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PLOY
Ploy

Červený kůň, 2019, 36:06

Pete Seeger, Nine Inch Nails, Ovčáci čtve-
ráci, Claude Debussy a možná i Gershwin 
a celá jazzrocková a progrocková scéna. To vše 
lze nalézt – ať už explicitně, nebo „mezi řádky“ 
– na debutovém albu pražského tria Ploy. 
Trojici bez basy tvoří Tomáš Braun (kytara, 
cello), Mikuláš Čimbura (klávesy) a Bohdan 
Karásek (bicí, perkuse). Pánové své album 
sice natáčeli bez hudebních hostů, ale pomocí 
svého instrumentáře na ně dokázali dostat jak 
výrazné basové linky (Katy Prays, úvod Dívky 
sázející lípu), tak například velmi zdařilou ná-
podobu dechů (Pobertové). 

Autorem všech osmi skladeb je sice 
Tomáš Braun, ale minimálně polovina tracků 
přiznává názvem nebo výrazným melodickým 
či harmonickým motivem inspiraci odjinud. 
Jednoduchou melodii Ovčáků čtveráků v  úvo-
du skladby Pobertové samozřejmě pozná každý 
(i zde si však výborný kytarista Braun pohrává 
s jednotlivými tóny, jako by šlo o velké umění), 
důvěrně známá je i lidová inspirace Rosenky 
nebo zajímavě a přitom jasně rozpoznatelně 
zpracovaná Řekni, kde ty kytky jsou ve skladbě 
nazvané – Kytky jsou. V Dívce sázející lípu kape-
la přiznává inspiraci Debussyho Dívkou s vlasy 
jako len a u Mood Reznor se lze jen dohadovat, 
zda jde o kombinaci Mood Indiga a vlivu Trenta 
Reznora…

Přes všechny tyto přiznané i utajené inspi-
race nevyznívají hudebníci z  Ploy v  žádném 
případě jako muzikantští „pobertové“. Při 
vědomí toho, že dnes je nesmírně náročné 
vymyslet v  hudbě něco skutečně původního, 
vyznívá jejich instrumentální mix originálně 
a svěže. Kombinace kytary prohnané různými 
efekty, kláves, více či méně decentní elek-
troniky a bicích dokáže vykouzlit širokou 
škálu nálad – od melodických a vlastně hi-
tových pasáží až po hutnější bigbít. Právě díky 
členitosti a práci s  vedením hlasů má album 
možná blíž k jazzu než k rocku, i když škatulky 
tady až tak důležité nejsou. Důležitá je dobře 
zahraná hudba a vtip, kterého ti tři čtveráci 
bez basy do svých skladeb naložili požehnaně. 

Milan Tesař (Radio Proglas) 

