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CHRISTOPH ERB / MICHAEL VATCHER
Yellow Live

Veto-Exchange, 2018, 41:34

Švýcarský tenor a soprán saxofonista (jindy 
i basklarinetista) Christoph Erb (1973) si na 
své sérii Veto-Exchange rozhodně nedává veto: 
střídá své spoluhráče – tentokrát je jím krea-
tivní americký hráč na bicí Michael Vatcher 
(1954, viz spolupráci se Zornem, Mintonem, 
Honsingerem atd.), aby ze sebe i z nich dosáhl 
maxima erudice i výbojnosti. 

Na CD Yellow Live, nahraném ve Žlutém 
domě v Luzernu 16. dubna 2016, tomu ve čty-
řech vypjatých epizodách není jinak. Zpočátku 
se sice oba rozkomíhávají, rozfi čují a rozcim-
provávají, ale záhy se vyhrotí do hamižného 
vyřicování a rozzuřování, výbojně nábojného 
promlacování a zásekování, které jim až na 
občasné proklesky vydrží do závěru. Jestli Ca-
rotin je vyšátráván spíše do cirkulovaného má-
mení, Xanthophyll je od prvního tónu výkvilně 
vyhrkávaný a promlatně rozdmýchávaný, plný 
vyhrocované roztopášnosti, kdy bicí provál-
covávají vytřísňované saxy a domlacují jejich 
extravagance, nepřekotně, leč otevřhubově vy-
šíbrovávané i k posledu vrčivě dovzdalované. 
Vrtošivě vyšátráván je i Lutein, plný přehánivé-
ho vyjektávání a rozpěněného rozezpívání nad 
prokluzným hromobitím. A je to i rozpýřený 
Zeaxanthin, výbušně vydolovávaný, náskočně 
i záskočně roztoulcovávaný až do bodu varu, 
aby mohl být zatutláván i zase vytutláván do 
durdivé náběžnosti. 

Každá z těchto improvizací probíhá sice 
s obdobně neutuchající rozhicovaností, nicmé-
ně jsou i zřetelně obměnlivé, tu vsadí více na 
vytroškovanou zánornost, tu na teteřivější če-
četkování, jindy na uminutější proválcovávání 
anebo nátřasné rozšpikovávání. Ti dva šmírují 
jeden druhého, vyřizují si v naprosté soulad-
nosti své účty. A když dojde na mlácení, týká 
se plné slámy, neboť nic tu nemizí do prázdna 
a živá odezva je toho dokladem. Dokud celek 
neodezní do nirvánového propadliště.

Nikoli, Christoph Erb nás nezklame, vždy 
nás udrží v napjaté pozornosti. A ví také, kdo 
by mu kdy měl stát po boku.

Z. K. Slabý

SPIRITUALIZED
And Nothing Hurt

Fat Possum, 2018, 48:08

Od vydání předchozího titulu Sweet Heart 
Sweet Light (2012) anglických Spiritualized 
uplynulo šest let, ale vše zůstává sympaticky 
při staro-novém. Jason Pierce alias J. Spaceman 
nepodlehl módě vracet se k vlastním začát-
kům, k retru shoegazerského soundu nebo ke 
vznášení se v mezihvězdném prostoru. Místo 
toho se stále zaměřuje na retro mnohem hlubší 
a tudíž vlastně nadčasovější. Znovu vyplavala 
na povrch láska ke gospelu, soulu, americaně. 
Opět tu slyšíme aranžmá obohacená dechovou 
sekcí a smyčci. I když na obalu se stylově pro-
chází kosmonaut a na pár vesmírně psychede-
lických zvukových výletů už z povinnosti do-
jde. Třeba v On Th e Sunshine či Sail On Th rough. 
Název alba A nic nebolí i samotná hudba působí 
pozitivně. Stejně jako smířlivé téma textů: „Ak-
ceptování stárnutí a ubíhajícího času, kdy už se 
nesnažím svůj věk popřít, necítím nespokoje-
nost, na nic nezuřím,“ vysvětlil Pierce. Jenže 
zároveň paradoxně tvrdí, že se při natáčení 
desky málem zbláznil. Předchozí album točili 
Spiritualized traumaticky dva roky ve třech 
různých městech a pak se stejně dokončovalo 
v domácím studiu. Proto se Spaceman rozho-
dl udělat si tentokrát „pohodu“ a nahrával vše 
rovnou doma a sám. Pořádně se vytrestal:

