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Druhé album Kafka Bandu vzniklo na objednávku. Provedení předchozího hudebnědivadelního Das Schloss mělo v Theater Bremen
v režii Alexandera Riemenschneidera takový
úspěch, že brémští nabídli Jaroslavu Rudišovi,
Jaromírovi Švejdíkovi, Dušanovi Neuwerthovi
a spol. další spolupráci. Německá premiéra
programu vycházejícího z románu Amerika
/ Nezvěstný proběhla v roce 2017, zdejší na Colours Of Ostrava 2018.
Zásadním rozdílem Ameriky oproti Zámku je
větší příklon k písňové formě. A po stránce soundu využití elektroniky, která se podle tvůrců
ideálně hodila k vyjádření „zmechanizované,
odlidštěné společnosti a lidských vztahů“, kterou Kafka tak sugestivně, depresivně a zároveň
se zvláštním humorem, popisoval. Dojde
i na „strojové“ momenty jako A-O GMBH, za
které by se nestyděli třeba Kraftwerk. Sečteno
a podrženo, výsledek zní přístupně i pro široké
publikum. Vlastně málem popově. Jenže v tomto případě nejde o nadávku. Při prvním poslechu
možná působí Amerika o něco plytčeji než Das
Schloss. Ale pokud budeme brát třeba přímočarý
kus New York a další (zdánlivou?) vatu (Jiu Jitsu
Frau) jako scénický podkres pro potřeby divadelního provedení, a přijmeme desku coby
jednotný celek, k žádnému vyloženému propadu kvality nebo působivosti oproti prvotině
nedochází. Zvláště v propojení s texty, včetně
těch několika českých, které přidal do jazykové
mozaiky Jaromír Švejdík. Kafka Band si jen
zvolil jednodušší formu vyjadřování. Právě momenty, kde má hlavní slovo Jaromír Švejdík,
například písně Der Verschollene / Nezvěstný,
Hotel Occidental či Cesta, logicky nechávají
vzpomenout na kapely Priessnitz či ještě spíše
Umakart. Ostatně Umakart se s Kafka Bandem personálně téměř překrývá. Ani to však
není na škodu, přesahy album zpestřují. Pokud
se z Kafka Bandu tímto stává „pravidelná“ kapela a zachová si v rámci zvoleného tématu
podobnou invenci, nijak bych se nebál budoucí
Proměny nebo Procesu. Přestože do stejného
Zámku (nebo Ameriky) dvakrát nevstoupíš.
Tomáš S. Polívka

„Tématem je mé uvažování nad psychologickými a emocionálními důsledky toho,
že žijeme v kapitalistické společnosti. Znamená to, že stále o něco usilujeme, což je typické zvláště pro život ve Spojených státech.
Všechno je soukromé a cokoli chcete, musíte
si to koupit a vlastnit, ať je to vzdělání, dům
nebo zdravotní pojištění.“ Těmito slovy popisovala v roce 2017 americká zpěvačka Leyla
McCalla své – tehdy teprve připravované –
album The Capitalist Blues. Vyšlo na začátku
letošního roku a autorce se na něm povedlo
zajímavým způsobem propojit aktuální problémy odražené v textech – a nejde jen o americký kapitalismus, ale také třeba válku v Sýrii
– s několika různými typy „hudby z kořenů“.
Leyla McCalla má rodinné kořeny na
Haiti, tedy v jedné z nejchudších zemí planety. Z haitské hudby na albu zčásti vychází,
některé písně nazpívala v tamní kreolštině,
ale stejně tak čerpá z typicky amerických
žánrů, jako je dixieland, blues nebo zydeco.
Že se jedná o hudbu původně afroamerickou,
opět může souviset nejen se zpěvaččinými
kořeny, ale opět i s tématem alba. „Globální“ charakter problematiky pak podtrhávají
odbočky jinam, například k trinidadskému
calypsu v lehce prvoplánové skladbě Money
Is King. Tak jako je propojený kapitalistický
svět, je propojena i síť hudebních inspirací
rozprostírající se po celém světě, lze číst mezi
tóny.
Autorka alba samozřejmě těží ze svého
příjemného hlasu a také z umění spojit
zdánlivě nespojitelné. Na rozdíl od svých minulých nahrávek tentokrát odložila violoncello
a do jednotlivých písní si zvala hráče podle
svého přání – dechové sekce, banjo, violu,
lehce rozladěný klavír, perkuse i sbor přátel
v závěrečné Settle Down. Levicově orientovaný
posluchač může ocenit „lidovost“ alba – při
zachování vysokého uměleckého standardu.
Posluchač pravicový pak autenticitu a originalitu, která se ani v takovém mixu inspirací
neztrácí.
Milan Tesař (Radio Proglas)

