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Hnací silou jazzu byla vždy
činnost a touha dostat se dál a
zkusit něco jiného. V případě Pra-r
žských jazzových dnů to vsak dě
lat tak, aby nové nebránilo v
uplatňování starému, aby mýtus
současnosti nezastítil již prově
řené hodnoty, aby neworleánský
jazz něco raný swing měl před puolikem stejné šance jako hucební
trendy konce seamdtsátých let,
aby začínající hudeoníci měli pře
dem nezakrytý výhled na cestě r§ezi profesionály, aby všicnni só
listé se mohli podle libosti vy
jadřovat jazykem jim nejbližším,
a konečné, aby k tomu mohlo říci
své i publikum, jako jeden z nej
autoritativnějších činitelů při
tvorbě dalších ročníků Pražských
jazzových dnů.
Proto jsme letos vycházeli z
toho, že Celopražská přehlídka
amatérskýcn jazzových a rockových
skupin by měla mít hnací moment,
tzn. být soutěžní /hlasuje publi
kům a porota složená vždy z jedno
ho zástupce kapely/ a vítězové
obou kategorií se představí po
zítří v Lucerně. Po loňském, ješ
tě nesoutežním, úspěchu souborů
Jazz Fragment a TlOn, které sekce
SH uoporučila na Československý
amatérsky jazzový festival, kde
oba celky získaly stříbro, je _
pravděpodobné, že se dnes a zítra
dočkáme jejich následovníků.

PROGRAM DNES
DIVADLO HUDBY 16.30
Nové umělecké směry druhé polovi
ny Šedesátýcn let
1 ./ Stručné seznámení s minimali
smem, land artem, a body artem
/napsal K. Srp, jr., novoří J. Jonaková/

2 ./ 0 dvojznačnosti proutěného
křesla /ur. P. Rezek/
3 ./ České umění akce /napsal K.
Srp, jr., hovoří J. Jonáková/

6xABYPŘED
ŠESTÝMI
Tematické koncerty v Lucexně
zahájíme večerem uigoandu neoo
kapel v rozšířeném ©osazení /čtvr
tek, swing, muinstruam/, boutorůin,
které na Jazzových dneca ještě ne
vystupovaly je věnován pátek /sty
lově; oc Billa Chase přes Hancocka po indickou hedeunost/, veče
rem experimentů se da nazvat so
botní koncert /čtyřicetiminutová
skladba pro čtyři klavíry a sbor
s dílny konceptualistů, rock§jokes,
kompozice pro oaskláiinet a klavír
inprovizovaná africkými zvuky,
které jsou tabu atd./a první po
lovinu Pražských jazzových dnů
uzavřeme odpolední a večerní Juzzrockovou dílnou /m j. s ukázkou
tvůrčího využití laserové teenniky pracovníky Vojenské akademie/.
Protože nluvním těžištěm jazz
ové hudby jsou kluby, uuae jedc-n
z pořadů Pražských jazzových dnů
věnován klučovému vystoupení v
Malostranské besedě /pondělí/,
4 ./ huuební ukázka: Pnil Gluss

5 ./ Diskuse / účast přislíbili Karel Miler, Petr Štembera, Jun
Mlčoch a Jiří Kovandu/

Pořad připravil Karel Srp, jr.
Upozornění: z časových důvodů se
možná neuskuteční bod 4 něco 3.
Otázky do diskuse odevzdejte o
přestávce
ELEKTRICKÉ PODNIKY~KDP / 20,00 h
5.CELOPRAŽSKÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH

