hudební recenze

CSABA PALOTAÏ, STEVE ARGÜELLES,
RÉMI SCIUTO
Antiquity
Budapest Music Center Rec., 2019, 46:23
Podobně jako roku 2016 kytarista Csaba
Palotaï nedezertoval na sólovém albu The
Deserter od horempádného pokusnictví, tak
letos nezantikvárnil svůj hypnotizující projev v jedenácti vlastních kompozicích CD
Antiquity, nahraných v pařížském PlushSpace v červnu 2018. Svoje vlastní úderné,
až úderové nasazení tentokrát prosnoubil
s francouzským saxofonistou Rémim Sciutem
a britským bubeníkem Stevem Argüellem
a rozprostřel je tak do vydůrazněné spádnosti,
občas řezavě probíravé, jindy spíše odsekávaně
pomnožné. Odlišnost vnímáme už v tom, zda
Sciuto obhospodařuje baryton nebo sopranino
sax, jakou s tím či oním dokáže dovodit atmosféru. Ale je to především kytara, která prosmýčí
zvolená témata (tři z nichž se inspirovala
dílem Roberta Bolaña The Savage Detectives) s obezřelou zachtívavostí, zabíravě rytmizovanou téměř-tanečností či sebestřednou
dobývačností, zabíhavou až k vrtošivosti. Když
se pak v jedné skladbě připojí Vincent Ségal
s prožízněným violoncellem, působí obrazivost
až s rozprašnou vehemencí. Většina opusů
s názvy, které podle hudby příliš nezidentifikujeme (The Cell, Streets of Mexico, Summerset),
je řádivá, až záchvatná, povzneseně panovačná
a nepřeryvně naddimenzovaná, jejich verva
přejde do bezbřehého ataku nebo naopak do podivínské potlachovosti, cenné však je, že se tohoto peřejového zábojnění nenabažíme, že sice
vesměs převládá utíkáčkovská nepřeryvnost, je
však dotována pokaždé jinou zabíhavostí. Nakonec album vústí do jediné improvizace, nazvané kupodivu Storm in Paris, ve skutečnosti
však působící zpolehoučka, s nehalasivou decentností a nenaléhavou spořádaností, jako
by se muzikanti po dosavadním „drilu“ zalekli
svobody. Každopádně se tu Palotaï osvědčil
nikoli pouze jako tahounský rozpravěč, ale
i jako organizátor trojrozměrné pospolitosti,
dotvrzené každým z přítomných hudebníků,
hrajících naplno a s pochopením toho, co se od
nich očekává... A to v každém momentu.
Z. K. Slabý
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HOWE GELB
Gathered
Fire Records, 2019, 49:39

JANA KOUBKOVÁ & ONDŘEJ KABRNA
Duo
Radioservis, 2019, 73:08

ON THE RAW
Climbing the Air
Red Phone Records, 2019, 54:24

Howe Gelb je stále příjemně hyperaktivní.
Sotva obnovil k plné energii kapelu Giant
Sand, vydal další sólové album. Od samostatné
prvotiny z roku 1991 už dvacáté čtvrté, přitom
ve stejném období stihl i přes dvacet kousků
s Giant Sand (nepočítaje předchozí diskografii)
a další tituly se skupinami Arizona Amp And
Alternator, The Band Of Blacky Ranchette či
OP8. Nevaří přitom z vody, i když Gathered
působí tak trochu jako chlubení se různými
disciplínami, jaké ovládá. Nebo souhrn kousků,
které přebyly z jiných projektů, ale jsou natolik
dobré, že by byla škoda zahodit je.
Gelb střídá na Gathered hned několik stylů.
Folkové písničkářství s akustickou kytarou, jako
v případě titulní písně, Steadfast či On The Fence
s hostujícími irskými The Lost Brothers. Trčí
z celku už lo-fi estetikou nahrávky. Dále částečně
recykluje tradičním popem a meziválečným jazzem ovlivněné autorské ohlasy či „pseudo-standardy“ v duchu předchozích alb Future Standards
a Further Standards: All You Need To Know (verze
z Further Standars je samozřejmě odlišná), My
Little World nebo Not The End Of The World, kde
se v duetu přidává dánská herečka a zpěvačka
Anna Karina, ta od Godarda, pro kterou psával
i Gainsbourg. Na trubku tu stylově dusítkově
čaruje francouzský jazzman Stéphane Belmondo (Omar Sosa, Jacky Terrasson). Najdeme tu
ovšem i jeden standard skutečný. Manciniho
filmovou melodii Moon River, kterou nechal
Gelb nazpívat, sice poněkud falešně, ale mile,
svoji dceru Talulu. K tomu třeba country instrumentálku The Open Road, kusy alt-countryové
či folk-rockové... A navíc dva covery, zařazené
z pietních důvodů: Nočně barovou Storyteller od Texasana českoněmeckého původu
Rainera Ptacka, někdejšího člena Giant Sand.
A jako poctu dalšímu zesnulému A Thousand
Kisses Deep od Leonarda Cohena, kde Gelbovi
přizvukuje písničkář M. Ward. Všehochuť? Od
kohokoliv jiného by podobná „bonboniéra“
z čokolády, uzenin a zdravého rybího tuku
působila projímavě. Gelb ji díky svému charismatu promíchal víc než poživatelně.
Tomáš S. Polívka

