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ACID ARAB
Jdid 

Crammed Discs, 2019, 56:28

V  listopadovém žebříčku World Music 
Charts Europe se vedle sebe potkaly ryzí 
folklor ruské skupiny Otava Yo na místě pá-
tém a elektronické album formace Acid Arab 
na příčce šesté. Dokládá to, a je to pozitivní 
zpráva, že evropští rozhlasoví experti na world 
music, kteří tuto hitparádu sestavují, nehledí 
na žánrové hranice a posuzují hudbu pouze 
podle kvality. Projekt Acid Arab má totiž na 
svém druhém albu co nabídnout. 

Skupinu založili v  roce 2012 francouzští 
producenti Guido Minisky a Hervé Carvalho. 
Na novém albu, které se jmenuje Jdid (čti 
„džadýd“, arabský výraz pro adjektivum 
„nový“), skupinu už tvoří pět hudebníků/
producentů, ale stejně důležitá je i účast 
řady hostů: několika alžírských zpěvaček, 
tuniského producenta zvaného Ammar 808, 
tureckého hráče na saz Cema Yildize nebo 
syrského klávesisty Rizana Saida. V  jedné 
skladbě pak hostuje skupina tuarežských žen 
z  Nigeru Les Filles de Illighadad. Cílem bylo 
vytvořit komunitu hudebníků ze zemí kolem 
Středozemního moře – od severu (Francie) 
přes východ (Turecko, Sýrie) na jih (Tunisko, 
případně Tuarégové jako zástupci Sahary). 

Třebaže právě díky účasti zmíněných hostů 
a jejich pro nás exotickému způsobu zpěvu, 
případně ladění nástrojů album skutečně 
patří do škatulky world music, hudební základ 
je skutečně elektronický. Někde je to temné 
alternativní elektro jako z  80. let (Malek ya 
Zahri), někde počáteční beaty připomenou 
komerční kapelu Technotronic blahé paměti 
(Was Was), jinde producenti překvapí zajíma-
vým synkopovaným rytmem (Stai�a) nebo 
elektronickými údery evokujícími šamanské 
bubny (Ras el Ain). Především je však cílem celé 
producentské pětice všechny hosty na albu 
pospojovat a zapojit do smysluplného celku, 
který obstojí nejen v  tanečních klubech, ale 
i při poslechu. Dva světy, které Acid Arab spo-
juje, k sobě ve skutečnosti nemají tak daleko, 
jak se zdá. Transovní hudba plní svou funkci 
v čistě akustické i v elektronické podobě. 

Milan Tesař (Radio Proglas) 

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS
Ghosteen

Ghosteen Ltd., 2019, 68:10

K poslednímu dílu trilogie Push �e Sky Away, 
Skeleton Tree a Ghosteen se Cave odpíchl od 
textů, které psal „odlišnou metodou“ než dříve. 
Poté, co improvizoval texty do hotové hudby 
Skeleton Tree, si psaní veršů na čas zakázal. 
Pak se do něj pustil nikoliv s pověstnou tvůrčí 
disciplínou pravidelných sezení v  pracovně, 
ale příležitostně, v  prostředí domova. Volně 
vrší jeden poetický obraz na druhý, míchá té-
mata smrti a smutku s  návaly optimismu. 
V  rozhovoru pro �e Guardian důvěryhodně 
obhajuje, proč jsou texty takové, jaké jsou: 
„Idea, že žijeme naše životy jako souvislou linii, 
jako příběh, mi připadá stále více absurdní, jako 
určitý druh intelektuální pohodlnosti… Volné 
kladení asociací mi umožnilo dostat se při 
psaní za trauma, vypořádat se s manýrami, ale 
neotočit se zády ke smrti svého dítěte, dostat 
se z osobních záležitostí do stavu údivu, vrátit 
věcem barvu a intenzitu tak, že se mi svět zdá 
jasný, čistý a  nový.“ Bolest je tu přitom stále 
živá, ke ztrátě syna se přidala i nedávná smrt 
Conwaye Savage, dlouholetého člena Bad Seeds.

