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KUTYA
Kisko

vlastní náklad, 2019, 40:04

Pod zdánlivě jednoduchými elektronickými 
beaty a jakoby lehce naivním dívčím zpěvem 
se skrývá řada vrstev, významů a možná 
i netušených souvislostí. Markéta Lisá, známá 
ze skupiny Midi Lidi, zve na svém sólovém 
albu posluchače na výlet, na němž potkáme 
Depešáky, Michaela Jacksona i Wabiho Daňka. 
Podobně jako její domovská kapela těží Lisá 
alias Kutya z oldies elektroniky, kterou na albu 
symbolizuje sampl z  druhého alba Depeche 
Mode z roku 1982. Reminiscencí na minulost 
je však na albu více, a to v různých rovinách. 

V  době, kdy Depeche Mode album A Bro-
ken Frame vydali, byly Markétě Lisé tři roky. 
Možná v  té době už znala říkanku Stojí stojí 
bedla, ráda by si sedla, kterou cituje v  písni 
Řečkovice. O rok dříve získal Wabi Daněk Au-
torskou Portu za píseň Ročník 47, kterou nyní 
Kutya přetvořila do elektronické verze pod 
názvem Uhlík. S osobou Wabiho Daňka možná 
souvisí i úvodní skladba Zima s polozpívaným 
textem. Klíčové slovo jsou koleje – ať už s ro-
sou, nebo bez ní. 

S  citacemi Depeche Mode a Daňka možná 
souvisí i fakt, že Markéta Lisá titulní píseň Kis-
ko zpívá v mužském rodě a hned v následující 
skladbě Způsob zazní: „Nepřemejšlim nad tím, 
že jsem holka a jestli chci bejt klukem.“ Mimo-
chodem právě Způsob asi nejvíc souzní s poe-
tikou Midi lidí – nejen pravidelným rytmem, 
ale i vtipným textem o vstávání a čištění zubů 
a o kamarádovi, který je „skoro jako Ken“.

Album Kisko však nestojí jen na zajímavých 
hudebních a textových odkazech, které často 
propojují jednotlivé písně navzájem mezi se-
bou (někde autorka česky vypráví o anglických 
textech – Aldins – a jinde zpívá anglicky s lehce 
českou výslovností baladu jako od… Depeche 
Mode – Goinside). Zajímavé jsou i výše zmíněné 
vrstvy elektronického doprovodu – basové 
beaty, jednotlivé tóny určující spíše rytmus 
než melodii, ruchy i tepot připomínající ryt-
mus srdce. To vše buď samostatně v různých 
poměrech, nebo vrstvené decentně přes sebe. 
Prostě dobrodružný hudební výlet. 

Milan Tesař (Radio Proglas)