LALI PUNA
Being Water EP

Morr Music, 2019, 21:03

Má smysl recenzovat EPčko, když je dnes
v tištěných médiích výrazně méně prostoru na 
prezentaci hudby? Nové EP indie elektronic-
kých Lali Puna je jasným důkazem, že ano. A to
hned z  několika důvodů. Nejdříve se vraťme
dva roky nazpátek. Zpěvačka Valerie Trebeljahr 
se otřepala z rozchodu s hudebním i životním 
partnerem Markusem Acherem, a rozhodla se, 
že do té doby společně vedenou kapelu Lali Puna 
vzkřísí jako vlastní projekt. Návratová deska 
Two Windows byla zkouškou korejské rodačky, 
zda plnou zodpovědnost, za vedení kapely 
i  skládání, ustojí. Povedlo se, i  když je z  celé 
kolekce přeci jen cítit lehká nervozita. Následné
koncerty trojici, do které patří i klávesák Chris-
tian Heiß a bubeník Christoph Brandner, stme-
lily. A tak když se zrodily další písničky, Valerie
s  nimi nechtěla čekat, až se zrodí podhoubí
pro novou řadovku. Chtěla vyjít s novým ma-
teriálem na veřejnost co nejdříve. Když slyšíme
Being Water, je jasné proč. Sebevědomá Lali 
Puna je nazpátek teprve s novým EPčkem! Už 
nesmírně energický titulní otvírák se neohlíží
napravo ani nalevo. „Jsem sampler,“ navíc
přiznává bez uzardění autorka, která tvrdí, že 
píše písničky při poslechu jiné hudby a skládá 
texty při četbě knížek. Například Being Wa-
ter odkazuje ke slavnému citátu Bruce Leeho:
„Vyprázdni svou mysl, buď tvárný, tvárný, jako
voda“. V druhé For Only Love hudruje nad tím, 
jak čtyřicátníky semlela současná konzumní 
společnost se závěrečným zhodnocením, že 
„určitě to nebude nenávist, která nás všechny 
zachrání.“ Oba kousky uhání kupředu závrat-
nou rychlostí, trojice nedává jinou šanci, než 
jejich novinky přijmout. Ve třetí položce vzdává 
autorka v  baladickém podání poctu genialitě
Virginie Woolfové a  Madonně, a  v  poslední 
instrumentálce Beatx dodává pouze, že je 
na ni náležitě hrdá. „Doteď jsem myslela, že 
tyhle prvoplánovité kousky jsou pouze domé-
nou mužů,“ vrací se k  emancipační rétorice 
předchozí desky. Pryč je nejistota předchozích 
let. Teď aby se znovunabyté sebevědomí přelilo
i do stejně energických koncertů.

Pavel Zelinka

GRAUPE / CECCALDI / 
LILLINGER / CECCALDI
qÖÖlp

Budapest Music Center Rec., 2019, 50:49

Nic tu není jednoduché, natož zjednodu-
šené: od hádankového názvu kvartetu přes 
exkluzivní nástrojové složení či prorůstání 
nejrůznějších přístupů od rocku přes jazz přes 
folk po komorno, vše spontánně naduřené, po 
kuráž, se kterou se hudebníci vydávají stezkou 
nestezkou bez jejího předchozího probádání. 
Houslista �éo Ceccaldi, violoncellista Valen-
tin Ceccaldi, kytarista Ronny Graupe a hráč 
na bicí Christian Lillinger, známí z řady jiných 
seskupení, se prostě vydali ve dnech 17. až 20. 
července 2017 do BMC Studia v  Budapešti, 
aby se bez obvyklých „předpisů“ vydali všanc 
vlastním „nerozvážným“ skladbám a  – ku-
podivu – pouze jedné improvizaci. Výsle-
dek? 50 minut vehementní rozbouřenosti, 
protěkané tu morseovkovým přístupem se 
zákřiky, tu hrubozrným prodramatizováním 
a zádrhelnou mžikovostí, tu zase prochao-
tizovanou smýčivostí a vyzmatkovávaně 
cvalným rejem s  neočekávanými prolukami. 
Nástroje tu fungují s  třeskutným nasazením, 
jako by jejich vlastníci pílili každý někam ji-
nam, ale omyl, jsou stále pospolu, ze zdán-
livého zmatku povstává místy až řehole, 
rozviřovaná vzápětí úryvkovou spádností. Po-
hádkový hororek, odvyprávěný na přeskáčku, 
prostřídá vzedmutě rozvýskaný shon, proud-
né rejdění, směřující do utrhačného řádění, 
dryáčnická horempádnost nebo oddalovaná 
i zase přibližovaná odhadovačnost. Kom-
pozice jsou natolik namátkující, že posky-
tují co nejvíce prostoru přívalovým hous-
lím, urputně pozatínané kytaře, vlnobitným 
i  třeskutným bubnům a  zapikolovaně ne-
nechavému a rozdivenému cellu. Ale to vše se 
neustále mění, nástroje si vzájemně lahodí, 
podloudničí, vypučí vždy přesně v určený mo-
ment, prověnčovávají se, „velrybně“ naplou-
vají nebo se s vláčnou lichotností roztěkávají. 
My můžeme pouze ocenit neopotřebovanost 
spontánní dramaturgie celého alba, jeho ob-
hlédavost, neoposlouchanost, akčnost, senzi-
bilitu i ofenzívnost.