Intuitivnímu psaní textů odpovídá i hudba. 
Autoři Cave a Ellis se vlastně „v malém“ dostali 
do podobné situace jako kdysi v delším časovém 
měřítku skladatelé. Jistě nevědomky. Někomu, 
kdo vyčerpá plejádu chytlavých melodických 
postupů a „přirozených“ harmonických obratů, 
zbývá rytmická rozvolněnost, minimalismus 
(zde syntezátorové dróny a  zvukové plochy), 
atonalita. Což platí pro první i druhou část 
dvojalba Ghosteen. (Cave rozdělil „Dušíky“ 
na osm skladeb cyklu nazvaného „Děti“ a tři 
zbývající – dvě více než desetiminutové plus 
mluvené slovo nad podkresem – nadepsal „Je-
jich rodiče“.) Když chce Cave dosáhnout expre-
sivity, činí tak nikoliv pomocí dynamických 
zvratů v instrumentaci, ale tím, že překvapivě 
přirozeně přejde ve zpěvu do falsetu.

Ghosteen představuje mimořádně působi-
vou nahrávku. Jen netuším, co znamená pou-
žití kýčovitého obrazu Toma duBoise pro obal 
desky. Že by návrat Caveovského sarkasmu 
alespoň ve výtvarné podobě?

Tomáš S. Polívka

LONGITAL
Mauna

Slnko Records, 2019, 50:43

Bratislavská skupina Longital na svém 
devátém řadovém albu pracuje s  konceptem 
ticha. Ticho jako téma se v různých variacích 
objevuje v  textech písní, ticho postřehneme 
i mezi tóny, třebaže se základní trio obklopilo 
hosty a některé písně jsou zvukově vlastně bo-
haté. Jenže hutnější zvuk nutně neznamená 
překošatělé aranžmá. Kapela ve spolupráci 
s  producentem Ondřejem Ježkem vsází na 
minimalistické doprovodné plochy, které jen 
zlehka dokreslují hlas zpěvačky Shiny coby 
hlavní hudební nástroj alba, případně krátký-
mi opakujícími se momenty zejména akustic-
kých nástrojů skladby zdobí. V tomto ohledu 
je třeba vyzdvihnout jednoduché a přitom pro 
album zásadní klavírní motivy Mariána Slávky 
(např. v písni Biele čiary) nebo naléhavou trub-
ku hostujícího Oskara Töröka (nejen) v úvodní 
Bez práce a bez slov. Přes důraz věnovaný me-
lodické složce jsou pak důležité i bicí, jejichž 
nevšední hra (viz např. Len závan) vytváří 
kontrast ke zklidněnému vokálu a slovnímu 
sdělení. 

Tak jako se v textech alba často zpívá o tom, 
že něco mizí nebo chybí (svět, slova, bolest), lze 
si všímat momentů, kdy bubeník Slávka odloží 
bicí (Potom), kytarista Dano Salontay vymění 
kytaru za sitár (Čakanie na pozadí) a  basky-
taristka Shina svěří hru na baskytaru (v písni 
Len závan) hostujícími Rasťovi Uhríkovi, který 
jinak na albu hraje na kontrabas, u Longital 
dosud nástroj nezvyklý. Díky tomu všemu zní 
Mauna na jednu stranu velmi pestře, na stranu 
druhou téma a zrající Shinin hlas celek propo-
jují do kompaktního tvaru. 

Skupina Longital patří na Slovensku mezi 
absolutní špičku. Dokládá to i novým albem, 
které – a inspirace možná přišla i z nedávných 
sólových počinů Shiny (Analemna) a Dana 
Salontaye (Startalker) – je spíše klidné než hi-
tové. Jenže díky svému mistrně zvládnutému 
zvuku, díky pnutí mezi rytmickou a pěveckou 
složkou a díky relativní střídmosti v aranžích 
(při zapojení hostů včetně orchestru) je to al-
bum naprosto současné a progresivní. 

