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4. VALNÁ HROMADA ČLEN0 MEZINÁRODNÍ JAZZOVÉ FEDERACE
-------------------- VARŠAVA ¿5. HjnV'l'foS------------------------------

Jedním ze způsobů jak toto poslání naplnit je
dorozumění na bázi jazzové hudby, jejíž ideový
charakter odpovídá uvedené citaci téměř
osmdesát let.

Tři klíčové body pro naši další práci
I.
Složení nového výboru na období 1980-1983
President: Charles Alexander (Velká Británie)
Vice-President8: Janoš Gonda (Maňarsko), Arnvid
Meyer (Dánsko)
Pokladník: Kjell-Ake Svensson (Švédsko)
äl*enov^~~vyboru: Mladen Mazur (Jugoslávie). Fritz
'Thorn (Rakousko). Jose Duarte (Portugalsko), Lu
bomír Dorůžka (CSSR), Richard Mayo (USA), Andrzej
Jaroszewski (Polsko), Joachim Berendt (NSR)
Revizní komise: 'Werner Wunderlich (NSR), Karel
Srp (CSSR), Roman Waschko (Polsko)

II.
Oddělení pro socialistické země při MJF souhlasí
se zřízením Střediska služeb pro členy MJF v Čes
koslovensku při Jazzové sekci.
III.
Zhodnocení tiskových materiálů Jazzové sekce
bddělení pro socialistické země při Mezinárodní ,
jazzové federaci provedlo během své 4. valné hro
mady konané dne 25. října 1980 hodnocení materiálů
Jazzové sekce Svazu hudebníků, a to bulletinů Jazz,
edice Situace a Jazzpetit a plakátů, a vydává o
nich toto hodnocení:
Předložené materiály nemají z hlediska odborného,
grafického a polygrafického v socialistických
zemích sobě podobné a proto je středisko pro so
cialistické státy při Mezinárodní jazzové federa
ci doporučeje všem ostatním socialistickým zemím.
Mezinárodní jazzová federace také doporučuje tyto
materiály i ostatním členům Mezinárodní jazzové
federace v Československu, kteří nejsou členy
Jazzové sekce Svazu hudebníků.
MJF a UNESCO
Posláním UNESCO je rozvojem spolupráce mezi ná
rody v oblasti školství, vědy, kultury a
informací přispět k zpevnění mimi a mezinárod
ního porozumění. Tento cíl obsažený v ústavě
UNESCO se široce obrazil i na 20. zasedání ge
nerální konference UNESCO před dvěma lety, te
dy v době, kdy MJF-středisko pro socialistické
země přijalo za svého kolektivního člena
Jazzovou sekci. Z projevu předsedy Českoslo-v
venské komise pro spolupráci s UNESCO dr.Zdeň
ka Trhlíka na tomto sjezdu vyjímáme:
"UNESCO musí dbát o rozvíjení kultury inspiro
vané realitou života, umělecky příslušně
ztvárněné a společensky angažované. V historii
kultury se stala největšími díly vždy taková,
která bojovala proti násilí a všem ostatním
formám útlaku, proti hmotné a duchovní bídě
člověka, taková, která vyzvedávala humanitu,
sociální spravedlnost, lidskou důstojnost a
šířila víru v lepší, spravedlivější a Slastněj
ší budoucnost lidstva."

NEŽ TO ZAČALO, ZEPTALI JSME SE
WILLISE CONNOVERA
"... Zítra? Valný shromáždění Mezinárodní
jazzový federace? Kdepak, tam nejdu. Já sem tak
utahanéj, já sem dvě noci nespal, to se nedá
vydržet. A schůze začíná někdy v devět ráno,
že jo? Já sem sice čestným členem, samozřejmě,
že vim vo tý roztržce mezi výborem a Byrczkem,
ale ..s. Víte, v každý zemi se v jazzu najdou
alespoň dva lidi, který se navzájem nenáviděj.
A to by přece s muzikou nemělo mít nic společnýho. Mě zajímá hudba jako taková a mym přáním
je dělat kvalitní jazzový programy ....
Situaci v československým jazzu už delší čas
nesleduju, ale jak tak koukám na ten váš,
bulletin, .... je to paráda!"

VÝTAH Z HLAVNÍ ZPRÁVY

V první části referátu se dosavadní president Me
zinárodní jazzové federace Dr. Dorůžka zabýval
situací, která vznikla činností bývalého generál
ního tajemníka MJF Jana Byrczeka a tím, jak ji vý
bor zvolený před rokem v Lublani řešil. Výbor se
dohodl na tom, že se federace zcela zříká odpověd
nosti za škody, které Byrczekovým nezodpovědným
přístupem vznikly a plně se distancuje od organi
zace "International Jazz Federation Inc.", kterou
v současné době Byrczek vede ve Spojených Státech.
V druhé části se Dr. Dorůžka zaměřil na novou kon-,
cepci a budoucí program federace. Z jeho zahajo
vací řeči vyjímáme: "Vyvstala zde především otáz
ka základního charakteru organizace. Výsledky
uplynulých tří let ukázaly, že tak široká organi
zace, která je závislá na členských příspěvcích a
jako protihodnotu nabízí svým členům zvláštní služ
by, založené převážně na individuální bázi /tisk,
distribuce časopisů, bulletinů, knih či gramofo
nových desek/, může sotva obstát na mezinárodní
úrovni, aniž by byla finančně kryta. Mimo to
vznikla otázka, zda je tato činnost opravdu hlav
ním úkolem mezinárodní organizace, která je
prostřednictvím Mezinárodní hudební rady spojena
s UNESCO. Výbor je toho názoru, že stejiě jako
většina ostatních mezinárodních organizací i
Mezinárodní jazzová federace musí přejít na zcela
jinou metodu práce, musí se naučit myslet, jednat
a chovat se jako vskutku moderní organizace, kte
rá je schopna realisticky posoudit jak své mož
nosti tak jejich hranice.
Výsledky diskuse výboru byly shrnuty do těchto
bodů. Cílem MJF je zlepšit postavení jazzové
hudby tím, že se bude snažit o to, aby:
a) národní kulturní orgány přijímaly vzrůstající
.
význam jazzové hudby a podporovaly její rozvoj.

b) Pomoc a koordinaci při plánování činnosti ná
rodních jazzových organizací, které mají po
dobné cíle.
c) Včlenění jazzové hudby do programu vzděláva
cích institucí.
c) Širší a informovanější zastoupení jazzu ve
sdělovacích prostředcích.

Existuje pouze jediná mezinárodní jazzová orga
nizace a tou je právě MJF. Proto musí svou práci
koncentrovat na použití takového vlivu, jakého
je hodna a schopna.

Jestliže má MJF sledovat tyto cíle, pak je je
jím základní podmínkou členství v Hudební radě.
Snažili jsme se udržet styk s ICM a dosáhli jsme
toho, že MJF je uvedena na oficiálním seznamu
mezinárodních organizací, který byl vydán v
březnu 1980."
Pak Dr. Dorůžka přečetl dopis, který výboru a
valnému shromáždění zaslal výkonný tajemník Mezi
národní hudební rady pan Jack Bornoff. Další část
projevu se zmiňovala o úspěších, kterých dosáhli
členové MJF v Maňarsku na úseku jazzového vzdělá
vání. Mimo jiné se tam v listopadu 1979 konala
Mezinárodní konference o jazzové výchově. Další
téjna se týkalo problematiky členské základny:
"Jedním z návrhu dnes zde přednesených bylo to,
aby se federace soustředila zejména na kolektivní
členy. Tato tendence již byla patrna na Valném
shromáždění v Lublani, kam přijel značný počet
zástupců organizací. Mohu vás informovat, že pod
le údajů získaných před začátkem tohoto Valného
shromáždění sdružuje MJF nyní organizace ze 17
zimí světa, což reprezentuje okolo 25 tisíc jazzo
vých hudebníků, publicistů, organizátorů a poslu
chačů, jak profesionálních, tak amatérských.
Jak vidíme, hlavní myšlenkou dosavadního výboru
bylo přetvořit MJF na organizaci střechového typu,
která by sjednocovala a koordinovala činnost svých
členských organizací a která by jim přidělovala
aktuální a konkrétní práci. Již dnes existuje
přímo uvnitř federace jednotka, která spoustu
konkrétní, praktické práce vykonala. Je to var
šavská pobočka MJF, která má neexkluzivní právo
vybírat členské příspěvky jak od individuálních,
tak od kolektivních členů v socialistických zemích
a sloužit pro tyto země jako ústředí činnosti. Je
jasné, že varšavská pobočka otevřela socialistickým
státům možnosti, které nikdy před tím neexisto-1
vály a které zároveň splňují všechny předpoklady
úspěšné činnosti MJF. Výbor je toho názoru, že
federace musí vždy respektovat specifické pod
mínky jazzového života v každé zemi a jejím
úkolem je vytvořit nové možnosti pro podporu ta
kovéto činnosti. Na jedné straně poskytuje var
šavská pobočka velice potřebné služby mnoha přá
telům jazzu v socialistických státech, na druhé
straně přináší velice potřebné peněžní prostřed
ky do pokladny MJF, a v neposlední řadě je to' je
jí zásluha, že toto Valné shromářdění mohlo být
vůbec svoláno." V závěru poděkoval Dr. Dorůžka
Polskému Jazzovému Sdružení, že umožnilo jed
nání Valného shromáždění MJF a vyjádřil naději
v příští aktivní činnost MJF.
JOACHIM ERNST BERENDT
/těsně po skončení Valného shromáždění/
"... Já jsem absolutně neměl zájem o to, co se
v Mezinárodní jazzové federaci děje, protože
jsem moc dobře znal situaci, která tam nastala
a myslím si, že ten zmatek nemá na svědomí je
nom Byrczek, ale také Laňce Tschanen. S dnešním
zasedáním Valného shromáždění jsem naprosto
spokojen, ale jak už jsem řekl v diskusi,
pozměněné stanovy, které jsme dnes přijali, by
se neměly pojímat příliš rigidně, protože nesmí
me zapomenout, za jakých podmínek byly upraveny

a že svým způsobem odráží - nebojím se to řícikomplex z Byrczeka. Federace by proto měla pra
covat pružně a hlavně by se neměla stát hudební
organizací bez hudebníků. Měli bychom usilovat
nejen o spojení seshora, to znamená s UNESCO
a ostatními význačnými mezinárodními organizace
mi - tak jak o tom mluvil doktor Dorůžka, ale i
s obyčejnými fandy a přáteli jazzu - tak jak je
třeba u vás - a zároveň také o podporu samotných
muzikantů. Proto jsme tak dlouho diskutovali
o funkci čestného člena výboru.
Pro aktivní práci federace udělám opravdu všech
no, co bude v mých silách. Pro začátek dávám
k dispozici svou kancelář, která je sice malá,
ale je perfektně vybavená, mám tam dálnopis a
dvě sekretářky .... Snad nám to bude fungovat."