„Chtěl jsem, aby nahrávka zněla jako stu-
diové session. Jenže šlo o mučení, kdy jsem 
měsíce seděl u mixpultu a tu pošoupl o kousek 
jeden potenciometr, ondy druhý, a hledal ten 
správný zvuk… Snažil jsem se dosáhnout něče-
ho, co je vlastně poměrně jednoduché, pokud 
ovšem máte zdroje. Dva týdny jsem strávil po-
sloucháním desek s klasikou a hledáním toho 
správného akordu, který jsem chtěl vybrnkat 
na kytaře. Když jsem našel něco odpovídající-
ho mým záměrům, vysamploval jsem kousek 
a šel na další akord. Trvalo další týden, než 
jsem se s tím popral.“ Zkrátka, není nadto mít 
klid a dost času ve vlastním nahrávacím studiu 
a být perfekcionalista. Ale deska se mu poved-
la, to rozhodně, byť místy je sound až příliš za-
huštěný. Takže na další nahrávku se můžeme 
těšit zase za šest let?

Tomáš S. Polívka

DÁŠA UBROVÁ
Dáša Ubrová

Indies Happy Trails, 50:19, 2018

Před deseti lety prý brněnská zpěvačka za-
čínala na folkové scéně, v současnosti se ale 
věnuje spíše tradičnímu jazzu a spolupracuje 
s o generaci starším Milanem Kašubou. Její 
eponymní sólový debut za doprovodu mladých 
muzikantů, je asi logickým dalším krokem. 
Jestliže ji v sleevenote publicista Petr Gratias 
přirovnává k Zuzaně Navarové, je to více než 
odvážné. Ale právě na tvorbě Navarové, se kte-
rou ji pojí podobná barva hlasu a oblíbené vli-
vy, se dobře dá dokumentovat, čeho se Ubrové 
zatím příliš nedostává: je to nejen ujasnění, 
kde jsou její silná místa a kde nikoli, ale i ná-
ročnost na sebe samu jak po autorské stránce, 
tak ve snaze o originalitu.

Asi nejčastěji a nejblíže má nahrávka k šan-
sonu. Zpěvačka si vybrala šikovné a zručné mu-
zikanty, a i když i v této poloze je zatím spíš jen 
stínem toho nejlepšího, co v naší hudební his-
torii vzniklo (což pochopitelně není vzhledem 
k vysoko nastavené laťce žádná ostuda), pořád 
je tu se svým sametově vemlouvavým proje-
vem nejjistější. Slovy úvodní skladby „k cíli jsou 
blíž“. Bohužel neujasněnost jinde způsobuje, 
že nahrávka často bloudí mezi nejrůznějšími 
klišé, než by dosahovala potřebné přirozenos-
ti, proplouvající mezi jazzovými a bluesovými 
náladami. Z mnohých skladeb nepříjemně trčí 
snaživé a naivní verše. V nejslabších chvílích 
se skladby pokoušejí zlomit vyčerpanost art 
rocku či se pouštějí do zamyšleného popu – 
výsledkem ovšem není to, co známe například 
od Richarda Müllera, ale jakési reminiscence 
toho nejoposlouchanějšího ze sedmdesátých 
let. Spolehlivě se to projeví v momentech, kde 
se vedle příjemného zpěvaččina hlasu objeví 
i hlas hostujícího Milana Cimfeho či kytara 
Emila Kopřivy, a kde nad vším vítězí kýč. Prá-
vě fakt, že se album až příliš ohlíží do hudeb-
ní minulosti, mu škodí nejvíc. Ona nesnadná 
cesta, po které Dáša Ubrová kráčí, ukazuje, že 
potenciál by tu byl. Ale zároveň také to, že po-
dobná nejistá hledání jsou nemalým hazardem 
s důvěrou posluchačů. A čím dříve si to prota-
gonistka uvědomí, tím lépe pro ni.