Hudební dráhu japonské pianistky
a skladatelky Aki Takase, bytující v Berlíně,
sledujeme už čtyřicet let a oceňujeme její
vazby na Alexandra von Schlippenbacha
(samozřejmě), Hana Benninka, Rudiho Mahala, Janu Koubkovou (překvapivě) a desítky
dalších. Náleží mezi ně nově i turntablista
a elektronik DJ Illvibe, náležející do kvintetu Japanic, se kterým Takase nahrála deset
skladeb alba Thema Prima v budapešťském
BMC Studiu v srpnu 2018. Kolektivek svými
nepřebernými výkony obohacují saxofonista Daniel Erdmann, kontrabasista Johannes
Fink a bubeník Dag Magnus Narvesen. A jak
už to občas bývá, nová spojení vybují nečekané
výkony, tato skvadra se komprovizačně
rozjamovala, vyblouznila jeden přes druhého, hledala a nacházela konglomerát
různorodých přístupů a postupů, roztěkala,
ba rozšmelcovala své rozbalamucované
pokušitelství, tu velebivě zamelodizované
(s jemným saxem), onde smýčivostně zbrklé
(s úhozovou nadrchaností bicích). Sama
Takase v tomto proměnlivostním chvatu
návalně i rozjímavě skáče do pomyslného
proudu, rozcimprovává ho i rozkomíhává,
zavíjí i rozvíjí, místy s injekcemi výkřikového
dialogu. Když se z tohoto polokalamitního
výbušnění (viz pocta Budapešti) vymknou
nebo když klavír přešaltuje uprostřed skladby
a otevře proměnu, zanotují si, jak zákon káže,
s rozjívenou tancechtivostí nebo naopak se
zprekérňovanou vrtošivostí. Připadá mí,
že na jejich semaforu svítí neustále zelená
a pobízí je k další nákypné akci, vybičované
(třeba) do hlasového chaosu. Jejich koumácká
sóla jsou obnaživá a rozčechrají se vbrzku do
expresní expresívnosti celku, rozdiveně jurodivého či odhodlaně srůstového. Závěrečná
Madam Bum Bum tuto melanž dovrší dorytmovaným hlasovým cukrátkováním, kvazizromantičněným až ke spiklenecké paskvilnosti a k dogroteskování. K čemuž mohu jen
doložit, že všech deset nabídnutých témat je
prima a stojí za zopakovaný poslech.
Z. K. Slabý

Jsou autoři, kteří při komponování nemají
hudbu propojenou s jinými smyslovými vjemy.
A jsou jiní, kteří jsou schopni slyšet obrazy
a převádět je do tónů a zvuků. Mezi ně patří
slovenský kytarista Andrej Šeban, který své
nové 3CD Triplet pojal jako sérii zvukomalebných obrazů, které sám označuje jako „kino
pro uši“. Při komponování se snažil oprostit od obvyklých harmonických, melodických i rytmických postupů a zcela se otevřel
novému experimentu. Výsledkem je ještě
experimentálnější nahrávka než například
dadaisticky pojatý Šebanův projekt SpaceBoys a jeho album PolyMusic z roku 2005.
Tentokrát se totiž svobodomyslný tvůrce zcela
oprostil od slov a svým posluchačům podává
klíč k dešifrování jednotlivých motivů pouze
v podobě názvů krátkých skladeb. I ty však
kolísají na ose od abstraktního ke konkrétnímu – od Kompozícia IX po Kam sa tie kvety
tak ponáhľajú? nebo Krajina nákupov.
Celkem přináší Šebanův Triplet 47 skladeb
nebo fragmentů různé délky, do kterých autor
více než kytaru a jiné „živé“ nástroje zapojil
krabičky, elektroniku a efekty. Zvuk samotný
má tedy přednost před přirozenými barvami
nástrojů. Když už zazní elektrická kytara,
pak v kombinaci s elektronikou, případně se
zkresleným lidským hlasem. Ambientní, od
rytmu oproštěné plochy (Tajný výskum) se
střídají s rytmičtějšími momenty (Na pánske),
případně s chaotickými propletenci zvuků
(Mela).
Zatímco pro jednoho posluchače může
být taková kolekce hudebních črt jen stěží
stravitelná, jiný ji přijme jako výzvu k hledání
vlastních fantazijních příběhů. Například
Vstup zakázaný evokuje industriálním zvukem
staveniště, na kterém skutečně může hrozit
nebezpečí. Celý děj krátkého filmu pak máme
před sebou při poslechu sedmiminutové skladby Toto som nečakal. Podle Andreje Šebana jeho
album „odráží stav světa, jaký je“. Není snadné
se tímto světem proposlouchat. Ale za pokus
toto nahlédnutí do „kina pro uši“ stojí.
Milan Tesař (Radio Proglas)