LE STRING’BLÖ
March for Nature

Veto Records, 2019, 41:09

Že švýcarské Veto Records vetují kom-
promisy, je všeobecně známo. Proto není 
překvapením, že i nejnovější album, March 
for Nature, nahrané 1. a 2. června 2018 na 
Soundfarmě Obernau, je intenzívní, plné 
energie a koncentrace. V  názvu kvintetu Le 
String’Blö se ukrývají dva známí sólisté, te-
nor saxofonista a bas klarinetista Sebastian 
Strinning (původem Švéd, 1985, pobytem 
v Luzernu) a alt saxofonista a bas saxofonista 
Lino Blöchinger (narozený v Lenzburgu, 1988, 
pobytem v Rothenburgu), kteří se poznali už 
na luzernské hudební škole a dali se dohro-
mady v  roce 2016 jako duo, což expandovalo 
v  současnou formaci. V  té se k  nim přifařili 
mladší hráči, pianista Roberto Domeniconi, 
(elektrický) kontrabasista Urban Lienert 
a  hráč na bicí Reto Eisenring. Bezodešná 
hurá-proklamativnost se prochaotizovaně 
zvrátí do galimatyášování, je hned sakum-
prásk proskřípěná a prohmožděná a hned 
zase úporně nahánčlivá, ale když se dosta-
nou ke slovu saxy (a to se děje s  naprostou 
pravidelností), vždycky si mají co sdělovat, 
rozpínavě i  potěšlivě, za vývrtkovaného 
souvratnění bicích hlava nehlava. Akční ra-
dius každé skladby se zmohutňuje, hudebníci 
vždy znovu vyrážejí na zteč, saxy se dostávají 
do opozice, nicméně vyvzdorovaná uminu-
tost v pravý čas zdecentní a zpoznenáhlí. Leč 
neproředěná řádivost se zákonitě vrátí, splaší 
se, rozjíví, je seskupivě množivá, zadržovaná 
i na(d)sadivě výdržná, ale také vybásněně 
vybasněná (viz bas saxofon plus bas klarinet), 
ohlédavá i  ohledávaná. Nic tu však nadlouho 
nepřevládne: takový Telemachus se třeba roz-
cimpruje až propavučinovaně do zahořivého 
vypraskávání, vytroufávané a hned zase 
zkomíravé Skeps se z  vyběsňovaného vytís-
ňování zašmidrují do burlesknosti, než skončí 
v  celistvujícím pohrávání (i s  dohvizdem). 
Prostě hudebníci nezaostanou ani na mžik, 
naopak vystupňovávají svoji průlomovou 
energii, neponechávají posluchače, aby si od-
dechl. Rádi si s nimi zahorempádíme.

Z. K. Slabý

YOUSSOU N’DOUR
History

Naïve Records, 2019, 38:49

Má u �nančního a mediálního magnáta 
ještě role griota váhu? Pokud se jmenuje se 
Youssou N’Dour a žije v Senegalu, otázka 
postrádá smysl. V té zemi je nejvíc Bůh, pak 
ze slušnosti menší mezera a hned po něm 
Král mbalaxu. Tolik ke společenskému sta-
tusu superhvězdy moderní africké hudby; 
autorsky už je to dlouho horší: evidentní 
tvůrčí přešlapování a recyklování u N’Doura 
nepřehlédnete ani kdyby vám za to zaplatili.

History má být N’Dourovým pokusem 
o  mezigenerační dialog reagující na globální 
mainstream: za zády má sice nedostižnou 
kapelu a k dispozici své starší skladby, do af-
ropopu vzor 2019 mu je však pomohli přebalit 
mladí elektropopaři z africké diaspory a ame-
rický sběratel Grammy, producent Matt Howe.

Poprvé také N’Dour fanoušky nekádruje: ne 
jako v minulosti, kdy každé album vydával ve 
dvou verzích – západní a senegalské. Teď by se 
nejraději rozdal všem: nejpodlézavěji v Hello se 
švédsko-konžským zpěvákem Mohombim, au-
torem milostného cajdáku eurovizního střihu. 
Hodně zariskoval i s vlastní ikonickou sklad-
bou Birima, od roku 2000 v podstatě národní 
hymnou: švédsko-senegalská popsoulová 
hvězdička Seinabo Sey ho navíc přemluvila 
k úpravě textu re�ektující osud jejího otce. 
Ay Coono La a Salimata zase prošly rukama 
senegalského elektroproducenta Spotlesse 
a pamětník původních verzí zřejmě zapláče. 
Vydařená novinka Confession, příběh emi-
granta, vrací N’Doura do extrahry: je znát, jak 
během společné práce s francouzsko-benin-
ským klavíristou Mikem BGRZ pozorně u hry 
sledoval míč. Zopakovali si to s Tell Me.

Nakonec tři skladby album také bránící: 
Habib Faye dokonalá griotská chvála na blíz-
kého přítele, loni zemřelého výjimečného 
muzikanta. A vyšla i prosba synovce legendár-
ního nigerijského bubeníka Babatunde Ola-
tunjiho: převezměte skladby My Child a Takuta 
a dejte v nich prostor i strýcově hlasu (ze sam-
plu). Nádhera. Na celkové hodnocení alba dost 
málo, ale dejme tomu...