Z. K. Slabý

MILAN KOZELKA, BUBAČKA, NEUTRINO
Bílej Vodník 

Vl. nákl., 2019, 22:11

Milan Kozelka (1948–2014) patřil k  nej-
osobitějším postavám kontrakultury. Byl 
jedním z  prvních výtvarníků, kteří se u  nás 
věnovali land artu a performanci. Od konce 
tisíciletí se věnoval psaní, je mj. autorem 
poetických příběhů na pomezí pohádek, 
pověstí, bajek a tvorby Richarda Brauti-
gana. Pět zhudebněných se jich ocitlo na EP 
Bílej vodník. Za doprovodu psychedelické 
elektroniky Neutrina (Petr Mareš) je velmi 
speci�ckým způsobem interpretuje výtvarnice 
a performerka Tereza Damcová, známá jako 
Bubačka.

Bílej vodník potřebuje velmi soustředěný 
poslech. Kozelka byl mistr obrazů i příběhů 
a slovní spojení vytržená z kontextu sice zauj-
mou, ale teprve vcelku dokáží plně vyniknout. 
V táhlém šepotu jsou však zřetelné jen osamo-
cené výroky a ne, kdo který říká. Ve  spojení 
s  působivým animovaným videem to až tak 
nevadí, jenomže klip je jen k Magické noci.

Tiché vyprávění na hranici srozumitel-
nosti sice spolu s  ambientním doprovodem 
využívajícím terénních nahrávek vytváří 
magickou atmosféru a posluchače vtahuje, 
jenomže jej připravuje o sílu Kozelkových 
textů, vytrácejí se z nich nejen jednotlivá slova, 
ale mnohdy i celý příběh, což je případ baladic-
kých Svratečných panen. Naštěstí u závěrečného 
Chytače začínajícího jako parafráze Nezvalovy 
notoricky známé básně Na břehu řeky Svratky 
je naštěstí projev hlasitější a srozumitelnější, 
protože jde svým způsobem o bajku, byť bez 
závěrečného ponaučení.

Problémem je i jistá monotónnost, protože 
si jsou všechna zpracování textů podobná co 
do přístupu, projevu i zvuků, což platí i o po-
brukování si slabik à la Stina Nordenstam, 
a  důrazem se odlišuje jen Chytač. Také Neu-
trino místy volil až příliš polopatický přístup, 
když po verši „prudký liják bušil do kamen-
ných svahů“ zazní déšť.

Nerad se opakuji, ale absence producenta je 
na naší scéně trvalým problémem. A u slovesné 
tvorby je to patrné dvojnásob.