Zkušenější funkcionáři federace říkali,že tak
rušné a otevřené jednání na schůzi MJF dlouho
nepamatují. Podíl na tom měli účastníci z Česko
slovenska, kteří na jednání i mimo něj odvedli
záslužný kus práce. Jako jedni z mála předem
věděli co chtějí - ukázalo se také, že mají
největší problémy - a proto jim nechyběla odva
ha k odvaze. Ze sjezdu si odvezli nejvíce: dvě
křesla ve výboru, středisko služeb a absolutorium
ediční činnosti. Připojíme li k tomu navázání
přátelských styků s delegáty šestnácti zemí,
z nichž většina viděla materiály Jazzové sekce
poprvé, pak je to výsledek nad všechna očekávání.
Měřeno nadnárodním pohledem, Sekce má podíl na
tom, že Československo upevnilo své postavení
v této jediné celosvětové organizaci tohoto
druhu jako snad nikdy předtím. Tento aspekt však
necháme zhodnotit jiným.
PŘED A PO
(z viceprezidenta viceprezidentem)

Přestože se nám podařilo lehce pokašlávajícímu
dosluhujícímu viceprezidentovi MJF profesoru
Janoši Gondovi (zástupci Maaarska, přirozeně)
rozbít o koleno poloprázdnou láhev poloplnou
Ziwieckego Piwa tři dny větrajícího, nehnul ten
to ani brvou a mimořádně laskavě nám zevrubně
odpověděl na jedinou otázku, kterou jsme mu po
ložili; totiž co očekává od nastávajícího valného
shromáždění MJF? a to zhruba následující:
Zmíněná valná hromada by se měla zabývat třemi
problémy:
- jednak postavením Jazzu v současném životě
našem i ostatních
- jednak s tím poněkud související otázkou
jazzového vzdělávání
- a konečně podrobnou analýzou dosavadní a před
pokládané činnosti s ohledem na nastávající
volby nového výboru MJF.
K těmto bodům v zápětí blíže specifikoval:
- k třetímu: stávající výbor je po letech trvání
MJF v obtížné situaci, hlavně v souvislosti a
nedávnými hospodářskými a personálními potíže
mi; ale nejen to, MJF jako instituce podporují
cí tak živé a vyvíjející se hnutí jako Jazz by
sama měla být též živou a vyvíjející se. Proto
by měl být výbor omlazen. Na druhé straně však
je třeba vzít v úvahu, že práce na úrovni mezi
národní organizace v rámci UNESCO vyžaduje
zkušenosti. Proto by vzniklý výbor měl být
kompromisním řešením mezi znovuzvolením stá
vajícího a prosazením úplně nové kandidátky.
S otázkou dynamického vývoje jazzu je spjato i
formulování zbývajících problémů:
- Postavení jazzu ve společnosti je určeno právě
dynamikou a možností pružného vývoje, vstřebá
vání vlivů, atd. tak, aby dopad na posluchčskou
veřejnost Dýl co nejširší. Je tedy třeba prová
dět soustavnoú propagaci a vyzdvihovat právě to,
co je v jazzu pokrokového.

- Tzn., že je třeba se systematicky zabývat i
otázkou jazzového vzdělávání. Doposud MJF ne
vytvářela takové podmínky, aby byla možná širší
výměna materiálů a zkušeností v mezinárodním mě
řítku. Avšak kromě školního vzdělávání je (s
ohledem na výše uvedené) třeba i praktická vý
chova, umožnit studentům konfrontaci s vyspělými
hráči a soubory a bližší seznámení s progresivní
mi avantgardními trendy, a to v mezinárodním
měřítku. Bohužel však jak ediční a lektorská, tak
i pořadatelská činnost nese s sebou ekonomické
problémy. Provedené akce a vydané materiály jsou
sice částečným zdrojem tisku, ten ale většinou
sotva stači na pokrytí nákladů. To je v pořádku,
protože koneckonců MJF není podle stanov "profitní" organizace. Jenže to znamená na koordi
naci a řešení skuzů mezi platbami a zisky. Tu
to koordinaci v mezinárodním měřítku, jakož i
vzájemnou výpomoc v oblasti výměny materiálů,
zkušeností atd. mezi pedagogy různých zemí by
měla MJF pevně zakotvit do svého programu.
Na naši námitku, že ediční a pořadatelská činnost
nemá překážky pouze ekonomické, p. Gonda upřímně
souhlasil a podotkl ,k tomu asi:
je třeba požadovat pomoc MJF i ve formálních
otázkách. V mnoha zemích je velká potřeba lega
lizace činnosti aktivních neprofesionálních
sdružení i jednotlivců. Je nereálné zajistit ji
statutárně. Avšak je možné stavět na bázi presti
že. Prestiž je v podstatě to hlavní, co potřebu
jeme.
S tím jsme zase vřele souhlasili my, a všichni
jsme se shodli, že to, co bylo řečeno, stačí
ažaž. Neopomněli jsme přitom pohrozit p. Gondovi
do brzkého budoucna další otázkou, jak jen k tomu
bude příležitost: totiž Do jaké míry splnilo Val
né shromáždění jeho očekávání zde formulované?

Nově zvolený viceprezident MJF p. Janoš Gonda
(z Maáarska) se však zřejmě zalekl dalších stře
pů a během jedenáctihodinovéhovzasedání přivedl
své nachlazení do stavu znemožňujícího mu komu
nikaci bezmála i sama se sebou. Když jsme jej te
dy, dostávajíce svým výhrůžkám, navštívili, omlu
vil se a ve stručnosti nám sdělil, o čem by s ,
námi rozmlouval, kdyby byl zdráv.
Totiž že valné shromáždění bylo dost■neobvyklé
jak průběhem, tak účastí. Tato netypičnost nebyla
nijak na škodu výsledkům jednání, neměla by se
však stávat pravidlem. V každém případě ovšem je
zajímavou zkušeností do budoucna jak průběh
shromáždění, tak setkání se způsobem a výsledky
práce československých zástupců.
Blahopřeje nám k vysokému ohodnocení našich ma
teriálů a je přesvědčen,že naše zkušenosti mohou
najít uplatnění v dalších zemích.
Poté vyždímal kapesníky a ulehl.

Je tedy na nás, abychom se pokusili odhadnout,
do jaké míry tri na začátku postulované problé
my nalezly faktickou odezvu v jednání Valného
shromáždění.
Otázka první, tedy současné postavení jazzu byla
zejména předmětem diskusního příspěvku čelního
západoněmeckého teoretika J. Berendta. Stručný
obsah:
Jeden z hlavních úkolů MJF by měla být propagace
jazzu, hlavně prostřednictvím hromadných sdělova
cích prostředku. Protože jazz vždy byl a je hud
bou mládeže, je třeba prosazovat především jeho
nové, avantgardní proudy. Je logické, že toto po
jetí se bude setkávat s odporem a proto bude nut
né, aby tlak bykonávaný na rozhlasové a televiz
ní společnosti byl soustavný a efektivní.
Co se týká složení nového výboru, pouhým porovná
ním bývalé a nové sestavy zjišťujeme, že kompro
misní stanovisko J. Gondy sdílela většina voličů.
Představou o osobnosti a názorech nového preziden

ta a některých členů jsme získali z dalších sa
mostatných rozhovorů uveřejněných na jiných strán
kách. Zejména postava nového prezidenta, p. Ch.
Alexandra, by zdá se měla být zárukou neformální
a aktivní činnosti MJF. Oproti tomu přítomnost
takových členů výboru jako p. L. Dorůžky, A. Mayera, J. Berendta a dalších, nedává pochybnost ó
hejvyšší mezinárodní úrovni.
Konečně pedagogickou činnost v rámci MJF rozvinul
ve svém příspěvku osobně p. Gonda v duchu totož
ném s předcházejícími řádky; tento byl zahrnut do
závěrečných dokumentů valného shromáždění. Krom
toho z vystoupení jiného člena nového výboru, pa
na Mayo z USA, jasně vyplynulo, že spolupráce se
zámořskými hudebníky némusí být pokaždé finančním
problémem. Zejména možnost kooperace se studentský
mi soubory vypadá nadějně.
K doplňující otázce prestiže se nelze z pochopi
telných důvodů zatím vyjádřit. Uvidíme kupříkla
du, jaký dopad pro Jazzovou sekci bude mít absolu
torium udělené bulletinu Jazz a dalším materiálům
h jaké podmínky k činnosti získá zřízené středisko
služeb MJF v Praze.
Jinak ovšem přejeme p. Gondovi brzké uzdravení.
/He/

VARŽAVSKĚ POZNÁMKY

Dvacátý třetí varšavský festival Jazz Jamboree
na mě působil dojmem důstojného stárnutí. Zřejmě
to souvisí s lidmi, kteří tento největší výcho
doevropský festival už přes dvě desítky let
přepravují. Sestavovatelé programu se tentokrát
více než kdykoli v minulých letech obrátili a zřejmě vědomě - čelem k tzv. solidnosti a
"prověřeným hodnotám". Stalo se tedy to, co by
v minulosti nikdo nečekal: jazzový hlavní proud
se valil denně 6 až 7 hodin v nejrůznějších sou
časných podobách na posluchače aniž by musel být
konfrontován s avantgardou. Experimentální jazzo
vá scéna má zřejmě sanitární rok, doufejme, že
jen ve Varšavě a v Praze. Celé té mainstreamové
přehlídce dodali lesku především Billy Harper,
Albert Mangelsdorff, Sonny Rollins, Don Cherry,
Jazz Yatra a ... Zbigniew Namyslowski.
Namyslowského skupina sestavená po jeho návratu
z USA je sice největším "bigbeatem" v celé jeho
éře, ale Zbigniew je příliš dobrý muzikant, než
aby se musel starat, bude-li ho někdo řadit
k fusion, funky či jazzrocku. Jako hudebník i
skladatel patří, skromně řečeno, k evropské
špičce a tím svobodněji může volit formy, přes
které se chce vyjadřovat. Čerstvě natočená desks
u Heliconu v polských nahrávacích studiích s mis
trem elektronických klávesových nástrojů, s Holanňanem Jasperem van’t Hofem, bude zřejmě
významným dokumentem jeho hudebního názoru.

Zatímco Namyslowský je tedy stále hledající a
s novými spoluhráči expresívnější, Sonny Rollins
nehrál ve Varšavě ani lépe ani hůř ani jinak, než
na deskách, které znám ze začátku 70. let. Rytmus,
Kalypso, snadno zapamatovatelná témata, to jsou
hodnoty, které v podání svého neuvěřitelně taž
ného tenorSaxofonu Rollinsovi vystačí ještě na
dlouhá léta.
Rollinsův krajan, sedmatřicetiletý tenorsaxofonista a skladatel Billy Harper, člen orchestru
Gila Evanse, Thad Jones - Mel Lewise, kvartetu
Max Roache a vlastního kvintetu, vystupuje a
nahrává od loňského roku se skupinou, která se
představila v Sáli kongresowej a její hudbu mů
žeme považovat za vrchol festivalu. To samozřej
mě nesnižuje vynikající sólový blok Alberta
Mangelsdorffa, jednu z těch postav, kterou pova
žují za svého představitelé jak avantgardisté
z oblasti free tak špičkoví představiteléz
amerického mainstreamu. Jeho premiérové sólové

vystoupení se konalo na berlínských Jazztage
před osmi lety a dnes už můžeme považovat tohoto
západoněmeckého trombonistu za mistra svého
nástroje takového formátu, že by jeho jméno ne
mělo chybět v žádné učebnici trombonové hry
a jejího vývoje.
Don Cherry je další muzikant zabydlený defini
tivně na jazzovém Olympu. Přestože Muniakův
soubor má dobré jméno na evropské scéně, byl
příliš vzdálen Cherryho duchu, ze kterého vy
chází jeho vlastní hudba, takže společné vystou
pení mělo spíše jamsessionový charakter.
"Jazzový játra" čili Jazz Yatra Sextet jsou pře
devším výborným jazzrockovým souborem. Pilný
posluchač si je jistě poslechl v Lucerně nebo
v Redutě. Při poslechu klasické indické
zpěvačky se nezbývá než zamyslet, kolik "jazzu"
je v nezdegenerovaných hudebních kulturách na
všech světadílech.
Louis Bellson a jeho Big Band Explosion byl
perfektní, ale nevzrušil. Proč ne. Ostatně
soubory s takovouto charakteristikou tvoří
základ všech festivalů. Joachim Kuhn, kdysi free
jazzový bouřlivák, dnes klávesový experimentátor,
předvedl varšavskému publiku svoji verzi komplexu
špičkových evropských jazzových pianistů - roman
tické reminiscence, přehlídka prstové techniky,
v očích zadumání. Nebo žeby síla chopinovské
varšavské atmosféry?

Bylo škoda přeslechnout Saxes Galore švédského
pianisty Nilse Linberga s Berntem Rosengrenem
/ts,as,fl/, Runě Carlssonem /dr/, veteránem
americké jazzové scény Red Mitchelem /b/ a
čtyřmi dalšími reedmany ze Švédská.

