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Z cyklu „Vysočina milostná“ na slova lidové poemy (oceněno v soutěži z Jihlavského festivalu
vokální tvorby 1959)

JAZZOVÝ FESTIVAL"KROMÉŘÍŽ 1982”
UŠIMA JOSEFA MAHDALA

Kroměříž, Dům kultury dne
15. - 17J dubna 1982 vždy ód
19 hodin, již tradičně pod umě
leckou garancí orchestru Gusta
va Broma.

První festivalový večer:
Sál sekapacitou 570 posluchačtl takřka naplněn, přítomno hod
ně vojáků /jak se později uká
že, vycházky mají, pouze do 22 ho
din/. V 19,10 min. je pronesen
čtyřminutóvý závažný pro jev,ne
ní pochyb, že festivalové zápo
lení započalo. A již se objevu
je náš důvěrně známý Dr. Mojmír
Smékal aby představil první ka
pelu. Nutno říci, že Dr.Smékal
si k této příležitosti nechal
ušít nový oblek kompletovaný
z jednobarevné hnědé látky.
Je tradicí, že festival v
Kroměříži zahajuje a taky končí
Bromův band. Bromovci hrají ten
tokráte v "civilu", tedy ne v
zelených bundo-košilích, takže
nepůsobí dojmem vojáků z povolá
ní nebo orchestru Glenn Millera z r.1942. A již třiceti mi
nutové veřejné rozhlasové nahrá
vání započalo. Nejprve zní té
ma z filmu "Horečka sobotní no
ci" v aranžmá Igora Vavrdy. Ná
sleduje Rodgersova "Lady is a
Tramp" v arr. Bártka, Mojmír za
jisté taky sólu je, background
bohatě podbarvuje. Josef Audes
se představil svou baladou "Po
hled z okna". Poslouchat Audese
je vždy zážitek. V písničce "Ty
jsi slunce mého života" se před
stavuje zase kroměřížský rodák
Jaromír Hnilička. V kadenci po
užívá efektů pomocí dozvuků, asi
tak, jako Ellis v albu "Don Ellis at Fillmore" - vše v rytmu
bossa novy. A nakonec zase Pe
pík Audes ve známém evergreenu
"Ulice u zeleného delfína". Rych
le znělka a konec. Bromův or chestr si stále udržuje vysoký
standart.
Nesmírně těžkou pozici měl
tím pádem Jazz knintet OKS z
Bruntálu. Bulletin uvádí, že
jde o soubor třígenerační, jeho
zvláštností je patnáctiletý pia

nista Tomáš Přikryl. Uvedli čty
ři skladby, z toho dvě vlastní.
/T.Přikryl: "Staré hradiště?,
"Variace 9/4"/, dále "A Remark
You Kadě" z repertoáru Weather
Report. Je opravdu smůla, že tu
to překrásnou písničku každý
zná , je to druhá skladba z al
ba "Weather Report". Tenorsaxofonový part Wayne Shortera hrál
pan kapelník Roubal na altku,
zajisté z not, vše nesmírně toporně a bez jakénokoliv vzruchu.
0 poslední skladbě, Gerschwinově "Rhapsody in Blue" lze říci
totéž, co o skladbě předešlé.
Vystoupení jazzkvintetu z Brun-w
tálu vzbudilo lehký úsměv.
To Jazz kvintet KP Vsetín je
ve svém vývoji podstatně dál.
Obsazení: 2 sg, vib+violin. b,
ds. Zřetelný vliv MJQ. Všemu
vévodí vibrafonista Jaroslav
Bazel. Basa s poněkud syrovým
zvukem však šlape, z melodic
kých ozdob se ozývá pouze pří
raz. "Killer Joe" - slavná to
kompozice nezapomenutelného Jazztetu padesátýcn let dostává
šmmc až v závěrečném tématu.
Kdoví, proč jsou v souboru dvě
kytary. Nejslaběji je zahrána
"Como on Vietnam", naopak odpi
chová je "Samba" Výsledný do
jem dobrý.
Jediný tradiční soubor veče
ra se nazývá Jazz traditional
a pochází z Kyjova. Šest mláden
ců navazuje na, výdobytky anglic
ké školy. Již v první skladbě
"Yama, Yama, Man" se představi
li všichni sólisté. Ve slavné
Handyho "Old steck lee blues"
trumpetista Konrád silně připo
míná Balla. Ve skladbě Lil Hardinové "Procházka s hezkou dív
kou /kostí/" anglická rytmika
zvoní, ale nemá patřičný odpich.
V Porterově "What is this thing
called love" dokazují, že ví,
oo jsou to dynamická znc^ménka.
Hra vrcholí ve slavném "Royal
Garden Blues". Šonajové z Kyjo
va byli příjemným překvapením
prvého dne.
Kroměříž zažila toho večera
světovou premiéru jež se nazý
vala: Jazzový orchestr konzer
vatoře Kroměříž. Průměrný věk

17 - 18 let, bigband čítající 15
hudebníků. Program: That Jones
/"Big Dipper", "A Child Is Eorn",
"Us"/, Zavinul /Mercy, Mercy,
Mercy"/. Chlapci hráli s obrov
skou vervou, zajisté jejich sna
žení jsme doprovázeli s úsměvem.
Je zajímavé, že tento orchestr,
který existuje sotva tři měsíce,
sáhnul po tak náročném repertoá
ru. Skladby odezněly tak, jak je
známe z alb "Centrál Park North"
a "Consumation", Zawinulova "Mer
cy, Mercy, Mercy" byla přesnou
kopií ze stejnojmenného alba or
chestru Buddyho Riche /Live at
Caesar Palace 1969/. Orchestr
měl hodně příznivců z řad spo
lužáků, bylo to prostě moc milé
a veselé.
Jazz Duo z Brna /g,b/ vystu
povalo s hosty /ts, as, tp/.
Zdeněk Pexa je expresivní kyta
rista, basista Petr Spies je po
vahy opačné. Vše zní "coolově",
saxofonista Foret a trumpetista
Karpíšek moc sehraní nejsou. Za
hráli pět písniček, z nichž nej
lépe vyzněla "Stompin at tne Savoy" v duu a Foretova skladba
"Se školou za zády" - zde se
však hosté dopouštějí intonač
ních chyb.
Poslední soubor večera - Aca
demie Jazz Band z Přerova měl
tentokráte svůj den. Bylo to zře
telné již v první skladbě C. Ba i
sieno, ve které dominovali oba
tenoráci spolu s altsaxofonistou Janem Mikulíkem /Mikulík má
zvláštní způsob frázování/, vy
zněla přesvědčivě. Čtvrtá sklad
ba byla z repertoáru orch.Woodyho Hermana z šedesátých let. Na
závěr zazněl Heftiho "Větrník".
Pomineme-li profesionálního Bro
ma - Academie z Přerova byl vy
vrcholením večera.

Druhý festivalový večer:
Sál naplněn z 5/6. čest za
hájit večer se tentokráte dosta
lo Plzeňskému Bigbandu čítající
14 hudebníků. Věkový průměr dost
nízký. Zvláštnost: lesní roh v
saxofonové sekci, na nějž, jak
se později ukáže, hraje kapelník
Jan Matoušek. Úvodem zní Kurylewiczova "Buget", pak kompozi

ce Stana Kentona, dále Heftiho
"Spánky", hermanovka "Four Brothers" a Karla Růžičky "Výlet
veteránem". Nejsehraněji se jeví
sekce saxofonová, trumpety jsou
slaběí. Taky rytmika oproti me
lodickým nástrojům je slabší.
Easista rytmicky i intonačně
spolenlivý. Problém bandu leží
na basistovi I.Audesovi. Hraje
sice přesně, ale bezpodmínečně
by měl být o kousíček vpředu
před ostatními spoluhráči. Vyni
kající sólo zahrál ve "Four Brothers" na lesní ron kapelník Ma
toušek, ostatní sólisté nebyli
tak výrazní.
Kvintet Petra Junka zahrál
pouze dva tituly. Variace na li
dovou píseň "Hnalo děvča krávy"
a Coreovu "Spain" s hostující
Mirkou Křivánkovou. Téma prvé
písně byl dialog el.houslí a
kontrabasu. Vše dost monotónně
a chladně. První nesmělý potlesk
se ozval až při sóle kytaristy
Luboše Kovaříka. Klavírista Junk
pak varioval /obměňoval téma/
- a konec. V tomto okamžiku to
moc nadějně nevypadalo. Tento
stav přetrvával i přes počátek
slavné Coreovy písně, zde si
opět Kovařík vysluhuje potlesk.
Taky Junkova hra dostává spád,
kapela se konečně rozjíždí, při
chází Křivánková se svým scatem
a la Urszula. Jejím příchodem
vzniká nová kvalita, kapela sku
tečně swinguje. Vše končí vel
kým aplausem. Dlouho jsem pře
mýšlel, jakým způsobem by se
vystoupení Junkova bandu ubíra
lo, kdyby se neobjevila Mirka.
Mládence z opavského Bigbandu znám zhruba 10 let. Jádro
tvoří sextet hráčů, kteří pod
názvem "Orient Expres" již po
léta sobotu co sobotu vyhrávají
k tanci v kavárně hotelu Orient.
Taky já v tomto sympatickém měs
tě, coby barový hudebník jsem
v "žumpě" /tak se prosím nazý
vá vinárna hotelu Orient/, v
tomto absolutně nedýchatelném
prostředí strávil tři roky své
ho života. V každém případě se
kapela představila ve výborném
světle. Zazněly: Volejníčkovy
- "Smích a pláč", "Pozdravuj

doma", Karla Závodného - "Ráno
pod měsícem", Ray Brownův "Šťav
natý valčík" a Porterova "Láska
na prodej". Obě sekce - rytmika
i melodická - jsou vyváženy. Só
la obstarává tenorák Kubáč a
trumpetista Flanderka. Síla ban
du tkví v kolektivní hře, velké
sólisty orchestr nemá. Opavský
Bigband je vynikající orchestr
pod vedením taktovky dirigenta
Antonína Vašíčka.
Dovoluji si tvrdit, že Big
band z Frýdku-Místku patřil ab
solutně k tomu nejlepšímu, co
jsme ten večer mohli slyšet. Je
to překrásný pohled na 25 hudeb
níků v uniformách. I band z F-M
má svou zvláštnost. Je jí česká
Janis Robinson - hráčka na trom
bón Jarka Sikorová. Duchovním
otcem orchestru je saxofonista
Eda šurman. Sound bandu je vel
kolepý, oproti jiným orchestrům,
které jsme měli možnost v Kromě
říži slyšet oplývá taky výborný
mi sólisty - Skuplík, Šurman aj.
0 tomto amatérském bandu můžeme
mluvit v superlativech.
CH.A.S.A. z Brna svým proje
vem nezklamala, ale taky nenad
chla. Hrála pět písniček, vše
ve stereotypu a s neustále Stej
ným pořadím sól. Baskytarista
Albert hraje sóla výlučně ve vy
sokých polohách, a to je někdy
škoda, protože funkce basové li
nie spočívá v nejhlubším hlasu.
Mezi odeznělými skladbami jsme
poznali Dorhamovu "Blue Bossa",
Shorterovu "Stopy" atd. Nejlépe
vyzněla Velinkova "Velím si sám".
Byla "udělaná" - to je proaranžovaná.
Skutečně nevím, kdo vypustil
fámu, že neznámý hostující sou
bor z MLR "Mašina" /po česku
"Mašina"/ bude něčím mimořádným,
jak tomu prý nasvědčují vavříny
z festivalů našich sousedů. Opak
byl pravdou. "Mašina" je trio/
ds, bg, fl, sax, mládenci pochá
zejí z jihu Maňarska. Orientace
zjevně free jazzová. Vlivy: Coleman a taky náš Stivín. Zahrá
li pět krátkých vlastních skla
deb. Vzájemná spolupráce v pod
statě neexistovala.