Milan Tesař (Radio Proglas)

MIHÁLY BORBÉLY QUARTET
Grenadilla

Budapest Music Center Rec., 2019, 66:30

Mihálye Borbélyiho už z  programu BMC 
známe z  nápaditě koncipovaných projektů 
Hungarian Jazz Rhapsody (2014) a Be by Me 
Tonight (2016). Na albu Grenadilla (opět) pro-
jevuje svoji až překvapivou mnohotvářnost. 
Je tu skladatel většiny kompozic, hraje 
(převážně) na tárogató – melodicky i ryt-
micky, s  náladotvornou proměnlivostí, 
s  osvěživostním vypravěčstvím a s  excelu-
jící odvázaností; s  klarinetem využívá všech 
možných šancí od pobrukování po vzlétání, 
je až náruživě dominantní; s  basklarine-
tem zase spíše zadumaný nebo obtěžkávavě 
výmluvný, až přemlouvavý; se soprán saxo-
fonem jemnocitně nahánčlivý i  bujně rozev-
látý, ale i tanečně pohrávavý, měkce vzdutý 
a dohadovačný; s dvojnicí naopak hybně hravý, 
až dětinsky radostný; s  kavalem bezezbytně 
prodůrazněný i nenadálostně zatajemňovaný; 
s  tilinkó pak pohvizdně vyzvučovaný 
a  obstřikující. Členové jeho kvarteta nezaos-
távají: pianista Áron Tálas dokáže být důrazně 
rytmický, je vždy v záloze, aby zasáhl, pokud 
by mohl vzniknout sebedrobnější vagát, je 
bezodyšně (ale i bezostyšně) pozývavý, nikoli 
však vyzývavý, překlenující se do všech even-
tuálních zákoutí, vzestupnostně prostorující 
i  predestinující, rád se rozvypráví; kontraba-
sista Balázs Horváth dění napřimuje i obepíná, 
je důvěrně hovorný, vyčkávavě oživující, je bez 
zábran i bez pochyb, spíše utrhačný, dokáže 
však děj obstřelně rozbasovat; bubeník Hu-
nor G. Szabó nemine jedinou příležitost k ve-
hementnímu probubnování, přecházejícímu 
do extravagantního erteplování  nebo pro-
vokujícího na(d)bíhání, je důsledně námlatný 
i vyzývavě rachotný nebo sprškově roze-
bíhavý a přebíhavý. Jako celek je album v této 
proměnlivosti a záměnlivosti zcela osobité, se 
smyslem pro překvapující okamžiky, je hravě 
poskočné až po závěr, je odvázané i provázané 
bez zámlkových předělů a pokud si někdo na 
chvilinku vyčkává, ostatní ho zaskočí a vlastně 
žádný z nich nechce odcházet ze scény dříve, 
než mu to jeho primarius zavelí.   

Z. K. Slabý

MOTHER TURTLE
Three Sides to the Every Story

Sound Effect/Cosmic Eye/Misicbazz, 

2019, 38:30

„Naším cílem je být progresivní s  lidskou 
tváří,“ pojmenovává motto kapely Kostas 
Konstantinidis, kytarista, občasný klávesák, 
zpěvák a hlavní motor kapely z řecké Soluně. 
Kupodivně hned po roce od jejich třetího 
výtečného, vycizelovaného alba Zea Mice (re-
cenze viz UNI 11/2018) přichází avant-pro-
gresivní Mother Turtle s novinkou �ree Sides 
to the Every Story. Zásadní změnou je zdrcnutí 
personálního obsazení ze sexteta na trio. 
Ne, že by tři dřívější členové kapelu opustili, 
ale byli zrovna vytíženi v  jiných projektech, 
a trojce Konstantinidis, Filopelou (basa, 
zpěv), Baltas (bicí, zpěv) na zkouškách jaksi 
přirozeně vyplavalo takové množství nápadů, 
že padlo rozhodnutí střihnout si jednu desku 
ve třech. „Trio, potažmo power trio, přece patří 
k základům rockové mytologie. Cream, Rush, 
Motorpsycho, mohl bych pokračovat. Ale taky 
se nám nechtělo čekat, protože muzikou si 
především udržujeme duševní zdraví.“ 