Antonín Kocábek

BÉLA FARAGÓ
Dustball Songs and Dances

BMC, 2018, 76:26

Maďarský skladatel a pianista Béla Faragó 
soustředil na své melanži Dustball Songs and 
Dances ve třech oddílech žeň ze své tvorby, 
spjaté s lidským hlasem, z let 1986 až 2009. 
První várka, dvanáct skečů z opery Metamor-
phosis, se v podání Saint Ephraim Quartetu 
a violoncellisty Balázse Kántora pohybuje 
chórově v nejbizardnějších polohách od tragič-
na po roztopášnost, na pomezí závažné váž-
nosti, která je podle mého názoru podávána 
s šibalsky přimhouřenýma očima. Můžeme tu 
vystopovat prvky gregoriánského chorálu, ma-
drigalu, bel canta nebo folkové názpěvnosti, 
vše se rozpohybovává od vzrušené rozvernosti 
po tajuplnou potrhlost, vše se děje na pomezí 
perpetuální prozmatkovosti, prochvatné pře-
kvapivosti, ale i perzifl ážní trauričnosti nebo 
klekánicové vznosnosti či zaltzheimerované 
vytupírovanosti. Rovina každé ze dvanácti 
kvazi-arií je zdialogizována, je posunuta do 
„vyumělkované“ abnormálnosti. Každopádně 
Tamás Bubnó, Márk Bubnó, György Philipp 
a György Silló jsou hlasově perfektní, tupíru-
jí za cellového doprovodu zasněnou dumnost 
i vypěněné rozdychtění, procítěné „až na 
půdu“. Sedmimístné Songs for Attila József’s 
Poems nabídne naopak jemnější ženský vokál 
mezzosopranistky Katalin Károlyi, útěšlivý, ale 
výrazný, plný výkřičné i polomluvné důsažnos-
ti. Maximum emocí je v těchto miniaturách do-
sahováno téměř minimalisticky zapojovanými 
houslemi Istvána Kereka nebo skladatelovým 
pianem v různorodých aranžmá. Závěrečné 
(téměř dvacetiminutové) Has it not Become 
Colder?, jehož spoluskladatelem je sitarista 
a drónista László Hortobágyi, je Gayan Uttejak 
Mandal Ensemblem umanuto do vyvzdorová-
vaně nahánčlivého proudění, sopranistka Zsó-
fi a Szerb uchvacuje sebevědomou rozmařilostí, 
dozřetelňovanou cellem Istvána Trajtlera a ba-
sovou kytarou Tamáse Tótha a doexotizova-
nou Faragóem, který k pianu přidal tabla. Je to 
zvukově záměnlivé album, poprášené poněkud 
i odkazem Friedricha Nietzscheho a umanuté 
úpornou i úkornou vehemencí.

Z. K. Slabý

JEFF TWEEDY
Warm

dBpm, 2018, 39:46

Jeff  Tweedy si dekády vystačil jako hlavní 
autor písní Wilco, předtím spoluautor reperto-
áru Uncle Tupelo. Nebo se realizoval vedlejšími, 
ale kapelovými projekty Golden Smog a Loose 
Fur. I tak osobní věci jako píseň All Lives You 
Say (2017) pro zesnulého otce řešil „přes ka-
pelu“, singlem Wilco. S jedinou výjimkou, když 
v roce 2014 spolu se synem Spencerem vymys-
lel „vedlejšák“ nazvaný jen Tweedy. Nyní vydal 
dvě sólová alba prakticky po sobě, přitom Wilco 
nevyhlásili žádnou tvůrčí pauzu. Jakmile kapel-
ník odjede pár štací samostatně, chystají turné. 
Na desce Together At Last (2017) chtěl Tweedy 
předvést starší písně Wilco či Golden Smog v na 
dřeň osekaných podobách s akustickou kytarou. 
Warm už zachycuje nový autorský repertoár.