Jiří Moravčík

ANTHONY STRONG
Me And My Radio

Guaranteed Records, 2019, 40:38

Britský zpívající pianista Anthony Strong 
(*1984), o kterém se před pár lety psalo jako 
o  možném nástupci populárního Jamieho 
Culluma, se rozhodl deset let po svém debutu 
Guaranteed! a po zkušenostech s menšími ses-
tavami nahrát velkokapelové jazzové CD, ses-
tavené jak z převzatých písní, tak ze svých au-
torských skladeb. Jedním ze zásadních pozitiv 
alba je, že se léty prověřené melodie jako Smile 
Charlieho Chaplina nebo u jazzmanů populární 
country píseň Sixteen Tons (Merle Travis) nijak 
výrazně nepřebíjejí se Strongovou vlastní tvor-
bou. U ní si člověk téměř není jistý, zda opravdu 
poslouchá originál, nebo další standard.

Strong je technicky dokonalým zpěvákem 
a to, že se sám při zpěvu doprovází na piano, 
lze také vnímat jako jednoznačné pozitivum. 
Tóny klavíru zde tvoří s  lidským hlasem 
neoddělitelný celek, namísto sól stavěných 
na efekt se oba „nástroje“ přirozeně doplňují 
a střídají. Vlastně by asi pro Stronga vůbec ne-
byl problém zahrát celou desku jen s klavírem. 
Nicméně vůle producenta (který je v  tomto 
případě totožný se zpěvákem) chtěla, aby al-
bum znělo honosněji. Většina skladeb tak má 
skutečně bigbandové obsazení, v  některých 
skladbách navíc s  výraznou smyčcovou sekcí. 
(Ve skutečnosti zpěvák nepracoval s celým or-
chestrem, ale jednotlivé sekce – trumpetovou, 
trombonovou, saxofonovou – zpravidla nah-
rával vždy jeden hráč.) 

Od začátku do konce alba zůstává Strong 
profesionálem, starosvětsky sympatickým vy-
pravěčem, kterému jde více o práci s emocemi 
posluchačů než o sóla a hráčskou ekvilibristiku 
na hraně nemožného. Při takové produkci je 
pochopitelné, že místy se zpěvák až nebezpečně 
dotýká středního proudu, který s  jazzem pos-
taveným na improvizaci už mnoho společného 
nemá. Většinou však přes nebezpečnou hra-
nu nepřepadne a popovější kusy (My Cherie 
Amour) vyvažuje jazzověji pojatými skladbami 
typu Porterovy Anything Goes. K  nejsilnějším 
momentům alba pak patří závěrečná balada 
Ocean, zazpívaná pouze s pianem. 

 Milan Tesař (Radio Proglas)

TIKEN JAH FAKOLY
Le Monde est chaud

Universal, 2019, 44:34

Čekání na Boha, aby nám řekl, co s námi 
bude dál, se nějak prodlužuje, takže si za něho 
berou slovo jiní. S tím reggaeman z Pobřeží slo-
noviny neměl nikdy problém a pokud jde o jeho 
nové ústřední téma – nebezpečné klimatické 
změny – tím spíš; navíc Bohu ve skladbě Dieu 
nous attend vzkazuje: „Hele, čekáme na tebe!.“ 
Prošedivělý jedenapadesátník už těžko mezi 
africkou mládeží zažehne revoluci, o její po-
zornost ovšem stojí: proto se v hitové skladbě 
Le Monde est chaud (Svět je horký) spojil s fran-
couzským raperem Sopranem, čímž navýšil 
i pravděpodobnost, že ho uslyší i ti, kteří Jah 
Fakolyho obvykle neposlouchají (jim patří 
také anglicky zpívaná „popůvka“ We Love Afri-
ca). „Za záchranu planety a probuzení svědomí 
to stojí, arogance politiků už totiž přesáhla 
všechny meze,“ tvrdí zpěvák, jehož reggae šlo 
vždycky daleko nad rámec obyčejné zábavy. 
Sebevědomě ho podřídil naléhavým apelům 
a k většímu porozumění inovativně propojil 
s hudebním smýšlením mandinských griotů. 
Zanesl do něho tradiční západoafrické nástro-
je, dravé vokalistky a z reggae linie neváhá 
kdykoliv ostře vybočit: výjimečné skladbě 
Kojougou třeba udává tranzovní rytmus bala-
fon. Dieu nous attend sice otevře sólo loutny 
ngoni, ale naléhavost umocňují především 
kvílející jednostrunné housle soca, a Kungo 
zmajestátní kora. Připomínku elektro časů do 
jinak – bez urážky – postaru znějícího klasic-
kého alba, vkládá malijský producent Akatché 
s francouzskými kytaristy, dechaři a klávesáky, 
ačkoliv zrovna nad Francií se ve Fakolyho 
textech občas stahují pěkně černá mračna 
tvrdé antikoloniální kritiky. „Drancujete naše 
přírodní bohatství, pohřbíváte zaživa a kra-
dete naše peníze,“ zpívá v Ça vole a příjemně 
se necítí ani mladí Afričané, když slyší: „Zla-
to nehledejte v Evropě, roste vám doma pod 
nohama a věřte, něco jako ráj neexistuje.“ 
Fakolyho agenda se zkrátka nemění, a dobře, 
že ani jeho africké reggae: široce přístupné, 
melodické, navzdory setrvávající naštvanosti 
odzpívané jako by s vámi kouřil jointa.