Dramaturgie kroměřížského
festivalu úzkostlivě dbala, aby
se na pódium Kulturního domu ne
dostala žádná avantgardně orien
tovaná skupina. Nakonec záslu
hou anonymity se to maňarským
mládencům podařilo - ale to zkla
mání.
Poslední band večera Old Time Jazz Band z Loučné n.Děsnou
byl laureát festivalového klání
zde před dvěma léty. Je to sku
tečně nejlepší interpret dixielandu z Moravy. Orchestr hrají
cí anglickou školu vznikl před
25 lety, zajisté, že za tu dobu
prošel změnami. Hráli známá tra
diční témata jako "Jižanský kom
fort", "Když se usmíváš", KČervený ptáček zpívá»' a nakonec
"Georgia Swing". Skupina se opí
rá o vynikající kolektivní hru,
výborné sólistické výkony všech
hráčů a v neposlední řadě bytel
nou rytmiku.
Třetí festivalový večer:
Orchestr Gustava Broma si ke
své druhé rozhlasové nahrávce
v rámci festivalů pozval něko
lik hostů. Nejprve skladatel
Pavel Blatný oddirigoval svou
skladbu "Chvalozpěv na město
Kroměříž", kterou věnoval prá
vě tomuto festivalu. Skladba by
la programní - psána se záměrem
/Středověké fanfáry,téma v ryt
mu dneška, slavnostní a lesklá
barva orchestru, konec optimis
tický/. Blatný se určitě vyzná
v dějinách Kroměříže. Další host
Dr.Miloš štědroň, coby dirigent
provedl s Due Boemi a s Bromo
vým orchestrem dvě části své
Suity sedmi tanců, inspirované
gotickou hudbou. Zajímavé, vý
kon obou bezchybný. Byl to je
den z přínosů festivalu. Pak
již následovaly swingovky.
Jediné sólové vystoupení ce
lého festivalu obstaral na ky
taru brněnský Milan Kašuba někdejší příslušník dnes již
Beránkova Omisu. Zahrál : Johny
Mendel "The Shadow of your Smile", Davis "So What" a vlastní
"Blues" a "Santana" . Vystoupe
ní v one-tetu vyžaduje zajisté
technickou zdatnost a zkušenost.

Toto Kašuba má. V první sklad
bě byl zjevně nervosní, ale již
v Davisově písničce se jistota
začala navracet. Hraje ji ne
ustále akordicky, střídá dyna
miku, občas úderem dlaně vytvá
ří rytmus, záměrně končí mimo-

tonálně. Nejsugestivněji působí
v "Blues" - nedivme se, pohybu
je se totiž v 12 taktové magic
ké struktuře. Po celou dobu své
ho vystoupení se pohyboval vý
lučně v nízkých a středních po
lohách nástroje, avšak na jamu
dokázal, že se vyzná i v pros
toru vzdáleném kousek od kobyl
ky.
Proti vystoupení před dvěma
léty se orchestr Jazz Archiv z
Brna pod vedením fanaticky od
daného Honzy Koukala poněkud
rozrostl, avšak problémy bandu,
jak jsme se přesvědčili zůstá
vají tytéž. I kdybych hodnotil
band ušima čtyřicátých let, mu
sel bych konstatovat: Band nut
ně potřebuje zvýšit podíl ryt
mický, saxofonová sekce frázuje
slušně, naopak zjevně vystupují
intonační problémy sekce trombonové.
To Big Band z Prostějova,
který se zde představil před
dvěma léty a je složen - jak už
to v našich poměrech bývá z ně
kolika jiných - zpravidla men
ších orchestrů zaznamenal zna
telný posun výkonnostní. Rytmi
ka swinguje sice po staročesku,
ale sekce jsou poměrně vyrovna
né. Orchestr zde měl velké množ
ství příznivců, jak tomu nasvěd
čovaly zoufalé výkřiky zhruba
45 letých dám jako "Komárek,
"Procházka", "Kravák". Šlo o jmé
na hudebníků. Kratičká sóla ob
starávají tp, as, ts, p, vše
velmi opatrným způsobem.
Leadr olomoucké skupiny Kon
trakt 79 přišel na dobrý nápad.
Pozval na vystoupení klavíristu
Petra Junka. Tím pádem výkon ban
du šel nahoru. Kontrakt 79 byla
jedna z mála skupin, která měla
lepší rytmiku než jejich kolego
vé melodici. Bicí s odpichem ob
sluhuje Mirek Vykydal, který se
hudbou zabývá pouze okrajově.

Na kapelníku Zbončákovi je vidět,
že se denně s nástrojem potýká.
Sóla obstarával Junk, Zbončák,
trumpetista Skřivánek /nepřesvědčivě/a host hrající na ts.
Repertoár: Gillespie: "Rychlé
prsty", Hubbard: "Sound in Light"
Zbončák: "Z které do které" a
Rollins: "Pont up House". Reper
toár je již notoricky známý, hez
ky se to poslouchalo, vše ve sty
lu zdánlivého /odlehčeného/ hard
bopu.
Swingový orchestr Dopravních
staveb z Olomouce je výkonnostně
na stejné výši jako jejich kole
gové z Prostějova. Rytmická část
orchestru spolehlivě po staro
česku obstarávala žuch-raz, žuch
- dva a nad tímto nevýrazným zá
kladem se prolínala melodická
přediva, jednotlivých nástrojo
vých sekcí. Taky on si pro jis
totu pozval hosty /Hot tety/ aby
byla trochu změna. Z projevu or
chestru je zřetelné, že vedoucí
a dirigent Radek Maděr vyžaduje
úzkostlivé dodržování všech agogických a dynamických znamének,
což je výborné, ale na druhé
straně to přináší spoustu nepří
jemností.
Nakonec se představil Trialog
z Prahy /Velebný, Kořínek, Košvanec/. Skladby výlučně vlastní:
Košvanec "Náhrdelník", Kořínek
"černá Molly", "šerosvit", Ve
lebný "Co je jazzlék ??". V prv
ní písničce se projevují u Košvance náznaky akordické hry, kdy
využívá souznějících alikvótních
tónů. Ve druhé skladbě Kořínek
hraje akordicky a Kája Velebný
přibírá dvě paličky. Avšak až v
poslední skladbě /Šerosvit/, kdy
se střídá členitý rytmus, hráči
a hlavně Košvanec ukazují co
opravdu dovedou.
Následuje kratičký závěrečný
proslov a již porota Titzlovýmí
ústy vyslovuje své rozhodnutí.
Cena za nejlepší souborovou hru
byla udělena Big Bandu SKP ROH
Slezan z Prýdku-Místku. Cenu za
dramaturgii obdržel Big Band z
Opavy, jako nejlepší sólista byl
ohodnocen kytarista Kašuba, cenu
za nejlepší aranžmá získal Jan

Matoušek z plzeňského Big Bandu
/arr. Růžičkovy "Jízda veterá
nem"/ a cenu mladého talentu s
možným růstem v nepřítomnosti
obdržel Tomáš Přikryl z Bruntá
lu.

Summary:
Jazzový festival "Kroměříž
1982" byl v podstatě přehlídkou
velkoorchestrální hudby a zave
dených, osvědčených stylů. Chy
běly zřetelně soubory zabývají
cí se hudbou avantgardní a sou
bory, které koketují s beatem.
Z tůho pramenil určitý stereo
typ jednotlivých večerů. Jedi
ný zahraniční účastník svým vy
stoupením zklamal.
Jaká je tedy moravská ama
térská scéna? Pouze průměrná,
jen u některých souborů byl za
znamenán mírný vzestup. Vyskyt
ly se bohužel i soubory podprů
měrné. Ani jednomu souboru se
nepodařilo nalézt spontánní kon
takt s posluchači, největším ne
dostatkem se jeví hra rytmických
sekcí. Rytmus je jeden z chara
kteristických znaků jazzu a ten
to faktor, zajisté vedle mnoha
jiných byl pro mé hodnocení řozhodující. Největším překvapením
bylo vystoupení Big Bandu z F-M.
Na závěr nutno poděkovat tech
niku Bromová bandu Oldřichu Fia
loví za bezchybnou práci.
Nashledanou za dva roky!

KLADENSKÝ FOLKOVÝ MARATÓN
škoda, že Kladno nemá amfi
teátr. Ti folkaři vypadají troš
ku jako vymydleně. I když dva
krát pět hodin v nabitém, obvyk
le pečlivě utěsněném divadle, to
by setřelo pel i smokingu od Ada
ma. Kladenskému Jazzklubu při
ZO SSM okrsek "0" se podařilo
to, že na rozdíl od loňské Galafortny se při letošním Folko
vém maratónu nechalo daleko ví
ce lidí dobrovolně, v tom krás
ném slunném dni 29.5.1982, uza
vřít do bohužel kamenných zdí
Divadla Jaroslava Průchy v Klad
ně. Bohužel kamenných proto, že
zájem byl takový, že kdyby bylo
bývalo nafukovací, stálo by ur-

Šitě za to trochu připumpovat.
Maratón sestával ze dvou koncer
tů cirka po pěti hodinách každý
/Č.p. 8, Bří Ebenové, Variace,
Jahelka, Daněk, Vondrák, Bodlák,
Polák, Máci, Noha, Kohoutek, Ma
rek, Marsyas./ Uváděl je vtipně,
informativně a příjemně barauus
sky Miroslav Kovářík.
Dalo by se říci, že bylo co
uvádět. Dalo by se dokonce uvá
dět déle /což je sporné vzhle
dem k hustotě ovzduší ve zmíněné
divadelní budově/, avšak každo
pádně častěji /to divadlo není
zapotřebí větrat rok a při nor
málním provozu lze se jen zřídka
nadít tomu, že se tam taková at
mosféra vytvoří/. Je příjemné
říct, že je co uvádět a stejně
příjemné je říct, že je komu.
Neumím přesně vymezit, co ten
posluchačský zájem vzbuzuje. Je
spousta možností, stačí zvažovat.
Jednou z nejdůležitějších je, že
na jeviště vstupuje člověk, kte
rý se pokouší dotknout se světa
kolem sebe, dozvědět se něco o
něm. /Ptát se můžete celý léta,
málokdy vám někdo doopravdy odpo
ví/. A tak jednou z cest je vy
slovit názor, napsat písničku a
sdělit to víc lidem najednou a
poslechnout si co oni na to, ti
v tom hledišti. Z hlediště pak
vychází zájem o vyslechnutí to
ho, kdo si myslí, že s tím ná
zorem před lidi může a o kon
frontaci s názorem vlastním, ne
bo s tím, co se člověku za ty
roky na světě v hlavě urodilo.
Zájem vzbuzuje patrně i fakt, že
je to vlastně poměrně jednoduché
a levné, pořídit kytary a perkuse, vymyslet, co s nimi a hrát.
Důležité jsou i klid a pohoda
"olkových vystoupení. Hezky se
hraje, jako například tady, před
"nabitým barákem" a potom taky,
zkuste dělat nějaký "šou" když
sedíte, máte na klíně kytaru a
před pusou mikrofon.
Mě osobně zaujala nejvíc kre
ativita, se kterou folkaři k dí
lu přistupují. Nemám rád puri
tány a ortodoxismy, a proto se
mi velmi líbila dílka, která na
maratónu zněla. Někdy je to