Bohužel, vystoupení Slovenského kvintetu
s Peterem Lipou, patřilo k nejméně vydařeným
vystoupením celého Jamboree. Lipa sice za to
nemůže, ale popularitu tímto vystoupením mezi
polskými jazzmany nezískal, na Jam-sessions
však zazářil.
Východoněmecké Trio Manfreda Schultze patří k
čelným představitelům rozsáhlé současné free vlny
u našich severních sousedů. Dobrý free jazz ne
nudí, Trio nudilo. Nemíním však free jazzové
období východoněmeckého jazzu nijak zlehčovat.
Z polského free před 15 lety si kdekdo u nás
utahoval a dnes jim všechny muzikanty, kteří
prošli tímto vývojem, závidíme - Urbaniak, Namyslowski, Stanko, Szukalski, Komedovi jsme vy
dali i desku ...
Skupinou Jazz Carriers, která vystupovala na
ČAJFu ve dvaasedmdesátém, prošlo hned několik
dalších Poláků, které jsme viděli na Jamboree pianista Pawel Perlinski s vlastní skupinou,
Henryk Miskiewicz /as/ a Zbigniew Jaremko /ts/
v Sun Shipu a Kazimierz Jonkisz /dr/ také s
vlastním kvintetem. Poslední jmenované parta
je nejvýraznějším přespěvkem pro současnou
polskou jazzovou scénu a houslista skupiny
Krzesimir Debski mě na nočním session v Klubu
Akwarium přesvědčil, že jazzoví houslisté si v
Polsku vytváří vlastní tradici výrazných osobností.

jazzu s Muniakem, Novi, Wróblewskim, příležitostnou
skupinou Swing Session, Ewou Bemovou a k předsta
viteli nejmladší generacfe moderního jazzu v Polsku,
skupině Antiquintet.
Příští Jamboree se koná za rok, od 21-25 října.
Mimo něj se v roce 1981 uskuteční 12.-15. března
Old jazz meeting ve Varšavě, 26.-29. března
vroclavský mezinárodní amatérský festival Jazz
had Odrou, lodžské setkání polských jazzových
orchestrů 21.-24. května, lublinské setkání
jazzových zpěváků 28.-31. května, poslední červen
cový týden v Gdaňsku, Sopotech, Kolobřehu, Štětině
a Miedzizdrojí bude probíhat festival Jazz Jantar,
jazzové dušičky v Krakově se uskuteční hned v
následujících dvou dnech po Jamboree a jazzový rok
uzavře mezinárodní festival pianistů v Kališi
ve dnech 11.-13. prosince 1981. /kou/

RECN2E KONCERTŮ

SLÁNSKÉ JAZZOVÉ DNY
Přestože předsálí slánského hotelu "Grand" bylo
letos vyšperkováno různými citáty o jazzu, pře
psanými z našeho Bulletinu (Sun Ra, Zawinul aj.),
měli jsme při vstupu menší nedorozumění s pořa
dateli. Vyřešil je teprve Jiří Novák a tak jsme
si řekli, jako již mnohokrát předtím a jako
mnohokrát potom, kdyby Jirky nebylo ....

Kdyby Jirky nebylo, nemohl by deset minut po
sedmé hodině Aleš Benda ohlásit začátek 14. roč
níku SJD, tedy jazzového festivalu s nejdelším
trváním v Československu. Tradičně jej zahájila
tradiční kapela, tentokrát to byl Revival Club
Praha, který s kapelou stejného jména a staršího
data má společný jen název, který prý nynější ka
pelník získal od bývalých členů za krabici dout
níků. Začali s chutí a s drivenij nicméně my jsme
se s chutí a s drivem navečeřeli, čímž jsme pro
pásli s Revivalem zpívající ex-Hot-tetu Miladu
Křejčíkovou.
i

V ostravském Swingtetu jsme čekali ing. Lánského,
nepřijel však ani on ani původně ohlášený M. Ve
čeřa, a tak hrála kapela náhradní repertoár.
Honeysuckle Rose, "A" Train, Walkin^a několik
vlastních skladeb vyznělo vcelku nezávazně a pří
jemně. Ze sólistů zaujala samozřejmě flétnistka
J. Šimonové.

Vloni byl z prvního večera SJD suverénně nej
lepší Volf Jazztet. A letos se historie opakova
la. Milan Svoboda o nich tvrdí, že jsou naprosto
nejlepší moderní kombo v Praze. A je to pravda.
Jarrett, Mingus, ale i Derby Jardy Šolce či Jet
Leg, zkrátka,vyrovnaný a atraktivní repertoár a
vysoká úroveň všech muzikantů staví tuhle partu
na přední místo naší scény. Bohouš vykonal zá
služný čin tím, že na jazzové světlo vytáhl Svátu
"Čecha. Výborný byl i Michal Eben, hrající na
piáno a český syntezátor druhé generace nazvaný
podle jakéhosi TV seriálu "Perpetis". S kapelou
si jednu skladbu zazpívala i nynější Hot-teta
Jitka Jesenská. Nikdo prý neví, jak se pětičtvrtTradiční znělku Jazz Jamboree Swanee River letos
zcela konvenčně zahrál australský Band Boba Bernarda. ka od Jaco Pastoria a Flory Purim jmenuje, podle
zpěvu bychom ji však mohli nazvat "Tadadu dejdu
Výčet účinkujících dále pokračuje od Waterland
tádá". Snad právě kvůli tomu ryzímu slovanství
Quintetu holandského pianisty Loeka Dikkera /se '
se nejvíc líbila přátelům z NDR.
saxofonistou Gerdem Dudekem/, přes univerzitní
River Falls Ensamble z amerického Wisconsinu,
Erastus účinkoval ve Slaném již před dvěma' lety.
skupinu Kadans Chačaturjanova žáka a hráče na
Ďd té doby jsme zapoměli? co název znamená, nekřídlovku Hermana Lukjanova, polský Extra Balí
zapoměli jsme ale na jejich vystoupení. Můžeme
vrátivší se z amerického turné, Heavy Life
tak konstatovat, že se za tu dobu vůbec nezměnili.
dlouholeté tvůrčí dvojice Tomasz Stanko - Edward
Je vidět a slyšet, že spirituály a gospely zpí
Vesala se známými americkými saxofonisty Chico
vají stále s velkou chutí a dobře frázují. Sbo
Freemanem a Jimmy Spauldingem v devítičleném big
rový zpěv a volba repertoáru je hohnžel u nás
bandu, až ke třem speciálním koncertům polského

natolik neobvyklá, že jim lze prominout i těch
páp intonačních nepřesností, které nezachránila
ani hostující Jitka Vrbová. Nejlépe snad vyzněla
"Píseň medvědů jedoucích ve vlaku", skladba z
filmu o medvídku Yegim, u nás známým pod jménem
Méda Béda.
O přátelích z NDR jsme se již zmínili. Pořadate
lem SJD je ZV ROH ve Sleném a ten má družbu s
obdobnou institucí v Eisenachu. Každý rok u nás
tedy hostuje alespoň jeden německý soubor. Letos
jsme čekali opět nějaký ten dirieland . Snad proto
nás Travelling Blues, velmi mile překvapil. S
Eisenachem má společné snad jen místo bydliště.
Osobností kapely je zpívající harmonikář, který
předvedl výborné, asi dvacetiminutové scatové
sólo, oscilující mezi Shakti a Stivínem. Soubor
má blízko ke zvuku Mayallovy formace z šedesátých
let a v repertoáru je jeho Don t hang me up, stej
ně jako tra<Jicionály Caledonia či Everytime I 11
get drinkin .

Letos se na nás poprvé nedostalo s ubytováním,
takže jsme vynechali obvyklé jam-session ve
Sportce. Neviděli jsme ani sobotní odpolední
vystoupení Pražského Big Bandu s Evou Olmerovou,
'což prý byl jeden z jejich nejlepších koncertů
v poslední době. A tak můžeme referovat až o
,
druhém festivalovém večeru.
A tím se dostáváme ke změně téměř revoluční. V
sobotu ve Slaném nehrál ani jeden tradiční sou
bor! Spíš naopak, zněl tu jazz nejen moderní,
ale dokonce i avantgardní. Koncert zahájila
reinkarnace Tlonu pod jménem Via Jazz. Vláda
V%ndrovec i Honza Freiburg si svou novou rytmi
ku velice pochvalovali, tak jsme byli zvědaví.
A opravdu, na svůj věk je perfektní. Teplická
konzervatoř má v bubeníkovi Martinovi Šulcovi
a v basistovi Jaromírovi Honzákovi - pochází ze
známé hudební rodiny - opravdu skvělé reprezen
tanty. Ideálem kapely je dnes zřejmě jakými
Pat-Metheney-Sound. Je to jedna z cest, jak se
přiblížit posluchači, aniž by se slevovalo z
nároků. A klukům se tohle daří.

Z předchozí formace zůstal na pódiu trumpetista
Michal Gera. Pro ty kteří Impuls delší čas ne
viděli, bylo jejich vystoupení překvapením. Ta
tam je jazzrocková fusion music. Vystřídal ji
standartní jazzový repertoár, hraný bravurně a
s drivem, který dokázal strhnout celý sál. Bez
vadnou rytmiku Franty Uhlíře a Milana Vitocha
v Milestones a v baladě Horace Silvera Piece,
téměř'předčil vynikající Pavel Kostiuk, který
nadchl zejména ty, kteří byli zvyklí vídat jej
an kroutí různými syntetizátorovými knoflíky
a vyluzuje bzučení, kníkání a bublání. Tentokrát
na akustické piáno přímo válel. Impuls je zá
roveň doprovodnou kapelou paní Vlasty Průchové.
Zpívá stále s mladickým elánem a nadšením pro
ni příznačným, at je to již Docela všední den,
nebo černošská koleda - vždyí. Vánoce se blíží Children go where I send You.
Magnolia Chodov změnila zřizovatele a tahle
administrativní maličkost jim znemožnila účast
na SJD. Mladí členové slánského Jazzklubu si ja- ‘
ko náhradu vymohli duo Durman & Posejpal.
Avantgarda se na tomto festivalu prakticky ještě
neobjevila, a tak není divu, že jejich vystoupe
ní se setkalo s nezaslouženě malou odezvou, přes
tože bylo podle našeho soudu výborné. Duo zahrá
lo jednu kompozici bez názvu a oproti minulým
vystoupením udělalo jistě krok vpřed. Jeho hudba
je méně impulsivní a tudíž více sdělná a srozu
mitelná. Nikdo však ještě netušil, že tato ná
ročná vložka je jen předehrou k překvapení, kte
ré se zrodilo po přestávce.

Barokní hudba má k ^azzu hodně blízko, zejména
svým prostorem pro improvizaci. Na tom byla

postavena koncepce Barok jazz kvintetu, který
jsme naposledy viděli před dvěma lety. Spojení
jazzu a baroka v jejich podání působilo tehdy
poněkud uměle a akademicky. Odchodem Štěpána
Žilky se však mnohé změnilo a je třeba řici, že
k lepšímu. Z původní koncepce zbyly snad jen vel
ké vyřezávané notové pultíky* a motýli pod krkem
každého muzikanta. Hudební orientace je však po
někud jiná. Stačí když řekneme, že v jejich po
dání tu odezněly skladby Pavl§ Blatného, Alexeje
iFrieda a Václava Kučery. Ze sólistů zaujal mimo'
Ivana Domináka, který má konečně odpovídající
prostor, i vítěz soutěže Pražského jara, hobojista, flétnista a klarinetista Jan Adamus.

