarinetistovi Glebu Kana-
sevichovi a hornistovi Jamiemu Herschovi, aby 
dotvářeli hlasové napětí záblesknými momenty 
zběsilostního vření i změtného střídání excitace 
a melancholie. Vždy znovu se tu nástrojový úder 
vymezuje proti vokálu, aby ho hudební (víc než)
doprovod dovýbušnil, znávalnil, aby jeho mžit-
kové našeptávání i prochvějné vzrušení nadná-
šel. Tam, kde první dílo bylo spíše napřeskáčkové 
než celistvé, spíše rozčepýřené, plné drobných 
a nenásilných zvratů, závislostí a souvislostí, pre-
zentovaných jakoby na vzdalující a přibližující se 
scéně, jeho oponent připomíná záhadňující ora-
torium, plné emocí, probíhající mezi pospěšnou 
řádivostí a prokonejšenou mimoděčností. Do-
konce si troufnu říci, že průchozí hlas, přestože 
si opodstatněně udržuje hlavní roli (včetně výš-
kových vzletů), by bez zábřednosti a výsvižnosti 
tria mohl připadat jako nahý. Ale to svědčí právě 
o věrojatnosti celé prozvláštněné prezentace 
včetně momentů, kdy hlas je odkrývající a hud-
ba zahalivá. Přitom nejde o žádné soupeření, 
i když si hudebníci zachovávají právo se v pravý 
čas zapříčit a zadohadovat. Že jsem věnoval víc 
místa titulní seanci o dvanácti (po)zastaveních? 
To pouze proto, že je výraznější. Ale jinak mě za-
ujala expresívnost celého alba.

Z. K. Slabý
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CREEP SHOW
Mr Dynamite
Bella Union/PIAS, 2018, 38:05

Je pravdou, že už před nějakou dobou se ne-
chal John Grant slyšet, že by rád více pronikl do 
elektronického hájemství. Málokdo tušil, že vý-
sledkem bude nová skupina, ve které se kromě 
něho objeví analogově elektronické trio Wran-
gler. I to má zajímavé složení. Tvoří ho totiž 
Stephen Mallinder, matador z Cabaret Voltaire, 
Phil Winter z těžko uchopitelných indie Tunng, 
a analogový všudybyl Ben Edwards alias Ben-
ge, který nedávno pomohl vzkřísit kariéru jiné 
elektronické legendě – Johnu Foxxovi, prvnímu 
zpěváku novoromantických Ultravox. Společně 
jako Creep Show předkládají dlouhohrající pr-
votinu, která reflektuje zásadní prvky všech 
členů kvarteta. „Creep Show je hydra,“ přiznává 
v promo materiálech Stephen Mallinder. „Je 
to šelma s několika hlavami a hlasy, takže ni-
kdy není zcela jisté, kdo co říká a dělá.“. Schi-
zofrenie? Zmatení jazyků? Ne tak docela. Celá 
čtveřice má totiž potřebu vyjít ostatním členům 
naproti. Takže vedle klasických Johnových sou-
lových vokálů zde najdeme i nečekané rapové 
hrátky či manipulace s vokodérem. Wrangler, 
kteří jsou jinak známi svou komplexní, ale mi-
nimalistickou tvorbou, oproti svým zvyklostem 
hned v několika skladbách absorbují více než 
silnou dávku popu s až gospelovým nádechem. 
Naprosto rozumím rozčarování části Granto-
vých fanoušků, kteří by ho nejradši viděli se-
bemrskačsky pokračovat v duchu prvních dvou 
sólových desek à la Father John Místy. Jenže 
už poslední sólovka Granta s výraznými prvky 
funku, diska a estetiky přelomu 70. a 80. let 
jasně naznačila, že tudy Grantovy kroky do bu-
doucna nemíří. Vedle popových chvil ale Creep 
Show nabízí i celou řadu experimentálnějších 
kousků, které mohou být brány jako souhrn 
vlivů Kraftwerk, Pet Shop Boys a Yellow Magic 
Orchestra. Z nahrávky sálá nadhled, často až ja-
mový feeling, žánrová neukotvenost i absence 
retro nostalgie, tak typická pro řadu analogově 
elektronických muzikantů současnosti. Jediné, 
co jinak povedené kolaboraci chybí je silnější 
singlová nahrávka, která by dokázala na výji-
mečnou spolupráci více upozornit.

Pavel Zelinka

OMAR SOSA & THE NDR BIG BAND
es:sensual
Otá Records, 2018, 69:08

Albem es:sensual navazuje kubánský pianis-
ta, vibrafonista a skladatel Omar Sosa na spo-
lupráci s hamburským NDR Big Bandem. Tedy 
na spolupráci koncertní i na mimořádně zda-
řilou desku Ceremony (2010). Také aranžér zů-
stal stejný, totiž velevážený brazilský skladatel 
a cellista James Morelenbaum (Antonio Carlos 
Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, zkrátka 
celé who is who v bossa nově a vůbec brazilské 
hudbě, plus třeba David Byrne nebo Mariza). 
O zbytečný skok do stejných (natož stojatých) 
vod ovšem nejde ani náhodou. Strhující na-
hrávka naznačuje, že by si stejná sestava klidně 
mohla střihnout i „trojku“ a zdaleka by nevysy-
pala všechny trumfy z rukávu. Omar Sosa sice 
proslul v menších sestavách, ovšem ve velkoka-
pelovém zvuku se nejen neztrácí, ale exceluje. 
I když zvolí subtilnější vibrafon nebo naopak 
usedne za elektrický nástroj.

Ale především tu vyniknou Sosovy sklada-
telské kvality, je z čeho vybírat. Předchozí pia-
nistova alba zjevně (slyšně) obsahují dostatek 
materiálu, který se pro orchestrální úpravy 
hodí. Nejen hodí, když například Cha Cha du 
Nord (původně z desky Free Roots, 1997) do-
stane mohutnější sound, vytane odlišná nála-
da, vzniká jiná kvalita. Pořád je to odlehčená, 
skočná latina, a přitom dotáhnutá k plnosti. 
NDR Big Band by také z těžkopádnosti nikdo 
neobviňoval, natož Morelenbauma. Aranžmá 
výrazně posune i Reposo s řadou elegantních 
sól (kontrabasista!), komplexní zvukomal-
bu i „rytmomalbu“ Angustiado, proměněnou 
na jakousi latin jazzovou mini-symfonii – ale 
vlastně bychom mohli vypíchnout všechny 
skladby.

Omar Sosa se letos poprvé představí také 
u nás, konkrétně na Colours Of Ostrava. V úpl-
ně jiném projektu, komorním a „světohudeb-
ním“, ve kterém mu dělá partnera senegalský 
hráč na koru Seckou Keita. A když porovnáme 
letošní album es:sensual (ovšem z materiálu 
pořízeného v roce 2016) a loňské Transparent 
Water s Keitou, nezbývá než znovu smeknout 
před onou přesvědčující všestranností.

Tomáš S. Polívka

STANISŁAW SŁOWIŃSKI SEXTET
Visions / Between Love and Death
Hevhetia, 2017, 47:30

Rok po vydání CD Landscapes Too Easy to 
Explain kvintetu polského houslisty a skla-
datele Stanisława Słowińského Hevhetia ne-
meškala a vydala další jeho album s názvem 
Visions / Between Love and Death. Tentokrát 
jde o sexteto, ve kterém se zcela součinně pre-
zentují Zbyszek Szwajdych s trubkou a kříd-
lovkou, Szymon Mika s kytarou, Kuba Płuźek 
u klavíru, Justyn Małodobry s kontrabasem 
a Dawid Fortuna u bicích; s nepříliš smělým 
vokálem hostuje Joanna Słowińska. Mezi lásku 
a smrt lze vtěsnat téměř všechno – vizionář-
sky i nevizionářsky, a tak také šestice skladeb 
a jedna improvizace na kompaktu vyznívá: od 
vehementního, vydůrazňovaně překotňují-
cího vstupu přes proměnlivou směs nálad od 
lamentování přes dohadovačné rozvažování 
či jaré rozradování po živočišnou skočnost 
a vyvěravou vzedmutost. Soubor sice počítá 
s vedoucí úlohou houslisty, který je nejen au-
torem skladeb, ale i aranží, to však nezname-
ná, že proti jeho melodizujícímu vygejšlování 
nepostaví ostatní hráz perfektních výkonů, 
neustále se sólově i souborně nabalujících se 
smečemi zadýchaných i povlovných prodůraz-
nění. Všichni tu hrají naplno, bez zábran, až 
živočišně, se spršnou dotíravostí, kterou někdy 
zklidňuje klavír a jindy zapřekypní křídlovka 
za dusání bicích, což promotá kytara nebo zvý-
luční basa. Słowińskému v tomto ustavičném 
rozbíhání a vyzývání nejde o překvapování, ný-
brž o realizování životních vizí, zážitků, sond, 
pojímaných z různých stran, sám je nenabaži-
vý, odkrývavý, občas ochomýtavý, občas orna-
mentalizující, ale většinou předestřené náměty 
uvážlivě zvažující. Ze skladebného rozpolože-
ní, ve kterém se spíše liší vnitřní záměnlivost 
nežli celková posloupnost, se nevymyká ani 
Inner Peace, tedy záležitost kolektivní, plná na-
množovaného holedbání, plynule vyrojované-
ho. Prostě vše probíhá tak, že jeden nástroj (si) 
obvykle vede (svou), ostatní ho s podpalnými 
bicími hned obklopí, příměsují a prostřídávají 
rytmus, náladu a barvitost. Jak se tedy do ta-
kového alba nezaposlouchat?