calší den proběnne v Městské kninovně samostatný koncert Pražskéno Ligoanuu Milana Svobody a ve
střenu následuje další program
v Lucerne /nned tři premiéry/.
Ve čtvi-tek bude patřit Městská
knihovna tradičnímu jazzu a v pa
tek skončí jedenactidenní šesté
Pražské jazzové dnj plavbou na
parníku.
Kromě "velkých" akcí proběhnou
v Divadle hudby pořady o konceptualismu a punk rocku, v sále U zá
branských přehravka snímků z pol
ského jazzu a rocku a samozřejmě,
že nebudou chybět ani jam session,
které oudou v Parnasu od čtvrtka
do soboty / 1tí.-20.5./ vždy od,
jedenácti hodin večer do tří ráno.
Na letošním ročníku je význam
né to, že téměř všechny soubory
přichází s novým repertoárem, roz
šířeným obsazením nebo s neotřelý*
mi nápady, že chtějí této ojedině
lé příležitosti využít jiným způ
sobem než jsou navyklé ze své den
ní praxe.
Šesté Pražské jazzové dny jsou
první akcí Jazzové sekce od schů
ze členů JS dne 9. dubna 1978 v
sále Hajnovky, kde byly poskytnu
ty neztenčené záruky pro další
činnost Jazzové sekce Svazu hudeb
níků ČSR. J sou poděkováním za pod
pis všem přátelům jazzu a rocku
v ČSSR. / s/

JAZZOVÝCH A ROCKOVÝCH SKUPIN
Lod,Žába,Jazz tělo,Aqualung, ”4",
JPR aj.

zítra
17.května

středa 20,00 hodin
Pokračování přehlídky v Elektro-

podnicích /oba večery soutěžní/
FOK.Bluesberry,Expanze,Elegie,
Synt Art Jazz,švehlík,Jazz Dance

F.Towena -konferuje Miloš Čurík

ČESKÉ UMĚNÍ AKCE

„Při vší problematičnosti věčen
- ismů bycn své vmění zařadil ao
směru, jemuž se říká body - art",
odpovídá Karel Miler, „to je dnes
zaběhnutý termín a používá se pro
díla, při nrcnž umelec pracuje se
svým tělem",
Miler se tělem zabývá oa roku
1072. Jedna z jeho^prvých akcí
jsou Limity. Vyčleňuje v nicu tě
lo ze světa věcí v samostatný ob
jekt. Aby vytvořil prostor bez so
uvislostí v němž by osvobozené tě
lo lépe vynikalo, stoupl si před
světlou zed. ..Tak dosáhl čisté ne
pros trovosti. Od roku 1974 se za
čal zajímat o ucnopení nebo změ
ření nekonečného prostoru, jako
jsou např. scnodiště. Jejich zvlá
štní realita existující bez před
mětné povahj Milexa zaujala. Po
dobné jsou Dotyky kdy na ulici na
šel tři zácxxytné body ke splynutí
a vztoupení ao její reality. Dotkl
se postupně krytů malých uličnícn
kanálků. Základní myšlenka v díle
Cítěn čerstvou travou byla v set
kání těla s právě narostlou, ješ
tě intaxtní, jarní travou, Miler
leží na prsou a celým tělem se ti
skne k rostlinám, jež nas „oprav
du vnímají" jak dodává, Miler je
především oásníkem těla, nevytváří
riskantní situace, jano akce dých
ají vnitřní poetikou nékay až fi
losofickou meditací jako např. v
díle Svatý Já.
účastníci se začali v jeno akcícn objevovat v roce 1976. Nepo
jímá je tradičním zpusouem, dis
ponuje s nimi. Zúčastňují se pou
ze teudy je-li jejich přítomnost
v díle zakotvena. Používá se ja
ko materiálu nezbytného k vykona
ní akce. Je tomu tax ve věci Bud
se mnou. Miler si lehl naný na
podlahu a přikryl se dřevěnou des
kou. Před desku položil své šaty.
Proponoval čtyři možné reakce někdo se na něj podívá /nebyl pod
prknem vidět/ nebo za ním vleze
/vynechal místo ťro jednono člov
ěka/, třetí řešení tkvělo v možno
sti, že si lidé uvědomí jaxá je
Milerovi hrozná zima/ ležel na
kamenné podlaze asi 46 minut/ a
někdo nodí šaty ťod aesku a nako
nec, že někdo sáty odnese. Každé
ho účastníka jedna z možností na
padla, ale všicnni neočekávaně
použili pátou, x^eudělali vůbec
nic po třičtvrti nodině odešli.
V Medovém polibku seděl na židli
umístěné v rohu prázdné místnosti
s nlavou zvrácenou, wa rtech měl
silnou vrstvu medu. Milcrův asis
tent oznámil: „Umelec vám unes na
bízí medový polibek", nouy artista
tax tělo#zpředmétnil udělal z něj
zboz-í . Účastníci jej monli použít
jaxo spotřebního předmětu. Asi po
deseti minutách váhání jedna návš
těvnice nabídku přijala.
Petr Btembera o těle říká, že
je nejvíce vystaveno světu a pro
Každého z nás je to nejbližší ma
teriál. Při akcícn si často vybí
rá materiály, které mohou vytvořit
jeno onrožení. Příkladem by monla
být akce Iři elementy, kdy si kle
kl před rozžhavený teplomet. Na
prsa si přitiskl skleněnou desku
se sn.lenářsKý... tmelem. Zkoušel,
který z materiálů déle vyarží.Ak
ce skončila popálením a Btembero-

