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IGGY POP
Free
Loma Vista/Caroline, 2019, 33:43

ARNAUD BUKWALD
La Marmite Cosmique V
Musea Records, 2019, 33:40

ŽIVÉ KVETY
Salto na rozlúčku
Slnko Records, 2019, 47:31

KORJEN
Sabur
PR Stage/Indies Scope, 2019, 69:21

Člověk se nemůže ubránit myšlence na
Davida Bowieho, Iggyho obdivovatele a kdysi
souputníka. Ti dva si od sebe často půjčovali.
Inspirace jako kdyby šla za hrob. Jako si
Bowie nechal natočit muziku pro poslední
album Blackstar od party kolem Donnyho
McCaslina, tak Iggy Pop nyní nahrál desku
s trumpetistou Leronem Thomasem (též Jason Moran, Marcus Strickland). Samozřejmě
nejde o žádné záměrné navázání, prvoplánové
odkoukání, natož kopírku. Navíc Bowie i Pop
se s jazzmany potkávali dlouhodobě. Iggy
třeba s Medeski Martin And Wood na Avenue
B (1999), nemluvě o muzikantech na Préliminaires (2009) či desce coverů Après (2012). Ale
stejně, že se spolupráce s Thomasem vůbec
udála, je dost symbolické.
Iggy vlastně neplánoval cokoliv tvořit. Po
turné k titulu Post Pop Depression prohlásil,
že se cítí vyčerpaný a chce mít „volno“, být
„free“. Odtud název desky. Moc nepsal, na
album Free dodal jen pár slůvek v úvodním
a závěrečném recitativu a bezvýchodný, depresivní text písně Loves Missing. Jenže slovo dalo
slovo a tak nečekaně nahrál „mimořádně pochmurné a kontemplativní album, kde za mě
mluví jiní umělci, já jim jen půjčil hlas“.
Sarkastický song James Bond i kusy jako
Dirty Sanchez by v trošku jiném aranžmá klidně
zapadly i do Popova repertoáru se Stooges.
Další zase navazují na Iggyho inspirace jazzovými láskami na Préliminaires. Zpestřením
jsou pak dva působivé melodramatické kusy.
Konkrétně Iggyho recitace slavné básně Dylana Thomase Do Not Go Gentle Into That Good
Night, ke které složila hudbu experimentující kytaristka Sarah Lipstate alias Noveller.
A hlavně procítěné podání textu Lou Reeda We
Are The People. Reed napsal tuhle báseň v próze
už v roce 1970 (poprvé vyšla loni, posmrtně),
působí ovšem mrazivě nadčasově: „Jsme lidé
bez tradic. Nevíme, jak umřít mírumilovně
a s lehkostí... známe jen lži a zoufalství.“
Iggymu se vyplatilo neplánovat. Vznikl
snímek naprosto přesvědčivý.
Tomáš S. Polívka

Francouzský multiinstrumentální avantgardní solitér, jenž sám sebe nazývá „undergroundovým trubadúrem a astronautem“,
začínal jako hudební ryze živý performer
s mišungem všemožných jazzových odnoží,
odchylek či výhybek. Po čase takovýchto
povětšinou improvizačních experimentů
s klubovým diváctvem bylo nabíledni zaznamenat a vyrobit nějaké záznamy regulérních
kompozic pro hudební badatele, takže od roku
2010 nahrává a vydává alba. S výjimkou Moondragore – ethnic collection (2010), na němž svůj
mimo-jazz s užitím nejrůznějších akustických
nástrojů včetně sitáru ohýbá směrem k worldmusic, na dalších deskách pracuje osobitě
rozmarným a nepředvídatelným přístupem
ke kompozici. Jelikož zvládá široké nástrojové spektrum od kláves a kytar či bicích po
všeliké dechy – od fléten přes saxofony po
tubu, můžeme vysledovat zappistické orchestrální stopy, psychedelii kalifornských
hippíků, vaudevillské legrácky (na Bizarremporium, 2011), rychloprsty Herbieho Hancocka,
německý hypno-krautrock, a ovšem plno
unikátních jinde nevystopovatelných divností.
Od roku 2016 nás Bukwald postupně zásobuje sérií alb ze svého vesmírného nádobí – La
marmite cosmique je v překladu Kosmický hrnec.
Tady se od „Hrnce č. 1“ stále víc odklání mimo
dřívější jazzovou bázi, nicméně i ta je zde coby
koření cítit, k plnější až progrockově hutné
sytosti, zjemněné příchutěmi filmových melodií, přítomnosti symfonicky voňavého tuku,
štiplavosti elektroniky i příměsemi přírodních
zvuků, a v letošním pátém hrnci jsou všechny
chutě již fúzně prolnuté jako v řádně odleželém
guláši. Pět skladeb je jako jedna dlouhá kompozice s odbočnými meandry. Místy velmi
dramatická, dokonce melodramatická, místy
i funky hravá, jinde dumavě zamyšleníhodná.
Předchozí kusy prozatímní pentalogie se
možná zdají být objevnější, nicméně i novinka V hraje svou roli a přesně zapadá do sady
Kosmických hrnců v hudebně-badatelské řadě
výletů tohoto mistra imitace všeho druhu.
Petr Procházka