Z. K. Slabý

hudební recenze

PAOLO FRESU DEVIL QUARTET
Carpe Diem
Tŭk Music, 2018, 56:33

Sardinský trumpetista a křídlovkář Paolo 
Fresu volbou názvů svých seskupení rád mate. 
Z legrace kdysi pojmenoval jeden svůj projekt 
Angel Quartet (aktivní hlavně koncem tisícile-
tí), na který v polovině minulé dekády navázal 
Devil Quartet. Carpe Diem je tuším čtvrtou des-
kou pod čertovskou hlavičkou, ale opět neče-
kejme žádné „ďábelské vaření“. Fresu zůstává 
lyrický, něžný, baladický. Možná si s tím slův-
kem pohrál kvůli otřepaným příměrům svojí 
hry k „Princi temnot“ Milesi Davisovi. Nebo 
možná opravdu chtěl vystihnout mýty o povaze 
vemlouvavých, libých pekelných svodů. Muzice 
snadno podlehnete, protože něco takhle příjem-
ného a krásného přece musí být alespoň trochu 
hříšné. Ostatně do názvů dvou skladeb vetknuli 
hudebníci i dvě části latinského přísloví Carpe 
diem, (Užívej dne) a Quam minimum credula 
postero (A co nejméně věř v budoucnost). A po-
kračují dalšími verši o zrádné povaze „nepřejí-
cího času“ našeho bytí ze stejné Horatiovy ódy: 
Dum loquimur, fugerit invida aetas. Jinými slovy, 
žij naplno, „po nás potopa“. Další baladu věno-
valo kvarteto Rimbaudovi.

Doslova požitkářsky melodický titul je při-
tom kompletně autorský (přispěli všichni čle-
nové kvarteta), i když některé motivy působí 
tak chytlavě a důvěrně známě, jako kdyby šlo 
o časem prověřený standard. Namátkou sklad-
ba Lines, kterou napsal kontrabasista Paolino 
Dalla Porta (též člen současné sestavy legen-
dární kapely Oregon). Vyrovnaným sklada-
telským partnerem je ovšem trumpetistovi 
kytarista Bebo Ferra. A nejen skladatelským. 
Přestože se tu omezuje prakticky jen na polo-
hy zadumané a subtilní kytary akustické (byť 
jinak ho známe i s patřičně vyšťaveným pololu-
bovým Gibsonem ES335), nepřestává udivovat 
pestrostí barev i rytmů, byť kořenících hlavně 
v latině a středomoří. A v komunikaci s trub-
kou není „ten tišší“.

Žádné experimenty, vše se podřizuje líbi-
vosti. Staromilské až na půdu, cool až do sklíp-
ku, romantické k zbl…áznění. Jenže naprostá 
nádhera.

Tomáš S. Polívka

KUBATKO
Tomtor 
Beyond Belief, 2018, 55:50

Zatímco slovenský Autumnist vydal své 
možná nejméně taneční a nejvíc písňové al-
bum, u Jakuba Holovského aka Kubatka je to 
přesně naopak. „Na nové desce jsem se vrátil 
spíše k instrumentálním věcem. Ty jsou ale zá-
roveň nejtanečnější ze všeho, co jsem doposud 
dělal,“ říká v rozhovoru pro Radio Wave. Stej-
ně jako starší album Aucklandia je i novinka do 
značné míry ovlivněna atmosférou Jižní Koreje 
– tentokrát však ne pouze díky korejským hos-
tům (i když ti i zde figurují), ale především díky 
autorovu pobytu na Korejském poloostrově. 
Některé skladby přímo vznikaly v korejských 
kavárnách. Ostatně Kubatko sám to podrobně 
popisuje i obrazově dokumentuje na svém webu 
www.kubatko.info. 

Písňová forma sice na albu Tomtor ustupu-
je do pozadí, ale to neznamená, že by na něm 
vokály ztrácely smysl. V rytmičtější skladbě 
How Do I se hlas hostující UZA vynořuje mezi 
jednotlivými beaty a spíše než nositelem vý-
znamu je blikajícím světlem, které skladbu 
prosvětluje. V následující Let Go hrají samply 
hlasu roli jednoho z rytmických nástrojů. Tra-
dičnímu zpěvu má relativně blíže závěrečná 
I’m Nothing, avšak i v ní jsou hudební breaky 
zpěvaččinu hlasu silnou konkurencí. Určitá až 
popová hitovost, na jakou jsme byli u Kubatka 
zvyklí dříve, je tedy tentokrát na ústupu, ale 
pověstná pestrost zůstává. Stačí porovnat 
úvodní rytmicky agresivní skladbu Replace 
se sice rychlou, ale svým způsobem uklidňu-
jící drum&bassovou More Than Friends Less 
Than Lovers, s pohodovou Subak nebo s písní 
(v tomto případě je toto označení na místě) 
Dál, singlem, v němž Kubatko netradičně 
i zpívá. 

Právě díky střídání nálad a přístupů je Ku-
batkova hudba zábavná. Hra s posluchači však 
probíhá na několika rovinách. Jednou z nich 
jsou i názvy skladeb (viz například Erection Pro-
tection, inspirovaný prý pohledem na sedlo jízd-
ního kola), stejně jako titul celého alba. Tomtor 
je vesnice na Sibiři, z níž pochází Kubatkova 
snoubenka. Ale zní to krásně rytmicky. 

Milan Tesař (Radio Proglas) 

MACHINE MASS
Plays Hendrix
MoonJune Records, 2017, 59:30

Uskupení Machine Mass je projekt, jehož zá-
kladními kameny jsou kytarista Michel Delville 
a bubeník Tony Bianco, kteří spolu předtím hráli 
již v kapele douBt. Jejich prvním počinem (ješ-
tě s přídomkem Trio, aby se název nezdál příliš 
heavymetalový) bylo album As Real As Thinking 
z roku 2011, kde jim byl třetím do kolegia te-
norsaxofonista, basklarinetista a flétnista Jordi 
Grognard. Roli dechaře pak převzal na dalším 
CD Inti z roku 2014 veterán Dave Liebman. Na 
jejich nejnovějším opusu je jim pak třetím do 
kolegia klávesista Antoine Guenet (mj. jedna 
z nových akvizic Univers Zero či Delvillův spo-
luhráč z kapely The Wrong Object).

Jak již název napovídá, vzali si Machine 
Mass tentokrát na paškál skladby Jimiho Hen-
drixe. Učinili tak ve svém originálním pojetí, 
jehož základem je neomšelá fúze jazzu a rocku. 
V určitých pasážích ctí původní verze, ale jindy 
daná témata rozpracovávají a posouvají zcela 
po svém. Někdy to evokuje „klasickou fusion“ 
přelomu 60. a 70. let minulého století, mnohdy 
se však dostávají do mnohem abstraktnějších 
a psychedeličtějších rovin a nastolí ještě větší 
divočinu než někdejší Mistrovo čarování. Mezi 
devíti tituly najdeme hity jako Purple Haze, 
Little Wing, Fire, Voodoo Child či The Wind Cries 
Mary i méně profláklé skladby. Každopádně 
se každý cover řídí pocitem hráčů, jak by se 
asi v současnosti měl interpretovat a stopáž 
nemá co do činění s původními délkami písní 
a zkrátka si žije po svém. Delville se tu i přes 
občasné kytarové orgasmy rozhodně nesnaží 
kopírovat Hendrixe a navíc využívá součas-
nou technologii včetně elektroniky a samplů. 
Nejpřekvapivější momenty však pochopitelně 
vnáší Guenet, který vedle elektrických kláves 
a syntezátorů leckdy využívá i akustické piano. 
Vše nahráno živě ve studiu bez dalších dohrá-
vek a s minimálními střihy, prostě spontánní 
záležitost bez schematičnosti, kdy se jede nej-
dřív ohlas a pak variace nebo podobně. Takže 
žádná laciná „pocta“ rockové legendě, ale své-
bytné dílo, které rozhodně stojí za opakovaný 
poslech a rozborné vnímání.