Jana Koubková chystá v roce svých
pětasedmdesátin (oslaví je v říjnu) například
novou knihu nebo výstavu svých koncertních
plakátů. Jako první příspěvek k jubileu vyšlo
album Duo, které lze chápat: 1. jako ohlédnutí za patnáctiletou spoluprací s pianistou
Ondřejem Kabrnou (v rámci různých uskupení
i čistě v duu) a 2. jako současné zpěvaččino
koncertní best of. Zatímco totiž nejnovější
studiová alba s kytaristou Romanem Hampacherem a bubeníkem Janem Červenkou
(Smrt standardizmu, A tak si jdu…) představila
Koubkovou jako zpěvačku sice nestandardních, ale spíše vážnějších písní a kompilace
Jazz? Oh, Yes! sahala svým záběrem až do
70. a 80. let, záznam z večera Prix Bohemia
Radio z Olomouce z roku 2017 představuje
písně různého charakteru a původu ve stále
aktuálních koncertních verzích.
Třebaže se i zde objeví ukázka z alba A tak
si jdu… (Hvězdy nesvítí), důraz je kladen spíše
na „nesmrtelný“ standardní materiál, ovšem
v neopakovatelném podání stále stejně energické paní zpěvačky. Přitom její záběr osciluje
mezi očekávatelnými, a přesto stále šokujícími
výbuchy expresivity (Ježkovo Nikdy nic nikdo
nemá…) a lyrickým podáním někdy ne zcela
očekávaného materiálu (krásné Stingovo Fragile na závěr). Dostalo se na dávnou úpravu
Gershwina s názvem Chtěla bych mít vagón
spací (tentokrát bez Petera Lipy), na úpravu
slovenské lidové Proč si k nám nepryšeu, na Bachovo Bourée i na zpěvaččinu oblíbenou báseň
Vladimíra Janovice Madona z roští.
Kabrnova hra na křídlo je čitelná, s velmi
dobrým zvukem, ale pochopitelně – vzhledem ke zpěvaččině živelnosti – hraje opravdu
doprovodnou roli. Ostatně Koubková mezi
písněmi hovoří ke svému spoluhráči i k publiku, písně střídá se skandovanou recitací,
a když přednáší Důchodce z Vinohrad, stává se
z koncertu na chvíli talk show. I díky této mozaice nálad – vytvářených ve dvou lidech – je
album Duo zajímavým doplňkem k posledním
dvěma zpěvaččiným řadovým albům.
Milan Tesař (Radio Proglas)

Jen zřídka narazíte na okamžitě příjemné
album. Rozmanitost, dynamika, něco humoru a spousta překvapení. Pětka z Barcelony
povedeně fúzuje jazz, progrock, elektroniku,
skoky z veselého funky k akustické velejemnosti, to vše propentlené improvizačními
legráckami. Climbing the Air začne éterickými
efekty, jež náhle přeruší ultrarychlá basová
linka, bubnový rej a štěkavé beglajty. Primární
melodie se chopí kytara se saxofonem, v podtónu podporované klávesami. Po „usazení se“
v návalu radostné hudby nástrojový tanec potemní sekundárním motivem, aby k závěru
zintenzívněl ve vrcholnou saxofonii. Red Roses
jede ve složitějším rytmickém vzorkování –
ať už bicích s basou, nebo piána s dominující
flétnou v improvizačních výletech, přičemž
kytara plní funkci spodního proudu. Výtečný
progresivně-jazzový kousek navrch zahušťuje
saxofon. Podobný modus sleduje i Resistance. Mohutná basová linka v 7/8 rytmu
připravuje nástroje k pekelné řeži. Sax se
energicky pere (nebo škádlí?) s houslemi, syntezátory i kvílivou kytarou. Moneypenny je,
na rozdíl od Bondovek, motivicky naprosto
nepředvídatelnou kompozicí. Začne tvrdým
riffem s přimíchanou chůzí podpatků do funky
základu, nad něj vrství silnou melodii trubka
a tepající klávesy. Od skočnosti přes tajemnou melancholii po vítězný saxofonový ryk.
Herois je uklidňující, hodně jazzy náladovka,
jediná skladba s užitím (ženského) vokálu,
tu scatem kopírujícím klouzavou basu, tu zas
flirtujícím s klavírem. Jazzrocková Blackmail
je zas jediným, řekněme, klasicky vystavěným
kouskem – šlapající groovy se střídáním improvizací kytary, flétny, saxofonu a piana. Nenápadný klídek před finále. Skeptic je poslední
skladba. Kytara a saxofon řídí prvky (mnoha)
melodických témat, sem tam bicí v rytmu skočí
jinam, sax nebo klávesy jej zas vracejí, třeba
k houpavému vyklidnění, a hravě se přetlačují,
až vše utichá ve vybrnkávané hříčce akustické
kytary, flétny a mellotronu. Člověku je náhle
smutno, že natolik příjemná věc končí.
Petr Procházka