"opravdickéj bigbít" /Vondrák,
Bodlák, Polák/, někdy trochu
vážná hudba /Č.p. 8/, špička
boty mezi dveřma do Indie /No
ha, Kohoutek, Marek/, folkaři
uvádějí reggae jakoby se ne

chumelilo /to přeci smí jenom
Bob Márly nebo popíci, ale ty
tomu stejně nerozuměj/, prostě,
co se jim líbí, tomu ušijou ka
bátek podle svýho gusta, jdou
a docela pěkně to zanrajou. Ona
ta kreativita je důležitá i při
tvorbě a prezentaci toho názo
ru. Maratón měl také hosta z řad
profesionálů, Marsyas. Je nádher
né, když se kreativita, názor,
nápady snoubí s profesionalitou.
To je potom radost se dívat, po
slouchat, bejt.
Vloudila se taky jedna smůla.
Plánované marmeládové posezení
v klubu v Kročehlavech poněkud
odpadlo. Obvykle šofér má na po
věj muzikanty a nikoliv naopak,
a tak tito záhy se z Kladna
ztráceli.
Domnívám se však, že z toho
to popisu událostí /o recenzi
nelze hovořit/ se dá vyvodit,
že to stálo za to; koneckonců
slunných dnů v naší zeměpisné
šířce je za rok přece jen něko
lik, kdežto kladenský Folkový
maratón jen jeden.
/lš/
0 NĚČEM JINÉM

m]uvila hudba kontrabasisty
Barre Phillipse a houslisty Blaise Cataly na jejich českosloven
ském miniturné po klubech a jed
nom festivalu /Kladenské jazzpodium/. Jakoby se nám před ušima
ztrácel staletý civilizační ná
nos z evropské hudby současnos
ti. Z mysli se odpařují nálepky
- žádný free jazz, žádné experi
menty, zůstávají jen muzikanti,
jejich nástroje na tvoření zvu
ků a posluchači, alespoň reakce
mi zapojení do společné hry. A
nejen před ušima. Hudbu začnou
vnímat i naše zraky. Dostáváme
se blíž, k původu hudby. Na scé
ně vzniká rituál tance a obřad
ní pantomimy kolem většího z ná
strojů - kolem kontrabasu. Ve
chvílích, kdy mlčí, stává se ná

stroj oltářem i obětím. Phillips
obchází, vrčí a vztahuje ruce k
tělu nástroje. Jeho Bůh se načas
mění v živou bytost. V jinou
chvíli odchází z nástrojem do zá
kulisí, kde se po čas ozývá jen
vizuálně neidentifikovatelný lo
moz. Catalovy housle se mění v
rytmický nástroj. Opakující se
figury vyvolávají vzpomínku na
Glassovu hudbu v Einstein on the
Beach. Často se figury redukují
jen na několik tónů. Minimalis
mus. Nebo jen odkaz jiných hu
debních kultur? Náhle se do_
zdánlivé monotónnosti zachvěje
lidový motiv se středověkým či
renezančním rodokmenem. Po chví
li se opět rituál začne soustře
ďovat jen do vlastních zvuků, oecbecenstvo i hudebníci se ztráce
jí v pozadí a zůstává jen hudba
dvou nástrojů - houslí a kontra
basu.
Sanfranciský rodák Barre Phi
llips patří k nejzkušenějším ba
sistům evropské jazzové scény.
Již ve dvaceti letech byl nejen
členem newyorské filharmonie,
ale spoluhráčem modernistů, ja
kým byl "chladný" Giuffry, "hor
ký" Don Ellis, nebo také expe
rimentující George Rüssel. Od
osmašedesátého pak působí v Evro
pě. Byl členem legendárního

The Tria s Johnem Surmanem a
před dvěma roky zemřelým Stu
Martinem, s nímž hrál i v Pra
ze na MJF 1970 Všichni tři spo
lu hráli i v jiných seskupeních,
podílejí se na množství desek,
včetně Phillipsovy účasti na
Stivínových Pěti ranách a Zahrad
níkově mainstreamovém BandS.
Mimo spolupráce s Phillipsem,
po Evropě zatím neznámý Švýcar
Blaise Catala se sice na scéně
"mimohudebního"projevování zúčast
ňuje mnohem méně a nenápadněji
než jeho partner, ale zřejmě o
to větší váhu bude mít jeho my
ši enkové zázemí, těžící z čet
ných studií, včetně psychologie
a také ze znalosti různých di
vadelních kategorií.
Společné vystupování s Rudol
fem Daškem v druhé části koncer
tu bylo setkáním přece jen od-

lišných světů. Pokud již bylo
třeba z reklamních důvodů pro
naši scénu někoho dosadit jako
hosta, nejsnáze bych si dokáazal
vedle nich představit Alana Vitouše.
/kou/
DRUHOU POLOVINU
dubna 1982 strávil orchestr
Státní filharmonie Brno na svém
prvním koncertním turné v Japon
sku. 0 své nové zkušenosti by
jeho člen J.B. /který v té době
vlastně nebyl členem JS, ale o
měsíc později uvedl opět tyto
věci do původníno stavu/ napsal
v rychlosti asi toto.
Japonsko na nezaujatého Evro
pana nutně musí zapůsobit silně
ji než třeba Amerika /USA/. Je
to asi tím, že je daleko čistší
v několika ohledech. Jednak na
pohled, ňeboi Japonci se snaží
udržovat své životní prostředí
co nejpěknější. Přírodu opravču
chrání, mají ji ve veliké úctě
a lásce. Čistší, jsou i jejich
duše. K hostům jsou nesmírně
zdvořilí a ohleduplní, je to ra
dost, být hostem v Japonsku. Pe
čují však i o čistotu své rasy a
hosty napořád nemají rádi. Dě
ti ze smíšeného manželství už
nejsou brány jako čistokrevní Ja
ponci. Taková rodina to pak má
snadnější spíš v zemi toho dru
hého. Pro vzrostlejšího cizince
jsou dvě možnosti: chodit přikr
čen nebo po kolenou a stát se
tak středem pozornosti nebo cho
dit vzpřímeně a stát se tak stře
dem pozornosti. Se 190 cm výšky
jste pro Japonce lidskou zrůdou.

Jazz v Japonsku jsem příliš
nepoznal, ale alespoň to málo vím:
špičkový jazz po japonsku snese
nejvyšší nfěřítka /Toshiko Akiyoshi, Terumasa Hino/.
Pravidelně tam hostují americké
soubory a sólisté a tyto návště
vy bývají zachycovány japonský
mi gramofonovými značkami, at
již z koncertů nebo studiově
/aniž se tyto nahrávky dostanou
do Schwann Catalogu; mnohé však
je možno objednat u evropských
zásilkových firem, např. Elektro

Egger v Mnichově/. Většina titu
lů v dosti rozsáhlých jazzových
odděleních v prodejnách gramo
desek /rozhodně rozsáhlejších
než třeba v současné době v NSR/
musí udělat radost dlouholetým
a důkladným sběratelům: Japonci
vydávají spoustu jazzu 50.a 60.
let, který je v USA dlouhou do
bu beznadějně "out of print" a
v aukcích se silně přeplácí.
Jsou to podstatné části katalo
gů značek jako Verve, Blue Notě,
Contemporary, Paclfic Jazz, Riverside a dalších. Tituly vy
cházejí v přesnýcn replikách pů
vodních obalů, pouze na hřbetu
mají japonské číslování a uvnitř
obalu je vložen list s informa
cemi v japonštině. Levná série
stojí 1500 jenů, běžné ceny jsou
¿200 až 2800 jenů /podle součas
ného kursu je 100 jenů jako 1 DM
průměrný plat je asi 200 000 je
nů/ .
Další ceny? Oblíbené kazeto
vé nahrávače /přenrávače do kap
sy se stereofonními sluchátky
od 20 000 výš, například špičko
vý nový přístroj tohoto typu od
Sonyho je za 60 000. Domácí sí
tové přístroje se vším vybavením

/4 typy pásku, dolby/ od 40 000
výš, solidní gramofony /direct
drive/ o málo levnější. Barevný
televizor na všechny 4 systémy
pod 100 000. Špičkové zrcadlov
ky na kinofilm /Pentax LX, Nikon F3/ kolem 150 000. Za měsíč
ní gáži lze pořídit videozařízení včetně kamery. Nebo 3 skút
ry 50 ccm, které jedině zaručí
trochu rychlejší pohyb přeplně
nými ulicemi Tokya. Pivovarnic
tví má v Japonsku dlouholetou
tradici, zlatý mok se vyrábí i
z českých surovin, rozšířené
značky /např. Kirin nebo Sapporo či Suntory/ mají jednotnou
cenu: litr za 470 jenů. Láhev
japonské whisky /0,71/ stojí
800, originál ze Skotska asi
čtyřnásobek. Litr mléka 150-200,
oběd 500-600.
To je vše, co jsem dokázal
dnes napsat, děkuji za místo u
stroje, který zlobí a zdržuje
/ale je to aspoň dřív než na

objednávku z Brna, odkud by to
asi trvalo/. 19.5.1982, v niv-v.
štěvní den,
/J.B./
NIZOZEMSKÉ TANEČNÍ DIVADLO
V PRAZE
aneb NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA

My zastánci alternativní kul
tury do Národního divadla obvyk
le nechodíme. Ti z nás, kteří
porušili své zásady a byli ve
dnech 18. a 19.května v hlediš
ti Smetanova divadla /což je
jedna ze scén ND/ rozhodně ne

litovali. Hostovalo zde Nizo
zemské taneční divadlo /Neder1ans Dans Theater/.
Dnes patří NDT k nejvýznam
nějším baletním divadlům na svě
tě. Jeho loňské hostování ve
Spojených státech se stalo kul
turní událostí roku. Jen u nás
se o něm jaksi nevědělo. Umělec
kým ředitelem a hlavním choreo
grafem NDT je pražský rodák Ji
ří Kylián. Je mu teprve pětatři
cet let a je považován za jednu
z největších osobností současné
světové choreografie.
Narozdíl od jiných českých
tvůrců, kteří působí v zahrani
čí /jako například Miloš Forman,
který svůj styl zcela poameričtil/, Kylián se programově hlá
sí k české kultuře. V dramatur
gii NDT prosazuje českou hudbu,
především Janáčka a Martinů.
/Při Polní mši Bohuslava Marti
nů zpívají jednu chvíli česky
dokonce i tanečníci./ Kylián ne
ní avantgardista. Styl Kyliánových baletů, který lze snad ozna
čit jako moderní klasicismus,
je čistý a sdělný. Jejich obsah
je hluboce filosofický a navý
sost současný. Nejpůsobivější
jsou tam, kde se téma dotýká
vztahu jednotlivce a kolektivu,
konfliktu individua a společnos
ti. Zde cítíme, že Kylián vychá
zí z naší středoevropské zkuše
nosti. Kyliánovo pojetí kolek
tivního baletu není jen věcí cho
reografie, ale i celkového pří
stupu k tanečnímu souboru. V NDT
nejsou žádné hvězdy, žádnému
tanečníkovi nebo tanečnici není

dávána přednost před druhými.
Je to kolektiv osobností, kde
každý má právo se uplatnit.
Souhra není budována na disci
plíně, ale na souznění.
Během dvou večerů chtěl zřej
mě Jiří Kylián předvést doma
nejlepší výsledky své práce.
Viděli jsme sedm vynikajících
baletů jimž vévodily Janáčkova
Sinfonietta a Polní mše Bohu
slava Martinů.
/O.H./
EXPORTNÍ PRAŽSKÝ VÝBĚR

Bobře známá pražská kapela
Pražský výběr absolvovala letos
v květnu první maSarské turné.
Je to po dlouhé době opět jedno
naše hudební těleso, o které
projevila zájem "země tvrdého
rocku".
Zájezd to nebyl lehký. Maďar
ské publikum se ze začátku sta
vělo dost skepticky k importu z
Čech, protože v rockové oblasti
převládal názor, že Češi pokul
hávají za současnou vysokou tech
nickou úrovní a pověstnou dra
vostí domácích kapel. 0 to vět
ší bylo překvapení, když po prv
ních skladbách "Výběru" všichni
poznali, že mají čest se skuteč
nými mistry hudebního a jevišt
ního projevu. Pavlíček, Kocáb,
Hrubeš, čok a Tomek vzali věc
skutečně vážně a to, co na pěti
koncertech předvedli, vzalo dech
i těm největším pesimistům.
Hostitelské kapely Piramis
a P.Box nešetřili chválou ani po
mocí. Všichni se shodli v jednom,
že totiž Pražský výběr je skupi
na mimořádné úrovně, a že těleso
těchto kvalit bude i nadále uži
tečné zvát a starat se o jeho
co nejširší propagaci.
Nejdůležitějším byl pátý, tj.
poslední koncert v Budapešti,
kde Pražský výběr vidělo a sly
šelo po "echu" z hudebních kru
hů, několik představitelů oficiel
ní maSarské hudební scény, od pra
covníků gramofonové společnosti
přes tisk až -po rádio a televizi.
"Výběr" si tedy vydobyl opě
tovné pozvání na podzim a příslib
převzetí jejich připravovaného
a i u nás už toužebně očekávané
ho alba.
/OB/