Petr Slabý
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THE THIRD EYE FOUNDATION
Wake the Dead
Ici d‘ailleurs, 2018, 45:17

Hudbě Matta Elliotta jsme se na stránkách 
magazínu UNI věnovali před dvěma lety dvoj-
recenzí. V jeden moment totiž vydával reedici 
dvacet let starého debutu projektu The Third 
Eye Foundation i novou desku vydanou pod 
svým občanským jménem. Dnes se za původ-
ním projektem bristolského hudebníka (další 
bristolská stopa v dnešním čísle vedle Massive 
Attack!) podíváme znovu. Nečeká nás ale další 
ohlédnutí za slavnou minulostí, ale zcela nová 
várka muziky, která do Elliottova života vrací 
po letech původní elektronické zaměření muzi-
kanta. Zapomeňte na undergroundový triphop 
začátků jeho kariéry. Nový materiál projektu je 
zasazen do podobného rámce jako předchozí, 
osm let stará řadovka The Dark. To znamená, že 
Matt elektronický základ bere jako podloží, do 
kterého zcela volnomyšlenkářsky klade a řetě-
zí své nápady. Výsledkem jsou dlouhé skladby, 
jejichž jediným, ale zcela zásadním společným 
jmenovatelem je všeobjímající temnota. A je 
jedno, že úvodní titulní skladba své downtem-
po staví na klíčových samplech pěveckého sbo-
ru, které doplňují dubové hrátky a industriální 
pentlení, nejkratší That’s Why je plně v područí 
rapové deklamace zatímco předchozí Control-
led Demolition je avantgardním minimalismem 
s převahou živě hraných nástrojů od bicích 
přes hammondy až po elektrickou kytaru. Jak 
přitakávají promo materiály, ona žánrová ne-
ukotvenost desky evokuje jakési mentální vy-
prázdnění od nánosu haraburdí, kterým jsme si 
zaplevelili vlastní psyché. Stejně jako ve snech 
se nám absurdně míchají často spolu nesouvi-
sející události nebo osoby. A podobně funguje 
i Wake The Dead. Nejde tu o písničky, kterými 
se prezentuje v poslední době Matt na svých 
sólových deskách. Tvoří jej amalgám nápadů 
a zkušeností, které autor během let nastřádal, 
a nechává je v pomalém rytmu a elektronickém 
balení vytékat z reproduktorů na posluchače. 
Neagresivně, dokonce i bez známky potřeby se 
před fanoušky ospravedlňovat nebo naparovat. 
To je asi nejsilnější stránka nového alba The 
Third Eye Foundation.

Pavel Zelinka

SWEET POSITIVE
At Her Majesty’s Pleasure
Moloko Plus, 2018, 20:39

Energie Phila Shoenfelta je zřejmě nevy-
čerpatelná. Vedle kapel Southern Cross a Dim 
Locator se nedávno zcela nenápadně připojil 
i k formaci Sweet Positive, a to v pozici kyta-
risty. Za mikrofonem totiž stojí baskytaristka, 
která si říká Azalea So Sweet, a která se s dal-
ším kytaristou Sidi Santinim sešla už před 
deseti lety v brněnské kapele The Decadents. 
Aktuální pražská etapa se rozhýbala předloň-
ským spojením obou s berlínským bubeníkem 
Chrisem Hughesem (Hugo Race, Fatal Shore, 
Methylated Spirits, Mick Harvey, Nina Ha-
gen...). Pod novým názvem Sweet Positive za-
čali tvořit v roce 2014, ale až loni došlo – už 
se zmíněným Shoenfeltem u další kytary – 
k debutové nahrávce, po jejímž nahrání ovšem 
Santini sestavu opustil, takže její letošní vy-
dání a dubnový koncertní křest opět zastihl 
sestavu ve třech.

Bylo by překvapující, kdyby se skladby, 
nahrané na pětiskladbové minialbum, ně-
jak zásadně lišily od jiné tvorby zúčastně-
ných, nicméně přece jen je tu například méně 
bluesových nálad, a naopak více psychedelie. 
A atmosféru spojující programové dekadence, 
si všichni užívají s chutí. Ve skladbách se tak 
vraždí, prší tam, a s chutí se okázale depkaří. 
Přesto nahrávka není temná, ale spíše dýchá 
gotickou romantikou, a divadelní stylizací, 
s jakou vyvolává vzpomínky na dávné šantány 
a kabarety. Dobře to koresponduje i s názvem, 
který v anglofonních zemích označuje cosi, co 
trvá bez časového omezení – ať už je to služba 
Jejímu veličenstvu, nebo například uvěznění 
bez jasného termínu propuštění. Zamyšlené, 
melancholické písně si hýčkají atmosféru jako 
základní stavební prvek, důmyslně gradují, 
a své post-punkové kořeny ani v nejmenším 
nijak nezastírají. Jasně, že to je pouze „dal-
ší brnkání na stejnou strunu“. Ale právě ona 
autentičnost, syrovost, přímočaré rockerství, 
i jasně nastolený směr, jsou tím, co i jindy 
a jinde kapelám přináší sympatie. A není dů-
vod, aby jich po téhle desce pár nezbylo i na 
Sweet Positive.

Antonín Kocábek

AUTUMNIST
False Beacon
Deadred/Starcastic, 2018, 39:04

Vlado Ďurajka, který se skrývá za projek-
tem Autumnist, mi loni na Colours of Ostra-
va vyprávěl, že elektronickou hudbu si jako 
svůj vyjadřovací prostředek zvolil především 
proto, že na žádný jiný nástroj neuměl hrát. 
Původně z nouze ctnost se v jeho případě pře-
tavila ve schopnost oslovit „umělou“ hudbou 
široké spektrum posluchačů. O novém albu 
False Beacon to platí vrchovatě. Sám Ďurajka 
tvrdí, že se novým albem posunul „více do 
písňové tvorby“, a je tomu skutečně tak. Od 
první písně Inner Space Invaders, kterou už 
v roce 2016 nabídl ve čtyřech verzích na sin-
glu, až po závěrečnou Finder s vokálem Jany 
Štefancové nabízí skutečně písně, které sne-
sou označení elektropop či elektrorock. 

Ďurajkova syntezátorová hudba na novém 
albu je skutečně téměř bezvýhradně více po-
slechová než taneční. Ostatně v kapele má 
vedle basy a bicích i další živé nástroje jako 
kytaru, housle, trubku, saxofony nebo klari-
net. Říct po tomto výčtu, že výsledek rozhodně 
více připomíná Depeche Mode než Kraftwerk, 
je možná laciné, ale někteří přizvaní zpěváci 
– především Gabriel Kain a Richard Imrich – 
svou dikcí Davea Gahana skutečně připomína-
jí. Na novém albu se však střídá celkem sedm 
zpěváků a zpěvaček včetně známých jmen jako 
Jonatán Pastirčák (Pjoni) nebo sourozenci Šte-
fancovi (Bulp). 

Díky pestrosti hlasů je samozřejmě pes-
tré i album jako celek. Ale i instrumentální 
stránka nahrávky je zajímavá a barevná. Ved-
le skutečně popových písní jako Inner Space 
Invaders nebo Feather stojí rytmičtější kusy 
jako Guts And Wires s Pastirčákovým andro-
gynním vokálem, případně Sky Full Of Scars 
se zvýrazněnými basy nebo závěrečná Fin-
der s větším podílem elektronických ruchů 
a utápějícím se zpěvem. Na působivosti pak 
jednotlivým skladbám dodávají samply zmí-
něných dechových nástrojů, často rafinovaně 
ukryté do celkového elektronického zvuku 
nahrávky. 