I velký Big Band Kladno vystupoval ve Slaném před
dvěma lety. Je nasnadě, že jestliže je na malém
pódiu natěsnáno dvacet lidí, z nichž dobré tři
čtvrtiny dují do svých nástrojů, mohutný sound
přímo vyplní celý prostor sálu. A do toho ničí
bubeník paličky v radostném swingovém rytmu. S
orchestrem zpívá paní Koudelková, manželka pana
kapelníka. Přesně opsaná aranžmá, at už to byl
Ellington, Basie nebo Beatles, poskytují zpěvačce
málo prostoru, přesto ale musí být ozdobou každé
estrády. Glenn Miller-Midley zakončila toto
vystoupení a zároveň celý večer.
V neděli dopoledne vystupovali v místním kině
Dizfey Gillespie, Michal Urbaniak, Urszula
Dudziak, Stu Martin, Benny Goodmann a Willis^
Connover. Samozřejmě, že jen na plátně, nebot
Jazzová sekce do Slaného dovezla vynikajícího
polského filmového a televizního režiséra Andrzeje
Víasylewského, který s sebou přivezl několik svých
snímků. To bylo teprve důstojné zakončení 14.
ročníku Slánských jazzových dnů. Nezbývá než
těšit se na další, /tokex/
*

6. BRATISLAVSKÉ DŽEZOVÉ DNI
V dňoch 5. až 7. decembra 1980 přeběhli v spoločenskej hale Parku kultury a oddychu už 6.
Bratislavské džezové /rozuměj jazzové/ dni - BDD,
a kedže sme sa na stránkách bulletinu o nich
zmienili vždy len okrajovo, je táto příležitost’
vhodná popři recenzii aj o stručná bilanciu.

Keň před šiestimi rokmi zakladal toto jediné podujatie svojho druhu na Slovensku tragicky zosnulý
jazzový basista Miloš Paška doslova na kolene(
nikto z hrstky fanúškov asi netušil do akej míery
sa stanu v tak krátkom čase BDD reprezentatívnym
podujatím. Po organizačnej stránke by sme festival
mohli zařadit’ medzi pražský medzinárodný jazzový
festival a Pražské jazzové dni. Čo sa týká poriadatelév, tažisko sa čoraz viac presúva z
amatérskej úrovně na profesionálnu. Či sa tým
postupné nevytratí nadšenie a spontálnost’, tak
typické pře BDD, je otázne, hlavně keň poznáme
priebeh niektorých koncertov na MJF. Popři PKO
a Centrálnom vysokoškolskom klube /Véčku/ převza
la před rokom patronát nad festivalom profesionálna
hudobná agentúra Slovkoncert, ktorá napokon uvol
nila aj valutové fondy, takže bolo možné zaistit’
hodnotná zahraničnú účast’. Ak sa stalo, ako
každý rok, že nepricestoval Elton Dean z Vel’kej
Británie a Christian Escoudé z Francúzska, je to
vinou hudobníkov. /V inom případe, by sa BDD
lišili od pražského Medzinárodného festivalu len
v nepřítomnosti špičkovej hviezdy, akou bol tento
rok jediný Dexter Gordon./ Dnes už možeme povedat*,
že BDD postupné zmapovali prakticky celá česko
slovenská jazzová scénu, pričom zo zahraničných
účasníkov třeba spomenút’ predovšetkým Ericha
Kleinschustera s Lee Harperom, Fritza Pauera
/Rakúsko/, Aladára Pegeho, Deszo Czabu, Gézu
Szabadosza, Bélu Lakatosza /Maňarsko/, FEZ /NDR/,
Zbygniewa Namyslowského, "Ptaszyna" Wrotílewského,
Golden Washboard, Ceash /Polsko/ ... Kedže sa
dodržuje rozsah troch dní s priemerne štyrmi

súbormi za večer, nestává sa z festivalu únavný
maratón s kolísajúcou úrovňou.
Zaujímavý vývoj málo hladanie vhodných priestorov: l.BDD: V-klub, Junior klub a závodný klub
Slovnaftu, 2. HDD: V-klub a malá sála PKO,
3. a 4. EDD: V-klub a velká estrádna hala PKO}
ktorá je určité pre podobné akcie najvhodnejšia,
kedže si však jazz, napriek stúpajúcej návštěv
nosti, nenašiel na Slovensku taký počet divákov,
ktorí by ju dostatočne zaplnili, posobila vo
svojej poloprázdnote vždy sklučujúcim dojmom.
Posledně riešenie sa zdá preto najvhodnejšie.
Spoločenská hala PKO /svojou štruktúrou pripomínajúca Lucernu/ dává možnost’ určitého pohy
bu, je tu občerstvenie, sedí sa čiastočne při
stoloch, čo sú všetko věci, bez ktorých by bol
koncert akým bol sobotňajší, trvajúci takmer
8 hodin /!/, tažko stravitelný. Je to aj vhodná
příležitost’ netrieštit’ festival na dve scény,
"škrtnút" Véčko a poriadat’ jamsessions hned po
jednotlivých koncertoch tu na mieste. Keň k tomu
prirátame, že sa technikom podařilo ozvučit’ sál
tak, ako som například na PJD ešte nezažil a že
v zahraničných účastníkoch má festival stále
stupajúcu tendenciu, zdá sa, že do budúcnosti
netřeba mat’ o BDD obavy.

Prvý večer zahájila maSarská skupina MINI, predstavujúca typické kvarteto všestranné nadaných
muzikantov, bigbílákov, pre ktorých nie je prob
lém zorientovat’ sa v jazze a jazzrocku. Herbie
Mannovski orientovaný flautista, leader a skla
datel’ Adám Torok sa cítil znamenité v španielski
laděných kompozíciach Hot spanisch night after
fiesta a Toledo. Jiří Stivín je už pře nás
natolko osvědčenou a spolahlivou veličinou, že
jeho vystúpenie netřeba špeciálne recenzovat’.
Spolu s Ondřejom Soukupom a Allanom Vitoušom
zahral skladby zo Zvířecí suity, ktoré by mali
byt’ pre každého našeho jazzmana vzorom hudobníckej
orginality, invenčnosti a hlbokého zmyslu pře
syntézu. Vytlieskaný prídavok, Ježkov David a
Goliáš bol po 80 minútach vysokého siistredenia
příjemným oddychom.

Je zaujímavé, že popři Stivínovi malozu mladého
bratislavského publika velký úspěch solové
(
'vystúpenie německého trombonistu Konrada Bauera,
ktorý sa zúčastnil BDD už dva krát so skupinou
FEZ. Ako sám tvrdí počúvať hru na trombon viac
ako pol hodinu je asi neúnosné. Zvukovomalebné
koláže tohto technicky dokonalého fanatika však
tažko mohli niekoho nudit’.
Československé jazzové kvarteto je predovšetkým
velmi štastným zoskupením dvoch velkých improvizátorov Emila Viklického a Lubomíra Tamaškoviča, ktorého považujem stále za našeho najlepšieho tenorsaxofonistu, aj keS už zostane po
celý život taký, aký je - oddaný uctievatel’ geniálneho Johna Coltranea. V skladbách Také five,
Misty. Naima sa těntoraz s nimi představil aj
spevák Peter Lipa, konferanciér BDD a neúnavný
propagátor jazzu na Slovensku, ktorý sa na zá
věr postaral s Janou Koubkovou o strhujúce
jam-session.
Extra Balí, ověnčení americkým turné čoraz viac
vyrastajú z jazzrockových plienok a menia sa v
špičkový polský jazzový súbor, ktorému stále
dominuje postava leadera, gitaristu Jaroslawa
Šmietanu. Je rovnako dobrý ako swingový gitarista tak aj ako hráč využívsjúci nové tech
nické možnosti /napr. "oktávový dělič", ktorý
mu umožňuje hrát* kvási flažolety vo všetkých
polohách/.

střetli v jednom súbore, aby dokumentovali, že
nemože byt’ medzi dobrými jazzmanmi nedorozumenia,
pokial’ majú spoločný jazyk - modernýzmain stream.
Sterev opat’ dokázal, že je skvělým solistom,
pokial’ za ním nestojí bulharská rytmika.

Alexej Kozlov, saxofonista, skladatel’ a vedúci
súboru Arsenal už před dvomi rokmi na Varšavskom
Jazz Jamboree nazýval svoju hudbu "fusion music",
čo by som si ja dovolil charakterizovat ako ne
vydařená, velmi neistú syntézu rocku, jazzu,
folklóru, avantgardněj komornéj a symfonickéj
hudby. Těntoraz naštastie vsadil na jednoduchšiu
koncepciu, na rytmus, z čoho vznikol až prekvapujúco radostný "funky" jazzrock, ktorý vyniesol
skupině nadšené ovácie.

Kvalita ozvučenia sa naplno prejavila při vystúpení JOČRu, ktorý přicestoval bez nemocného Ka
mila Hálu, zato s Lacom Déczim, čerstvo sa
vrátivším z mesačného pobytu v New Yorku. /Roz
hovor s Dé czim v najbližšej době určité uveřej
níme./ Možno je to příliš subjektivné, nemožem
sa ale zbavit pocitu, že naša trumpetácka jednič
ka ešte viac vyrástla. Plynulé sóla s pestro sa
ptriedajúcimi chorusmi, briliantný zvuk boli
hlavným znakom jeho hry nielen při vystúpení s
JOČRom /ktorý mimochodom překvapil s aranžmá
1
Zawinulovho Birdlandu/, ale aj v jame s bratislav
ským Revival jazz bandom. /So skupinou, ktorá
hrává každý štvrtok v "najvačšej pivněj reštaurácii
v strednej Európe", v Starej sladovni!!!/

Je sympatické, že sa Slovenské jazzové kvinteto,
ktoré zahájilo závěrečný koncertný večer, snaží
o vlastnú tvorbu. Všetky kompozície, okrem Sugaru
S. Tarantina sú z pera Jána Hajnala. Dodo Šošoka,
zakladatel’ tejto, dnes v podstatě jedinej stálej
modernej jazzovej kapely na Slovensku, je už dáv
no známy ako bubeník dvoch tváří - technicky vý
borný, velmi osobitý, na druhéj straně však v jeho
hře občas strácajú další hudobníci, z ktorých tře
ba vyzdvihnút’ Dušana Húščavu, pevnú podu, na
ktoréj by sa mohli pohybovat’.
Při vystúpení Swing Bandu Ferdinanda Havlíka sa
opat’ potvrdilo, že v jazze nemusí vždy íst’ o
to čo sa hraje, ale ako sa to hraje. Goodmanovský
swing, Hendersonovské aranžmá v podaní tohto
orchestru pod taktovkou příjemného Ferdinanda
Havlíka rozprúdilo krv v žilách mladého publika,
ktoré hudobníkov nechcelo pustit’ z pódia.

Vrchol tohtoročných jazzových dní pře mňa repre
zentovalo vystúpenie polského kvinteta Sun Ship.
To už možno hrát’ špičkový moderný jazz, s vlastnými, náročnými kompozíciami, keň sa stavia na
poctiyo zvládnutých základných elementoch súčasného jazzového slovníka. Vplyvy Coltranea, ale
aj Weather Reportu sú pře dneSných muzikantov
prirodzené. Hudba Sun Shipu je však velmi osobitá,
cítit’, že za ňou stoja velké tvorčie individuali
ty. Mladí hudobníci, pianista a leader Wladyslaw
Sendecki má len 23 rokov /!/, by vymazali celú
plejádu našich "skúsených" jazzmanov.
Najamerickejšie však napokon znělo kombo Duško
Gojkoviča, vo Švajčiarsku naturalizovaného
jugoslovanského trubkára, s americko-švajčiarskou
rytmikou, motorom kapely, so západonemeckým pianis
tou Joe Heiderom. Čistý zvuk, bezchybná súhra,
štavnatý mainstream bez velkého filozofovania,
technicky aj invenčne kvalitně sólové výkony položili^do.sto jnú bodku za 6. Bratislavskými jazzo
vými dnami, ktoré, dúfajme, neboli posledně. /Suk./

BRNĚNSKÝ. VOCAL ROCK

Simeon Šterav, Konrad Bauer, Berndt Rosengreen,
Rudolf Dašek, Emil Viklický, František Uhlíř a
Cyril Zelenák - to sú všetko mené, ktoré sa

Už jste slyšeli nový program skupiny Synkopy 61?
Rozhodně si jej nenechte ujít, je to zážitek na

dlouhou dobu.
produkci pídí
kách, a zatím
Po Progresu 2

Člověk se v naší zšedlé hudební
po brilantních zahraničních nahráv
v Brně vzniká muzika špičkové úrovně.
se tak vytáhly i Synkopy.

