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FRAME
The Journey

Glacial Movements, 2019, 61:34

Album �e Journey dua Frame, projektu, 
který už v  roce 1992 utvořili sugestivní elek-
tronici Eugenio Vatta (zde i autor hudby) a An-
drea Benedetti, se na první pohled odlišuje od 
obvyklé mrazivé ambaláže, která charakterizu-
je počiny italských Glacial Movements. Namís-
to tání ledovců a posunů ker nás překvapí deset 
atmosférických kompozic, mapujících planety 
od Venuše přes Mars a Jupiter po Saturn, té-
mata jsou tudíž na hony vzdálena poledovicím. 
Podivujeme se, dokud ovšem neobjevíme na 
ambaláži CD poznámku, vytištěnou drob-
ným písmem, že ledové kraje a vesmír mají 
společné… ticho. Tím si zároveň objasníme, 
proč jsou taková témata jako Uran či Pluto, 
která přímo vybízejí k bombastičnosti, pojata 
v téměř-minimalizované potichlosti, jakoby se 
sesuvnou či posuvnou zapomlkaností. Všechny 
sférické výpravy, vzájemně propojené, probíha-
jí se záchvějným a províjivým šíráním, jsou 
téměř stejnorovinné, prosoukávané, přesýpavé 
a polozvučně pozvoňované, ovšem s občasným 
záderným vzedmutím, dodávajícím trochu ji-
nakosti každé výpravě, nicméně tato vyrušení 
/ vzrušení zátrysknosti nebo pozarpucovanos-
ti se rozplývají jako kola na vodě po hodu ka-
menem, vlastně spíše kamínkem. Jednolitá za-
pomlkanost by mohla předpovídat zabouření, 
ale k  tomu vlastně nedochází, přípojná na-
léhavost zaharampáděných zlom(k)ů je spíše 
vnitřní, a proto poutajovaná. Jistě: každá ze 
jmenovaných zastávek je něčím prozvláštněna, 
nejde však o markantní vzedmutí, celoplošné 
prohučování je pouze nedotěrně zamacerová-
no náhlučnějším dodatkem, vymykajícím se 
ze znovu a znovu zopakovávané vemlouva-
nosti. Kýžená sféričnost je tu spíše poten-
cionální, mimochodně nahazovaná, poletušná, 
zponenáhlovaně dokružovaná až do ztracena. 
Celek tudíž působí více jako doprovod k neexis-
tujícímu �lmu nebo divadelnímu představení, 
což ovšem může vyprovokovat i naši vizuální 
představivost. Každopádně svéráznost projek-
tu Frame může být pro katalog Glacial Move-
ments obohacením.

Z. K. Slabý

BRANFORD MARSALIS QUARTET
The Secret Between the Shadow  
and the Soul 

OKeh Records, 2019, 62:21

Málokterý hráč z  první ligy si vyzkoušel 
tolik různých rolí jako saxofonista Branford 
Marsalis – patnáct let byl sidemanem u Stinga, 
doprovázel rockery i hiphopery, produkoval 
desky zpěvačkám, natočil sólové saxofonové 
album v katedrále, hraje klasiku se symfonic-
kými orchestry a na svém předchozím jaz-
zovém albu jeho Quartet spolupracoval se 
zpěvákem Kurtem Ellingem. Instrumentální 
jazzová deska bez hostů, tedy zdánlivě základ-
ní disciplína, je tak v  jeho členité diskogra�i 
spíše mimořádným úkazem. Avšak album, 
které Marsalis se svými spoluhráči vydal jen 
pár dnů před velmi povedeným brněnským 
koncertem, jej představuje ve skvělé formě. 