Milan Tesař (Radio Proglas)
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Z-COUNTRY PARADISE
Live in Lisbon
Leo Records, 2018, 67:20

Málokterá deska vás hned od začátku takhle 
strhne: kvintet Z-Country Paradise, zaštítěný 
altsaxofonistou a basklarinetistou Frankem 
Gratkowskim, řádí naplno s výbušně prostoře-
kou svádivostí, kytarista Kalle Kalima, bubeník 
Christian Marien a Oliver Potratz s elektrickou 
basou se trumfují a s vervnou hybností provo-
kativně nivočí, korunu všemu ovšem nasazuje 
vokalistka Jelena Kuljić, která texty Charlese 
Simice a především Arthura Rimbauda (!) vy-
říkává, rozvernostně se vemlouvá, evokativně 
vyjektává, ale může být i křehce naznačivá, 
vyrůzňovaně uličnická nebo opojně zezáhad-
ňovaná. Nic tu není (z)běžné, všechno se děje 
(přinejmenším) na 200%, všichni účinkují na 
koncertě Live in Lisbon (12. srpna 2016) až 
vídrholcově rozpanikovaně, jako by měli v příš-
tím okamžiku vypustit duši. Ale pozor! Všech-
no tu má svůj řád, zpěvačka vydůrazňuje každé 
slovo a tvrdošíjně výtržní nebo se promazluje, 
jako by tu byla sama, ale hudba dovýrazňuje, 
co bylo s takovým entuziasmem vyřčeno, ze-
jména sax je zmermomocňovaně spádný, kla-
rinet zase trylkově progejšlující, bicí záchytně 
probíjivé, kytara pádivě motorická a záskočně 
výbojná a basa seismograficky přitakávavá. Je 
to stupňovitě stupňované muzicírování, které 
si udrží pozornost při všech proměnách, ať si 
vokalistka přizpůsobí text ke svému projevu 
nebo naopak svůj projev podřídí obsahu. Což 
většinou prolíná s probíravou a občas podvoj-
nou barvitostí i se zabíravou jemnocitností, se 
vzpomínkovou zdrženlivostí nebo svěřivým 
rozjitřováním. Sepětí hlasu s hudebním obkla-
dem je nejenom věrohodné, je vzájemňovaně 
srostité. Zrostodivňované, neboť Jelena Kul-
jić prožívá poezii až do nejjemnějších význa-
mových zákrutů a jejímu prožitku odpovídají 
strážlivostní výměty hudby, ať jsou propauzí-
rovávané či hromadivostní. Pokaždé jde o jinak 
vyrůzňované atakování, ale nemá pranic spo-
lečného s punkem, což se nám snaží namluvit 
autor doprovodného textu Kurt Gottschalk. Je 
to album až hypnoticky mámivé, jakmile vás 
chytí, ztratíte se v něm. Rádi.

Z. K. Slabý

JOHN SURMAN
Invisible Threads
ECM, 2018, 59:19

Jemné až něžné zvukové kontury, snivý do-
jem, mírumilovný poklid. Nikoliv před bouří, 
ale velebnost tiché večerní krajiny. Anglický 
saxofonista, basklarinetista a skladatel John 
Surman (pro nepamětníky – od sedmé deká-
dy kmenový interpret ECM, spolupracoval 
s muzikanty ve spektru od Johna McLaugh-
lina po Terje Ripdala) patří ke „vzácným úka-
zům“. Protože je stejně důvěryhodný a vkusný 
jak v avantgardních, experimentálních, free 
jazzových a všelijak nervních projektech, tak 
při tvorbě jednoduše krásné, na první poslech 
líbivé a uklidňující hudby. Aniž by šlo o pusté 
ambientní mlžení. Album Invisible Threads patří 
do druhé z oněch krajně zjednodušených kate-
gorií Surmanovy tvorby.

Zvuk tria a následně desky určila dvě se-
tkání. S mimořádně kultivovaným, uvolněným 
brazilským pianistou Nelsonem Ayresem (Air-
to Moreira, Milton Nascimento) se Surman 
seznámil během svého turné po Jižní Ameri-
ce. A neméně citlivého vibrafonistu a hráče na 
marimbu Roba Waringa zná ze svojí oblíbené 
skandinávské scény, kam se „tichý Američan“ 
odstěhoval v 80. letech za voláním své dávné 
evropské krve. Autorsky jde téměř zcela o Sur-
manovu záležitost, s jedinou výjimkou Summer 
Song, kterou dodal Ayres a desku tak zpestřil 
lehkou rozverností. Co se týče soundu, sólistou 
sice také zůstává Surman, ale nejkouzelnější na 
celé souhře je právě umění ticha, umění citlivě 
reagovat na dynamiku ostatních. Z té dokona-
lé synchronizace, připomínající snad souběh 
pohybu jednotlivých kapek vody či unášených 
předmětů v příboji, by šel mráz po zádech – 
kdyby výsledek nezněl tak konejšivě. Vystavět 
formálně jakoby nepravidelnou, „nelogickou“ 
strukturu, která ovšem ve výsledném celku vy-
zní jako naprosto harmonická a logická, bylo 
vždy Surmanovou silnou stránkou.

Název alba Neviditelná vlákna by mohl evo-
kovat něco loutkářsky podezřelého, ale není 
tomu tak. Pokud ano, jde o vedení uklidňují-
cí, nabízející pocit sounáležitosti a propojení. 
Stejný, jaký vládne mezi hudebníky.

Tomáš S. Polívka

TOMÁŠ BRAUN / OLGA STEHLÍKOVÁ 
Vejce/Eggs 
Dauphin, 2017, 38:42

Básnířka Olga Stehlíková za svůj autorský 
debut Týdny získala v roce 2015 cenu Mag-
nesia Litera. Svou sbírku minimalistických 
česko-anglických dvojverší Vejce/Eggs nyní 
pojala jako zajímavý experiment na pome-
zí poezie, hudby a mluveného slova. K jeho 
realizaci jako svého spolupracovníka oslovila 
kytaristu a skladatele Tomáše Brauna, který 
měl původně vytvořit instrumentální hudbu 
inspirovanou její poezií. Nakonec vznikla ko-
lekce krátkých skladeb, jejichž součástí jsou 
i recitované texty. K posluchačům promlouva-
jí básnířka i skladatel a také Aren Ock, Britka 
žijící v Praze.

Album, které vyšlo jednak jako LP deska, 
jednak jako digitální download, je opravdu 
spíše hudbou inspirovanou básněmi než zhu-
debněnou poezií. Lidský hlas jako nositel pů-
vodních veršů (recitovaných, nikoli zpívaných) 
se na ploše necelých čtyřicet minut proplétá 
s Braunovými kytarami, banjem a především 
violoncellem a vytváří ambientní či frisellov-
sky jazzové zasněné plochy.

Zajímavé jsou momenty, kdy zůstalo u pů-
vodního zadání a Braun vyjadřuje myšlenku 
z původní básně pouze jazykem hudby (např. 
Prsa jsou krychle). Naopak tam, kde text zů-
stal, plní slova a jejich často jakoby strojová 
dikce vlastně roli jednoho z nástrojů. Pasáž 
„Všechno je možné a nikdo nic neví, řekl 
Reinhold Messner a ten to musí vědět“ se 
noří do uklidňujících tónů kytary, která je 
stvrzuje a popírá zároveň. Dvojverší „Hejna 
vrabců v našich parcích jsou minulostí / Mi-
nulost jsou hejna vrabců v našich parcích“ je 
ekologicky varovné a současně poeticky hravé 
a Braunovo cello dává posluchači prostor pro 
následnou meditaci nad oběma možnostmi 
výkladu. Hrou pak pro posluchače může být 
i porovnávání české a anglické strany desky. 
Nejde totiž o věrný převod z jednoho jazy-
ka do druhého, ale o dvě různé verze, pouze 
v některých momentech shodné nebo příbuz-
né. I v tom jsou Vejce/Eggs inspirativní a dob-
rodružná.

Milan Tesař (Radio Proglas) 
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YUKO FUJIYAMA
Night Wave
Innova, 2018, 50:29

Od obvyklého chápání klavírní hry Yuko Fu-
jiyamu (1954, Sapporo) osvobodil objev Cecila 
Taylora a vůbec pochopení možností svobodné-
ho vyjádření. Výsledek je patrný na albu Night 
Wave (nahraném v brooklynském Systems Two 
v lednu a květnu 2017): jeho patnáct zastave-
ní, to je soubor sól, duetů, trií i kvartetů, (pro)
měnlivě hravých i zahrávavých, průrazně prů-
bojných i naznačivě imaginativních, vzývavých 
i vyzývavých a váhavě protáhlovaných. Perfekt-
ní obsazení: houslistka Jennifer Choi, kornetis-
ta a hráč na křídlovku Graham Haynes a hráčka 
na bicí a perkusistka Susie Ibarra je zárukou, 
že jde o nekončící odhalování, tu podzimkově 
sychravé nebo zamýšlivě projemňovamé, tu 
zase naznačivě hybné či stínoherně pozotvírá-
vané. Hudebníci prostě daný prostor zaplňují 
bezodkladně a beze zbytku, dovedou se vtírat 
i zadírat, jednou si zaromantizuje klavír, jindy 
se roztouží křídlovka, jindy zase protichlostní 
housle ohromí něhyplnou vroucností nebo bicí 
zazáludní jemnou humpoláckostí, prostě na 
tomto albu nás čeká celá škála přístupů a nálad 
od vytušování po vydůraznění, vše je tu dopo-
drobna rozšifrováváno, rozkomíháno, zproti-
kladnostněno, že stěží si všechny polohy sta-
číme zavčasu uvědomovat. Hudebníci (jde sku-
tečně o výkvět) zvládají s přehledem jakoukoli 
šanci od čarování po zbytňování, každý nástroj 
se projeví v řadě podob od snování snovosti až 
po závalnou náhalnost, od (do)jemné výhonko-
vosti přes chvatnou procapenost, a přitom nic 
nepřipomíná nejmenší schválnost, naopak: celé 
album je sdělné, zaplňované zvukolamností 
a zasukováváním, šidítkovým žejbrováním i ná-
halující šetřivostí, ale i (bez)ůtěšnou rozkotáva-
ností a rozezvučovaným vytěkáváním – až po 
zazkomírání houslí, kterým celá ta obdivuhod-
ná anabáze skončí. Je to album navýsost zálud-
né, protože drápkem uvíznete a už se nepustíte, 
dokud si nevychutnáte všechny nuance od kla-
vírního sóla Woven Colors až po zavlnovanou ti-
tulní skladbu, plnou záhalného vyčkávání. Věř-
te mi: Night Wave není pouze pro jednorázovou 
pozornost. Tak si ho užívejte!