Zajímavou hudbu lze tušit už z obsazení skupiny:
Petr Směja /el. kytara, vedoucí/, Oldřich Veselý
/klávesové nástroje/, Pavel Pokorný /klávesové
nástroje, el. housle/, Vratislav Lukáš /violoncello,
baskytara, dvanáctistrunná kytara/ a Jiří Rybář
/bicí souprava/. Kromě bubeníka - který má i tak
práce dost - všichni zpívají. Texty jsou od Pavla
Vrby.
Dominují tady elektrofonické varhany, moog a
violoncello, kytara to podbarvuje a bicí stmelují. Všechno se dere kupředu, hráči střídají ná
stroje bez zbytečných manýru a říkat tomu ještě
bigbít je trestuhodné. Zaposloucháte se jako do
vážné hudby a čas se pro vás navzdory všem fy
zikálním zákonům zastaví.

Tohle sem snad nepatří, ale musím se zmínit, že
uprostřed programu se mi zničehonic vybavily ob
razy z povídky "Červená tvář" jednoho ruského
klasika, a i když vůbec nechápu souvislost, jedno
je jisté: zmíněná povídka i suita, kterou jsem
poslouchal, jsou tak sugestivní, že je z mé pa
měti těžko něco vymaže.
Po skončení premiérového programu Kulturního
domu ROH Pardubice 30.10. 1980 se vůbec nechtělo
věřit, že uběhlo pouhých 45 minut. Za tu krátkou
dobu se Synkopám podařilo vyprodukovat tolik pů
vodní pestrobarevné muziky, že jiné naše kapely
by z toho byly živy po celou svou kopírovací
kariéru.
/J. Podzemný/

L. > A BLUES BAND
V druhém říjnovém víkendu se v Praze na třech
koncertech představilo nové muzikantské sdruže
ní, jehož jméno je v záhlaví tohoto článku:
Méně jasnou část jména skupiny snadno dešifru
jete, když se dozvíte, že iniciátory a organi
zátory nového bandu jsou Peter Lipa a Luboš
Andršt.

Nevím, jestli vznik skupiny je motivován komerční
mi důvody, nebo touhou po návratu k hudbě svého
mládí, ale je fakt, že v uplynulém desetiletí se
naši jazzmani i rockeři k rhythm and bluesové
hudbě otočili zády.

Peter Lipa byl v roce 1968 ozdobou II. beatového
festivalu jako zpěvák bratislavské skupiny BLUES
FIVE a přestože se od té doby probral až k moder
nímu jazzovému vokálnímu projevu, těžištěm jeho
zpěvu je v blues - aí už v tradicionalistických
písních s doprovodem REVIVAL JAZZ BANDU či
NOVÉHO TRADICIONÁLU, nebo ve scatu s Gerhardovou
skupinou.
V téže historické doljě měl Luboš Andršt za sebou
už dvouletou dráhu solového kytaristy v rockové
skupině ROOSTERS a v lednu třiasedmdesátého, když
natáčel s Kratochvílem POZOROVATELNU, byl už
řadou odborníků považován za nejbluesověji cítí*
čího kytaristu.

Dalším veteránem v bandu je pamětník zlaté éry
"big beatu", baskytarista dávného DONALDU,
Vladimír Kulhánek. Jeho spoluhráč z celé řady
kapel Jan Kubík, je saxofonistou skupiny a je
diným ryzím jazzmanem tedy zůstává Alan Vitouš
u bicích nástrojů. L+A BLUES BAND pak končí
výčet svých členů monopolním hráčem na foukací
harmoniku v našich studiích Ondřejem Konrádem.

Soupiska je tedy zářící, leč výkon v Redutě, kte

rému jsem naslouchal, mě trochu zklamal. V první
polovině večera,Andršt zhruba po každých dvou
taktech svého sóla si točil s knoflíky a z mně ne
známých důvodů viditelně trpěl. Úsměv a uvolně
ní ve tváři mu přineslo až první solo Alana
Vitouše. Ten pak společně s Janem Kubíkem
zachraňovali reputaci skupiny svými sóly. Lipa
zpíval dobře a "Guma" Kulhánek tvrdil muziku
svým obvyklým tvrdě rockujíc^m způsobem. Ondřej
Konrád měl několik dobrých sol, při duetech s
Kubíkem to občas zavrzalo.
Posluchač tedy dostal za své peníze v Redutě
přibližně to, co očekával, nicméně po tom, co
jsem zažil na koncertě Muddyho Waterse ve Var
šavě či Junior Welse v Praze, se domnívám, že
z rytmu i blues této hudby by se měli odvazovat
nejen diváci, ale i muzikanti, kteří ji hrají.
Ten odvaž nemusí mít samozřejmě viditelnou podo
bu, ale především slyšitelnou, /kou/

RECENZE VÝSTAV

Název výstavy: Člověk /Prostor člověka
Místo konání: Městské kulturní středisko Dobříš
Doba konání: září-říjen 1980
Nebývá zvykem, aby se organizátor zpětně vyslovo
val, tím méně kriticky a tedy metodicky neobjektivně
o výstavě, kterou připravil se snahou o co největ
ší míru objektivity. Ideálněji bychom předpoklá
dali kritickou reakci zvnějšku, polemiku jiných
koncepcí. Berme proto následující text jako
pokus - pokus o reflexi nad mírou dosažení
předsevzatých cílů a zároveň i jako pokus o nové,
konfrontací pozměněné vidění problematiky vysta
vených prací. Tento typ zpětného hodnocení svého
vlastního výkonu dnes ostatně výrazně postrádáme,
a nei)í-li naše aktivita navíc ani podrobována
seriozní kritice, můžeme se dostat do oblasti sebemystifikace, mýtizace, pokřiveného vidění a myl
ných soudů.
Jakou hlavní slabinu měly obě dobříšské výstavy.
Hlavní problém daný zvnějšku, představoval ome
zený prostor. Ani ve dvou částech nebylo lze
vystavit vše, co můžeme zahrnout pod pojem"výtvarná generace mezi třicítkou a čtyřicítkou". Prob
lém ovšem přerůstá do obecnější roviny a dotýká
se všech podobně koncipovaných výstav. Buň by mu
sely ,dát možnost všem, důsledně dodržet charakter
"salónů", kdy demokraticky, na základě osobního
výběru každého jednotlivého autora jsou veřejnosti
představeny jedna i více prací, nebo by měly být
velmi záměrným výběrem neseným vyhraněnou koncepcí
komisaře výstavy. Tyto vyhraněné výstavy by ovšem
měly následovat až po základním předsta
vení se generace, tedy po salonu nebo vedle něho.
Není-li dnes možno takový salón uspořádat, dostá
vá se komisař do těžkého dilematy. Na jedné stra
ně chce suplovat neexistenci salonů a představit
vedle známějších autorů i dosud málo známá jména
a třeba i poněkud sporná, nejednoznačná díla, na
druhé straně si je vědom určitých už obecněji
ověřených a uznávaných hodnot a nechce- nemůže se jich vzdát, nebot by falšoval. A výsledek se
potom rovná tomuto kompromisu.

Dobříšské výstavy tedy narazily v omezeném prosto
ru na tuto problematiku. Pokusily se předvést co
největší počet autorů zastoupených ještě smyslu
plným počtem prací, přitom ale od začátku s vědo
mím neúplnosti. Pokusily se konfrontovat díla už
známých příslušníků generace 30/40 s tvorbou je
jich dalších vrstevníků. A to právě se ukazuje
jako jeden ze sporných bodů koncepce. Ukazuje se,
že tento přístup pravděpodobně není možný. Škodí
těm, kteří se ještě nezapsali do povědomí, a škodí
i ucelenosti vystavy. Dodatečně se zdá, že existo-

vály dvě jiné cesty - bučí samé méně známé tváře,
nebo samé výrazné individuality, vždy ale autoři,
o nichž míra informovanosti dosáhla relativně po
dobného stupně.

Podvědomé uvědomění si pochybností zřejmě pod
mínilo tématizaci obou částí, chápanou jako určité
s c e 1 e n í vystavených prací. V ikonografické,
tématické pointě v podstatě existuje třetí možné
východisko z dané problematiky. Téma však bylo
vymezeno tak široce /nebol následně/, že vyvstá
vají logické otázky, proč ještě někteří další ne,
když jiní ano. A odpověň -místo , omezené
poznání, a míra subjektivity. První argument im
perativní, druhý slabý, třetí nutný. Nadále se
ale domnívám, že došlo k užitečnému setkání pra
cí, uvažovaných dosud vždy samostatně nebo v rám
ci uzavřených okruhů, rozpojitě._Má-li dojít k
většímu vyjasnění názorových pozic generace, je
třeba vyjít ze svého uzavření a odvážit se kon
frontace. I v Dobříši byla příležitost k překva
pivým kontrastům, souvislostem a poopravování
soudů.
Zdá se, že zájem autorů se dnes pravděpodobně
znovu odklání od figurativního vyjádření a že se
pokoušejí zachytit člověka spíše charakteristikou
jeho prostředí. Dobříš I snad i proto vyzněla roz
pačitěji, mdle. /Spolupůsobila však i nezkušenost
s daným konkrétním prostorem a přílišná volnost,
kterou měli autoři při výběru svých prací./ Zá
važnost skutečného výtvarného činu i diváci vy
cítili z "Bohouše" B. Zemánka, a stejně je třeba
zdůraznit i kresby P. Pavlíka, které - příznačně už jakoby intervenovaly do tématu Dobříše.II, do
"prostoru člověka". Podobná završenost charakte
rizovala konečně i oba obrazy Václava Bláhy, zdá
se mi ale přece jen, že jejich obsah poznamenáva
la určitá zprostředkovanost, vykonstruovanost.
Nicméně autor dosáhl silného vyjádření a přesáhl
rámec ostatních vystavených obrazů. A vyčítám-li
mu stopy literárnosti, musím vzápětí konstatovat,
že v porovnání s obratovými anekdotami Michala
Rittsteina vystoupila do popředí vnitřní vážnost
Bláhova přístupu k tvorbě. Usiluje odedávna o
přesah z viděného k vnitřnímu, zatímco Rittstein
hledá optickou grotesku. Je v ní technicky dokonalý,
Bláha ale závažnější. Ivan Ouhel bohužel nemohl
vystavit své skleněné figurální objekty. Obrazy,
kterými byl zastoupen., reprezentují mezifázi jeho
tvorby z období po loňské výstavě v Nerudovce,
v níž kulminovala jeho figurace, a před kvalita
tivně novým návratem ke krajinomalbě. Nicméně i
vystavené dva obrazy znamenaly výtvarný čin,
stejně tak jako socha Jiřího Kašpara /Generace/.
Sochařská část Dobříše I měla i jinak vyšší úro
veň než část malířská,’uškodil jí však příliš roz
lehlý prostor, který by vyžadoval bohatší členění.
Postiženy byly hlavně měřítkem drobnější sochy
Markéty Paurové, které působily vnitřní opravdo
vostí a neokázalostí /Spřežení/. Zpětně se ukazuje,
že by bylo možno vystavit i monumentální figuru
sedícího děvčete od K.Gebauera, kterého takto v
Dobříši I zastupovala jen okrajová soška. Zají
mavé, až rodinovské asociacewvyvstávaly nad
Gebauerovými kresbami Plavkyň - studiemi k so
chařským objektům. Kresby T. Rafla naopak patřily
k sporným exponátům, při východisku v expresivně
groteskní manýře postrádají vnitřní opodstatnění
a vzbuzují rozpaky i o své formální úrovni. Ne
vyjasněné jsou i ambice těchto kreseb, nebol byl
dosti povšechně skicovité, tváří se díky adjusta
ci velmi definitivně. Mnohem zajímavěji působily
kresby L. duška z cyklu "Město", i ony ale nasto
lují širší problematiku autenticity a zejména
aktuálnosti řešeného tématu. Mimo obecnou proble
matiku člověka byly do jisté míry grafické listy
J. Růžičky, a je otázkou, zda by snad přece jen
nepatřily spíše do oboru speciolní ilustrace. Ko
láže J. Hůly zjevně postihlo nepochopení plynoucí
z jejich povrchního vnímání, směšujícího je s rolážemi J. Koláře. Zdá se ale, že v použití technic