vým útekem od teplometu.jJindy po
zval účastníky do prázdného bytu,
kde na jedné stěně visel terč, u
protější strany stáli lidé. Stemoera si připravil dětský luk,- /šíp
měl kovový hrot/ a vystřelil do
terče, hrot drahého sípu obalil
leukoplastí a namočil do láhvičky s nápisem Jed. napnul tětivu
prudce se otočil a vystřelil do
diváku. Umelec pracující s lidským
tělem končí často v narcismu. Čím
dál více se do této polohy dostá
vá a v některýcxx akcícxi muže jít
pouze o tuto záležitost, jak do
kládá serie tří narcisů, realizovanýcxx v průběhu let 1974 - 1976.
V Terezínské pevnosti vystoupil s
BioDrafem. Je známo,že během naci
stické okupace seděli zatčení nexxybně v Petscnově paláci dlouhé ho
diny proti bílé zdi. Při sebemen
ším pon^bu je dozorce udeřil. Stemocra situoval děj do bývaléno z
koncentráxu. Seděl y samotce a up
řeně se díval na zad. Dveře do ce
ly byly otevřeny. Vedle Štembery
stál stul s uůtKámi a na něm ná
pis: „Poxxnuli se bijte". Mnozí ná
vštěvníci jej při prvním pohledu
považovali za socnu , protože ve
Vedlejších místnostecxx probíhala
instalace výstavy. NiKdo z nicxx
však nepřekročil prán této cely.
Na tématickou výstavu Příroda vy
tvořil Štěpování. Zavedl si do žílv větvíčku stromu, držel ji tam
c^lé odpoledne, ale pro prudkou
bolest akce skončila odchodem na
pohotovost, souborně jae štemberovi o co nejširší vztan jedince
k okolnímusvětu. eedinec se rozno
duje nakolik tento svět přijmout,
boj obsahuje nebezpečí riskování,
ale akce jsou tvořeny dokonalým
ovládnutím těla a jeho přizpůso
bením dané situaci. Stemoera chce,
aby u jeno akcí zůstala volnost
výkladu. V akci Dvacet minut se
Jan Mlčocxx ocitá samoten před os
třím nože. Ponyb čepele je závis
lý na vybxaném diváKovi. Akce pro
bíhala ve větší místnosti. Mlčoch
přišrouboval jeden konec ocelové
pásky k podlaze, druhý byl volně
opřen kolmo o stěnu. K tomuto kon
ci připevnil nuž. Jeden z přítom
ných si sedl na posuvné prkénko
se zářezem jež se mohlo volně po
hybovat dopředu i dozadu. Mlčoch
si sedl ke stěně před ostří xxože.
Pomocníkovi řekl, že kdykoli zpo
zoruje pocit nervozity, tak se má
posunout o libovolný úsek dopředu.
Akce se odehrávala ve tmě, aby by
lo Mlčochovi vidět do obličeje m
ěl před ssebou svíčku. Ve dvaceti
minutách, tak měla akce trvat dlo
uho, se autor dobrovolně podřizuje
vnějšímu světu. Je zcela závislý
na jednání člověka z venku, schvá
lně si vybírá co nejméně známou
tvář. Je opuštěn a joho budoucí
osud závisí na duševním ovládání.
Jedno odpoledne si vyxxradil v
Terezínské pevnosti samotku číslo
13, Místnost předělil napříč sítí
a vlezl do zaaní části pou okno,
do přední postavil židli. Přesně
v pet uodin zapnul ma0netofon,
taxe si vzal sebou fotoaparát. Dv
eře celj byly otevřeny postupně