Z. K. Slabý

BraAgas
O ptácích a rybách
Indies Scope, 2018, 39:52

BraAgas vždy dokázaly kumštýřsky i chyt-
lavě zpracovat materiál vzdálený geograficky 
i v čase. S překvapivě dobrým vkusem zvládaly 
dokonce i pseudostředověké „hradní holírny“. 
Není důvod, proč by stejně zajímavě, současně 
a nevšedně nezpracovaly – nebo vlastně ne-
zpracovali, vždyť už nějakou dobu nejde o ka-
pelu čistě dámskou – také folklór domácí. Ony 
vzdálené inspirace, publikem BraAgas oblíbe-
né, přitom samozřejmě pronikly i do aranžmá 
českých a moravských lidovek. Jako markantní 
příklad poslouží třeba rytmické pojetí i me-
lodika úprav písní Ulianka nebo Brodil Janík 
koně. Nemluvě o funkčním využití „cizáckých“ 
inštrumentů jako švédská nyckelharpa nebo 
blízkovýchodní darbuka.

Dalším zásadním kladem alba je dramatur-
gie. Nemám na mysli milé hračičkovství s mo-
tivem ptáků a ryb. Tedy s podmínkou zařazení 
písní na album, aby v textu každé z nich hráli 
roli svědků lidských osudů a činů buď ptá-
ci, nebo ryby. Ale sympatický fakt, že ačkoliv 
muzikanti mohli snadno a populisticky vybrat 
lidovky notoricky známé a tudíž všelidově vděč-
né, dobře vyměřená oka sítě BraAgas vyselek-
tovala naopak především motivy málo známé 
nebo aspoň neoposlouchané. Jistě, V čirém poli 
stojí zámek popularizoval třeba Jaroslav Hutka, 
Husičky u popového publika proslavila výborná 
Dusilenka s Čechomorem atd. Ovšem většinu 
výchozího materiálu (Krchov, Kovářka) poznají 
asi jen zkušení folkloristé.

Jak tomu u lidových balad bývá, převládá 
nálada patřičně pochmurná. Pokud neteče krev 
proudem v morytátech, někdo se utopí nebo 
aspoň k smrti souží. Poučné hlavně pro děti. Al-
bum přitom působí příjemně pestře jak různo-
rodým pěveckým pojetím, tak instrumentací, 
ke které přispěla řada hostů. Nápadně pomáhají 
třeba rámové bubny v Praze žijícího Američana 
Hearna Gadboise, který má v životopise spolu-
práci s Meredith Monk i Patti Smith, u nás třeba 
s Vladimírem Václavkem. Zkrátka, BraAgas se 
zase chvályhodně posunul(y)i jinam a obstojí 
i z ptačí a rybí perspektivy.

Tomáš S. Polívka

ELEPHANT9
Great Show on Earth
Rune Grammofon, 2018, 35:46

Nechcete jazz ani rock, natož jazzrock? Dej-
te si Great Show on Earth! Elephant9 je mocné 
trio! Šéf kapely Ståle Storløkken je považován 
za nejvýznačnějšího klávesáka na norské scé-
ně. Kooperace s Terjem Rypdalem, Supersilent, 
Motörpsycho a bezpočtem dalších budiž toho 
dokladem. Torstein Lofthus je zas nejžádaněj-
ším bubeníkem v Norsku (mj. zakládající člen 
avant-metal-jazzových Shining) a basák Niko-
lai Eilertsen navrch působí v rock bandu Big 
Bang, freejazzovém kvartetu Kjetila Møstera, 
jazzrockovém Needlepoint a popovém Band 
of Gold. Byť Elephant9 většinou hrávají na 
jazzových festivalech a jsou vedeni v jazzových 
přehledech i žebříčcích, ani náhodou nejsou 
„obyčejnou“ jazzovou kapelou. V záludně mi-
možánrovém triu rovnoprávně tepou tři ener-
gická srdce. Nikdo není upřednostněn coby 
hlavní sólista.

Pátá studiovka přichází po dvou předcho-
zích, kde trio na kvartet rozšířil kytarista Reine 
Fiske a hudba to byla hodně, řekněme, àla King 
Crimson zkřížení s Weather Report. Na Great 
Show on Earth se Elephant9 vracejí k soundu 
prvních dvou alb (výtečných!), ovšem skladby 
zde ořezali na hutnou dřeň – oproti dříve až 
dvacetiminutovým kompozicím, má šest tracků 
stopáž 5-6 minut. Moudro „nesuď knihu pod-
le obálky ani album podle první skladby“ platí 
na Great Show on Earth beze zbytku. Tam, kde 
v crimsonovsky virtuózně řízeném chaosu 
končilo předchozí Silver Mountain (2015), začí-
ná nové album. Exposé je to však mimořádné. 
Kytara ani zbla neschází. Naopak – Storløkken 
tu nespoléhá jen na své oblíbené Hammondky 
a mellotron, ale jemně i bouřně míchá syntetic-
ké zvuky Minimoogu a zvonivého Fender piana. 
Po línějším otvíráku se trio v dalších skladbách 
rapidně rozžhavuje. Co se v třetím tracku Far-
mer’s Secret jeví „běžným“ fusion, se v násled-
ném Dancing with Mr. E roztepe do běsného 
funky. Klávesový Hendrix, zuřivá basa a oprav-
du bicí (!) bicí tvoří psychedelický jazzový epos! 
Věřím zvěstem, že Elephant9 jsou nejlepší nor-
skou koncertní kapelou.

Petr Procházka 

M. CHADIMA & THE EX EXTEMPORE
MEMBERS
Velkoměsto
Guerilla Records, 2018, 57:12

Je to už tři a půl roku, co bývalí členové skupiny 
Extempore obnovili legendami opředený pořad 
Velkoměsto. Od té doby ho několikrát zahráli, loni 
nahráli a teď vydali. A zní jim to výborně. Obsa-
zení není úplně stejné jako v letech 1980–1981, 
ale ústřední trojice Mikoláš Chadima, Jiří Rade-
chovský a Stanislav Simon zůstala. Dvě skladby 
vynechali (Ach, není tu, není a Koktavej), přibrali 
nového bubeníka a taky klávesistu a trombonis-
tu – tyto nástroje v původním provedení nezně-
ly. Třeba ve skladbách V obchodě OZ nebo Chlap 
a opice Jiruchův trombon celkový zvuk opravdu 
obohati a zároveň se nijak nevymyká původním 
záměrům. Dokonce se dá říci, že hudebníci teď 
ve využívání osobitých nástrojových kombinací 
ještě v dobrém smyslu pokročili.

Nápad „aktualizovat“ texty naopak nebyl vů-
bec šťastný. Už původní texty v sobě měly řadu 
dobových narážek: Ho vezou je o pohřbu Ludví-
ka Svobody, skladba Libouchec reflektovala ople-
tačky po vystoupení Extempore v březnu 1979 
(skončilo to tehdy pokutou se zdůvodněním, že 
„Chadima porušil pravidla socialistického sou-
žití tím, že v Domě svobody v Libouchci pro-
dukoval hudbu nevhodným způsobem“ a „jeho 
chování silně negativně působilo na přítomnou 
mládež“).

Teď k tomu zcela neústrojně přibyly tři další 
texty, vzniklé za úplně jiných okolností. Vulgár-
ní rýmování typu „zase jen z hoven do hoven / 
jak z toho ven“ navíc opravdu nesvědčí o pře-
míře nápadů. K anglickým překladům Chadima 
dokonce připojil vysvětlivky; posluchač se tedy 
může dozvědět, že třeba „oranžovej kunďák“ 
z nového textu ke skladbě Každej se musí rozhod-
nout je „former deputy prime minister, Social 
Democracy“. No... díky za informaci.