kého postupu nelze ještě spatřovat plagování, a
pozornější pohled by ukázal, že jde o práce au
tentické, směřující k vlastní pointě a posouvají
cí Kolářovu problematiku do jiné roviny. Autentic
ké je i úsilí malíře Z. Hůly, zůstává ale stále
příliš v zajetí impresí a nápadů, a výsledek
proto trpí nevyhraněností. Impresivní je i tvorba
A. Kroči, který však obsahovou nejasnost dovede
zgstřít robustní, spontánní malbou. Na opačném
pólu konečně nalézáme J. Kremanovou, jejíž obra
zy zatěžuje přílišná symboličnost, literární ná
nos, z něhož jen tu a tam prosvítá přímé optické
sdělení.
Dobříš II, zvýhodněná novými panely a určitými
zkušenostmi, dopadla přesvědčivěji a uceleněji.
Panely daly spolu s rozměrnými sochařskými ob
jekty možnost pročlenit prostor a zároveň z něho
vytvořit organismus. Výběr prací tentokrát sku
tečně odpovídal až na nepatrné výjimky koncepci.
Neznamená to, že by neobsahoval práce různé úrov
ně, dá se o něm ale říci, že byl vyrovnanější a
celkově kvalitnější než soubor Dobříš I. A snad i
zajímavější - téma se dnes ukazuje jako nosnější,
protože obecnější. V zastoupených pracech bylo
reflektováno velmi různými způsoby, od snahy poj
mout do obrazového pole určitý strukturovaný ce
lek jednou s řadou možností výkladu, jindy rela
tivně věcný /Blabolilová, Mžyk, Bukovský, Dvořák,
Kovalováj Holoubek/, přes chápání prostoru jako
znaku vnitřní obsahovosti /Novák, Nováčkové, Ko
val, Hůla/, k soustředění základního sdělení o
světě do jeho jednoho detailu /Jetelová, Svobo
dová, Gebauer, Beránek, Zychová/. Intenzivní
myšlenkový a výtvarný výkon soustředěný do ňeútrálního předmětu /Jetelová, Svobodová/ pravděpodobně
představoval v Dobříši nejcennější příspěvky k
problematice lidského prostoru vůbec. Svrchovaně
výtvarné řešění je zde cele zapojeno do služeb
výrazu, a sílu sdělení si uvědomujeme jeho
prostřednictvím. Podobně vnímáme i reliéfy Kurta
Gebauera, které však navíc opouštějí rovinu
výtvarné "krásy" a ukazují cestu k úplnému osvo
bození ze zajetí představ o "uměleckosti". Gebauer
tak dochází k maximu osobní svobody, jeho reliéfy
pocitujeme přímo jako akt
svobody, otvírají
cí mu novou možnost pro další tvorbu.
Hlubší rozbor problematiky Dobříše I a II by pře
sáhl nároky krátké recenze i kompetenci pořadate
le. Podotkněme proto na závěr, že vzbudit výsta
vami souhlas i pochybnosti, konfrontovat i infor
movat, bylo naším cílem. Doufám, že jsme jej do
sáhli. Příště se snad pokusíme o něco dalšího.
Prosinec 1980-Marie A. Černá

LADISLAV ZÍVR 1909-1980
Ve dvacítém století je umělecká současnost zne
pokojivě krátká, a proto máme tendenci umělce,
zařazené do dávno odplynuvších proudů, považo
vat za antikvované, i když až do svého pokroči
lého věku někde mezi námi žijí a tvoří ve zcela
současných demenzích.
Novopacký Ladislav Zívr patřil již před lety k
uznávaným osobnostem českého sochařství civilistního, ‘občanského názoru, i surrealistického pro
jevu. Jeho plastiky ze šedesátých let patří do
posud k tomu nejmodernějšímu co v našich galeriích
je. Zívrovo dílo se měnilo s tendencemi výtvarný
mi a myšlenkovými, avšak má v sobě silnou konti
nuitu v tvarosloví i v přemýšlení o základních
principech vztahu organického, neorganického a
lidského prvku.

Ladislav Zívr byl původním povoláním i založením
ovladatel pddajného materiálu, keramické hlíny,
které dokázal přidělit jasnou krystaličnost i
plastickou tuhost organické hmoty. Na přelomu

dvacátých a třicátých let byl zaujat doznívají
cím sociálním civilismem a vlivem lapidární guttfreundovské plastiky. Kolorované portréty v ži
votní velikosti dosahují sugestivní přesvědči
vosti a vyjádření vnitřního života třeba u
tuberkulózního extatika, básníka Josefa Kocourka.
Člověk současnosti se stal námětem Zívrovy tvor
by i nadále.

Surrealismus, zasahující naáe umění krátce, ale
o to intenzivněji, obrátil na sebe pozornost
Štursových žáků v čele s Makovským, stejně uhra
nčivý vliv měl i na generační souputníky.
Asambláže malíře Zdenka Rykra a absurdní objekty
Ladislava Zívra patří do ohniska českého přínosu.
Kusy ztuhlé tekoucí sádry lepené vedle sebe,
Zívrovy muláže, ztělesňují setkání nepříhodných
předmětů na nepříhodném místě, a tyto nové
situace jsou zdrojem nových představ. Plastika
Hlava /1933/ poukazuje k neuchopitelné tajemnosti
organické přírody, z níž, na dně lidské osobnosti
pramení vědomí. Příznačným vytvářením prostoru
uvnitř sochy a její vegetabilní se stává Zívrovo
surrealistické dílo komorní obdobou Henry Moora.
Po několika letech odmlčení se Ladislav Zívr,
ovlivněný také pozdním kubismem, připojil ke
Skupině 42. Na rozdíl od jiných příslušníků sku
piny, malířů Lhotáka, Hudečka, Grosse a dalších,
si‘vybral za hlavní motiv lidskou práci, konfron
taci člověka a stroje. Srůst obou elementů do
jedné struktury symbolizuje sochaři nevyhnutel
né spojení živé a neživé přírody. Stylizovaná
lidská postava se po válce někdy změnila v dy
namicky sestavené geometrické prvky /Pařížanka,
1946/. Typické práce ze druhé poloviny čtyřicá
tých let nesou znaky syntézy, jako například
Muž u stroje, Elektrikáři.

Začátek padesátých let přinesl Zívrovi nutnost
návratu k doslovnějšímu vyjádření skutečnosti,
avšak v pozdějším vývoji směřoval k co nej jedno
duššímu projevu. Zcela náhle se objevuje souvislost
se Zdeňkem Rykrem v chápání přírody, a zejména
lidské postavy, jako spojení organických křivek
a jasně vymezeného krystalu. Stále více se sochař
zabýval tvary čistě biologickými, z nichž rozměr
ný Orosený list se obrací k problému vztahu pří
rody a člověka, zastoupeného zde rozumovou a
především estetickou organizací objektu. Toto
střetnutí je předmětem Zívrova zájmu i v sedmdesátých letech, kdy v kreážích sochař na před
stavě otisků rostlin spojoval k myšlenkovému
obsahu předcházejícího období i některé prvky
své tvorby surrealistické.
Ladislav Zívr zachytil přírodu v procesu změn,
daném souvislostmi a zákony. Svébytné kresby
ukazují k tomuto zaměření někdy ještě výrazně
ji. Velikost Ladislava Zívra spočívá již v prosté
existenci jeho původního, přemýšlivého díla.
/DROP/

2x SP, 3x EP
Když nejsou elpíčka, tak budeme kupovat espíčka.
Přestože začátek spolupráce Evy Olmerové s
Pražským Big Bandem Milana Svobody je poznamenán
trapnou scénou z Lucerny, kdy plakátovaná, pří
tomná a '
sálem vyvolávaná zpěvačka nesměla
vstoupit na pódium, podařilo se časem připravit
blok s klasickými čísly jejího repertoáru, vydat
singl s Combem Pražského výběru /Panton, 1979/ a
v poslední řadě další singl, na kterém zpívá
znovu GEORGIA.ON MY MIND a ONLY ONCE. České
texty pro Olmerovou napsal Ronald Kraus. Střídmá
Svobodova aranžmá dovolují posluchači plné soustře

dění na zpěvačku, Gorrelihoza Carmichaelovu
GERGII oživí křidlovkovým rolem Michal Gera. Vy
dal letos na podzim Panton /8143 0053/.
YO-YO BAND a tvorba dvojice Ivan Hlas a Ondřej
Hejma, o čemž je už zmínka na jiné stránce, se
představují na singlu COMBA FH Daniela Fikejze.
Hlas je psavec nejhezčích a nejzajímavějších me
lodií, které jsem v posledních letech v naší pop
music slyšel a nevím, proč se jeho jméno neobje
vilo v tiráživdesky. Úvodní skladba HORKY VZDUCH
A PÍSEK je vyňata ze svity Ventyl Brothers u
■ozve se v ní i hostující hlas Jany Koubkové. Proč
bych měl rozpitvávat šest minut a dvacetšest
vteřin s dvěma písničkami - potěšily mě. /Panton
8143 0028, 1980/.

S téměř tříletým a proto neomluvitelným zpožděním
se objevilo EP z koncertu skupiny OLYMPIC a jeho
hostů - rock’n’rollovýoh veteránů. Deska se měla
původně objevit na výročních koncertech ČTVRT
STOLETÍ R0CK’N’R0LLU letos na jaře, kde však by
la k dostání jen ve velmi omezeném nákladu. Miki
Volek si zazpíval RIP IT UP, Petr Kaplan JOHNNY
B. GOODE, Pavel Sekláček ROCK AND ROLL MUSIC a
jejich mladší kamarád Karel Zich BLUE SUEDE
SHOES. Zpěváci na desce obstáli, hudebníci hos
tující v OLYMPICU nejsou na obalu uvedeni.
Saxofonista hraje špatně /Růžek?/, basista
autenticitu nahrávek stírá nerock’n’rollovým
dusotem /Broum?/. SUPRAPHON 1133 0575, 1980.
ZDÁNLIVÝ POHYB SLUNCE je tématické heslo čtyř
skladeb členů bývalého JAZZ Q z Českého Těšína,
dnes FORMACE JQ, které se objevily v řadě Mini
Jazz Klub pod pořadovým číslem 27. Tato skupina,
dříve vedená tenorsaxofonistou Franzem Schulhauserem, bývala půldruhého desetiletí chloubou naše
ho amatérského jazzu. Přestože základnu amatér
ského jazzu tvoří dixielandové soubory, českotěšínský Jazz Q vždy držel krok s jazzovou sou
časností. Nepřekvapí proto řada ocenění a řada
reprezentativních zájezdů do zahraničí v minu
losti. Asi v polovině 70. let začala skupina
vstřebávat rockové vlivy a pantonská deska je
důkazem toho, že fúze pokračuje. FORMACE JQ je
dnes pětičlená, Schulhauser je stále hvězdou sku
piny. Vedoucím je dnes trombonista a hráč na syntezátor František Hovjadský. Klavíristou je Jiří
Hendrych, byskytaru drží Stanislav Helia, uwbicích se činí Petr Litwora. Zvuk kapely doplňují
dva ženské hlasy. Kapela se loni po patnáctileté
amatérské činnosti zprofesionalizovala. Repertoár
je postaven na skladbách jednotlivých členů sku
piny a na mistrech světového jazzrocku. Kratičké
závěrečné téma na desce beru jako hold Namyslowskému
a dobré slyšitelnosti polských stanic v Českém
Těšíně. Stýská se mi po Lojzovi Suchánkovi, kte
rý byl kdysi v San Šebestiánu označen jek o nej
lepší instrumentalista festivalu a jeho kytarová
lola byla ozdobou každého vystoupení bývalého
JAZZ Q z Českého Těšína. (Panton 8135 0018,1980),.
Jedna z nejjazovějších desek Mini Jazz Klubu je
"osmadvacítka". Přestože tato série má mapovat
současnou československou scénu, představuje nám
tentokrát poprvé zahraniční soubor - kvintet
z Itálie milánského pianisty, vystudovaného skla
datele a dirigenta, GI0RGI0 GASLINIHO. Když si
vzpomenu na 50 lidí v Lucerně, před kterými
Gasliniho kvintet vystupoval, je mi líto, že ne
dostatečná propagace pro nás neznámého jména ho
■nemohla představit širší jazzové obci - zahranič
ních hostů je v Praze jako toho pověstného šafránu
a tento italský kvintet byl hostem doopravdy kva
litním. Deska spíše jen naznačuje, co skupina
hraje a umí - těžiště její tvorby je v Gasliniho
rozsáhlých svitách, kde mají plnou svobodu k vy
jádření všichni členové souboru. Proto ani není
možné, aby v ní byl slabší sólista. Navíc třeti
nu desky zabrala tuzemská skladba Petra Landera,
která je poněkud mimo koncepci hry Gasliniho sku