přicházeli lidé, někteří se posa
dili a chtěli s Mlčochem mluvit.
Hovořili k němu, ale on neodpoví
dal. Jenom nanrával jejicxx hlas a
fotografoval jejich tváře. Přesně
za hodinu vypnul magnetofon a ode
šel. -idé se snažili navázat kon
takt s někým kdo pro ně svou exi
stenci nepřipouští. Pouze zazname
nává tváře a hlasy. Pro.zúčastně
né vytvořil situaci závislou pouze
na nicn. Proč jej někdo nevysvobo
dil z umělého zajetí, nepřekročil
omezení navržené autorem*? Mlčo
chovi se podařilo vystupňovat po
cit rezignace a odcizení
Ocitnul se sám před neschopností
světa něco pro něj podniknout. Dě
lal co mohl* ale od aruhýcxi jistě
očekával pomoc, která by nepřišla,
jen ve slovní formě.
Na kluzišti sesbíral kusy le
du, nasypal je do umyvadla a po
nořil do nich zníce do úplného zt
uhnutí. Předem si na stenu přile
pil fotoĎrafie s nořícím Veletrž
ním palácem. Po určité dooě zmrz
lé ruce vyndal, podadil se za stůl
ruce položil na jeho desku a upře
ně se díval na oheň sálající z fo
tograf ií. jiozpor skutečného chla
du a fiktivního tepla v Mlčochovi
zřejmě vzbudil pocit normálního
psychického stavu. 1 když bylo vcelku jedno o jaký požár se jedná,
důležitá byla přítomnost ohně, po
sílá na sebe udání se slovy:„ Já
jsem zapálil Veletržní palác."
Do akcí Jana Mlčocha vstupuje ča
sto okolní svět. Někuy náhodně,
jindy si jej námět akce přímo vy
žaduje. Riskování není u Mlčocha
vždy nejduležitější, hlavně zdů
razňuje vztaži performera a okolí.
Vnej-ší svět se záměrům jeho akcí
musí podřídit nebo se jej snaží
sám zaktivizovaf.
Tvorbu Jiřího Kovandy můžeme
z vnějšího hlediska vztahu k di
vákovi rozdělit na akce, kterých
se účastní pozvaní lidé, nánodní
chodci nebo probíhají beze svědků.
Vniířně je spojuje autorovo čítá
ní a uchopení reality. Prolíná se
s ní nechá ji na sebe působit.
Touží po nejnlubším prožití akce
během sepětí s okolním světem.
Prvou akcí je Polibek. Dokumentu
jí jej tři foto&rafie. Na dvou vi
díme tváře jeno přítele a přítel
kyně, na třetí otisky jejich bo
sých. nohou v měkKém betonu, které
zůstaly obtisnutý na místě. Velmi
zajímavou akcí ve vztahu performace a běžné události je Divadlo.
Kovanda stál o^řen o zábradlí na
Václavském náměstí. Jednal co nejnormáiněji, aby nevbočil z navyk
lé životní situace.
K fotografii dodává: Chovám se př
esně podle předem napsaného scé
náře. Gesta a pohyby jsou voleny
tak, aby nikdo z kolemjdoucích ne
tušil, ze sleduje představení". Na
stalo nejužší sblížení akce s udá
lostí. Lidé nic netuší, pouze vní
mají opřeného člověka. Kovanda do
kazuje, že se akce od .běžné událo
sti liší svou programovostí• Autor
js sám jejím účastníkem, jen on si
uvědomuje představení a sleduje
dění kolem. Akce je vždy napsána
nebo zaznamenána v představě auto
ra, a puk následuje provedení.
Výsledek může být často odlišný

oa původního záměxu. V Kontaktu
jsou zachycenu střetnutí s pro
ti jdoucími chodci Kovanda do nich
vráží* nebo se nepatrně otře. Par
ticipuje y díle nevědomé kolemj
doucí. Nenásilnou formou se stá
vají účastníky bleskpvé akce. Káxiodná věc, která se může přihodit
při chůzi Každý den, je aoku.uen-