Ale co. Kunďák sem, kunďák tam, hlavní 
je, že zůstala ta skvělá hudba – i po tolika le-
tech pořád živá a nahraná s potřebnou energií. 
A taky je třeba ocenit vydavatelskou pečlivost, 
včetně obsáhlého bookletu se spoustou foto-
grafií. Doufejme, že se Chadima se Simonem 
vrátí taky k Zabijačce.

Jaroslav Riedel

Savina Yannatou 
& Primavera en 
Salonico
Praha, Palác Akropolis, 24. 4. 2018

Řeckou pěvkyni Savinu Yannatou můžete 
slyšet po x-té, a stejně znovu uhrane. I když člo-
věk čeká až tak průzračný křišťál ve sférickém 
sopránu, až takovou živelnost a drsnost hrdel-
ních pěveckých poloh. Přestože repertoár je 
vlastně pořád vystavěn na stejných pilířích, byť 
od poslední návštěvy Česka přibyl ansámblu do 
katalogu titul Songs Of Thessaloniki (2015). Na 
pódiu se znovu potkají písně sefardské i srb-
ské, bulharské i libanonské, turecké, albánské 
či samozřejmě řecké atd. Ať už se dříve setkaly 
v kosmopolitní Soluni, nebo se pro ně zpěvačka 
symbolicky vypravila třeba do Arménie pro-
střednictvím sbírek kněze, skladatele a etno-
muzikologa Komitase Vardapeta.

Osobností ovšem uvidíme v případě kon-
certu Saviny Yannatou a Primavera en Salonico 
plné pódium. Kapela dokáže pospojovat lidový 
materiál z různých koutů Středomoří i přileh-
lých černomořských krajů do sofistikovaných, 
soudržných „mini-symfonií“, jak se to podaři-
lo hned v úvodní souvislé trojici písní. Poté se 
šestice instrumentalistů v klidu přeladila z „ar-
chaicky“ klasicizujícího rozpoložení do soudobí, 
přičemž jako hlavní iniciátor atypických hráč-
ských technik, korespondujících s (decentně 

dávkovanými) hlasovými experimenty zpěvač-
činými, se jevil Kostas Vomvolos. Z akordeonu 
i „blízkovýchodní citery“ quanunu (či chcete-li 
kanonaki) dokáže vytáhnout neuvěřitelnou 
škálu zvuků a stylů, včetně disonancí a hluko-
vých gradací, dróny, perkusivní minimalistická 
kolečka... Pochopitelně zcela akusticky. Naopak 
Harris Lambrakis s flétnou ney jistil unisonem 
hlavní melodie, Yannis Alexandris dodával růz-
norodost a barvy doprovodu střídáním sazu, 
oudu a kytary… Přitom všichni při vší zdánlivé 
rozevlátosti vlastně překvapivě disciplinovaně 
přihrávají „náladotvornému“ projevu principál-
ky. Ta se sice v jednom momentu s úsměvem 
omluvila, že „moc mluví“, ale ani náhodou to 
nebylo moc. Stručné, záživné a vůbec ne ško-
lometské vysvětlení obsahu jednotlivých písní, 
které Yannatou jako obvykle zpívala v desítce 
jazyků (ostatně už název kapely si vybrala z ti-
tulu písně v ladino), neodmyslitelně patří ke 
kouzlu jejích koncertů. Stejně jako svobodné 
úniky z aranžmá písní, známých z desek, k vol-
né improvizaci.

Na závěr nechyběla ani ukolébavka, jejíž 
melodie se podle vysvětlení Saviny dochova-
la v téměř stejné podobě v Izraeli i ve Smyrně 
(dnešním tureckém Izmiru). Zpívaná a capella, 
bez mikrofonu a bez zjevné námahy, s obvyklou 
citovostí, přesto zřetelná i v nejzazších koutech 
sálu. Jenže… nechce se jít takový zážitek pustě 
zaspat, i když vás někdo krásně ukolébá. Nebo 
se ze snivého dojmu naopak probudit? Málo-
který koncert doznívá v hlavě tak dlouho.

Tomáš S. Polívka
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Special Deluxe
Neil Young

65. pole, 2017

Když je někdo tak výraznou osobností jako 
Neil Young, dá se spolehlivě předpokládat, že 
jeho vzpomínky budou zajímavé, ať už jejich 
sepisování pojme jakkoli. V této knize oprav-
du najdeme vše, co lze od takové autobiografie 
očekávat: dětství prožité v Kanadě, přesun do 
Spojených států v polovině šedesátých let, začá-
tek velké rockové kariéry, historky o koncertech 
a natáčení desek, rodinné radosti i tragédie (dva 
Youngovi synové jsou postiženi mozkovou obr-
nou), společenský aktivismus.

A automobily. Zájem o ně se svou intenzitou 
blíží Youngově posedlosti elektrickou kytarou: 
to napovídá už podtitul „Vzpomínky na život 
a auta“. Kniha je totiž uspořádána podle vozů, 
které Neil Young během svého života vlastnil. 
Vždy na úvod kapitoly nabídne svou vlastní, 
většinou poněkud neumělou kresbu příslušné-
ho auta, pak následuje líčení, co s ním zažil.

Vzpomínky na automobily jsou pravidelně 
poznamenány jistou provinilostí. Neil Young je 
už dlouho znám jako ekologický aktivista, a tak 
sebemrskačským tónem co chvíli počítá, jak 
svou řidičskou vášní sám přispěl ke globálnímu 
oteplování: „Nový pohřebák měl spotřebu něja-
kých 23 litrů na sto kilometrů a do atmosféry 
jsme tak během cesty vypustili 2220 kg CO2, ale 
v tu chvíli mi to bylo úplně jedno.“ (Ke zmínce 
o funebráckém vozu je třeba dodat, že si jich 
Young průběžně koupil více – ne že by snad měl 
nekrofilní sklony. Jejich úložný prostor dobře 
sloužil pro převážení aparatury.)

Neil Young zjevně nebyl vždy vzorný řidič, as-
poň z jeho knihy to vyplývá: „Řítil jsem se vpřed 
nějakou stopadesátkou, kouřil u toho jointa 
a připadal si jako Steve McQueen na steroidech. 

Cítil jsem se tehdy v bezpečí, o policajty tam teh-
dy člověk nezavadil.“ Líčení divokého muzikant-
ského života je ve čtyřsetstránkové knize určitě 
nejzábavnější, ale často dojde i na vážné úvahy 
o budoucnosti lidstva ohrožované politiky, kor-
poracemi a ničením životního prostředí.

Jednu knihu už o sobě Young napsal, v roce 
2012 (česky vyšla pod názvem Hipíkovy sny). 
Dalo by se tedy čekat, že bude pokračovat v ma-
pování svého života tam, kde minule skončil; 
ale on své vzpomínky zase začíná tak nějak 
znovu od začátku. Přitom nemívá vždy úplně 
jasno, kde vlastně je ten začátek a kde konec; 
nechává se unášet vzpomínkami, vybavují se 
mu různé asociace a pak občas skáče přes celá 
desetiletí. Sám ostatně svůj spis označil za „vo-
dopád myšlenek, úvah a postřehů“. Ten vodo-
pád se většinou valí velmi sugestivně, přestože 
se někdy podivuhodně tříští. Je to vlastně jako 
s Youngovou hudbou: vedle úžasných desek 
taky vydal leccos nepovedeného. Ale ze všeho, 
co kdy dělal, je cítit silná a zcela autentická 
osobnost. A to platí i o této knize.

Jaroslav Riedel

Vyšetřovatel
Dragan Velikić

Slovart, 2018

Čím vším nás obdarovaly naše matky? Nebo 
naopak: co všechno nám způsobily? Přesně ta-
kové otázky si klade jeden z nejvýznamnějších 
současných srbských spisovatelů Dragan Velikić 
ve svém románu Vyšetřovatel. Zobrazuje matku 
posedlou dokonalým pořádkem v bytě, ve světě 
i v hlavě. „Nejlepší ochranou před nepříjemný-
mi otázkami jsou odpovědi vymyšlené dopředu. 
Matka si vlastně ani s nikým nepovídala – odpo-
vídala na otázky, které si v duchu kladla. Z této 
patologické potřeby pořádku vznikal největší 
možný nepořádek. Ten nepořádek se usazoval 
ve mně. Celý život se pokouším zbavit kožichu 
realismu, který mi navlékla moje matka.“

Matčina pořádkumilovnost úzce souvisí 
s vnímáním času. Matka si pečlivě vede zázna-
my, například o všech hotelích, ve kterých se 
kdy ubytovala. Když zloději vykradou nákladní 
vagón, ve kterém se stěhuje rodinný majetek, 
zmizí i tyto hotelové záznamy. Matka to nedo-
káže vypravěčovu otci zapomenout. Ukradli jí 
minulost – jen proto, že se (navzdory jejím ra-
dám) spolehl na dráhu a nezamkl vagón vlast-
ním řetězem s vlastním zámkem…

Románová matka je přesvědčená, že existují 
čisté pravdy. Jednoduché, nezpochybnitelné, 
nevyvratitelné věty, které je vždy odhodlaná 
„vykřičet do tváře světu“. A tak tyto pravdy vy-
slovuje. Kárá děti a rodiče na pláži, takže její syn 
se propadá hanbou. Zároveň hraje před okolní-
mi rodinami divadlo, aby je ujistila o tom, že její 
rodina je příkladná. Její syn – budoucí vypravěč 
– si tak oblíbí ty pláže, kam nechodí jeho spolu-
žáci, a pokud dorazí, skrývá se v přilehlém le-
síku. Otec je nepřítomný, protože je námořním 

důstojníkem a do domova se vrací mezi plavba-
mi (a pokud je přítomný, dopouští se osudových 
chyb – jako ta s nezamčeným vagónem). Slouží 
matce jako „cvičný boxovací pytel“.