ELEKTRONICKÝ BIEDERMEIER
Po více než deseti rocích,
během nichž se z kosmického
rocku vyždímalo všechno co Jen

trochu šlo, se na konci sedmde
sátých let začala formovat lndu-

striální elektronika. A Jak už
to ani Jinak není možné, svoji
kaši si tu přihřáli i hokynáři

a krasoduchové. Netrvalo dlouho
a zvuk některých kapel se opět
zuniformoval. Jak by ne, když z
tehdejší produkce nemohli vypa-

má blíž ke šlapání zelí než k

tvorbě. Smutné Je, že na stejné
pozice se dostaly i původně ob

jevené skupiny Jako například

Stranglers či Deutsch-Amerikani 
sche Freundschaft, ale které
dnes vyrábějí podobné zmetky.
Naštěstí se to u nás stát ne
může, protože vybavení i podmín
ky k výrobě elektronického
opruzení Jsou pro naše novovlnové nadšence nedostupné a tak mo
hou dohánění světových trendů
přenechat populárním umělcům.
/Turnovský/

běrkovat nic atraktivnějšího než
elektrické bicí, monotónní šus

tění syntezérem, halený zpěv a
zvláštní disco-punkový image.

Unisono epigonů začalo být tak
hlasité, že si ho všiml i Jaro
mír Tůma /Melodie 81, str. 275/.

Aby měli naši handlíři a passéisté o čem žvanit, převzal
pro tenhle styl, /a o styl, v
tom nejhorším slova smyslu, op
ravdu Jde/, termín "noví roman
tici". Jenže hudba Ultravoxu,

Spandau Ballet, Visage, Clas
sique Nouveau nebo La Düsseldorf
Je všelijaká, Jen ne romantická.

Romantismus Je totiž znepoko

jující stav ducha, navýsost uto
pická a tedy permanentní vzpoura
proti zkamenělým systémům, osvo
bozující kruciáda, která trvá od
počátku lidského vědomí. V tomto
smyslu Jsou romantičtí Art Bears
nebo This Heat, kteří neustále
překonávají hranice svých mož
ností.

Naproti tomu pseudoromantici
typu Classique Nouveau se doká
ží překonat Jen v tom, Jak vy
krást své předchůdce /Pop, Bowie,
Roxy.../ a tak po sté přežvýkat
skladby à la Soldier, Tokyo,

Run away, Outside Inside /tyto
názvy Jsou dnes ve velké oblibě/
i s těmi všemi chronickými
atributy neonů, betonu, komputerové lásky a cizinců. Stačí

se Jen pečlivě vyhnout Jakékoliv
ironii, zahrát si na odcizené,
popřípadě přestříknout trochu
"francouzského" sentimentu a
vše Je připraveno k dalšímu vy
kradení, které obstarají plagiá
toři epigonů. Celá ta šaškárna

EVROPSKÉ TURNÉ THIS HEAT

Naši staří známí This Heat,
o nichž jsme podrobně referova
li ve 26.čísle Jazzu, se vydali
na jednoměsíční turné po Evro
pě. Jeho součástí mělo být i vy
stoupení na 11. PJD. Ty se však
ze známých i neznámých důvodů
nekonaly a tak musíme vzít za
vděk zprávou našeho berlínské
ho dopisovatele.
"This Heat se vydali na ces
tu, přestože je opustil varha
ník Garreth Williams. Proto čtr
náct dní před začátkem turné do
plnili skupinu dva noví hudební
ci. This Heat dnes vystupují v
tomto složení: dva původní čle- nové - Charles Bullen /kytara,
zpěv/; Charles Hayward /bicí,
zpěv/; novou posilou jsou lan
Hill /klávesové nástroje, perkuse, akordeon a zpěv/jinak člen
vynikající skupiny Family Fodder, jejíž první LP deska Monkey Banana Kitchen patří k to
mu nejlepšímu, co v Anglii lo
ni vyšlo; a basista a zpěvák
Trevor /ten se před časem zú
častnil podivuhodnéno projektu,
při němž hrálo sedm baskytaris
tů a jedny bicí/. Tato krátká
spolupráce poněkud poznamenala
některé skladby, celé vystoupe
ní trvá jen něco přes hodinu a
navíc skupina cestuje pouze se
svým studiovým zvukařem, který
stejně jako This Heat nemá to
lik zkušeností s veřejnými vy
stoupeními. Koncerty se však vy
značují zvláštní jiskřivou at

mosférou plnou emocionálního ná
boje, která se v druhé polovině
koncertu vzpíná do nezapomenu
telného a inspirujícího zážitku
v nejsilnějších místech, jimiž
jsou skladby Twilight Furniture, Health and Efficiency a ze
jména New Kind of Water."
This Heat, kteří patří k ab
solutní špici nezávislé hudební
scény v Anglii se zúčastňují čet
ných protiválečných akcí. To
však naše příslušná kulturně administrativní mÍBta asi pří
liš nezajímá. Protože byli po
zváni již na 10. PJD, budou mít
na Prahu ty nejvýmluvnější vzpo
mínky, zatím co my jsme již po
druhé utřeli nos. Místo toho se
můžeme příslušně esteticky i du
ševně povznést na koncertu Amandy Learové. Možná, že se ale mý
lím a její vystoupení má být
pouze studijní ukázkou, jak ne
má socialistická kultura vypa
dat.
Turnovský
AMANDA A PANIMANDA

Člověk by neměl být předem
zaujatý. Na Amandu Lear jsem
však šel se záměrem, co nejvíc
jí v tomhle článku ztrhat. Nepobuřóvalo mě ani tak to, co
hraje, respektive zpívá, jako
spíš to, co na světové hudební
scéně v současné době představu
je. Vl.astně se ani nedá říct, že
by mě to pobuřovalo, to by si
čtenář snad nakonec myslel, že
mám něco proti její image nymfo
manky. Ne, ta by mi vadila nej
míň. Zkrátka jsem si nemohl v
hlavě srovnat, proč Pragokoncert
pozval právě ji. Je to pořád
stejná písnička. Tolik nám to
ho naše umělecká agentura dluží..
Do Sportovní haly se sjela
snad celá republika. Pro dopra
vu na Letné to znamenalo velkou
zátěž. Na křižovatkách zajišťo
vali strážníci hladký průjezd
až ke Stromovce a narvané tram
vaje svážely pestrý dav již od
odpoledních hodin. Trochu mi to
připomnělo atmosféru spartakiády. "V tej pražskej šalině je
ale prča, co děcka?"

Nevím, kolik lidí Hala pojme,
ale bylo vyprodáno do poslední
ho místečka. Člověk přímo cítil
to dychtivé napětí a očekávání.
"Myslíš, že se slíkne?"
"No, před měsícem zpívala v
Německu a přej se svlíkla úpl
ně."
"Co byste na ní viděli, dyť
je to předělanéj chlap."
"To sou kecy, prosimtě, dyť
už ve vosumnácti spala s Rolling
Stones, to by jí museli předělat
hodně brzy."
"Hele, já sem viděl ňáký Bra
vo a tam byly fotky, jak natáčí
ve studiu nahá a moc na chlapa
nevypadá."
"No jo, vona je fakt pěkná.
Jenom jestli.se svlíkne..."
"Asi né, to jí tady asi zaká
zali."

Přesně v půl osmé zhasíná
světlo. Do tmy se ozývají první
tóny jakéhosi chorálu v podání
předskokana večera, maSarské sku
piny Solaris. Další nepochopi
telná věc. V době, kdy Prahou
letí zpráva o nové černé listi
ně rockových kapel, vystupuje
před několika desítkami tisíc
lidí bigbeatová skupina. Je to
šice jen jakýsi odvar z ELP,
přesto však bigbeat. Ať se však
hoši snaží sebevíc, zůstává obe
censtvo k jejich odrůdě Tarkuse
naprosto chladným. Mě osobně po
bavilo snad jen ohlašování skla
deb á la London Tyméš. Proč ale
skupina právě z Maňarska. Jaké
jen může být spojení Pragokoncertu a maňarské kultury...?
Následující půlhodinová pře
stavba aparatury byla započítá
na v ceně vstupenky /od 120,Kčs níž/.
Miss Amanda Lear vplula na
pódium v bílém pánském obleku
s kapitánskou kšiltovkou a rů
žovými brýlemi, česky se nauči
la "Děkuji", "Dobrý den" a "Mi
luji Vás". Poslední obrat si ob
zvlášť oblíbila, padl za večer
několikrát. Image je zkrátka
image. Jinak uváděla koncert
anglicky a překvapil mě její ci
vilní přirozený projev.
"Musím si sundat brejle, abych

na vás lip viděla. Zajímá mě,
kdo tady sedí, hlavně muži. Tře
ba tamhle ten černej v první řa
dě, to je něco! Wow!"
Byl to syn Heleny Růžičkové,
připomínající svým impozantním
zjevem Buda Spencera či spíš
Gepy+Gepy.
"Vedle vás, to je vaše žena?
Ne? A kdopak je tu ještě? Něja
cí svalovci? Já miluju svalovce.
Viděli jste mé hochy?"
Její hochy jsme bohužel vidě
li. Tři nechutní seladoni v čer
ných trikotech se zločineckou
vizáží /schválně?!/, kteří afek
tovanými pohyby ilustrovali tex
tový obsah písniček. Dělá se.mi
špatně z Kotvalda + Hložka, na
tož z nich. Při "Streets of New
York" třeba ztělesňují násilí.
Tady je však použit docela in
teligentní gag. Když Amanda na
konec všechny tři gangstery zne
škodní, sama jednoho z nich okrade o nefalšovanou zelenou
českou stokorunu, kterou vítěz
ně ukazuje publiku.
Při "Walk on the Wild Side"
Lou Reeda v reggae úpravě jí
trojka pomáhá ze šatů. Má te3
na sobě jen jakýsi černý korzet.
Publikum skoro nedýchá. "Vidím,
že se vám tenhle kostým líbí
víc". Při "Fever" jí trojlístek
smyslně obírá. Napadá mi, že
kdyby se takováhle scéna obje
vila v nějakém filmu, byl by při
nejmenším od patnácti.
"Víte, já žiju dneska ve Fran
cii a tam existuje takový zvlášt
ní typ mužů, u vás by se jistě
taky našli. Nevím, jak jim tady
říkáte, ale v Paříži se jim ří
ká gigolo." A následuje písnička,
kterou si zpívali naši otcové a
dědové "Malý gigolo, smutný gigo
lo..."
Poté odchází Amanda za pódi
um. Převléknout se, svléknout
se ? Jaké však zklamání, když
přichází v dlouhých červených
šatech. Pravda, mají rozparek
až k pasu, ale ... Takhle si čes
ké publikum nezíská.
Snad bych se mohl zmínit i o
hudební stránce vystoupení. Ne
vím, nakolik jsou pravdivé re
klamní historky o tom, jak ma