Na novince je sakramentsky znát, že Mother 
Turtle fungovali dlouhá léta jako rock-jazzový 
jamband. Každá ze tří skladeb má daný, ve 
stupňování různorodě variovaný ri�ový základ, 
ovšem s bohatě proměnlivou formou/stavební 
linií, místy ozvláštněnou vsuvkami terén-
ních nahrávek řeckého folklóru v podání staré 
vesničanky paní Fani Dimopoulou. Jak nástro-
jové obsazení může naznačovat, tohle album je 
rockově nejtvrdším v diskogra�i kapely. Krom 
perfektně ovládaných instrumentů celé trojky 
(Konstantinidis občas vmíchává i kytarový 
syntezátor) a výborných hudebních nápadů 
jsou z poslechu cítit snad ještě důležitější ele-
menty, vyvěrající z  celkového ducha bandu: 
nekompromisnost, autenticita, odvaha a pod-
vratný humor (jsou velkými fanoušky Monty 
Pythons). Tím až patafyzicky okoření poslední 
skladbu A Christmas Postcard from Kim, když 
do skoro metalové hudby nastříhají transfor-
mované pasáže z novoročního proslovu severo-
korejského diktátora Kim Čong-una, který tu 
zní jako freestylový raper.

Petr Procházka 

BENOÎT PIOULARD
Sylva

Morr Music, 2019, 44:50

Tenhle chlapík mate hned několika způsoby 
najednou. Zaprvé se nejedná o žádného Fran-
couze ani Kanaďana z  frankofonního výcho-
du, ale o Američana, který má v  dokladech 
jméno �omas Meluch. Zadruhé je jeho tvorba 
v  médiích často prezentována melancholic-
kými písničkami na pomezí rocku a folku, 
přitom jeho rukopis se rozkládá na mnohem 
rozsáhlejším území. To jasně charakterizuje 
i čerstvé album Sylva, jehož plíživě ambientní 
nálada otvíráku Deseret není pouze vstupním 
efektem desky. 

�omas v  posledních letech doslova 
přetéká autorským materiálem. To ho donuti-
lo v  letošním roce opustit stálé zaměstnání 
a vydat se na cesty. Alespoň část putování 
proběhlo ve státu Montana, na Havaji a v rod-
ném Michiganu. Zde všude držel Meluch 
v  ruce nahrávací zařízení a střádal hromadu 
�eld recordings. Ty se staly základem Sylva, 
první kolekce, která vychází na berlínském 
labelu Morr Music. Místa, odkud byly nah-
rávky pořízeny, rozčlenily výsledný materiál 
do čtyř kapitol. Jedná se o spíše pocitové 
dělení, protože snivá atmosféra prochází jako 
nit celou kolekcí. Není divu, že i promo ma-
teriály přichází s přirovnáním k hudbě Briana 
Ena. Na rozdíl od něho je ale celá deska jasně 
postavena na kytarových zvucích, které různě 
manipulovány a procesovány jasně přiznávají 
dlouholetou spojitost Benoît Pioulard s  la-
belem Kranky. �omas ale nestaví z  ky-
tarových tónů různě řasené stěny, ale proplétá 
kytarové tóny s polními nahrávky do tichých, 
ambientních, ale stále se měnících tvarů. Víta-
nou výjimkou jsou pak dva zpívané, výrazně 
písničkové tracky Keep a Meristem, kdy druhý 
je vzpomínkou na Meluchova bratra, který 
zemřel před dvěma roky. 

Nedílnou součástí kolekce je také kniha 
polaroidových fotogra�í, které na cestách au-
tor nabral. Dohromady předkládá autor asi 
nejkomplexnější mozaiku nápadů a nálad 
rovnoměrně rozprostřenou mezi hudbu a ob-
razový materiál.

Pavel Zelinka
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