ŽÁBA
Je-li to pravdu nebo ne, to
nevíme, ale soubor prý vznikl spo
jením skupin Pižďuži bluesbreakers a Přirození /hanba těm, kte*:.
ří si myslí něco špatného, Jak ří
ká heslo Podvazkového řádu: ten
název byl vlastně zpodstatnělým
přídavným jménem/. Pokud jste ty
to soubory nikdy neslyšeli, ne
divte se, nebot vystupovaly jen
oočas v bytech zúčastněných.
Až letos se Jan Hofman, mírek
Slavík, Jiří Hromus a Vaclav
Setničku rozhodli vystoupit na
veřejnost a pro onu příležitost
si vybrali dnešní přehlídku.
bůnví, co bude dnes Žába hrát.
Jak sami tvrdí, stylové zaměření
je přesné neurčitelne. 0 reperto
ár se starají výhradně členové
skupiny'a prozřetelnost. Kajž
jsme se jich nu začátku dubna pta
li alespoň na názvy, prohlásili,
že je oznámí až před začátkem tur
naje. Pokud postrádáte i bližší
určení, na co kdo hraje, pak po
čítejte s tím, že základní kvartet
spolu s blíže neurčenou suitou
tří už deseti statistů v choreo
grafii Petra Votíka a Ivana Sed
láku bude hrát na kytary, foukací
harmoniky, zobcové fléty, valchu,
tamburínu, tubusy, lanve, sklenky,
plecn /s tím prý má soubor největ
ší potíže, protože najít tukový
solidní kus materiálu, ucy se s
ním dula délat pořádná oouřka, to
je v dnešní úplutkové době peKna
a finančně nákladná dřinu/, řentučky, hřeben ato.
Jako kužué kapely jsme se jich
ptali na jejich sny. Tentokrát
bylo těcn oapovedí víc než dost,
.jmenujeme z nich přesevším touhu
shlédnout v Lucerně pětxnuuiaovy
koncert Bobu Bylaau za pět kaček
a puk to s ním jít uo nospooy na
wlalou Stranu zapít. A tuky upřím
né přání hrát a přítem vedet, že
lidi věaí, že nic neumíme, a při
tom jim to nevadí, protože vědí
svy.
Za porotce -i vybrali Vladisla
vu Zudrobílki. a p^kud byste chtěli
někdy vstoupit do jejich huueoního
společenství, adresa vtaoucíno je:
Bohumír Slavík, Wilhelma Piecku
73, Praha 3, tel. 255~9B-25

JAZZTĚLO
•‘Hřejeme moderní jazz, spíš
swing nebo blues," napsali nám
členové skupiny Jazz Tělo. "Rocku
je v tom mulo. Zadn hleaame u hra
jeme to, co se imm líoí." Velice
vystižně tuk vyjádřili potěšující
rys v názorech souborů, které se
účastní letošní amatérské přeniídky. Zatímco loni většina kapel
tvrdé proklamovala svou unlířskou
víru ve známé juzz-rockové icealj,

tací vymezena a programevostí ur
čena. Zákluuní význam Kovandova
díla leží v proniknutí do reality ,
a splynutí s ní. Často se jí nechá
dobrovolně unést. Kde tedj končí
realita a začíná periormence? Oba
pojmy se u Kovandy prolínají, ča
sto spojují, jsou jeden,na druhém
závislé. Jak dokumentují Kontakty,