nažer nutí Amandu vypít před vy
stoupením litry alkoholu a vy
kouřit desítky cigaret. Faktem
je, že má dost hluboký hlas, upomínající na Marlen Dietrich či
Zarah Leander. Moc toho nenazpívá, spíš recituje. Kapela za
ní je ovšem suverénní. Čtyři klu
ci, Italové, slušně šlapající
rytmika, kytara a polyfonní syntetizátor s nápaditými barevný
mi harmoniemi. Amanda si větši
nu skladeb i sama píše a tohle
zjištění ji v mých očích trochu
pozvedlo. Takové "Black Holes"
mají docela slušný nápad a ná
ladu. Škoda, že se tohohle re
ceptu nedrží víc. Repertoár je
totiž dost různorodý, od disco
"Hollywood Flash-Back" a«"Fo!low
Me" /vyjde u nás mimochodem v
červnu v singlové edici "Disko
téka"/ až po Elvise /"Are you
I.ooking For Trouble"/. "Škoda
lásky" je spíš poutovou atrakcí,
dovedu si živě představit, jak
v Holandsku stejně nadšeně uvá
dí "Tulpen aus Amsterdam", v
Itálii zas "Santa Luciu", atd.
Některé texty by u nás doza
jista neprošly příslušným povo
lovacím řízením, např. "Ho fatto
l'amore con me" /Milovala jsem
se se sebou"/, "I need a man
/to do it tonight/" /Chci chla
pa, kterej by mi to dneska ve
čer udělal/ apod. Tady to na
jednou nějak nikomu nevadí. Ale
řekněte, kolik lidí umí najed
nou anglicky, francouzský a
italsky...
Po francouzském šansonu
"Égal" se Amanda opět převléká,
tentokrát do tmavého. Pak násle
duje jakýsi disco-čardáš a dal
ší kostým. A pak z ničeho nic
- konec. Amanda ohlašuje kape
lu, loučí se. "Už se asi nesvlíkne, co?", vzdychne dav, spořá• daně se zvedá ze židlí a aniž
by vyžadoval jediný přídavek,
pomalu vyprazdňuje Halu. Jen
jakási dívčina, která měla v úmyšlu přivítat umělkyni tradič
ní kyticí šeříku už o přestávce,
se ještě nevzdala. Nakonec se
šlo i z toho, takže milá Aman
da nedostala vůbec nic. Pořada
telé na takovou maličkost jako

jsou květiny jaksi pozapomněli,
přestože MaSary obdarovali řád
ně. Možná, že za to mohl ten
překotný úprk obecenstva, kte
rému nechtěli uvěřit ani sami
muzikanti. Celí nesví vykukova
li ze zákulisí, zatímco místní
rozhlas již vybízel pana XY z
Kolína, aby se dostavil ke vcho
du číslo 20, paní tu a tu z Be
rouna, aby si vyzvedla kabelku
s doklady tam a tam atd.
Podnikavci si spočítali, že
vystoupení trvalo čistého času
asi hodinu, takže v první řadě
přišla bratru jedna minuta na
Kčs 2,-, tedy stejně jako mezi
městský hodinový rozhovor s Do
mažlicemi z budky.
"Cos tomu *ikal?"
"No jo, dyt sem ti povídal,
že se nesvlíkne."
"Za ty prachy to fakt nestá
lo."
"A ta hudba taky nebyla nic
moc."
"To sme se zas nechali napá
lit."
Nakonec mi bylo Miss Amandy
ear líto. Člověk by neměl být
I.
předem zaujatý.
/tk/

AMANDA 1YR0VÁ

Člověk by neměl být předem
zaujatý, končil Tomáš. A já byl
taky. Jak nikdy. Jehoje jí hlas
mne provází pražskými vinárna
mi a pajzly, postava mi připo
míná typy z přisprostlých show
a mám pocit, že jsem s Amandou
viděl i pár ostrých porno. No
a už předem jsme, my machři,
věděli, že její nahrávky ve stu

diu lepí jak vlaštovky hnízdo.
Takt po taktu.
Hm, takovéjhle kopanec jsem
dostal jen jednou. Jako průzkumák při džudu. Ostatní v sále
Domu odborů, kde se konala Bra
tislavská lyra, už ke komandos
jít sloužit nemusí. Chytli ho
pod pás při prvním gestu Aman
dy, že se dalších šedesát minut
nenarovnali. Jako ten blonňák
vedle. Taky začal křičet první.
Chce slyšet to tangooou. "Tomo-

rrow", odpověděla s přehledem
Amanda, ale to již sál elektrizuje, cítím, jak dusím v krku
"Why" a kolega, znalý západu jak
málokdo, jásá - To je křoví! A
bylo. Tyhle kluky, celé v čer
ném a se zdobenými obojky kolem
krku jsem potkával in natura v
teploušských uličkách Paříže.
Existují. Noc co noc. Tady de
monstrují supermužství, že by
mohli stát sochám úderníků z
padesátých let. Pózují Amandě,
jejím písničkám, chvílemi ja
koby z textů přímo vylízali.
Nehnou brvou, jeden árijed,
další černovlasý, třetí Turek,
ale v duchu se určitě s námi
všemi chechtají z radosti, jak
je to trhlý a perfektní záro
veň. Hnusný a vodvaz současně.
"Nevěřila jsem jim ani sval",
říkala u snídaně půvabná paní
Jiřina, "ale bavila jsem se."
S přibývajícím časem v sále ex
plodují ostrůvky nadšení. Spo
jují se, trhají, v jekotu zlomí
dolů a pak zase šplhají nahoru.
Záleží jak rychle komu ten kte
rý fór dochází, jak rychle zaho
dí kabát z přiblblých řečí, kte
rými jsem začal i já. Potlesk
před každou písničkou, uprostřed
i po ní. Holt upřímnější krev
Bratislavy před mou Prahou.
Amanda má v showbussinesu
zhůry dáno. Přirozená, komunikabilní a strhující. Oproti des
kám má hlas pevnější a dokonale
srozumitelný. Je možné, že v mni
chovském klubu to rozbalí jinak.
Vlastně určitě. Zákazník by mohl
zamířit o dveře dál, kde nabízí
- ale to už je téma pro jiný ča
sopis, který-by mohlo začít vy
dávat třeba Drobné zboží. Pís
ničky Amandy se točí kolem nej
staršího řemesla na světě. Jsou
někde mezi Šrámkem a Markýzem
De Sade. Měli jste vidět oči těch
dvou holek pode mnou v řadě.
Amanda byla elegantní, svá. V
noci se před hotelem objímala
s kytaristou z kapely. Byla bez
prostřední. Klidně mohli vyjet
výtahem na pokoj - jako ostatní..
Amando! Víš vůbec, že jsi' v
zemi, kde celá hospoda čeká až

kapela spustí Chodouňskou, aby
mohla dojednoho zpívat šroubováka? Co víš~o kšeftaření s por
no - produkty, růstu venerických
chorob, o ... co víš o zemi,
kde ještě nenastal čas pro tvo
je programy, kterým jednou mož
ná budeme říkat porno-art. Amando, zítra. Přijeň zítra. Až po
řadatelé přestanou sázet na kasamač, dají-li na plakát kus
stehna, až se vybabráme z chodouňského bahna a začneme se dí
vat na prvotní sílu s nadsázkou
a úctou zároveň - tak, jako ty.
/ 8/
1.VALNÁ HROMADA

rockerů za námi, Brno, 22.5.1982
za účasti sedmi skupin.
Uzené koleno band: Klasicky
pojatý rock and roli a blues.
E3ektris: Přejaté věci od
Deep Purple, White Snacke apod.
Dobré, ale nic nového.
lambertův psychometr: Pokus
o novou vlnu stříknutou under

groundem. Ne příliš nápadité,
šok za každou cenu.
Nukleus: Nejvypracovanější
kapela, vlastní cesta, rock jazz-free-art rock. Výborné tex
ty Jiřího Klofandy. Ještě usly
šíme o posazu: Petr Werner /bg/,
/voc/, Pavel Fajt /ds/, Josef
Ostravský /g, voc/, Jan Saňka
/sax, fl, voc/, Jan Matoušek
/fl, voc/, Petr Hromádka /p,
pere., voc/, Zina Wernerová
/zvuk, efekty/.
Kompost : Dvě z repertoáru
Police, dvě vlastní reggae. Pu
blikum nezabralo.
Odvážní bobříci: Dobrý punk,
nadšené publikum, zvládnuté ná
stroje, vlastní hudební a texto
vé myšlení + legrácky navrch.
Hrají: Julek Veverka /sax, fl,
cl/, Tomáš Hejzlar /ds/, Ivo Ho
rák /g,voc/, Pavel Barša /b,voc/,
Marcel Romenovský /pere, voc/.
Ještě .jsme se nedohodli: žán
rově nezařadítelné, nevšední po
jetí - oba kytaristé hrají vlast
ní sólové linky, které se navzá
jem prolínají, znásobeno úderný
mi texty. První vystoupení před
publikem. Stanislav; Filip /g/,

Jiří Macur /g/, Petr Liška /voc,
električno/, Karel David /b/,
Petr Hromádka /ds/, všichni
/hluk/
Týden nato další setkání:
Nukleus + Rudy Kovanda /voc/
- vynikající.
Dogma Art; vlastní skladby,
interpretace na úrovni, podle
některých pozor na stagnaci.
Třetí vlna bavlna: Nezdařilé
napodobení snad Extempore. Ješ
tě nezvládnuté nástroje, určitě
příště lepší. Následovalo Uzené
koleno band a Odvážní bobříci s
Ódou na radost zahranou na roz
laděné cello a basu. Končilo se
jam sessionem.
Obě akce beznadějně vyproda
né. Příště snad pražáci.
/Z/

NO, TAK SPUSŤTE !
V době, v níž díky neprozíravým postojům úředníků pokle
sly možnosti amatérů na bod ab
solutního mrazu, v době, ve kte
ré se nezodpovědně hazarduje s
nadšením několiky zkušených or
ganizátorů, kteří se věnovali
konfrontacím této neodlučitelné součásti našeho kulturního
dění, součásti, kterou nelze ne
uváženě ignorovat, tak v této
době prokázalo amatérské podhou
bí svoji životaschopnost přímo
ukázkově. Vzniklo totiž tolik
nových kapel, jako kdyby ddsud
existovala u Zábranských Amatér
ská scéna a Přehlídky alterna
tivní hudby byly každý měsíc.
Takže můžeme začít:
KEČUP - věkové rozmezí 21 - 25
let,kromě hostujícího Ali Horáč
ka. Sami se hrdě označují jako
ortodoxní punk. A opravdu, ješ
tě po pěti letech tú máme doko
nalou napodobeninu, včetně"agresivního" divadýlka na pódiu,
které má pravděpodobně zastřít
trému. Proč ne. Někdo tenhle elektrický rambajz hrát musí, to
se nedá nic dělat. A tihle ho
pseudopunkově hrají tak, že všech
ny bývalé české pseudopunkové
kapely byly proti nim vánoční
besídkou. Vlastní hudba, vlast
ní texty /Ropucha, Zloděj, Bo

lesti, War Head/. Standardní ob
sazení : Jan Limburský /zpěv,
Petr Hlinomaz/basa, Aida Nýrský/

kytara a Ali Horáček/ bicí ja
ko host. S tímhle materiálem se
u nás dlouho nevydrží a tak by
se měli během roku pomalu roz
hlížet, kterým směrem se vydat.
Třeba zatím začne nějaká nová
móda.