Proč ten posun k sólové dráze? Zřejmě pla-
tí, co Tweedy řekl už o projektu se synem: „Jde 
o totálně odlišný proces, než je práce s kapelou. 
Wilco jsou šestičlenná skupina a každý ze čle-
nů má jiný zájem na tom, jak se písně nakonec 
dotkne. Jako kolektiv nás to vždy přitahuje 
k něčemu mnohem propracovanějšímu – a je 
to radost. Ale když pracuji sám, vždy doufám, 
že spíš něco vypustím… Pořád v hlavě slyším 
možnosti dalších nástrojových linek, všechno 
možné, co by se s písní dalo udělat. Jenže prá-
vě to je pro mě ohromná rozkoš, vnímat vše-
chen nerealizovaný potenciál.“

Jinými slovy, Tweedy se zamiloval do zvu-
kové průzračnosti, i když i na Warm aranžuje 
decentní rytmiku a zaměstnává coby muzikan-
ty členy rodiny. Možná jsou nové písně ještě 
osobnější, byť refl exe neveselého stavu světa 
se opět dočkáme. Tweedy řeší smrt otce, zdra-
votní problémy manželky. Jenže naopak jako 
sólista možná méně řeší sám sebe. Zatímco 
z desek Wilco jsme se mohli mezi řádky dozvě-
dět mnohé o problémech psychicky nemocné-
ho, depresemi deptaného umělce, tentokrát se 
Tweedy obrací k blízkým. A vyjadřuje nikoliv 
skepsi, ale naději. Jedna věc však zůstala beze 
změny. Ať už Tweedy svoje „potenciály“ reali-
zuje plně s Wilco nebo „neúplně“ sólově, dá se 
mu věřit každá nota a každé slovo.

Tomáš S. Polívka

ED HARCOURT
Beyond The End

Point Of Departure/PIAS, 2018, 40:11

Pamatujtee si Eda Harcourta? Toho neohro-
ženého písničkáře, který v roce 2001 vlétl na 
scénu s neodolatelně melodickým albem Here 
Be Monsters pošilhávajícím na Mercury Music 
Prize jako nejlepší deska roku 2001 (cenu na-
konec získala PJ Harvey). 

Od té doby se v životě muzikanta semlelo 
mnohé. Ed před desíti roky na chvíli seknul 
s vlastní kariérou a svůj variabilní rukopis na-
bídl svým kolegům. Tak jeho jméno najdeme 
zapsané v bookletech desek například Jamie-
ho Cullluma, Marianne Faithfull nebo Paula 
Hartnolla z Orbital. Před dvěma roky zase 
drhnul kytaru pod knutou producenta Flooda 
na hybném sólovém albu Furnaces. 

Letos je ale všechno jinak. Ed zasedl za kla-
vír, zpěvový mikrofon nechal doma a spolu 
s drobnou pomocí přátel (včetně manželky/
houslistky Gity Langley) připravil neoklasic-
kou desku postavenou na jeho klavírním před-
nesu. Ed se v promo materiálech vyznává z lás-
ky k hudbě Debussyho, Philipa Glasse nebo 
soundtracků stvořených Warrenem Ellisem. 

„Album vzniklo v únoru, kdy jsem se dí-
val ven z okna do zimní krajiny a hrál a hrál 
a hrál,“ prozrazuje pozadí vzniku nahrávky 
Harcourt. Dostáváme se na pole silně ima-
ginativní hudby někam na půli cesty mezi 
Ólafurem Arnaldsem a Maxem Richterem. 
Ed se drží střídmých aranží. Žádné sym-
fonické vrcholy krátkých kompozic nás na 
Beyond Th e End nečekají. Na druhou stranu 
zůstává submisivní nahrávka po celou dobu 
jednoduše melodická. Žádné minimalistické 
či avantgardní výlety nenaruší poklidný běh 
nahrávky, které výrazný vokál skladatele vů-
bec nechybí. Přesto bych k jinak sympatické 
nahrávce jednu poznámku měl. 

Zatímco u písniček předchozích desek se 
Ed nedal splést s žádným jiným muzikantem 
(často byl přirovnáván ke Keane pro dospělé), 
na neoklasické půdě přichází s deskou se sil-
nou atmosférou, ale jinak poměrně tuctovým 
soundem. A na to nejsme u mimořádně talen-
tovaného muzikanta zvyklí. Jak z toho ven?

Pavel Zelinka