Alex Švamberk

WOLFGANG MUTHSPIEL
Where The River Goes

ECM, 2018, 48:17

Druhé album kvinteta kytaristy Wolfganga 
Muthspiela, Rakušana, jenž si už získal po-
zornost světové scény, splňuje zcela očekávání 
dané hráčským obsazením. Jeho členy jsou 
srostlá dvojice pianisty Brada Mehldaua s kon-
trabasistou Larrym Grenadierem, na rozdíl od 
předchozí nahrávky Rising Grace (2016) je zde
místo Briana Bladea bubeník Eric Harland, le-
titý spoluhráč Charlese Lloyda (2004–16) či fes-
tivalového SFJAZZ Collective (2008–11) ze San 
Francisca, a  Ambrose Akinmusire, dle kritiků 
Down Beatu vítěz kategorie trumpetistů roku 
2018. Název alba je odvozený od úvodní skladby, 
která je klidně plynoucím melodickým tokem,
plným lyrismu, proudy sól na sebe nenápadně
navazují, prolínají se, trubka ve svém úvodu 
zvýrazní základní melodii a tanečnost skladby, 
Mehldau impresi dokresluje klavírem. For Djan-
go není, jak by název předesílal, epigonským 
holdem slavnému kytaristovi Reinhardtovi, 
ale svébytným Muthspielovým vyjádřením 
vzpomínky na předčasně zemřelou (43 let) le-
gendu jazzové kytary. Tajemné základní téma 
poletuje v Descendants, v níž se krátce vynořují 
vstupy nástrojů, trubka se „dopouští“ drobného 
zdrsňování zvuku. Clearing má jediná kolek-
tivní autorství, tluče zvýrazněný rytmus, jemuž
se podřizuje vznikající krátké melodické téma, 
sóla jsou potlačena, vprostřed trubka vytváří 
zvukovou plochu nad zmlklými bicími, které 
jinak kvapem posouvají celou skladbu; závěr 
patří krásné ryze bluesové náladě. Pro Buenos 
Aires si Muthspiel vezme na kolena akustickou 
kytaru a  sólově rozezní pomalou brazilskou 
impresi. Pohádkovou One Day My Prince Was 
Gone otevřou pravidelné údery Harlandovy 
s nečistými zvuky trubky a nad monotónním te-
pem se odehrává místy až free dialog ostatních
nástrojů. Jediným příspěvkem Mehldaua je 
Blueshead, přenášející nás do dravých toků hard
bopu šedesátých let; doplněno skvělým sólem 
Grenadiera! Závěrečná Panorama s akustickou
kytarou má opět iberskou náladu se vší niter-
nou naléhavostí, od ní očekávanou: pianista 
a trumpetista jen v tichu pozorně naslouchají. 

Vladimír Kouřil

RENÉ LUSSIER QUINTETTE
René Lussier Quintette

Circum-Disc/PasUneCenne, 2018, 51:55

Quebecký kytarista René Lussier patří 
od konce sedmdesátých let minulého století 
k  čelním představitelům tamní avantgardy 
a zcela signi�kantní pro něj byla častá spo-
lupráce s  Fredem Frithem, s  nímž ho pojí 
mimo jiné i smysl uchopit nejrůznější žánrové 
zaměření a pracovat s ním po svém. 

Jeho Quintette funguje od sklonku roku 
2016 a vedle něj tu působí tubistka a hráčka 
na eufonium Julie Houle, akordeonista Luzio 
Altobelli a bubeníci Marton Maderspach (levý 
kanál) a Robbie Kuster (pravý kanál). Ačkoliv 
je Lussier autorem veškerého materiálu, sám 
dává důraz na vzájemnou interakci, v  níž se 
proměňují role z  hlavních na vedlejší a vice 
versa. Proměnlivost je vůbec nejvýraznějším 
prvkem tohoto alba, kde na sebe navazují či se 
snoubí pasáže v modu veselejší varianty rock 
in opposition, ozvěny nejrůznějšího folklóru 
(oboje do jisté míry právě ve frithovském 
duchu) až po orientální motivy, derivované 
country (Lussier ostatně spolupracoval 
i  s  představitelem radikální odnože tohoto 
žánru Eugenem Chadbournem) a  místy do-
konce jakási so�stikovaná cirkusová hudba. To 
vše podtrhuje už nástrojové složení, v němž se 
neztrácí ani daxofon (což je třecí idiofon neboli 
samozvučný nástroj vyluzující zvířecí zvuky 
připomínající zejména jezevce), který Lussier 
střídá s  místy elektrizující jinde pohodovější 
kytarou. 

Vše by se dalo označit nálepkou quebecký 
sound, což je ovšem spíš esprit než skutečná 
hudební kategorie. Nejde o koláže jako takové, 
i když se někdy skutečně hned vedle sebe 
třeba ve skladbě La téte dans les rouages objeví 
motiv jakoby z balkánské dechovky, parajazz-
rock a drásavé rockové sólíčko, ale o vpravdě 
syntetický eklekticismus. Kompozice Migra-
tions zase začíná s  tajemnou až strašidelnou 
pompou a láme se do multikulti sfér. Najdeme 
tu skutečně bohatý hudební jazyk a vše má 
ohromnou plastičnost nejen díky rozprostření 
bicích do dvou kanálů, ale i díky různorodému 
témbru ostatních nástrojů.

Petr Slabý