Bratislavské Živé kvety svým novým albem
Salto na rozlúčku navazují na svůj předchozí
titul Nové poschodia určitým žánrovým
zvolněním (tedy méně rocku a více – řekněme
– folku) a spoluprací se zajímavými hosty
(mj. Martin Burlas nebo producentská dvojice Pospiš & Sillay). Zůstávají nekompromisní
společenské výpovědi, které jejich autorka
Lucia Piussi už tradičně dokáže vyjádřit lehkým poetickým jazykem s neotřelými obrazy.
Ostatně samotný název alba nabízí – ať už
v kontextu titulní skladby, nebo mimo ni –
různé možnosti výkladu. Podobnou hru pak
skupina s posluchači hraje ve skladbě Idem si
svojím tempom, která navazuje na název sedm
let starého alba Oľga, ideš svojím tempom!
Současné spíše poklidnější tempo Živých
kvetů (výjimkou je svižná píseň Gejza) dovoluje zdůraznit textové výpovědi v celé jejich naléhavosti. Proti sobě zde stojí svobodná „žena
zrodená miernym pásom“ a na druhé straně
„grázli“, kteří mění pravidla hry. Nejostřeji
kapela seká do přítomnosti (či do nejbližší budoucnosti) v písni 2020, inspirované poetikou
Egona Bondyho, a ve skladbě V Zemianskych
sadoch, jejíž bezútěšný a bohužel velmi aktuální text („Kde sa všetko skončí v sračkách
za Boha a národ…“) paradoxně prosvětluje
pohodový klarinet (Přemysl Máčel) a bezstarostná melodie.
Právě zdánlivá pohoda ve světě, v němž zní
„ten istý soc-pop z rádia“, ale na němž už není
„šanca pre nás dvoch“, je ústředním tématem
alba. Vzorem svobodomyslnosti mohou být
hrdinové dvou výrazných písní – adoptivní
syn, který „nikomu nepatrí“ („som ako poklad
/ zlatistý oblak / s vetrom deravým“), a romský
muzikant-kamarád Gejza Bendig, „slobodný
človek“. Stejně jako na svém minulém albu
nabízejí i tentokrát Živé kvety mnoho otázek
a jen některé odpovědi. Hudební složka přitom
snad ještě víc než kdy dříve – včetně pasáží až
překvapivě zaplněných klávesami – ladí s textovým poselstvím. S poselstvím o bláznivém
světě, v němž tancujeme na laně.
Milan Tesař (Radio Proglas)

Pražská kapela Korjen, ve které se sešla
trojice zpěvaček z Bosny, Polska a Slovenska,
ta poslední navíc s arménskými rodinnými
vazbami, a zdejší instrumentalisté, se objevila
na scéně počátkem desátých let. Vydala tehdy
vlastním nákladem i CD. Pak se vytratila.
Naštěstí měl Korjen tužší kořínek. Návrat s albem Sabur představuje příjemné setkání.
Korjen od počátků přistupoval k lidovkám
z domovin tří vokalistek i dalších zemí (Bulharsko, Ukrajina) volně a žánrově ze široka.
Což je dáno už backgroundem členů skupiny.
Bosenka Aida Mujačić je klasicky školená
klavíristka. Muzikanti mají jak jazzové, tak
třeba dub/reggae spády. Kytaristu Marka
Novotného můžete znát z dob jeho působení
v Hypnotix nebo hiphopových Prago Union,
bubeník a trumpetista Jan Šikl má v profesním životopisu orchestr BERG, klávesista Milan Mikšíček třeba pop/nu-jazzovou
kapelu Soliloqui. Také zpěvačka i herečka Ewa
Żurakowska a Svetlana Sarkisjan mají daleko
k čirému folklorismu. A světe div se, na Sabur
je těch inspirací ještě víc.
Ani známé lidovky, jako je balkánskými
dechovkami provařená Mesečina, tu v autorském přepracování málem nepoznáte. Což
samozřejmě považuji za klad, zvláště pokud
oněm písním zůstane náboj a smysl. Dub
a reggae sedí i slovanským nápěvům jako
A w niedziele. Arménská Hoy nazan směřuje
nad nervní ostinátní figurou jedním směrem
snad k jazzrocku, druhým málem k severským vokálním harmoniím jak od Värttinä
(berte přirovnání s rezervou) – a neroztrhne
se napůl.
Na druhou desku přizval Korjen ještě jednoho kouzelníka, polského multiinstrumentalistu Lukasze Sabata. A ten když teskně
rozezní arménský duduk… Myslel jsem, že
mě stále nepravděpodobnější globální fúze
a sekundární, terciární etc. převařování „lidových mouder“ dávno nerozjařují. Dočasně
přebráno. Ale ne, pořád to funguje. Stačí srdce
a ten zdravý kořen.
Tomáš S. Polívka
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PULCINELLA
Ça
Budapest Music Center Records, 2019,
50:24