PROFILY

tento rok vidíme, že jednotlivé
soubory se snaží o své nudbe^duleko více přemyslet a zároveň s
tím nlecut v kultuře minulosti i
přítomnosti takové záchytné oody,
nu jejichž zaKlucě se ua vytvářet
to, co frázovité nuzyvame "vlast
ní tváří".
Případ Jazz Tělu je typicky. i
řro ně je tím zachytl.., ni bodem ob
dobí swingu a nluvně be copu, je
jich největší inspirací je Mingus,
Humpton u Gillespie, i když se neuzavírají ani proudům současností.
Neměli jsme zatím příliš šancí
je vidět. Řekneme si přímo, že tu
ková příležitost tyla od vzniku
souboru v zuří lonskéno roku je
dina a to vl Futuru viámci přenlíckj ZbČ. Ale není čeho litovat,
protože Jazz Tělo je dnes úplně
jinou skupinou; z tehdejšího od
sazení zoyl jen flétnistu a tenorsuxofonistu Jaroslav Čížek a nejstarší člen kapely, šestadvaceti
letý promovaný biolog, klavírista
Vladimír Vaněk. Ty ava doplnili
tři gymnusiste nobert Murtinovsky
/bicí/, Vaclav neraík /oasova ky
tar^/a Petr straku /kytara/. Tu
šíme, žc pravděpodobné nexao z
členů Jazz Tělu bude mít v uo^e
Jazzových unů napjaté envíle oko
lo maturity. Držíme palce!
ndvbychom shrnuli problémy, nu
než souoor naraží, opakovali by
chom typické starosti amatérskycn
hudebníků naší doby. Obtíže s mí
stností nu zkoušení, kvůli níž se
musí juzdit až do Ruuotínu. Nespl
nitelná touha konfrontovat svou
tvorbu před publikem. To jedna
přehlídku za rok nezvládne.
A co nam Jazz Tělo zahraje?
Nécg od Jobimu, milt Jackaonův
Bugs Grove, hulánovu Řeč bez frá
zí, jeanoho Ellinetonu, Blue Monk
a snad i něco vlastního z Čížko
vy skludutelské dílny.
Adresu vedoucího Jaroslavu Číž
ku je Viničku 1210, Pruhu 5-Rudotín.

ČTYŘI
S-- skupinou Čtyři se nr raší
přehlídce nes® tkávár.“ poprvé,
V našich pndmír.kách je skoro ne
uvěří tf‘‘né,
letos bude hrát v
úplné stejném obsazení jakr loni
tedy W.alioír Š’ar:c' - p*' no,

bez nánodnéno chodce by se nemonlu
performance konat a oba ava úča
stníci se dostávají na stejnou
úroveň. Do anonymity vztupuje au
tor a vystupuje z ní neznámý člo
věk. nozoíl mezi občanem, performerem a Hercem je pouze v náplni
role.

Vladimír Stejskal - kytara, Jiří
Drnec - basová kytara a Luboš
Karhan - bicí. Mezi nejmladším
a nejsterším je věkový rozdíl
deseti let, ale průměr dohromady
je tak asi dvaadvacet.
Čtyři spolu hrají asi tek je
den a půl roku a za tu dobu účin
kovali už. v R klubu, ve Futuru,
v Řeznické a v Amfoře. Na svém
štítě mají i jedno vítězství - vy
hráli v minifestivalu, který se
konal ve Futuru na podzim 197?.
Od začátku se věnují rockové
hudbě se silným jazzovým nábojem.
Ostatně jejich zaměření naznačuje
i repertoár, v němž vedle původ
ních skladeb obou Vladimírů usly
šíme i kompozice Ricka Wakemsna
a Herbie Hrncocka.

Přesto však kapela striktně
odmítá hovořit o svých vzorech.
Za nejvýznamnější inspiraci pova
žují, jak nám .bezostyšně tvrdili.
Vlastu Buriana a Pable Picassa.
0 české scéně se cynicky vyjádři
li v tom smyslu, že vkus kapely
se shoduje s pořadím Zlatého sla
víka. Je-li tomu tek, pak přestá
vá věřit na ty po Praze kolující
urby o podvodech kolem této anke-

Celý kvartet je zapřísáhlým •
nepřítelem Československého ta
bákového průmyslu a své nekuřáctví zdůrazňuje vedle dívek a hudby
jako největší společnou zálibu
souboru. Proti’ našemu hudebnímu
tisku také nic nemá.
Za porotce deleguje Jiřího
Drnče, nebot je nepodpletitelný'.
A adrese vedoucího? Vladimír
Stejskal. Praha 1, Michalská 2.
Telefon - 22 97 529.