Na otázku z názvu „Co to je?“ už principál
Swans odpověděl. Prostředek, jak získat peníze
na příští řadové album, které by mělo vyjít v co
nejbližší budoucnosti. Nic víc. Nic víc?
Michael Gira se rozhodl vydat dříve, než
se pustí do natáčení plnohodnotné řadovky
s celou kapelou, demosnímky písní, které si
na desku připravil. Prodej disků téhle edice
limitované na 2500 kousků by měl pokrýt
náklady na nahrávací studio a hudebníky.
Podobný „trik“ už využil M. Gira i dříve, ale
tentokrát nabídl hodně zajímavý pohled na
suroviny, se kterými pracuje. Přepracoval pár
starších „mustrů pro píseň“, znovu zařadil
snímek Annaline z loňského alba I Am Not This,
ale hlavně tu slyšíme s akustickou kytarou
a někdy i looperem nazpívané „studie“ nových
písní. Někdy docela divoce interpretované,
s vypjatými vokály jako v případě desetiminutové The Hanging Man. Jindy evokující až tišší
etapu Swans z období alba The Burning World
(1989) a následujících titulů. Někdy slyšíme,
jak si Gira při nahrávání odkašlal, klepl kytarou o mikrofonní stojan, otočil list papíru
s textem. Jindy jde o skladby, které by mohl
vydávat za finální verzi, byť v záměrně lofi podobě. Není přitom zdaleka jasné, zda
z decentních náčrtů nevznikne plátno plné
řvoucích barev a naopak, zda křičené, expresivní pasáže nakonec nezjemní do ostatními
nástroji utlumených odstínů. Bude zajímavé
sledovat, co M. Gira a spol. s materiálem na
onom chystaném albu provedou. Zároveň však
řada písní obstojí díky sugestivnímu podání
jen v této střídmé podobě.
Člověk si dokonce říká, aby Gira některé
skladby kapelovým zvukovým náporem
nezahlušil a nepokazil. Tak třeba The Nub,
kde nechal zazpívat manželku Jennifer a chtě
nechtě, díky výrazu (který jí byl doslova vložen
do úst už minimalistickou povahou písně),
nechal vzpomenout na časy s Jarboe. Kdepak, tohle není zbytečná deska, předčasně
odtajněný nedodělek. Ať už dopadne olej jakkoliv, k črtě uhlem se lze s chutí vracet.
Tomáš S. Polívka

Stinka, hudební alter ego spisovatelky
Hany Lundiakové, se musela na svém třetím
albu – hlavně ze zdravotních důvodů – obejít
bez akordeonu. Výsledkem není žádný obrat
v tvorbě o sto osmdesát stupňů, ale hudebně
pestrá nahrávka, ve které je stále slyšet Hančin
charakteristický hlas a dikce, ale ve které hru
kláves a měchů vystřídaly jiné klávesy, kytary,
a především větší podíl elektroniky. Zpěvačka
tomu svůj projev nepřizpůsobuje nijak násilně,
spíše přirozeně přechází z naléhavého zpěvu
do skandování či parlanda (Zabouchnutá, Na
pobřeží). Sama hraje na kytaru, akustické
piano, elektrické klávesy nebo indické harmonium, základ doprovodné kapely pak tvoří
kytarista Martin Doležal a basista Ondřej
Červený s výraznou pomocí Miloše Dvořáčka
(bicí) a dalších hostů.
I když Lundiaková – už volbou pseudonymu – odděluje svou hudební a spisovatelskou dráhu, její písňové texty lze vnímat jako
spojitou nádobu s jejím literárním psaním.
Jakkoli se slova některých písní mohou zdát
dadaistická, je z nich znát cit pro různé vrstvy
jazyka. Funkční asonance (utrať/futrál) se
střídají s volným veršem, sloky v angličtině
a slovenštině fungují vedle obecné češtiny jako
další jazyková vrstva, kterou dnes naprosto
běžně potkáme v českých městech. Album –
jak dokládá zkratkovitá titulní píseň Neviňátko
a zřejmě i minimalistický text Jména chlapců
– je velmi osobní, ale například v písni
Autosvět („Sorry jako, babylon strako…“) má
společenský přesah. Jasným přihlášením k nehudebním aktivitám Hany Lundiakové je pak
zařazení závěrečné zhudebněné části z Whitmanových Listů trávy, Stinčina nedávného
velkého překladatelského díla.
Písničkáři s akordeonem bývali v minulosti
často expresivnější než jejich kolegové s kytarami či klavírem. Stince se povedlo zůstat
nespoutaným živlem i s novým hudebním
kabátem. Hradby elektrických kytar a elektroniky a výrazné basové linky její písně posouvají, ale syrovost a originalita zůstávají.
Milan Tesař (Radio Proglas)
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