Jiří Moravčík

PÉTER EÖTVÖS
Atlantis

Budapest Music Center Rec., 2018, 68:50

Péter Eötvös patří ke skladatelům, jejichž 
každé nové album (viz Concertos 2014, Para-
ise Reloaded / Lilith 2016 nebo String Quar-
tets 2017) těží z ponoření do neprobádaných 
oblastí a z  jejich nevšedního odhalování. Tak 
je tomu i při kompaktu Atlantis, umně ses-
taveného ze tří různých zdrojů. Tím prvním 
je ústřední platonovský mýtus o potopené 
zemi (s textem Sándora Weörese), nahraný 
17. listopadu 1995 WDR symfonickým or-
chestrem v  Kölnu za autorova řízení. Je 
rozkošacován jako z  nirvány se vzpříčenými 
nástroji a  vytajemňován barytonem Dietri-
cha Henschela a chórem chlapeckých sopránů, 
což vzdýmá dohadovačnost roznaléhání 
a rozprostornění známého příběhu, roz-
pólovaného do tří kapitol. Hudba je vytřibující 
s  nabíravou líčivostí, z  palety nástrojů 
vyčnívají jednotlivé rozhazardované nástroje, 
hlas na pozadí sboru prostřídá heroičnost 
s  obavností. Při postupné – takřka operní – 
vzmocňovanosti, rozkomíhané i zatlumené, 
rozpólované mezi zatichlostí a výkřikovostí 
vévodí – i zásluhou cymbálu Márty Fábián – 
anticizující výzevnost (nikoli vyzývavost). 
Eötvös (jako autor i jako dirigent) rozehrávavě 
namotává až-vesmírné dění do kontrastu 
vytěkávání a vytřimování, navíjení a vzletnění. 
Cituplná šíravost s  proměnlivým rytmem 
i spádností se pokaždé vzedme k pohnutlivé ve-
hementnosti a k výbuchu zasopnění, nicméně 
tato zaokolkovaná prodíravost probíhá mezi 
punkvovostí a kosmizováním a dodohaduje 
se až do odeznění. Prostíňování Shadows, re-
alizovaných Südwestfunk symfonickým or-
chestrem Baden Baden pod taktovkou Hanse 
Zendera 15. března 1996, se děje opět ve třech 
etapách: kolem sólové �étny Dagmar Becker, 
kolem klarinetu Wolfganga Meyera a kolem 
utajeného perkusisty. Prostřídaná šálivost, 
vyjemňovanost a podvrativost konstrukcí 
je znáročňována sborným zaujetím, z  něhož 
se procelebrovává načrtávaná obrazivost 
i  zahroužené skicování. Hned tak se z  téhle 
hudby nevymaníte.

Z. K. Slabý