LETADLO - přiznávám, že jsem
původně čekal nějaký zředěný od
var Garáže, ale byl jsem mile
překvapen, žádné velké experi
menty, spíš mainstream nové vl
ny, zato velmi dobrá šlapající
rytmika, což u nás bývá častá
slabina nejen u amatérů. Nelze
opomenout ani holčičí duo, kte
ré většinou zpívá unisono, ale
které koření jemně ironické tex
ty trochou roztomilé pikanterie.
Autorem skoro celého repertoá
ru je Pepa Vondrášek, který ta
ké zpívá a hraje na kytaru, dal
šími členy kapely jsou Ivo He
ger/kytara, varhany, Jiří Křivka/kytara, zpěv, varhany, Petr
Václavek/basa, Jiří Šimeček/bicí a Jana Stehnová a Kateřina
Klimentová/zpěv. Texty, které
stojí za povšimnutí bohužel ne
mám k dispozici, takže alespoň
některé názvy: Smějeme se ve
městě, Nádhera, Tonda roknrol
star, Gimi gimi, Už toho bylo
dost, Vostrý, Kurt Vonnegut,
Bick'n'roll.
Ještě poznámka: s tolika lidmi
by se daly dělat složitější aranže.

PRECEDENS - za přitroublým náz
vem se skrývá jedno z největších
překvapení poslední doby, skupi-na , která se ke svému vstupu na
scénu připravovala několik let,
vesměs výrazné a vyzrálé osobnos
ti: Jan Hedl zvaný Sahara/kyta
ra, zpěv, měkká zvířátka, autor
textů, balancujících mezi černou
kronikou a subjektivní anamnézou.
Současná civilizace nepůsobí na
každého optimisticky, ale tady
je její vliv zahalen do černého
humoru. Ostatně Sahara toho má
za sebou už tolik, že jeho pro
jev nepůsobí v žádném případě

křečovitě a chtěně. Martin Ně
mec /jinak výtvarník, člen Civi
lizačních impulsivistů/ varhany,
zpěv, jeho hra byla dalším pří
jemným překvapením, Petr Kohout
/Lassenic?/ basa a zpěv a koneč
ně bývalý člen Extempore Ali Ho
ráček na bicí. Pravý a nefalšo
vaný nářez, jaký na amatérské
scéně delší dobu nepamatujeme:
Hlídačova smrt, Pes zločinec,
Valčík, Budíky, Pusté domy a zej
ména Měkká zvířátka. Jen jedno
doporučuji, přestože je název
skupiny asi součástí hry, při
mlouvám se za jeho změnu. Zvláší
proto, že vím, jaké měla skupina
názvy v zásobě.

Doufám, že příště budeme po
kračovat a odcházím pátrat po
dívčí skupině, která se jmenuje
... Plyn.
/Turnovský/

Českému

indovi nevER i

vysokým jógickým zasvěcencem.
Blábolí o transcendentních zážit
cích, blbne v sanskrtských poj

mech, aniž by se kdy sanskrtu u-

čil a následování dharmy, dodr
žování jama a nijama svým cho

váním a myšlením často dokonale
popírá. Zpravidla mívá velkou
sbírku desek, s nimiž šmelí, a

které za úplatu nahrává. Jeho

učitelé na tom také zrovna nejsou růžově. Příklady: 1 / Vý<->
znamná popularizátorka jógy byla
před časem na svých přednáškách
v KD Novodvorská stižena tako

vou žvatlavostí, že lze pochy

bovat o tom, zda je vůbec autor
kou textů, které předtím zveřej
nila. 2/ Instruktoři zjistili
při návštěvě svého indického gurua, že po desetiletí učili chyb
ně břišnímu dýchání. 3/ Jeden
pražský oddíl jógy se producí
ruje v Disku jako v poutovém
panoptiku a pod záminkou popula

Tak jsme opět vyslechli něco
pseudoorientálních melodií, praž

rizace šíří kolem sebe reklamu,
jako by šlo ne o jógu, ale o

ští Asijaté a málem dosáhli nir

nějaké nové projímadlo. Atď.

vány, Jenže to všechno silně při
pomíná české makrobiotické re

se domů do Evropy. Pokud na sobě

Takže milí orientálci, vralte

ceptáře. Když se pak zájemce
hrabe v původních pramenech,
zjistí, že starodávné čínské ma

chcete pracovat, máme vlastní
dávné integrační systémy. Namít

krobiotické traktáty zakazovaly
požívání obilnin. Na rozdíl od

kam to ta evropská civilizace
dotáhlal Jenomže Asie je na tom
ještě hůř. Pokud jde o mne, at

těch českých.
Je jistě atraktivní a exotic
ké hrát si někde v Česku na tao,

nete jistě: podívejte se kolem,

jsem klidně považován za evrop
ského šovinistu, ale na příštích

zen, či jógu, ale je nutné si u-

jazzových dnech si s chutí po

vědomit, že žádnou kulturu nelze
přenést do cizího prostředí. Lze

slechnu původní asijské muzikan
ty a né jejich pražské nahrážky.

ji pro srovnání studovat, ale ne
napodobovat. Hinduistou může být
ten, kdo se narodil z indických
rodičů. To platí jak pro Surinam,
tak pro Cechy. Vůbec, tihle po

hrobci weinfurtrovských slátanin
jsou zosobněním Blázna - jednoho
z tarotových arkán: probouzejí
v sobě nevědomé síly, které
/protože jim uniká smysl přede
psaných praktik/, neovládnou a

výsledkem budou ukázkové psychó
zy. Však to také psychotici nebo
neurotici většihou už jsou. Ta
kový český brahmán hraje na ši
tá r nebo na tabla. Když není pří
mo tantrickým, pak bývá alespoň

/Turnovský/

JAZZ V BRNĚ 1982

Nejtradičnější pořadatel pravidelnýcn jazzových pořadů v Br
ně, OKVS Brno III /Husovice.Mu
silova 2/, pokračuje ve 14 den
ním cyklu večery Jazzfora ve stu
diu Horizont v sídlišti Děsná.
Např. 12.5. hrál Jazz Archiv
ing.Jana Koukala a sezónu 81/82
zakončí 9-6. Ornis s Mirkou Kři
vánkovou; Vrcholnými akcemi OK
VS III byly v končící sezóně:
1/ 3.Jazzfórum /17.-19.2.1982/,
t.j. celobrněnská přehlídka

plus hosté, Svoboda-Gera duo,
Rudolf Dašek sólo a Jana Koub
ková + Grglo.
2/ Blues band Petra lipy a Lu
boše Andršta /duben 82/.
3/ Setkání zpěváků /na kterém
bohužel chyběla Mirka/ Koubková, Lipa /plus rozší
řený Ornis, prosinec 81/
S novou aktivitou přišel Vy
sokoškolský klub na Gorkého uli
ci. Každý poslední pátek v měsí
ci pořádá tzv. Návštěvní den
skupiny Ornis. Zahájení 26.3.82
se zúčastnilo trio Ornis /Adam
-Beránek-Svoboda/ a hosté: Mi
lan Kašuba /g/, Pavel Chmelař
/ss/, Miroslav Hanák /elp/ a
Václav Dadák /dr/.
30.4.82 zahrál Jazz Archiv /dří
ve New Ornis Pixieland Jazz
Band/. Na 28.5.82 se chystá re
miniscence čs. účasti na Jazz
Ost West Nttrnberg 1980 - Viklický-Uhlíř-Zelenák-Beránek, právě
v době, kdy vrcholí v Norinberku přípravy dalšího ročníku to
hoto oblíbeného festivalového
bienále.
25.6.82 sezóna končí, patrně
opět v základním triu a s Mirkou,
která je pro Brno velkou vzác
ností. Jednání probíhá i s dal
ší jazzovou dámou jako případ
ným hostem, ostravskou flétnistkou Jarkou Šimonovou.

S návratem Stanislavy Káňové
z mateřské dovolené obnovuje
svůj zájem o pořádání jazzových
koncertů /byl jen velmi občas
ných/ též brněnský Park kultury
a oddechu. 18. a 19.6.82 má vy
stoupit OPSO Pavla Klikara.
S pokusem vrátit jazz do nej
typičtějšího prostředí přichází
nyní též Interhotel Brno v oso
bě ing.Jana Skalického, ředitele
hotelu Slovan na Lidické ulici.
Pamětníci vědí, že ve 40.1étech
se právě zde formoval orchestr
Gustava Broma /tehdy hotel Passa-

ge/.
V restauračním provozu má 12.6.
proběhnout koncert Decziho sku
piny Cellula Intemational /Costanzo + Weckel/ a od září má v
kavárně hotelu znít jazz nejmé
ně jednou měsíčně.

Malé divadlo hudby končí se
zónu 81/82 pořady Gary Burton
Quartet /Easy As Pie,31.5./ a
Addenda 81/82 + jazzový kvíz
/13.6./. V plánu je pokračování
abonentního cyklu Jazzové profi
ly, který byl již v posledních
měsících dělen mezi J.Beránka
a jednoho z největších vytrvalců
brněnského jazzového života Mi
loše Sedla. Vinou značné časové
zaneprázdněnosti prvého bude i
další praxe podobná - společná
příprava programů, které pak pro
vede jeden či druhý.
Hudební redakce Čs.rozhlasu
v Brně /v osobě redaktora Maxmi
liána Wittmana/ připravovala v
lednu až v březnu pravidelný pon
dělní pořad Kaleidoskop součas
ného jazzu, v němž nyní pokraču
je pražská redakce /dr.Smékal/.
Odvysílala a odvysílá záběry z
přehlídky Jazzfórum i z jazzové
ho festivalu Kroměříž /15.-17.4/.
Se strojem Optima zápolil
19.5.1982 J.Beránek.
Totální Umění

/Ben Vautier, 1965/

Totální Umění je uvědomit si,
že všechno, co se děje, dě
lo nebo bude dít v Sase a
prostoru, je totální umění
Totální Umíní Je využít až po
hranice nemožnosti všechny
představitelná i nepředsta
vitelné návrhy vzhledem ke
všemu, co je dané
Totální Umění je moci změnit
všechny údaje všech výtvorů
historie umění: Botticelli
1962, Picasso 1800, Mondrian
1600; atd.
Totální Umění je hledání stroje
na cestování v čase, abychom
se dozvěděli, co bude Umění,
dříve než to vznikne, abychom
to tedy mohli vytvořit, tak
že to pak už nebude nové
Totální Umění Je můj projekt
domu, který by obsahoval,
protože nikdy nevyhodím nic
přilepeného nebo položeného,
všude a bez úmyslu esteticky
uspořádat nebo s úmyslem

esteticky uspořádat všechno
to, co budu moci vlastnit,
cigaretové nedopalky, staré

krabičky,
Totální Umění
Totální Umění
Totální Umění
Totální Umění
čeho/

obrázky atd.
je umění ostatních
je zanechat umění
je zabít se
je Vše /včetně ni

Totální Umění je v komunikaci s
tím Vším

Totální Umění Je napodobovat
Totální Umění je v materielní
destrukci Umění

Totální Umění je ignorovat, za
pomenout, vyhýbat se umění
Totálaí Umění Je v důležitosti
Všeho, židle, cigaretového
kouře, Jocondy, kamene, kte
rý padá do vody, mouchy na
mé ruce, vašeho dechu
Totální Umění je dělat nové
Totální Umění Je nedělat nové
Schválně
Totální Umění Je nedělat nové
neschválně
Totální Umění je nárok umělce
Totální Umění je v baletu, chů
ze, tanec, nehybnost
Totální Umění je v hudbě - po

slouchání všeho
Totální Umění je v sochařství,
všechno, co je možné vidět
zdvihnout, nosit, sbírat
Totální Umění Je v poezii, ří
kat cokoli nebo opakovat
stokrát tutéž větu
Totální Umění je v malířství podepisovat obrazy ostatních,
obracet plátna, už nemalovat,
malovat
Totální Umění je v divadle - pít
sklenici vody na scéně, hrát
Cida, zavřít divadlo, dívat
se na publikum
Totální Umění je provést Jakéko
li gesto Jednoduché nebo slo
žité, viditelné nebo nepo
střehnutelné, říci "Toto je
umění", podepsat to nebo to
nepodepsat
Totální Umění je realizace všech
sloves /milovat, spát, zpívat,

řvát, tvořit, plivat, polo
žit, krást, zabít atd./

Jakožto umělecké dílo
Totální Umění Je vaše definice
umění a Její opak také

Totální Umění je najít něco ji
ného než to, co pokládám za

Totální Umění Já

/pH/
LETÁK

Všechno je hudba - pryč s hudbou
/Ben Vautier, 1966/
Od dadaistické revoluce, nedeterminované hudby Johna Cage a
Benovy Totální hudby cokoli může

být Hudbou a každý ji může dělat.
Už není potřebné ani užitečné po
řádat koncerty avantgardní hudby.
Umění, divadlo a hudba obzvlášť
musí být verbálním vyučováním
všechno poslouchat, všechno vi
dět, a zvláště hledat mezi vším
možným všecky představy zkušeno
stí a všecky nové a představitel
né zvuky. To proto, že co je nové,
obohacuje člověka.
Avantgardní koncerty, takové,

jak Jsou chápány dnes, reprezen
tují ve skutečnosti pouze ostrou
formu kultu osobnosti. Rozlišují
obyčejného člověka od umělce a vy
tvářejí názor, že umělec náleží
k nepřístupné elitě a pouze on
jediný může dělat umění. To je
lež. Je třeba naopak učit, že
každý může dělat umění a nachá
zet nové cesty umění. Je třeba
učit, že neexistuje krásná, nebo

ošklivá hudba, ale pouze nová ne
bo stará hudba, a že všechny dru
hy hudby, rock'n'roli, Jé-Jé, vo
jenská hudba, kraválismus atd.,
mají stejnou cenu.