SKIP WILKINS QUARTET
feat. DANIEL WILKINS
Czech Wishes
Petr Marek (New Port Line), 2018, 57:10
Skvělý pianista Skip Wilkins se po přijatém
pozvání na jazzové dílny ve Frýdlantu či Lomnici u Tišnova v roce 2007 natolik sbratřil
s českými jazzmany, že společné nahrávky
tvoří podstatnou část jeho CD diskografie.
K sounáležitosti s naším jazzem se hlásí rovnou názvy svých CD: Czech Dreams (New
Port Line, 2013) a nyní Czech Wishes (2018).
Nahrávka pražsko-pensylvánského kvartetu
vznikla před dvěma lety. Prakticky jde o kvinteto – pátým členem je hostující tenorsaxofonista, Wilkinsův syn Daniel. Skip je autorem
všech devíti skladeb a každá má konkrétní
inspiraci v událostech a osobách z českého
prostředí. Hvězdou kapely je Miroslav Hloucal, jehož trubka a křídlovka sóly výrazně
ovlivňují náladu skladeb. Napomáhá tomu
také „sekční“ souzvuk s Danielovým tenorsaxofonem. S výrazovou škálou hry kvinteta
se setkáme hned v úvodní Teacher, kde lyrické, tak trochu zasněné téma „nadhozené“ na
počátku jak saxofonem, tak křídlovkou, se po
Skipově melodickém sólu postupně rozehraje
v živou pasáž v duchu hardbopových kvintet
šedesátých let. Dravost sól obou dechařů,
Hloucal tentokrát průraznějším zvukem trubky, se projeví skvěle v Munchkins of Karlovy
Vary, také v The Box-Checkers. K hardbopové
výbavě patří už od dob Johna Coltranea
pomalé melodické balady, jak si zde užijeme
v On the Train, s úvodním dlouhým sólem
saxofonu. Název je dobrým příkladem dvojsmyslnosti výkladu: kdo si nepřečte Skipovo
vysvětlení, že inspirací byla jeho cesta vlakem
z Ostravy do Prahy, by z Danielovy hry odvodil inspiraci právě „Tranem“ – Johnem Coltranem, jak zní jeho přezdívka. V duchu hard
bopu nechybí ani soulově funkové Reptiles. Album je velmi zdařilé, zcela současně souznějící
s dědictvím moderního jazzu, kapela zní
sehraně a je vzhledem k zeměpisnému rozhození členů po zeměkouli škoda, že zřejmě
nebude mít vlastní vývojovou historii – což je
ale problém obecnější na globální scéně.
Vladimír Kouřil

BO VAN DE GRAAF + KEES MOLHOEK
Music for Cat Movies
ICDISC.nl, 2019, 65:04
Holandské duo – saxofonista Bo van de
Graaf a pianista Kees Molhoek – od roku 2006
se tu a tam okouší v klasice, filmové hudbě, jazzových standardech atd. Album Music for Cat
Movies, ozdobené na obalu pěti kočkami, je pojednou představuje jako mistry kompletní improvizace, plné vygradovaných emocí a naprostého vypravěčského spojenectví. Jde o dvanáct
pospojovaných (po)zastavení soundtracku
k imaginárnímu filmu, plných kočkování,
námitkování,
popichování,
dohadování,
vzpouzení a žertování, realizovaných 19. září
2018 v Nijmegenu, kdy van de Graaf s tenorem, altkou, sopránkou a sopraninkou rozvlnil s Molhoekem mnohovrstevnatou kočičí
ságu. Ta prostřídává pospěšnou utrhačnost,
neoblomnost dohadování a vyličování.
Oba improvizátoři jsou neustále ve střehu,
připraveni k dalšímu přískoku či poskoku, ale
třeba i k explozičce, nikdy předem netušíme,
co se jim namane, kam se pohnou, kdy si
překypnivě zadivočí nebo naopak proklidněně
zabluesují téměř do pozhasínavosti. Ve svém
roztočňování proměňují šanci za šancí,
nerozpačité uštěpačnění za protáhlované
upokojování, navnadivé zařádění za pozastavované obkružování nebo prohemžované
vlichocování. Toto nepřeryvné rozkochání
je až prostopášně domňoukáno na doraz ve
42. minutě a 22. vteřině. Málo na plnohodnotné album? Tak k této působivé dynamičnosti
improvizátoři dodali tři různorodé bonusy:
nájezd do Brahmsovy třetí symfonie, balkánský tradicionál a skoro estrádně vyvedeného
Nina Rotu. Buď se chtěli dopředstavit, co
všechno svedou, nebo alespoň ukázat svoji
odlišnou tvářnost, ale málo platné, po té
roztočněné imaginárnosti působí tyto (mimochodem na úrovni předvedené) dodatky „každý
pes jiná ves“ jako pěst na oko. Doporučuju
zakončit poslech hned po Babushce, kterou
vrcholí plejáda kočičích výstřelků, a ponechat
si zbytek na jinou příležitost jako kulisu bez
soustředění. Zato k ústřednímu kočičímu ligotání bych se co nejdříve znovu vrátil.
Z. K. Slabý
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