Velikić zároveň (tak jako ve svých dalších 
románech) bere čtenáře s sebou na cestu po 
již neexistující Jugoslávii. Vypravěčova rodi-
na střídá města stejně jako hotely, jugoslávské 
souvislosti organicky přesahují do Itálie. Jed-
ním z měst v příběhu je Pula – Dante Alighieri 
prý navštívil tamní hřbitov a pak tamní hroby 
připomněl v Božské komedii. Pula, Terst, Ri-
jeka, Split… Budapešť… Nejde o nějakou exo-
tickou cestománii – Velikić je především autor 
s vytříbeným smyslem pro nostalgii. Jenom to 
uplynulé hledá jinak než románová matka. Na-
chází to prostřednictvím propletených příběhů 
a vět, které samostatně můžou fungovat jako 
epigramy. „Bohatství je nezničitelné jako prach. 
Ať ho utíráš, jak chceš, vždycky se někde usa-
dí. Bohatství zrovna tak. Samo se usadí někde 
jinde.“ Tolik o stěhování bohatství z rukou do 
rukou při dějinných zvratech, jako je třeba ko-
nec II. světové války. Ta věta možná není „čistá 
pravda“, protože je obrazná, přibližná a podivně 
vtipná – zato platí. 

Pozoruhodné je, že vypravěč matku neod-
suzuje. Popisuje ji ne sice laskavě, ale s porozu-
měním. On sám se vlastně také snaží vytvořit 
svět, který by dával smysl. Dělá to ale s pomo-
cí pochybností, metafor a soucitu. Doplňuje 
všechno to ostatní, co dokonalý pořádek vylu-
čuje. Dragan Velikić je evropsky proslulý autor, 
populární i na Slovensku, kde vyšla řada jeho 
knih. Vyšetřovatel si tam prý vede velmi dobře. 
V českém překladu se objevila pouze jediná Ve-
likićova kniha, román Astrachán (vydala Triá-
da), před více než dvaceti lety – a pak nic. Že 
bychom tady měli jiné matky?

Marek Toman

Pán a vrabec
Marka Míková

Argo, 2017

Nová dětská kniha již renomované spisova-
telky, ale také známé hudebnice a divadelnice 
Marky Míkové začíná větou: „Tenhle příběh 
vypráví o přátelství jednoho pána s vrabcem.“ 
Ale ve skutečnosti to není tak úplně příběh 
a ono přátelství je tak trochu jednostranné a de 
facto se vrabec objevuje skoro až v půlce vyprá-
vění. Vyprávění je vlastně asi pro tuhle kníž-
ku nejsprávnější označení nikoliv dle striktní 
klasifikace literárních žánrů, ale díky její bez-
prostřednosti. Popisuje se zde relativně mono-
tónní život jednoho pána, který žije na konci 
vesnice a jeho dny plynou v relativně ustále-
ném rytmu, jenž by se mohl zdát až stereoty-
pem, kdyby ovšem pán nebyl schopen každou 
maličkost vnímat jako nevšední událost. Těmi 
vzrušivými momenty jsou především setkání 
s nejrůznějšími zvířaty, která se občas objeví 
na jeho zahradě. Ta přicházejí a odcházejí, je-
nom vrabec se tam usídlí a pán ho tím pádem 
začne vnímat jako svého jediného a největšího 
kamaráda. Záhy nato u pána zazvoní soused-
ka z domečku naproti, která hledá svého psa 
a má s sebou šestiletého kluka. To vše zůstane 
opět nadlouho pouhou epizodou, ale nakonec 
to postupně vnese přes určité peripetie do po-
klidného pánova (ale i vrabcova) života přece 
jen jistý posun. 

Pro povrchně orientovaného čtenáře dych-
tivého po nějakém skutečně vzrušivém ději 
a akci se tu tedy vlastně neděje téměř nic. 
Jenomže kouzlo tohoto vyprávění tkví právě 
v jeho „minimalistické“ formě, která ukrývá 
mnohá tajemství, jež je krásné si domýšlet. 
Už jen to, že pán takového ražení neustále 
pracuje na počítači, kde má „úžasnou, napí-

navou, dobrodružnou a nekonečnou práci“. 
Ale i záhadná nemoc kluka či to, o čem si kluk 
vypráví s vrabcem. Kdyby to vše bylo vyřčeno 
naplno a podrobně, už by šlo o jiný stylový 
útvar a pel zvoleného způsobu by se vytratil. 
Takhle je krásné se dojímat právě nad nedo-
řečeným.

Nedílnou součástí publikace (která vyšla čes-
ko-anglicky a je vhodná pro první čtení v anglič-
tině) jsou Nikkarinovy ilustrace a komiksy (ty 
ne zcela kopírují vlastní text), které umocňují 
„naivistický“ naturel celého díla. 

Petr Slabý

Hana
Alena Mornštajnová

Host, 2017

Alena Mornštajnová si počkala. Jako spiso-
vatelka debutovala v padesáti. Nedávno vydala 
v brněnském Hostu svoji třetí prózu. Po Slepé 
mapě (2013) a Hotýlku (2015) je tu Hana. Na-
psaná místy tak, že čtenář nestačí zírat. Už je-
nom ty počty: třetí próza na víc než třech stech 
stránkách. Tři kapitoly, rámované roky 1933 
a 1963. V názvu knihy i v hlavních rolích první 
a třetí kapitoly ženy. A té druhé, nazvané „Ti 
přede mnou“, vlastně taky.

Jde o výpověď rozprostřenou přes tři ge-
nerace, situovanou do nejkrizovějších, zlo-
mových dekád Československa: konec první 
republiky, protektorát, prvních patnáct let 
zdejší varianty hry na komunismus. Prim má 
ale totalita nacistická, zejména její zrůdný 
program holokaustu. Titulní hrdinka je pak 
zvláštně nejednoznačná: není jen tragickou, 
naprosto zdecimovanou obětí, nevědomky, ne-
chtěně taky obětuje – svého přítele, jejich čer-
stvě narozené děcko, své nejbližší. Sžírá ji tedy 
jak trauma z brutální reality koncentračního 
tábora, tak neodbytný pocit, že opakovaně za-
vinila cizí neštěstí. Výsledkem je kontinuální 
sebeobviňování, které má jako úběžník vlastní 
smrt – navzdory faktu, že právě v lágru ji Hana 
už jednou přežila.

Mornštajnová napsala tu knihu na výbor-
nou. Jednoduše, pokud jde o strukturu (vyu-
žívá nanejvýš retrospektivu a prolínání dvou 
časových linek, které se ve finále spojí) a styl 
vyprávění (drží se v základě realistického po-
pisu), ale s gustem, elánem, který přirozeně 
modeluje hlavní figury do plně životného tva-
ru – stejně jako přesvědčivě generuje silnou 
atmosféru zlomových situací. Ať jde o profil 
nešťastné Hany, s rozbitou, poztrácenou duší, 
bytosti zredukované po návratu z Osvětimi 
na řadu několika základních mechanických 
úkonů; ať jde o její mladší sestru Rózu, vitální 
a milující, která v poslední větě románu vrátí 
Haně chuť žít; ať jde o obraz monstrózní tyfo-
vé rány, která knihu otvírá a která připraví hr-
dinku první kapitoly, zhruba desetiletou Miru, 
v několika dnech o všechny nejbližší; ať jde 
o působivý výkres lágrového pekla, srovnatel-

ný s těmi nejlepšími čísly Arnošta Lustiga nebo 
Imreho Kertésze.