/pH/
Návrhy, jak změnit ego
/Ben Vautier, 1969/

1. Změnit Jméno
2. Rozhodnout se, co Je špatné
a dělat to
3. Nikdy nedatovat dílo přesně
4. Být nepovšimnut
5. Říkat pravdu

. Kopírovat a napodobovat
7. Spáchat sebevraždu
8. Udělat všechno, co Je v našich
silách, abychom učinili jiné
ho umělce šťastným
9. Ztratit úplně paměť
Stydím se Ben.

/pH/

VÝSTAVY
Další v řadě atraktivních
výstav na chodbě Ústavu makro
molekulami chemie ČSAV v Praze-Petřinách proběhla koncem
března ve znamení tvorby mla
dých autorů. Jejím cílem bylo
představit skicy, studie, pro
jekty a modely nejrůznějších ar
chitektonických realizací a ten
to soubor,, doplnit výtvarnými
originály /kresbami, grafikou,
sochami, objekty, fotografiemi/,
která vznikly pod vlivem či v

přímé vazbě na architekturu.
Dialog architektonického návrhu
ve vztahu k výtvarnému dílu byl
tedy hlavním mottem celé akce.
Příležitostně publikované ar
chitektonické studie a návrhy
většinou nepostihují stádium
zrodu architektonického díla,
stádium hledání a krystalizace
myšlenky v definitivní tvar, ač
koliv právě v této poloze má ar
chitektura velmi mnoho společné
ho s malbou a ^plastikou. Teprve
v dalších fázích, směrem ke ko
nečné realizaci projektu se pr
votní výtvarná myšlenka mění v
ryze technické dílo. Celá řada
praktických omezení především
ekonomického charakteru vede po
tom k různým kompromisům, modi
fikacím, změně či dokonce k opuštění původního architekto
nického díla. Organizátoři se
proto snažili zaměřit výstavu
právě na díla ve stádiu ideje,
nápadu či myšlenky.
Na druhé straně snaha o ma
ximální svobodu projevu, kalku
lující s autocenzurou vystavují
cích /přizvaných víceméně náhod
ně bez předem daného výběrového
klíče/ vedla nakonec k tomu, že
byly ve značné míře zveřejněny
definitivní projekty či dokonce
realizace. Výstava obsáhla ce
lou škálu přístupů od sarkastic
kého humoru k smrtelně vážným
projektům, od návrhů koncipo
vaných v rovině výtvarné básně
k pusté komerci. Tím bylo její
zaměření zčásti setřeno a znejasněno a z hlediska šíře zábě
ru, množství zúčastněných /69
vystavujících/ i prostorově ome

zených instalačních možností vy
zněla pro nezasvěcené spíše ja
ko zmatený bazar mnohdy diame
trálně odlišných tvůrčích pří
stupů.
Leč i v tom je nutno spatřo
vat významný vklad této akce.
Její charakter byl čistě pracov
ní, bez programového omezení a
bez úzce vymezené platformy. Od
tud pramenila i spontánnost a
bezprostřednost vycházející v
podstatě z nejširšího společné
ho principu, principu tvořivé
činnosti. Podobný charakter mě
la i neformální a nebývalé hoj
ně navštívená vernisáž, jejíž
součástí byla hudební produkce
Michala Kocába a přehlídka krát
kých filmových dokumentů z ně
kterých nedávno realizovaných
výtvarných setkání.
V praxi se tak opět potvrdila
potřeba, přínos a možnosti ob
dobně koncipovaných přehlídek.
Výstava předběžně zmapovala oblast mladé architektonické tvor
by, dovolila nahlédnout do ate
liérů mladých tvůrců a umožnila
jim ověřit si výsledky své prá
ce na veřejném fóru. Přispěla k
vzájemné informovanosti a její
zásluhou se podařilo učinit prů
lom do izolace mladých výtvarní
ků a architektů, školených sice
pod střechou jedné školy, ale
bez užších vzájemných kontaktů
a impulsů a připravit půdu k na
vázání tvůrčího dialogu. Tím zá
roveň umožnila alespoň v zárod

ku tolik potřebnou a žádoucí
konfrontaci založenou na vzá
jemném poznání tvorby generač
ních vrstevníků, architektů, ma
lířů, sochařů, grafiků a užitých
umělců.
Nikoliv náhodou bylo možno
u řady vystavených prací zazna
menat intenzivní zájem přede
vším o širší vazby a souvislos
ti ve vztahu k ochraně a tvor
bě životního prostředí. Právě
v této, dnes tak aktuální oblas
ti jsou skryty dalekosáhlé mož
nosti spolupráce architektů a
výtvarníků. V tomto směru výsta
va pouze mnohé naznačila či na
pověděla a je třeba jí proto

chápat nikoliv jako buřičské
gesto, ale jako upřímný pokus
o další plodnou a konstruktiv
ní mezioborovou spolupráci.
Realizace této myšlenky ovšem
vyžaduje ještě mnoho iniciativy
a úsilí především ze strany sa
motných tvůrců. Výstava v ÚMCH
ČSAV k ní svým způsobem otevře
la cestu.
/jtk/
Nejsou lidi ...
anebo opět na kus řeči s Jiřím
Stivínem

Karlovy Vary
o slunovratu 82
ES: Budou pražské Jazzové dny,
víte o tom?
JS: Budou, už se těším.
/Kolem překráčela paní Sti-

vínová, která úspěšně ab

solvovala svou první výstavu
Jazzových fotografií/
ES: Viděl Jste její fotky?
JS: Samozřejmě, viděl Jsem Je i
doma.

POZNÁMKY K JAZZPETITU Č.7
1IUDBA TEREZÍNSKÉHO GHETTA
Do textu Hudba terezínského
ghetta se omylem dostalo něko
lik chyb či nepřesností. Nejed
ná se mi ani tak o běžné pře
klepy, které jsou obvyklé v pu
blikacích tohoto druhu a které
si může každý čtenář najít sám;
jedná se mi spíše o chyby ve
jménech osob nebo názvech umě
leckých děl či publikací. Na ty
jsem se soustředil při sestave
ní errat.
/pH/
/1.číslo - stránka, 2.číslo řádek, 1.slovo špatně, 2.slovo
správně/
6/51
Schorsch/Schorsche
14/7
Vespruch/Sflerspruch
15/1 zdola Hernvolk/Herrenvolk
16/10 zdola Wintholz/Windholz
17/29
Lidntová/Lindtová
18/2 zdola de HBlle/der HBlle
20/20
Bastienne/Bastien
20/5 zdola GBldring /Goldring
21/4 zdola Hunderschaft/Hundertschaft

am

: Pomáhal jste Je vybírat?

: Ne.
: Jak se vám líbily?
: No, dělá co může. Pěkný Je
to.

ES: Jste na nich taky. Asi svou
Ženu inspirujete. Je taky
ona a vaše rodina pro vás
inspirací?
JS: Především rodina inspiruje.

Při nejmenším právě z ní
člověk odchází každý den
do práce. Tak či onak nala

děn.
ES: Dlouho nebyly Jazzové dny a

dělá s tím Jazzovým kolegiem

ES: A čím, myslíte, že to Je?
JS: Malou informovaností a malou
rozšířeností. Když chci od
někoho, aby hrál muziku co

mně se líbí, tak to nejde,
protože Ji nezná. On Ji ani
nemá odkud znát. Nejsou
bulletinu se tu nic progre
sivního neděje.

ES: Jak to, že nemáte kapelu.
JS: Protože dva lidi to není
kapela.

—

- -X-----------

25/11
25/15
32/33

32/34

33/17

33/18
33/19
37/24
37/25
38/18
40/4
40/16
40/4 izdola
41/25
4-1/26
42/2
42/6
78
85

91

Schönbergra/Schönberga
Schule/Schula
Bachuri kantita/Bachuri Leantisa
Praeludium Edelsstein/Praeludium
EDElstein
Hochaämonaim/Hachaämonaim
Jüdisches/ jtldisches
viz 14/7
Göldring/Goldring

Gottschmidt Franz
Kien Petr
Sössland Rudla
Ungar Otto
Wintholz/Windholz
Amadeusä/Amadeus
Mussorgski/Mussorgski j
Sigmung/Sigmund
Quiseppe/Giuseppe
Geroingrovä/GeringerovÄ
Romnald Sflrsmann/
Romuald Sflssmann
Rapfael/Rafael

Elly Fitzgeraldové a Sarah

stavy, hledá lidi, kteří Jsou
posedlí určitým druhem muzi
ky.

desky, není nic, kromě Jazz-

zu Jeme.
ES: Jezdil Jste někde po světě?
JS: Byl Jsem Jenom loni ve
Švýcarsku a tím to zhaslo.
Nemám kapelu a bez kapely...

některé dobré bělošky, od

JS: Je to tak. Záleží na tom, Ja
ké má člověk požadavky, před

tost ani popovídat. Co Jste

muziky. Tak bí hrajeme., Jaz

JS: Znám zpěvačky černošky, i

Vaughanové až po Floru Purim
a Jane Lee - myslím tu, Jak

tak Jsme si neměli příleži
celý ten čas dělal?
JS: Dělám hodně koncerty barokní

—

ES: Chcete snad říct, že nejsou
lidi, že Je nedostatek
Jazzmanů?

ES: Jaká muzika to Je, co se vám
líbí?
JS: To Je spousta muziky. Jakáko
li, která se snaží o objevení
něčeho Jinýho, nebo která do
toho, co už Je objevený, dá
vá vlastní přínos. A toho Je
dost málo. Většinou každý
napodobuje nějakým způsobem
to, co už tady dávno bylo, ne

bo se snaží o něco novýho, ale
způsobem, který Je, podle mé
ho názoru scestnej. I když

tohle Je však daleko lepší,

než omílání něčeho starýho.
ES: Koho z muzikantů rád poslou
cháte?
JS: Poslouchám Jich rád hodně.
Ale hlavně za stěžejní považuju ty, kteří už prošli
různýma érama v Jazzu a

Güntera Hampla, moc pěknou
muziku dělá.

ES: A u nás by se nějaká ženská
nenašla, kterou Jste ochoten
poslouchat?
JS: No., jmenujte mi někoho...
ES: Třeba Koubková, Michnová,
Arnetová, Průchová...

JS: Tak z těch vyhrála Michnová.
V každým případě. A Průchová.