piny. Kdybyste se po Evropě setkali s italskými
jazzmany Gianluigim Troversim /as/, Giannim
Bedorim /ts/, Paolem Damianim /b/ či Giannim
Cazzolou /dr/ a byli nadšeni jejich hrou, vězte,
že hráli vloni v prázdné Lucerně. /Panton 8135 0025,
1980/.
U všech jmenovaných desek mi chyběly vnitrní
obaly z igelitu nebo alespoň z papíru, u pantonských data natočení, /kou/
BRŇÁKY MRÁZ NESPÁLÍ

HORIZONT na sídlišti Lesná: Po zářijové akci
Jazzfórum 80 (září), která byla přehlídkou všech
brněnských amatérských skupin, následovaly filmy,
Jana Koubková (22.10.), Mirek Foret (5.11.), Jazz
Archiv (19.11.), 3.12. vystoupil ve "trojce"
Ornis a 17.12. Chasa.

PKO má v tomto roce zásluhy za koncerty OPSO (2x)
a SHQ + Rogera Grosjeana.
MALÉ DIVADLO HUDBY uvádí již desátou (!) sezónu
jazzové pondělky Jana Beránka.

JAZZKLUF při OKVS Brno 1 se po dvou letech roz
loučil na neurčito s jazzem, a to pořadem Jamsession. V prostorách U tří kohoutů to 27. listopa
du swingovalo hezky dlouho, a přišel každý, kdo v
Brně něco v jazzu znamená. Stavební práce jen tak
brzo neskončí, a ve stejném stavu se nachází i
klub na sídlišti Bohunice.
V KLADNĚ 80/81

Jazz-klub (JK) Domu kultury ROH Poldi SONP Kladno
vstoupil v září r. 1980zdo druhého roku své čin
nosti. Při koncepci sezóny 1980/1981 vycházel
výbor JK ze zkušeností předcházejícího období.
Připravil některá opatření, která by vedla k
větší aktivizaci členské základny např. tzv.
klubové večery vyhrazené jen pro členy klubu,
zlevněné vstupné, vydávání nepravidelníku Jazzbulletin, jehož první číslo již vyšlo vč. řady
dalších aktuálních informací, které jsou jednotí.
Členům JK zasílány.

po půlroční přestávce, se rozjel Jazz Klub
Malostranské besedy vedle tradičních koncertů s
pravidelnými sobotami, na kterých se postupně
představí naše pozůstalé skupiny moderního jazzu.

Úvodní večer s YO-YO Bandem by sice leckdo mohl
zařadit mezi tradicionalistické večery, ale jeho
uvedení o to více dokazuje snášenlivost moderního
jazzu ke svému muzikantskému okolí. Úsměvy a rytmus
podpořený končetinami posluchačů - to jsou hodnoty,
na kterých swingoval po tři hodiny celý sobotní
večer.

Tradice mužských vokálních skupin, nejčastěji
čtyřčlenných se táhne již od swingové éry přes
Tamla Motown až po dnešek a velmi čerstvá polská
skupina VOX je jen jedním ze špičkových důkazů.
Dědictví spirituálů, blues a gospelů, hlasy
nahrazující nástroje prvotních jazzových praktik,
především neworleánského jazzu s jeho variačními
různohlasy, responsoriální technikou, s hraničně
vypjatými výkřiky i dalšími prvky, které patří
k charakteristikám jazzové hudby ve všech jeho
vývojových podobách, to vše patří k běžným vý
razovým prostředkům těchto skupin. Výslednicí je
styl, v jehož vývojové časové rovině členové těch
to skupin jazz cítí nejsilněji. Přestože YO-YO
BAND
arto.írov* překrývá tvorbu od tradicionálů,
přes 60. léta až k vlastní tvorbě a nevyhýbá se ani
takovým, zákuskům jako je Ray Charlesovo I Believe
to my soul, má blíže k tradičním formám, než k
civilizací zplozenému soulu, což je dobře. Mám
dokonce oprávněné podezření, že i řada detroidských
čtyřspřežení by s jednoduchým klavírním doprovo
dem, bez plechů a moderní rytmiky zněla "klasič
těji", než jak je nám posluchačům předkládáno na
deskách šedesátých a sedmdesátých let. Každý z
členů YO-YO BANDU má své vynikající polohy, na
tomto vystoupení je nejvýrazněji prezentoval
snad Richard Tesařík, za pozornost stojí i hla
sová "sam-coockovská" reminiscence Kuzmy Novotné
ho. V kulminujících chvílích jejich projevu se
dostávají nad hranici toho, co v této oblasti
známe v historii podobně zaměřených skupin na
domácí scéně.
Účast na děčínské Kotvě mě trochu zaskočila nepřeji jim, aby se někdy stali Jezinkami či
jinými Bezinkami pro některé úmysly aranžérů na
ší pop-music. Singl natočený pro Panton lecos
napoví, ale "ptákovina" z jeho B-strany v živém
provedení zní slibně.

V říjnu proběhl koncert kladenského big bandu
Rudolfa Koudelky, v listopadu to bylo vystoupení
kladeňáka Bory Kříže. Kromě uvedených koncertů
pokračuje oblíbený cyklus večerů nad gramodeskami
světové i naší produkce s Jiřím Černým o něž je
značný zájem. Dále pak byl zahájen populárně
naučný
, který jsme nazvali "Kapitolky z
historie jazzu" a který bude probíhat po celou
sezónu.

Klavírní part Dana Fikejze stojí za odposlech sám
o sobě. V druhé polovině koncertu ke klavíru
usedl Vladimír Tesařík. Čtvrtý ze zpěváků, Ondřej
Hejma, vedle uvádění skladeb udržoval klubovou
atmosféru v přirozené úsměvné rovině, která však
byla směřována spíše k obeznámenému publiku a
nezasvěcené trochu přehlížela. Dobře jim tak.

Činnost JK není však bez problémů. Jedním z nich
je poměrně malá návštěvnost členské základny.
Tak při posledním vystoupení Bory Kříže přišlo
pouze devět členů!, Před výborem vzniká úkol, aby
se pokusil vyřešit otázky, které s tím souvisí i
t.j. např. žánrové zaměření, zvýšení zájmu mla
dých lidí o jazz atd. Přes všechny tyto problémy
se však výbor JK dívá s optimismem do druhé části
sezóny 1980/1981. /B/

Samostatnou, ale nepřehlédnutelnou kapitolou ve
čera, bylo vystoupení Bratrů Ventylů v jejich
téměř geniální hříčce o cestě bratra Emana na
Zlaté Písky, která od premiéry na 9. PJD nebyla
bohužel nikde před oficiální veřejností zahrána.
Tak se neplánovitě představil spoluautor původní
ho repertoáru YO-YO BANDU Ivan Hlas, který na
pódiu díky přízni obecenstva^setrval s četnými
přídavky, v duu s Hejmou i solově.

SOBOTY NETRADIČNÍ

Pražská Malostranská Beseda je pravděpodobně naší
nejtrvanlivější scénou, která uvádí už dlouhá léta
pravidelné programy se skupinami tradičního jazzu.
V posledních letech se v Besedě pozvolna zabydlova
ly i současnější jazzové proudy a v sobotu 4.10.,

Prostředí hostující Malostranské Besedy je pro
jazzové publikum i kapely lákavou nabídkou postrádá kavárenský duch Parnasu i oficiální
upjatost Reduty. Ale kvalitu klubu nevytváří ani
typ tapet na stěnách ani pohodlnost židlí, jeho
atmosféru, tak důležitou pro hudebníky, tvoří
lidé v něm: pořadatelé a pravidelní návštěvníci.
A v tom je šance sobotního jazzklubu v Besedě.
/Kou/

ČERNOBÍLÍ MUZIKANTI
Nemálo fotografických přístrojů a jejich majite
lů zastiňuje jazzové hudebníky na našich pódiích
a nejen od publika, ale i od organizátorů musí
tito občané přijímat ústrky. A úplně nejhůře
jsou na tom amatérští fotografové, na jejichž
hemžení nadávají i tzv. "profíci od novin". Jed
ním z těch, co se nenechali odradit, je jeden
ze stálých doplňovatelů archivu bulletinu Jazz,
Jiří Regentík z Olomouce, dlouholetý člen sekce.
Jeho záměr je jednoduchý - snaží se vytvořit
portréty jazzových hudebníků. Méně jednoduché je
představit výsledky své práce veřejnosti a nepropadnout. Kdo si vzpomene na jeho fotografie
vystavené například ve Slaném na Dnech, na jeho
portréty Gila Evanse, na fotografii v "osmnáctce"
Jazzu, půjde si jistě se zájmem prohlédnout
Regentíkovu putovní výstavu po klubech naší fe
derace. Po zářijovém úvodu v M-klubu ve Valašském
Meziříčí a říjnovém navštívení pražského Parnasu,
se Regentíkova výstavka přestěhovala v listopadu
do Jazzklubu Frýdlant a letošní putování ukončí
v prosinci v bratislavském V-klubu. /Kou/

ORNIS__________________________________________________ r
zahájí čtvrtý rok existence v nezměněném obsazení
celou šňůrou koncertů: Litvínov (16.1.), Praha Parnas (17.1.), Karlovy Vary (19.1.), Ostrov nad
Ohří (20.1.). V únoru následuje série výchovných
koncertů pro brněnské školy (v dalších měsících
možná Uherský Brod a Hradec Králové), v březnu
vystoupení na brněnském jazzovém festivalu, v
prvé polovině dubna severní Morava a koncem
měsíce severní Čechy.