Tematické i stylistické příbuznosti se ale vy-
bavují čtenáři jiné, bližší: třeba s Jiřím Hájíč-
kem nebo Romanem Rážem, s jejich trilogiemi 
Selský baroko, Rybí krev, Dešťová hůl, respektive 
Lázeňské dobrodružství, Lázeňské naděje, Lázeň-
ské ozvěny. Hájíček se sice drží blíž současnosti, 
zatímco Ráž zabírá celé století nové republiky 
– ale oba sázejí shodně s Mornštajnovou na 
funkční napětí mezi malými a velkými dějina-
mi, mezi vývojovými proměnami členů vybra-
né rodinné jednotky, potažmo postav z jejího 
nejbližšího okolí (a to v prostředí maloměst-
ském či rovnou vesnickém), a různými verzemi 
nadosobní, abstrahované moci, která dohlíží 
a trestá.

Všichni tři pak s využitím minimálních pro-
středků dosahují maximálního efektu. Obyčej-
ný slovník, obyčejný styl. Rozhoduje příběh, 
silně dějový, vyprávěný většinou lineárně, se 
zřetelnými předobrazy ve skutečném životě, ve 
společných dějinách. Čili identifikace, podob-
né zářezy ve vlastní paměti jako hlavní důvod 
čtenářova přitakání? Plus zmíněné autorčiny 
řemeslné kvality? Nejen to: hlavně jemnost, 
přesnost, důkladnost a hloubka vidění. Skvěle 
zvládnutá psychologie. Umění silné vizuali-
zace. Podařené, všestranné, jaksi „objemové“ 
zabydlení jakéhokoli typu postavy: mladé, sta-
ré, z jedné i druhé strany barikády. Zvládla by 
tohle Alena Mornštajnová ve dvaceti? Možná. 
Možná ne. Dobře, že si počkala.

Radim Kopáč
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Peter Jurkovič a Petar Introvič

Pavel Razím

Ája Dvořáčková (1966)
Vystudovala střední školu, její profesí dlouho 
bylo „devatero řemesel“, posledních cca 18 let 
je na volné noze, živí ji komerční grafika. 
V oboru fotografie je totální samouk, nikdy 
neabsolvovala ani žádné kurzy či workshopy. 
„Učím se pořád a výhradně bojem,“ tvrdí.

Má za sebou řadu samostatných i hromad-
ných výstav, mimo jiné ve své „domovské“ 
Malostranské besedě, ve Fabrice Doubice, 
Dundee Jamu na Kladně, Městském muzeu 
v Sušici, v pražské Cargo Gallery, Café Kampus 
či kavárně Kabinet.

Příležitostně své fotografie publikuje 
v časopisech, má na kontě fotografie na 
řadě obalů cédéček, v některých případech 
je autorkou kompletní grafiky (mj. Radůza, 
Ivan Hlas, Jaroslav Olin Nejezchleba, Luboš 
Pospíšil, Tichá dohoda, Roman Dragoun).

O fotografování živé hudby říká: „Nesnáším 
velký festivaly, nejradši malý kluby, kde můžu 
zblízka a emoce, emoce... Vypínám hlavu a jedu 
na první signální.“

divadelní recenze

Opera Národního divadla se pod vedením 
Petra Kofroně snaží dávat prostor soudobým 
skladatelům a iniciovat vznik nových operních 
děl. Výsledky jsou však trochu rozpačité, občas 
se zdá, že forma Gesamtkunstwerku je nad síly 
tvůrců. Patrné to bylo u Žádného člověka o tvůrci 
Stalinova pomníku na Letné Otakaru Švecovi. 
Odkazy na minulost – s výjimkou budovatel-
ských písní – působily jako výplně a závěr se 
sevřenější živou hudbou, ve které se Jiří Kade-
řábek neztrácel jako ve velkých orchestracích, 
zase působil nepochopitelně – nebylo jasné, 
proč se po scéně plouží postavy lidí z doby ka-
menné, jako by šlo o nějaký postapokalyptický 
scénář ze života po výbuchu jaderné bomby a ne 
po odstřelu pomníku. Rudá Marie Jana Kučery 
sice působila přesvědčivěji a místy nepostrádala 
vtip, ovšem přece jen šlo o specifickou satiric-
kou jednoaktovku postavenou na dost speciální 
předloze – jednom dílu z nekonečného rozhla-
sového seriálu Kaisera s Lábusem Tlučhořovi. 
Výsledek byla spíše revue s operními prvky, kte-
rá působila jen jako pouhý doplněk k originálu, 
i když pár silných momentů tam bylo.

Proto jsem s obavami přistupoval i ke Ster-
nenhochovi Ivana Achera. Těžko jsem si dokázal 
představit, že by groteskní romaneto metafy-
zického filosofa a opilce Ladislava Klímy Utrpe-
ní knížete Sternenhocha s komplikovaným dějem 

a složitým jazykem šlo předělat do operní po-
doby. Pochybnosti se ještě zvětšily, když Acher 
řekl, že celá opera bude v esperantu a úvod bude 
velkoitalský. 

Výsledek však předčil očekávání. Acher, kte-
rý se podílel už na dramatizaci románu v Di-
vadle Komedie, především pochopil důležitost 
příběhu a dokázal z románu vytáhnout klíčové 
momenty, byť za cenu jistého zjednodušení. 
A jasné jsou mu i zákonitosti žánru, který stojí 
na výrazných pěveckých výkonech a silných me-
lodiích. Využil i toho, že předloha navíc sváděla 
k exaltovanosti, která je opeře vlastní. Patrné 
to bylo zejména v úvodních scénách s předtoče-
ným doprovodem smyčců. Acher se v nich vracel 
někam před Janáčka, ale se vkusem. Nekončil 
však jen u naplnění operních zákonitostí, sna-
žil se dílu vtisknout i zvukový charakter, když 
využil citery, která dílu dodala dobový ráz, ale 
hlavně zajímavým způsobem obohatila aranž-
má. Pozoruhodná byla v kombinaci s fagotem 
a violou.

V druhé části se pak Acher vrátil k pojetí, 
které je mu bližší, když využil více elektroniky, 
samplů a repetitivních pasáží. Elektronický ryt-
mus bohužel hudbu trochu vzdaloval opeře, ale 
jen v jednom případě sklouzl k banalitě, což byl 
jeden z mála případů upadnutí do stereotypu. 

K působivosti naopak přispěly pěvecké role, 
které byly nejen dobře napsané, Acher umí slo-
žit árii i kantilénu, ale také dobře obsazené. 
Výborný byl zejména basista Luděk Vele v roli 
zchudlého otce Helgy. Choval se přesně jako 
zupácký junker nebo buršák, což přenesl i do 
pěveckého projevu. Zvlášť obtížná byla hlavní 
role knížete Sternenhocha, ve které se občas 
přechází z hrdinského tenoru do kontratenoru. 

Sergej Kostov to zvládl bravurně, jeho Sternen-
hoch byl jako zvrácený šlechtic přesvědčivý.

V roli cikánky Carmen Kuhmist, která byla 
proti originálu posílena do klíčové hybatelky 
děje, jež láká hraběte do svých tenat, byla snad 
napsaná na tělo Tereze Marečkové. Ta zaujala už 
v Morávkově inscenaci o Janáčkovi. Je ohrom-
ně talentovaná a výrazově pestrá, když přechází 
z operního zpěvu až do rozšířených vokálních 
technik a alternativních poloh, známých třeba 
od Ivy Bittové. A skvěle také kouzlila se smyč-
cem, protože současně hrála na violu. 

Vanda Šípová v roli Helgy zaujala až ledovým 
chladem, s nímž by mohla aspirovat na titul do-
miny roku, a nezvyklým, až kovově znějícím 
témbrem i zvládnutým koloraturním soprá-
nem. Rozpálila se, až když v sadomasochistické 
scéně podlehla divochovi, kterého Jiří Hájek 
pojal jako neandrtálského macha. 

Nakonec nevadilo ani esperanto, v exaltova-
ných polohách by komplikovaným Klímovým 
větám stejně nebylo rozumět. Problém to může 
být snad jen v závěru, který může neobezná-
meného divákovi unikat. Není úplně jasné, že 
Sternenhoch dostane otravu krve, když se zno-
vu setká s Helgou, kterou hodil do hladomorny, 
myslí si, že je živá, a ta ho v divokém spojení 
zraní žebrem… 

Další výtky jsou jen drobné, v úvodu bylo 
až moc hallu, hudba by snesla větší dynamické 
rozpětí, forte v ní bylo až příliš, ale jinak nelze 
mít výhrad a to ani ke scénickému pojetí Mar-
ka Cpina a kostýmům Evy Jiřikovské, které je 
adekvátní. Dojem umocňovali i tanečníci, kteří 
v mnoha dalších operních inscenacích Národní-
ho divadla spíše ruší.

Alex Švamberk

Sternenhoch
Ivan Acher
Národní divadlo Praha

UNI | kulér | květen 2018       | 15 || 14 |       UNI | kulér | květen 2018

Foto Patrik Borecký



fotografie, které hrají

D
an

 B
ár

ta

M
ar

ti
n 

N
ěm

ec