JPR
JPR je zkratka, která zakrý
vá původní příšerný název sou
boru Jespraskrok. Až na odchod
baskytaristy v únoru tohoto ro
ku hraje skupina od svého zalo
žení ve stále stejné sestavě kytaristou je Jiří gharypar, na
bicí hraje Libor Vankovský, dru
hým kytaristou je Petr Roškaňuk
a na rytmické nástroje bude hrát
Jiří Zaňka.
Moc toho zatím nenavystupová
li - jednou s Bohemií v D klubu
a pak ještě v Řeznické, takže ko
lektivní skladby, vzniklé na zkou
škách, uslyšíme skoro v premieře.
Bude to desetivěté Blues a pak
ještě tři skladby s originálními
názvy Cihla, Kdo neswinguje, at
nejí a Cyklista v bambusovém hou
ští.

Když jsme se jednotlivých kap-..l vyptávali na jejich vztah k
naší, československé hudbě, vešk ré názory, které byly míněny
vážně, vyjádřil právě JPR nej -

výstižněji: "Jazz ujde - viz Sti
vín., Kocáb, Dešek nebo Pražský
Big Band. S rockem je to horší,
vymírá. Snést se dá jen ETC nebo
Extempore. Dobré je to s folkem
a blues, to je Merta, Mišík nebo
Nos a řada delších. Ale nejhorší
je country, protože ta je jen úni
kem od problémů."'
Velmi benevolentní je skupina
vůči svým oblíbencům. Již brzy
otiskne Jazz první část rozsáh
lé studie Jiřího Charypara o
Soft Machine, ale členové kapely
se nebojí hlásit ani ke King Crimson, Allmsn Brothers, Tony Williamsovi, George Bonsonovi,
B.B.Kingovi e když ne to přijde,
tak třeba i k Abbě. Je to ales
poň perfektně odvedená práce,že?
Ještě na závěr je nutno podo
tknout, že JPR by byl velice rád
kdyby se jejich hudba nepovažo
vala ze žádnou syntézu. Tvrdí,
že to, co hrají, je speciální
pastyl, vzniklý z různých cílů
jednotlivých hudebníků.
Trápení mají ve své činnosti
více než dost. Chybí jim zkušeb
na, nemají vokální aparaturu,
kvůli čemuž ani nezpívají, chtě
li by mít hráče na klávesové ná
stroje. Pokud byste jim chtěli
v jejich potížích pomoci, kontekt ne vedoucího souboru je:
Jiří Cherypar, Strakatého 7/920,
Praha 5, telefon 52 13 73*

AQUALUNG
Mo ng, že si někdo z návštěv
níků loňských Pražských jazzových
dnů vzpomene na celkem zajímavou
slpipinu B - Team, která ne sebe
v Domovině upozornila velmi jem
nou a vybroušenou hudbou. Tak
právě tento B - Team prošel řa
dou personálních změn a na pod
zim 1977 se stebilizoval pod
názvem Aqualung. Cílem takto vz
niklého sextetu byle vytvářet ro
ckovou hudbu se zaměřením ne
obsehovou stránku. To si před
stavují asi tak, že píší a intepretují delší hudební bloky, v
nichž kombinují instrumentální
pasáže 8 písně s českými texty.
Že sebou už mají jeden takový út
var, který se jmenoval Hotel Svět
Ne dnešním koncertě předvedou
druhý podobný opus s názvem 14.
července 1977. Jí k nám prozradili
jde o jakési science-fiction,lí 
čící se: hlavního hrdiny příběhu

Průměrný věk kapely je asi tak
čtyřiadvacet let. Ti, co studují
na Vysoké škole ekonomické, jsou
svobodní. Ostatní jsou ženatí,ba
dokonce i otcové. Je ovšem pode
zřelé, že jako společnou zálibu
udali tvory ženského pohlaví.
Může být manželka zálibou?
Co by si přáli nejvíc? Přesně
to, co asi všichni. Hrát v Lucer
ně. Aby náš hudební tisk více
psal o amatérských kapelách, kro
mě těch countryových. A taky aby
bylo víc možností k vystupování.
Aby se vyřešily problémy kolem
aparatury 8 zkoušení. Aby prostí
všechny ty bolesti, které mají
naše amatérské kspely, konečně
zmizely.
Ano, a ještě kdo Aqualung tvo
ří. Pavel Gregor - kytara, zpěv,
Miroslav Židlic.ký - flétna, sa
xofon, zpěv, Petr Neuman - perkuse, Jiří Éaym - varhany, kla
vír a Roman Máni - bicí.
Pokud chcete spojení ne ve
doucího souboru, napište Miro
slavu Židlickému ne kolej VŠE,
Koněvovs 198, Praha 3 - ŽiŽkov.