LIVING BYL

V PRAZE

a pokud právě Vás nevzbudil v půl druhé ráno
telefon, pak snad příště. Vystoupil s Brechtovou
Antigonou - a slovy zkušeného českého kumštýře:
"Jezdím 20 let po Evropě, ale nečekal jsem, že
největší zážitek života uvidím v Praze, v hospo
dě a zadarmo." Rozhovor je v sazbě a Jazzpetit
na cestě.
DESÁTÉ

nebyly, ale kytka k zahájení Pražských jazzových
dnů na Ježkově hrobě nechyběla. Jako již tra
dičně devětkrát.
DOPISY
Chtěla bych Vás upozornit na Vaši pražskou
agenturu, kdyby bylo ve Vašich silách upozornit
především jazzové hudebníky na to, že agentura
neposílá smlouvy pořad iteli a tím se stane,
(nám se to stalo, s M.-Svobodou), že kapela při
jede, ale pořadatel s tím nepočítá protože není
smlouva, nejsou plakáty. No a pak je špatná do
mluva.
Tak at si to hlídají.
/I.D. Ústí n.L./

... Keň porovnám Prievidzu například s Handlovou,
ktorá je vzdialená 16 km, tak je tamvomnoho
lepší výběr LP platní. Je tak predajňa Opusu čo je, však, zaujímavé? Keň si tam zákazník vyberie platňu, hlavně zahraniční, nemá nárok na
prehratie, ale dodatočné reklamácie sa neprijímajú ... Myslím, že neskúsený zákazník je v
případe oprávněněj reklamácie stratený ...
Azvobec, v předajniach nie sú kvalitně gramo
fony, predavačky nevedia zachádzat s platňami
a mnohokrát ani ňemajú vztah k zákazníkovi - a
k hudbě? To je len taký postřeh.
/EB Bojnice/

AHOJ JAZZOVÁ SEKCE
Rádi čteme vaše zpravodaje a z toho nás nejvíce
zajímají dopisy členů, z různých krajů a okresů.
Už jsme se nemohli udržet a píšeme vám jak to
vlastně chodí v okrese ČeskE Budějovice.
V Č. Budějovicích vystoupí 2x do roka skupina
KATAPULT a OLYMPIC.
Ostatní kapely jakoby ani neexistovaly. Amatérských
kapel je v okrese dost, ale jen takové které se
naučily pár otřepaných hitů pop music a s tím se
dostaly nahoru. Za to že nehrají rockovou hudbu,
tak jim bylo uděleno vysoké kvalifikační ohodnoce
ní, i když hrají pod psa. S takovou kapelou není
žádný problém zprostředkovat produkci a obstarat
si povolení. Rockové kapely jsou zde jen 3 ale
ty jsou zatlačovány do pozadí a dá nám hodně prá
ce si vyběhat povolení na jejich vystoupení.
Chtěli jsme si pozvat některou pražskou rockovou
skupinu, "ORIENT, MAGMA, BENEFIT a pod." Na MNV
nám řekli, může být a tak jsme to rozjeli. Když
už bylo vše hotovo, tak někteří funkcionáři MNV
produkci zatrhli s tím, že kapela z jinýho kraje
nesmí vystupovat v okrese. Na to prý musí být
povolení z okresu po projednání orgánů, zda je to
vhodná kapela či ne.
Vždyt na to přece není žádný zákon, kde se smí
nebo nesmí vystupovat. Přece stačí, že kapela
má povolení k veřejné produkci a vystupuje po
celé republice.
/členové z L./

Vážená redakce,
jsem z malé vesnice nedaleko Olomouce a teá trá
vím dva roky na vojně v Jihlavě. Teprve tady jsem
se dozvěděl o činnosti Vaší sekce z pořadů, kte
ré nám tu připravuje jeden jazzovej fanda z Plzně.
Narukovali jsme v ří^nu, ale díky Vaší sekci tu
máme pořady, na který chodí i supráci. Chtěl bych
Vám velmi moc poděkovat za Vaši jistě obtížnou
činnost. Petr Kadera, jak se jmenuje, nás sezná
mil s činností Vaší sekce, s jednotlivými PJD.
My ted horečně opisujem Jazz bulletiny, Rockovou
poesii a seznamujeme se s existencí a hudbou pro
nás do této doby neznámých českých Bkupin jako
Švehlík, Extempore, Psí vojáci atd. V pořadech
"Co je to blues" jsem poprvé asi pochopil veli
kost Josefa Kainara, Ludka Hulana atd. 0 rozmáha
jících se pořadech Bvědčí i účast 150 lidí útvaru
na pořadu "Art rock umírající nebo nesmrtelný ?".
Jen je mi trochu líto, že i Vaše sekce má problé
my. Nechápu to, že jsou zde 2 vojáci - členi sekce,
kteří jen pasivně přihlíží, zatímco P.K., i když
členem není, už v Plzni vedl klub, pracoval ve
dvou skupinách, materiály pro nás si nechává po
sílat od všech známých a pořadům věnuje všechen
volný čas. Na závěr bych Vám chtěl popřát mnoho
úspěchů v tomto novém roce a hodně štěstí ve Va
šem důležitém boji.
/ vo1ín
/

JAZZPETITY A SITUACE

V tuto chvíli již většina z vás asi obdržela
objednané a zaplacené PARTITURY či KOLÍEALA a
nám jen zbývá zhodnotit první rok rozšířené ediční
činnosti z hlediska expedice.

Řadě z vás se jistě zdá doba čekání na složenku a
další čekání na zaplacenou publikaci zbytečně
dlouhá. Na tom se, bohužel, asi nic příliš nezlep
ší. Počítejte s námi: asi 14 dní ode dne vašeho
zaplacení se o něm teprve dozvíme. Následuje dalších
několik dní, než se vaši platbu dozví dobrovolník,
který publikaci expeduje*, ten pak některý z nejbližších víkendů obětuje balíkování a některý
následující podvečer odvozu na poštu. Takže ten
měsíc po vašem zaplacení je vlastně nejkratší čas
čekání. Slibujeme však, jestli se dožijeme v
Jazzové sekci důchodu, pak se budeme zásilkové
službě věnovat každý den.

Nejlíp se mají tedy ti Pražáci, kteří si zvykli
nás navštěvovat v redakci při osobním odběru
materiálů.
Na příští rok je připravováno několik dalších
Jazzpetitů, mězi nimi o Borisi Vianovi, historie
čs. rock’n’rollu, fotografie J. Štýrského^o hudbě
primitivních národů, Franku Zappovi a překládá se
několikadílná historie jazzu. Na každý Jazzpetit
budeme členům posílat'objednávkové listy, proto
nemá cenu si už dnes o ně psát. Znovu opakujemeobjednávejte jen to, co nabízíme. Trvalí objedna
vatelé Situací už obdrželi hromadnou složenku na
Situaci 7 - Jan Svoboda, Situaci 8 - Eva Kmentová
a Situaci 9. - Libor Fára. Vy, kdo si objednáváte
jen vybrané tituly, můžete už dnes zaslat objed
návku. Nezapomeňte však přiložit obálku s nadepsa
nou svojí adresou.

0 jednu věc vás chceme poprosit: neslučujte
objednávky Petitů a Situací. V takovém případě
vložte^do své obálky dva listy a na každém ne
zapomeňte uvést svou adresu. Důvod je prostý různé věci se vyřizují doma u různých členů dobrovolníků. Když nám tedy do dopisu napíšete
ještě navíc zmčnu adresy? znamená to, že dopis
musí projít přes tři lidí, z nichž dva si musí
adresu opisovat. Že to znamená zdržení a navíc
možnost nevyřízení některé položky, je jistě
snadné k pochopení.

BUĎTE VÍTÁNI
Letos na podzim jsme přijali zbývajících téměř
500 čekatelů z uplynulých dvou let. Znamená to,
že naše členská základna je kapacitně opět na
rok zcela zaplněna. Pokud vaši přátelé mají zájem
o členství, nezbývá jim než čekat.

Novým členům /a některým starším zatvrzelým/
bychom rádi zopakovali některé zásady vzájemného
styku.
1. Máte-li zájem o osobní odběr našich materiálů,
chlašte se nám. K odběru budete vyzýváni
avízním lístkem vždy po vyjití publikace.
2. Odebíráte-li věci osobně, uvádějte to na kaž
dou objednávku, kterou nám posíláte.
3. Včas hlaste změnu adresy, nejlépe samostatným
oznámením.
4. Při reklamacích objednaných publikací vždy
uvádějte námi narazítkované číslo ze zadní
strany složenky /kontrolního ústřižku/.
5. Jé možno si objednat TRVALÝ ODBĚR SITUACÍ
/nikoliv Jazzpetitů/.
,
6. Všude uvádějte své členské číslo, do dopisů
vpisujte svou adresu /obálky se při otvírání
vyhazují/.
,7. V redakci jsme pouze ve středy přibližně od ’
17 - 19 hodin.
Z dosud vyšlých publikací si můžete ještě objed
návat 0 dada, surrealismu a českém uměn^, za
Kčs 30,—, Partitury /grafická hudba, fonická
poezie atd./za Kčs 60,— a Situaci č. 6 Stanislava Kolíbala (Kčs 15,—)• Za každou
zásilku účtujeme Kčs 5,— manipulačního poplatku,
včetně poštovného.

Niemen/Norwid - Mystikové a vizionáři - Hudba
létajících ještěrek - Trancedentální interview V.Vokolek - Andy Walrhol - Náhodnost/Determinismus 70.let - Rocková poezie - Pozůstatek barikád komplet Zeň aj. cca 100-120 stran.
D9LF.ŽITé SDĚLENÍ

Dne 15. prosince 1980 podala Jazzová sekce žádost
ňa ministerstvo vnitra o registraci samostatné
jazzové organizace s názvem Jazzové sdružení ČSR.
Text předloženého statutu vychází ze stanov Mezi1národní jazzové federace, dosavadního organizač
ního řádu Jazzové sekce a z našich desetiletých
zkušeností.
Po dohodě se Svazem hudebníků přejde činnost
Jazzové sekce do Jazzového sdružení pozvolně a
bez přerušení kontinuity práce. Znamená to, že
do Jazzového sdružení (JS) přejde celá dosavad
ní členská základna a budou zachována i členská
čísla po výměně legitimací. Výbor JS a štáb
aktivistů se nemění. Návštěvní den, adresa a
telefon jako doposud. Včas informujeme.

SIDEMANY HLEDAJÍ

»

- Na Ostravsku chce založit skupinu Z. Šenk,
742 81 Bravantice 18.
- Hledám starou čs. el. kytaru Graziosso.
Tel. 26 65 24.
PROGRAMY: Malostranská Beseda / soboty od
~ 20.00 hodin /:
7. 2. - Bluesherry
14. 2. - Combo P. H.
24. 2. - Yo yo band
28. 2. - Milan Svoboda and spol.

Kladenský Jazz klub:
22.1. 1981 Volfjazztet
5.3. 1981 Revival jazz klub Praha
14.5. 1981 SHQ K. Velebného
12.2., 30.4., 11.6. 1981 Rokování s Jiřím Černým

JAZZ V BRNĚ ’81

Horizont: 28.1. - Trio Luboše Klapky, 11.2. Peter Lipa, 25.2. - Ornis, 11.3. - zahájení
festiv ilu
PKO: 26.1. - Big band Václava Kozla
Malé divadlo hudby, pondělky: Leden - Ch. Mingus
(1959), únor - asi Ralph Towner & Oregon
Z POSLEDNÍ

CO V 27/28

přehrávky novinek Pantonu, které by se mohly
ukázat do půl roku, si pohlídejte LP Luboše
Andršta, Comba FH, Metropolitan Jazz Bandu Praha
a Evy Olmerové (s Jočrem za řízení M. Kocába).
V edici Jazz Klub je pod č. 32 Senior Dixieland,
č. 31 Déczi-Dvořák, č. 30 Alternativa a č. 29
Fragment.

Ti hodní, přesluhující důchodci, nám stačili vy
sázet polovinu bulletinu a pak definitivně odešli
na odpočinek. Tiskárna se přeorientovala na for
muláře, kterých není nikdy dost, a my vyšlápli
za novou sazárnou, která vlastní typ písma již
vysázené poloviny. Snad tedy vyjde: 13. berlínských
kapitol - Scéna alternativní hudby č. 2 - Milan
Svoboda - Evropa hraje jazz - Prolog k hudbě
přírodních národů - Zhe NACE - Každá myslitelná
možnost - J.Savary a jeho Grand Magie Cirkus -

43/10/88 - Zpravodaj pro československou jazzovou
scénu. Odpověd. redaktor Karel Srp. Na čísle
spolupracovali: ing. Beránek, J. Exner, P. Hyndrák,
V. Kouřil, T. Kraus, P. Ondráčka, I. Prokop,
ing. R. Paarová, J. Skalník, J. Podzemný, K. Srp ml.
M. Černá. Pov. Č. 8445/69. Dáno do tisku v prosin
ci 1980. Pouze pro interní potřebu členů Jazzové
sekce _SH jako příloha bulletinu Jazz.