JOSEF STREICHL
Streichl
Galén, 2019, 39:55 + 41:05 + 49:41 + 49:14
+ 55:25

Veleaktivní kvarteto Pulcinella z Toulouse existuje od roku 2004, má na svém
kontě několik alb (například ¾ of an Ounce)
a dlouhou řadu vystoupení. Může nás po tolika letech a tolikeré činnosti ještě něčím
překvapit? A vidíte: může. Jeho nové album
Ça (To) mi připadá, jako kdyby si ze zaběhané
dráhy jenom odskočili na rozverné táčky, jako
kdyby pozapomněli na jakékoli vžité či nezbytné „musy“ a prodivočili se nebo probláznili do
monstrózní pitoresknosti, plné roztěkaného
hamtání a snivé jemnosti zároveň. Svých deset komprovizací, nahraných v BMC Studiu
od 13. do 16. ledna 2019, rozpádnili saxofonista, flétnista a hráč na melodiku Ferdinand
Doumerc, akordeonista a virtuóz na Elka
varhany Florian Demonsant, kontrabasista
Jean-Marc Serpin a bubeník Pierre Pollet tu do
podsaditě zvelebnělé, tu do rozviřovaně sférické nálady, výkřičně zrůzňované či nahánčlivě
nahrnované (s brutálními bicími a s rozehrávaným akordeonem). Nejnaléhavěji, až
dryáčnicky se prosazuje Elka organ, může
totiž být rozharapádněně nenechavý ad absurdum (viz L’ivresse des profondeurs), ale také
probloumávavě vytísňovaný (viz J’ai caressé
le chien du douanier), ovšem vždy ve spojitosti
s bujněním, prošolícháváním nebo proskicováváním ostatních nástrojů. Šelmovské rozcapení tu prostřídá procábrované sumírování
jednotlivých nástrojů do nenavyklých konstelací, střemhlavě vzestupňované úprkování
zase oprskle uminuté rozviřování. Kde
váhá basa, může se handrkovat saxofon,
vlastně kdokoliv z té houževnaté čtveřice se
probičovává profičovává různorodým děním
do nadsadivé i prosadivé melodičnosti/
rytmičnosti, rozmáchle rozbujnělé, místy
více rozakordeonizované, místy námlatné,
místy i flétnově vytěkávané či vyúsečněné.
Je to (z)dravá smršť, osočovaně nadržená
a zrůzňovaně průrazná. Každopádně vás
neponechá v poklidu; právě naopak: vybudí ve
vás obdobnou výbojnost.
Z. K. Slabý

V rámci dlouhodobého mapování české
folkové scény přišlo nakladatelství Galén s boxem 5 CD, který reprezentativně shrnuje tvorbu
Josefa Streichla (1949–2013). Tento písničkář,
známý mezi svými přáteli spíše jako Pepa, sice
žil a tvořil ve stínu svých moravskoslezských
kolegů Pavla Dobeše a především Jaromíra Nohavici, ale zvlášť po hudební stránce mají jeho
písně stále co říct. Jako vyjadřovací prostředek
zvolil blues, na jehož pravidelné struktury se
mu dařilo roubovat mimořádně pestrý repertoár. Jak ukazuje „galénovský“ box, dařilo se
mu to i díky výběru kvalitních spolupracovníků.
První Streichlovo album Samota, samota…
z roku 1990 – zde CD č. 1 – vzniklo v kooperaci s původní sestavou skupiny ASPM a Jan
Spálený, který byl i hudebním režisérem, na
tuto spolupráci dodnes vzpomíná. Ostatně
píseň Vždycky když se stmívá už sám dvakrát
nahrál. Ostravská kapela kolem houslisty
Richarda Kroczka st. Streichla obklopila na
(blues)rockovějším albu Truc blues z roku 1995
(CD 2) i na další nahrávce Blues Bazzar (1998;
CD 3). Ve skvělé formě pak písničkáře zastihlo poslední album Za dveřmi (2007; CD 4),
na kterém Streichl jako textař zdárně balancuje na hraně žánrových klišé, aniž by sklouzl
k trapnosti a předvídatelnosti. Zásluhu na tom
má i volba aranžmá – po rockovějších deskách
tentokrát stačí akustická a resofonická kytara, jemné perkuse, harmonika a k tomu
občas banjo. K těmto čtyřem albům pak Galén
přidává jako CD 5 dvacítku živých nahrávek
a vykopávek, nedatovaných, ale táhnoucích se
až k Streichlově pozdní spolupráci s Textovou
dílnou Slávka Janouška, na jejíž půdě spolupracoval jako hudební guru s kolegy o generaci
a více mladšími.
Právě fakt, že mnozí mladší písničkáři se
na něj i šest let po jeho smrti stále odvolávají,
svědčí o Streichlově významu pro českou scénu. Byl originální nejen tím, jak dokázal proplouvat mezi zdánlivými i skutečnými limity
zvoleného žánru. Byl prostě svůj.
Milan Tesař (Radio Proglas)
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