AQUALUNG - B-TEAM
”14. PROSINCE 1977"

Domů jsem přišel nezvykle pozdě,
unaven po celodenním shonu. Cítím
nechuť k jídlu a mířím do koupel
ny. V tom slyším jakési zvuky.
Asi mám halucinace. Ale ne, sly
ším je znovu. Opakují se v pravi
delných intervalech. Jakoby vychá
zely z nitra domu. Jsem však na
tolik unaven, že jim přestávám
věnovat pozornost. Zcela automa
ticky natahuji budík. Zavírám oči.
a spánek, jenž se plíží tichými
krůčky, mi sedá na víčka. Usínám.
Náhle mě nějaká síla zdvíhá do
výšky. Jsem unášen do neznáma.Ne
mohu otevřít oči. Co se to se mnou
děje?
Sním či spím
Vím jen, že se vznáším
tajemným vesmírem,
co byl mi tak cizí
hvězdami obklopen.
Cítím se volný jako pták,
bezednou propastí
unášen dál.
Pomalu a těžce přicházím k sobě.
Nemohu se pohnout a přesto je mi
nějak lehce. Otvírám oči a zjišťu
ji, že jsem připoután k jakémusi
křeslu. Přede mnou okno a za ním
tma. Jen uprostřed modrobílá zá
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řící koule, která se neustále
vzdaluje. Něco mi připomíná. Ano,
vždyť je to Země. Nevím čím to je,
ale zůstávám naprosto klidný a vyrovnaný. Bolesti hlavy jsou pryč.
Cítím zázračnou lehkost. Chci mít
křídla a létat. Mám touhu vše po
znat, všechno vědět. Dokonce mám*
pocit, že všechno vím a znám. Je
to fantastické, celý vesmír je ve
mně a já v něm. Jsem to však já?
Znát tajemství dnů,
nedat se rušit a jít
cestou nevšedních snů,
procitnout až budu chtít.
Odlehčit tělo a plout
za světlem růžových brýlí,
letět a najít kout,
hvězdu, co v dálce sílí.
Hnát kostru jak aeroplán,
svůj cíl stále mít,
hned přistát a sám
počkat,co se bude dít.
Jdu po břehu jakéhosi mořského zá
livu, jehož konec mizí v mlze.
Klekám si a zkouším se napít.Brr,
voda je slaná. Po několika metrech
začíná hustý les. Mířím k němu.
Snad někoho potkám. Začínám mít
tísnivý pocit. Všechno je tu div
né. Barvy jsou tu neskutečné a
přehnané. A na obloze - to přece
není Slunce, ale jakýsi zeleně
světélkující kužel. Vcházím do
praleeava plaším hejna nějakých
ptáků. Čím jdu hlouběji, tím ry
chleji se snažím dostat dále. Klo
pýtám tak snad už půl dne a po ná
znaku lidského života ani památky.
Jsem tu opravdu sám. Praménky po
tu mi začínají stékat po zádech.
Praménky potu mi začínají stékat
po zádech. Je mi úzko. Začínám se
bát. Podléhám depresi. Marně se
rozhlížím. Nikdo tu není ...
Kde to jen jsem, já nechci být Váš,
vítr tu fouká, v prachu se bořím.
Pomozte.
Já jsem tu sám. Tak kde jste
všichni?
Já mám svou Zemi. A chci se
vrátit.
Pomozte.
Já jsem tu sám. Tak kde jste
všichni?
Já Vás měl
Rád.
Já vrátil bych se rád. Však
nemohu,
jsem tady sám.
To není země mých snů.
jsem hostem na planetě bez lidí,
co dělat mám?
Kolik mi zbývá žít dnů?
Smutně si vzpomínám na lásku svou.
V duchu si počítám jak týdny jdou.
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