I když si posluchač užije saxofonových jízd 
– často poměrně zběsilých – dost, Marsalis je 
na albu především kapelníkem, na druhém 
místě hráčem a až v  poslední řadě autorem 
(přinesl jedinou skladbu, baladu Life Filtering 
From �e Water Flowers, věnovanou nedávno 
zesnulé mamince). Výrazný prostor na albu 
dostávají pianista Joey Calderazzo (i jako au-
tor velmi pohodových skladeb Cianna a Con-
versation Among the Ruins) a bubeník Justin 
Faulkner (v  Jarrettově skladbě �e Windup 
předvádí zajímavý rytmický souboj s  ener-
gickým saxofonem). Basista Eric Revis je pak 
autorem úvodní skladby Dance of the Evil Toys, 
v  níž silný melodik Marsalis hraje nejvíce 
rozvolněné sólo, i podobně nesešněrované Ni-
laste. Posluchačsky nejvděčnějším momentem 
alba pak je hitová skladba Andrewa Hilla 
Snake Hip Waltz, kterou saxofonista rozzářil 
i posluchače na brněnském JazzFestu. 

Třebaže Marsalis v  rozhovorech působí 
chvílemi až jako konzervativní škarohlíd 
(moderní jazz zaměřený na struktury jej neza-
jímá, nic než silné melodie nemá smysl atd.), 
na aktuálním albu se představuje jako špičkový 
moderní jazzman, pevně zakotvený v  tradici 
a přitom dostatečně otevřený experimentům, 
aby mohl zaujmout i svobodomyslnější 
posluchače. Tedy opravdu první liga. 

Milan Tesař (Radio Proglas) 

 MELANOIA: WEIDNER /DUMOULIN 
/GRAUPE /TERZIC 
Melanoia

Budapest Music Center Rec., 2019, 53:25

Zatímco ke svému předchozímu albu Red 
si Melanoia přizvala souputnický soubor 
a využívala externího skladatele, tentokrát se 
na eponymním albu, nahraném ve studiu BMC 
v Budapešti v lednu 2018, projevila s veškerou 
samostatnou invencí a vehemencí. Zásluhu na 
tom má především hráč na bicí a  zvonkohru 
Dejan Terzic, autor sedmi skladeb z  osmi, 
i pozměněné obsazení: Christian Weidner 
s  altsaxofonem, Jozef Dumoulin u klavíru 
a piana Fender Rhodes a Ronny Graupe se 
sedmistrunnou kytarou. Prostřídávání ryt-
mických a melodických pasáží, dramatického 
rozdumávání a vykinožovaného rozvášnění, 
hledačského rozmotávání vydůrazňovaných 
námětů (jako Gravity, New Coalescence nebo 
Trainride) a mátořivého prolínání vytváří 
celek, meandrovitě rozvětvený, plný švů, 
a  přece promotávavě jednolitý. Sax většinou 
(před)určuje rozdivněné směřování, mžitkuje 
i  vyzývá k loudivosti, což jistí i podehrává 
klavír a chvatně, až záchvatně a vyhrotivě 
zrytmizuje kytara, ale jsou to Terzicovy bicí, 
jež si řádivě s tématy zahrávají, rozkulisovávají 
je, rozměňují a rozkurážovávají. Popravdě 
každý z  nástrojů (včetně Fender piana 
a  zvonkohry) občas zapřekvapí, zvýší napětí. 
Střídání rozohněnosti a útěšlivosti, rozjíždivé 
nepředvídanosti a neustálých návratů k  pre-
destinovaným východiskům, bezodešně 
svižné a houževnatě rázné, působí občas 
dojmem načasované záběžnosti, důležité 
však je, že každá skladba je svojská, někdy 
vrtošivě, jindy loudivě, ještě jindy vyluzovaně, 
suma sumarum je album nicméně plné logic-
kých návazností. Nástroje se ve vůdčích rolích 
prostřídávají, a přece vše působí dojmem 
kompaktnosti. Nikdy tu nejde o jednoduchou, 
tím méně zjednodušenou melodii, její even-
tuální zašmodrchanost však jenom posílí 
působivost na posluchače. Prostě před námi 
proběhne panoramatický sled, plný rotací, 
nepřeslechnutelných afér(ek) a  metamorfóz. 
Až do závěrečného doskonání.

Z. K. Slabý

KHOIBA
Khoiba

Minority Records, 2019, 40:28

Comebacky mohou sentimentálně recyk-
lovat, což není zločin a příznivce „navrátilců“ to 
bezproblémově potěší. Nebo nabídnout novou 
energii, což bývá riskantnější, ale také umělecky 
poctivější a více tvůrčí. Podle eponymního, 
třetího dlouhohrajícího počinu Khoiby se zdá, 
že se Ema Brabcová a Filip Míšek přirozeně 
a příjemně tre�li mezi tyto dva póly. Leccos 
v chmurnější nostalgii citových a hledačských 
témat textů, rozostřených kytar, syntetických 
ploch a trip-hopových nálad připomene dobu 
„první existence“ Khoiby v nultých letech, kdy 
se taková estetika módně nosila. Projekt si 
zkrátka zachoval identitu. Ovšem zároveň jsou 
nové kompozice koncepčnější, zralejší a také 
„současnější“. Což není samozřejmost, come-
backy přece často záměrně sází na stylizaci do 
dob naivit a malin nezralých. Rozhodně jde 
o velký pokrok oproti poměrně přímočarému 
singlu (nejde o nadávku, takové holt mají sin-
gly být) Stoke �e Fire, který comeback Khoiby 
přede dvěma lety ohlásil a naštěstí není na 
albu opakován, neb by nezapadl.

Deska nabízí hned několik výjimečných 
momentů, třeba neprvoplánové melodické 
téma Known As Free nad skutečně rozvolněným 
rytmickým základem. Nebo echované, sonicky 
roztříštěné prostory How �e Eye. Zároveň 
tu najdeme i dost hebce zpěvných motivů, 
navíc jako např. v Onion Skin příjemně 
znervózňujících využitím méně obvyklých 
tónových intervalů a  harmonií. Vtáhnout do 
děje ale dokáží i „minimalistické“, na uma-
nutých repeticích vystavěné kusy jako balada 
On Alert. Nejzajímavěji pak působí písně, kde 
se melodická chytlavost a  záměrné zvukové 
rozklady prolnou, jako ve �nální Storages. Jistě 
tu pomáhají zkušenosti Filipa Míška se scénic-
kou hudbou. Pojítko mezi tím vším? Zdánlivě 
křehký, sférický, ale přitom intonačně pevný 
hlas Emy Brabcové. Comeback korunovala 
deska, která může zaujmout nejen posluchače, 
kteří s Khoibou stárli a zráli, ale i někoho, kdo 
podobně jako já považoval nahrávky původní 
Khoiby za až moc průhledné.

Tomáš S. Polívka

W. H. LUNG
Incidental Music

Melodic, 2019, 50:57

Na začátku prý byla snaha spojit vysoké 
umění (přísnou, aktuální, hypermoderně vy-
pulírovanou tvorbu), s  nízkým (DIY hudbu 
hrdě přiznávající garážovou estetiku a vlastní 
instrumentální nedokonalost). Trojice W. H. 
Lung to demonstrovala už svým názvem, který 
sice může svádět k  domněnce, že se jedná 
o nějakého váženého umělce, ve skutečnosti se 
tak jmenoval jeden dnes už zkrachovalý čínský 
supermarket na předměstí Manchesteru. Tro-
jice prý měla v  plánu soustředit se především 
na studiovou práci, už po vydání debutového 
desetipalcového singlu před dvěma roky ale 
přišla záplava nabídek, z nichž některým nešlo 
odolat. Aby ne, vždyť ve dvou osmiminutových 
kompozicích, jasně ovlivněných německým 
krautrockem, Angličané jasně demonstrovali 
potenciál, který mají skladby pro live prezen-
taci. Nebavme se totiž jen o  Neu!, Kraftwerk 
nebo produkci připomínající Connyho Planka. 
W. H. Lung stejnou měrou mohou upomenout 
mnohem přístupnější, současnou tvorbu popově 
emocionálních Future Island, melanchicky za-
halených �e Horrors nebo naopak tanečně 
rozjásaných LCD Soundsystem či Hot Chip. 
Elektronika aranžím tria vládne, je ale doplněna 
o razantní akustické bicí a kytarové party, které 
například z  takové Nothing Is dokáže nakonec 
udělat punkový kvapík. Minimalismus postave-
ný na hypnotických rytmech a silné atmosféře 
se zcela přirozeně prolíná s hitovým rukopisem 
trojice. Šéf kapely přibližuje, že základní nápad 
úvodní desetiminutovky Simpatico People vznikl 
během klavírního jamu v  prostorách centrální 
manchesterské knihovny. Když Joseph E zjis-
til, že zmíněný part nemůže nahrát na vybitý 
telefon, držel nosný nápad s přivřenýma očima 
cestou domů přes polovinu města, aby o  něj 
nepřišel. A podobné, pozitivně excitované napětí 
vykazuje celá deska. Label Melodic tvrdí, že za 
celou dobu fungování nepracoval s tak talentova-
nou/originální kapelou z Manchesteru. Na rozdíl 
od mnoha naprosto přehnaných PR prohlášení, 
kterými nás vydavatelství dennodenně zapla-
vují, musím tomuto tvrzení dát za pravdu. 

Pavel Zelinka

MANU KATCHÉ
The Scope

Anteprima Productions, 2019, 36:06

Nečekejme od hvězdného bubeníka a bube-
níka hvězd (Peter Gabriel, Sting, Joni Mitchell, 
Tracy Chapman…) nic podobného hudbě, ja-
kou nahrál na sérii sólových alb pro label ECM. 
Ba ani navázání na předchozí titul Unstatic 
(2016). „Zkomponoval jsem nové písně kolem 
bicích a groovů. Chci vidět, jak na moje kom-
pozice lidé tančí a slyšet, jak si zpívají chytlavé 
melodie,“ prozradil Katché. Což vysvětluje vše. 
Ne, že by rytmický génius přestal využívat jaz-
zových triků. Ovšem album, natočené s novou 
stejnojmennou kapelou �e Scope a navíc za po-
moci digitální kavalérie počítačů, sekvencerů 
a  zvukových procesorů, nasměroval spíše 
k popu a taneční hudbě.

Samozřejmě jde o pop so�stikovaný 
a  pestrý, se spoustou afrických inspirací. 
Úvodní Keep Connexion pak na půdorysu fu-
sion, přecházející k easy listening, udržuje ono 
spojení (keep connexion) s  kořeny díky poz-
vání virtuózní hráčky na koru Kandie Kouyaté, 
průkopnické malijské „griotky“ (žádná aso-
ciace na alkoholický nápoj, ale jaký je proboha 
ženský rod od „griot“?). V písni Vice zase hos-
tuje senegalský zpěvák Faada Freddy, dobře 
známý publiku festivalu Colours Of Ostrava. 
Samotná skladba sice začne poněkud ošklivým 
zpěvem přes vocoder, ale pak se přes soulo-
vou baladickou část rozhýbe k odpíchnutému 
�nále v rytmu reggae.

Místy mám pocit, že to Katché se  zamýš-
lenou chytlavostí až přehnal. Instrumentálka 
Overlooking by se díky kytarou nesenému, 
vlezlému motivu neztratila… vlastně naopak 
klidně ztratila jako zvuková kulisa v  obchod-
ním domě. Jenže když se protagonista opře 
do funkových groovů, nebo mu raper Jazzy 
Bazz pomůže složit poklonu Paříži, zůstává 
přesvědčivý. Plán „vidět lidi tančit“ bezespo-
ru dokázal naplnit. Otázka zní, zda to není 
málo. Ale i když �e Scope není zrovna nejlepší 
bubeníkovou deskou, pořád stojí za pozornost. 
Už díky obdivuhodné muzikantské lehkosti 
a nezamindrákovanosti tvůrce, který chtěl pro 
jednou dopřát sobě i okolí trochu lehké zábavy.

Tomáš S. Polívka