To Je legenda, která v tom
klasickým Jazzu Je dobrá a

Je škoda, že se vlastně ne
zaznamenala na žádnou desku.
A pak máme Evičku Olmerovou.
Ta Je správná. A potom...
kdo tady Ještě Je, sakra,

nějaké vodvaznice...
ES: Koubková se vám nezdála vodvázaná?
JS: Já myslím, že nejlepší éra

Koubkový byla s Kotrubenkem.
ES: Nástroj hlas?
JS: Tak. A Ještě Jako to pojetí,
to podle mně bylo nejdál. To,
co dělá tedka Je pěkný, pod-

tivý, ale Já tomu nevěřím.
ES: A co PJD, chystáte se na to
nějak, nebo prostě přijdete
a zahrajete?
JS: Já tam mám hrát s Due Boemi,
to bude Jedna taková moder
nější akce, a pak, na všech

muzice, Jako Je třeba Miles
Davis, viz Jeho poslední
deska, který pořád dělá ně

PJD se snažím dělat něco no
výho, tak tady taky chci vy
myslet něco, co Jsem Ještě

co novýho. Jsou Jazzmani,

nedělal. Na PJD mě moc baví
to, že Jsou vlastně JedineJ

který má člověk vždycky rád
- Ornetem Collemanem počí

naje. Jazzmany, kteří nejsou
Jazzmani, ale dobrý moderní
muzikanti. Já do toho počí
tám i Steve Reicha a Philipa
Glasse. Líbí se mi to, co
se posunulo někam Jinam. Že
už se to nedělá ani nehod
notí měřítkama, který Jsou
odvozeny z klasický hudby.
ES: Co ženy, také by se nějaké
našly, které Jste ochoten

poslouchat, například mezi
zpěvačkami?

podnik, ktereJ mi dává abso
lutní svobodu a věří, že
člověk se bude snažit dělat
to nejlepší. A Je pravda,
že se pak snaží.

Na slovíčko s Jitkou Stivínovou

0 slunovratu v Karlových
Varech, kde se na výstavě Jaz
zových fotografií její snímky
těšily velmi příznivému zájmu.
ES: PJD budou. Přijdete, a bude
te fotit?

JS: Hrozně moc se těším. Budu
fotit a budu poslouchat.
ES: Jak Jsem se dozvěděla /před
chvilkou Jsem vyzpovídala
vašeho muže/, inspirujete se

prý navzájem k uměleckým
činům.
JS: To Je mi novinka.

ES: Na vašich fotkách Je to pří
mo patrné zrakem, na hudbu
Jsem se musela zeptat.
JS: Mně tedy Stivín určitě inspi
ruje, ale to nejsem sama,
inspiruje asi víc lidí.
ES: Jaká kapela se vám tady na
přehlídce zatím líbila?
JS: Ti kluci, co hráli takovou
tu orientální muziku, Jak
Jsme seděly vedle sebe na
zemi.
ES: Tak to byla Relaxace, Jo to

byla pohoda.
JS: Ráda bych slyšela Jonáše, to

Je můj velikej oblíbenec.
ES: Jak Je to u vás s Jazzem.
Posloucháte ho, protože Jste
manželka Jazzmana, nebo Jste

ho měla ráda vždycky?
JS: Jazz Jsem poslouchala dřív
než Stivína.
ES:Co byste chtěla slyšet na
PJD?
JS: Ráda bych tam slyšela kapely
Jako třeba Žlutý pes. Spíš

ty avantgardní. To mě zajímá.

ES: Stejnou otázku Jako manželo
vi: koho z našich Jazzových
nebo rockových zpěvaček
posloucháte.
JS: Abych se přiznala, moc Je
neposlouchám. Doma poslouchám
spíš staré americké zpěvačky,
ale... přece Jen, chodím na
Koubkovou, tu znám, mám rá
da a zajímá mě co dělá. Ji
nak Křivánkovou, ta mě moc
zaujala. Nejradši mám Prů
chovou, tu úplně nejvíc a
moc mně mrzí, že nezpívá
víc.
Ostatní kapely znám, chodím

Je poslouchat. Třeba mám rá
da Milana Svobodu, chodím na
Jeho koncerty.-, .ale, byla
Jsem minule na Folimance, kde
Jsem poznala ty mladé kapely,
které vtáhly mezi sebe lidi
v publiku a to se mi moc lí

bilo. Takové to nadšení...
/Eva Střížovská/

DOPISY

Hodně vás zdravím a díky za
zpravodaj a nabídku Jazzpetitu
o Johnovi. Jsem rád, že jste
podobnou věc připravili, proto
že co se kolem tohoto páma po
jeho smrti děje to někdy až
hraničí.
Když žil a ze známých důvo
dů netvořil "neštěkl po něm ani
pes" /mám na mysli stav na čes
kých a slovenských tocích/ a
dnes kdy kdejaký časopis při
nesl zprávu o jeho vyloženě ab
surdní smrti o něm každý mluví,
kdekdo je zdrcen, kdekdo ho mi
loval, kdekdo ho znal nejlépe..
Pikantní vylíčení oné střelby
a"životopis" vraha se vůbec né
málo podobají maloměšťáckým his
torkám jež zavánějí místy až
tupostí.
Co si budeme namlouvat, od
dob Beatles a slavných sólových
desek členů se zájem o ně zten
čil, nebylo proč o nich tak čas
to psát, zajímat se o ně /po
chopitelně ve srovnání s ostat
ními muzikanty to byl pořád nadprůměr/. Jejich život se uklid
nil, na koncertech nebyli častý
mi hosty. A teč najednou pře
kvapí ohromné množství lidí věr
ně milujících hudbu Beatles
/čemuž se dá ještě věřit/, ale
pak hlavně Johna. Je to smutné
i směšné zároveň, ale jsem rád,
že jsou lidé a hlavně, že je
jich stále dost, kteří nad zprá
vami ze Zemědělských novin,
Vlasty, žény a módy atd. o smr
ti Johna se jen usmějí a vzpo
menou si na to, jak před mnoha
lety poprvé uslyšeli ty čtyři
blázny a kroutili hlavou nad
jejich překrásnou hudbou, život
ním stylem, jejich kecy a filmy
a odzbrojujícími texty. Později
při rozpadu s napětím očekával i
co bude dál a znova byli nadšeni
Bangladéšem i Paulem jak drží
děcko za bundou na obálce desky.
Usmívali se herci Ringoví a ta
ké zírali na Johna a Ono, kteří

začali být ze všech nejradikál
něji nad věcí a stali se jedně
mi z nejhlasitějších mluvčích
tehdejší generace, která nechtě
la jít do Vietnamu. Hezky to
tehdy Plastic Ono Bandu šlapalo,
krásně nám lezla do hlavy ta.
hromada písniček z "pětky" a
Imagine, vyvalovali jsme oči na
stále se měnící podobu Johna,
na fotografie z "protestního
spánku" s Ono, prostě těžko se
to dnešní diskotékové mládeži
vysvětluje. To jsou dnes už je
nom vzpomínky a každý, kdo ales
poň část toho zažil a v zápla
vě dnešní Smíry nepřestal jejich
hudbu mít rád, má takový zvlášt
ní pocit při pohledu na člově
ka, který řve do světa jak úžas
ně se mu Lennon líbil, jak s
tou, tou šikmookou ho má na stě
ně a hrozně rád se na ně kouká
/pochopitelně, že tento'člověk
při výběru desek odloží Imagine
s poznámkou, že toho člověka od
někud zná a z obálky na něj smut
ně kouká jeho milovaný John/,
že se musí smutně usmát a jít

si někam do koutka pustit s přá
teli celičkého Seržanta a těch
několik Johnových desek a pak
jít do hospůdky na pivo ...
Je až smutné a zarážející ko
lik dnešní diskotékové generace
nemá ani páru o existenci Beat
les a mnoha jiných legend bez
nichž by ta jejich dupárna dnes
ani hlásku nevydala, jak je nezarazí ani ten největší žvást v
časopisech, jimiž se to jen hem
ží. Stačí jim jen to kroucení
zadečkem v džínsovém obleku za
XX bonů, s pečlivě upraveným účesem, botkami do špičky v ryt
mu tutového bigbeatu či super
disko. Kam se podělo to nadše
ní té velké bandy vyznavačů pod
zemí, hardrocku, jazzrocku aj.
ze šedesátých a sedmdesátých let?
Proč se tak dnešní mládežníci
zajímají především o to jestli
ti dva z Abby už jsou rozvedeni,
jestli ty holky z Boney jsou vda
né, kolik vydělává celá ta ban
da od Dream, jestli je Travolta
impotentní a vůbec je nezarazí,
že vyšla na svět nová hvězda

Bruce Spingfield /ha,ha/. Proč
nás někdo neustále krmí různými
Deany Ready a jinými umělci, proč
se povoluje vystupování takových
hrůz v televizi a na jevišti či
v nahrávacích studiích, že by
jenom peníze? Jak je to možné,
že knihy pana Dorůžky vyjde ce
ličkých 8 000 výtisků a té nové
Encyklopedie 9 000, proč se ru
ší festivaly, kluby, do nových
sálů zásadně nepouštějí kapely
typu Extempore či málo výdělečné
jazzmeny, proč ...
ZDAR JAZZOVÁ SEKCE !____________
Nekecej!
No fakt, je to pravda.
Vždyí mám u sebe složenku na
lístky ?
Hochu, já taky, ale opravdu Jaz
zový dny nejsou.
Je to možný ?

Tak jsme tedy nikam nejeli.
Hrozně moc jsme se těšili a
věřili, že když bylo možno uspo
řádat Karlovarské jazzové dny,
že snad po létech i v Praze to
nezakážou a opět poslechneme
dobrou hudbu v obětí přátel v
Matičce Praze, středisku kultu
ry našeho státu ...
Zpočátku jsme té zprávě ne
věřili, až na poště když jsem
pokládal sluchátko, ve kterém
se ozvala Sekce a potvrdila onu
zprávu, bylo jasné, že ani teS
Pražské jazzové dny neuvidíme,
/kdyže jsme to tam seděli na
posled...?/.
Pomalu jsme se scházeli v
hospůdce, kde se měli původně
projednávat podrobnosti odjezdu
a každému příchozímu sdělovali
tu nepochopitelnou věc. Někdo
nadával, nikdo řval, někdo dr
žel hubu, každý kouřil a pil a
cejtil tu beznaděj nad nemožnos
tí něco udělat. Začali jsme pře
mýšlet co ti lidé, kteří se to
nedozvědí a přijedou z Moravy
a Slovenska, jak to přijmou. Jak
je to možné, že někdo kouká na
to, jak se vyprodává Lucerna a
pak to pár hodin před začátkem
zatrhne. Prosím vás, jak to

skončilo s těmi kluky z Britá
nie?
Kdo vysvětlí těm lidem, proč
to není, když na to neexistuje
žádné rozumné vysvětlení? Neza
žili jsme totiž poprvé, co před
nosem několika tisíc lidí - z
technických důvodů - zakázali
festival či koncert. Obávali se
výtržností, opilectví, rušení
klidu, vandalismu, tedy všeho
toho co vznikne kolikrát po té,
když se něco zakáže, nevysvětlí
a přijedou stejně lidé, kteří
nic netuší.
Já se ani nedivím, že kultur
ní bossové otevřeli dveře v tak
obrovském prostoru /tedy v tele
vizi, rozhlase, gramostudiích,
koncertních sálech, v zapadlých
hospůdkách, kde naposled slyše
li Cortése/diskotékovému šílens
tví - vždyt ono NEUBLIŽUJE, NIC
NEDÁVÁ A HLAVNĚ NENUTÍ LIDI PŘE
MÝŠLET, tedy vše, co sebou nese
jazz a rock. Prachy to nese.

Pak přijde pošíák a vloží do
schránky nový Bulletin a Lennona a je dobře. Díky moc za tu
hromadu informací. Je zase sko
ro půl roku z čeho trávit, o
čem se bavit, s čím pracovat...
Kde jsou ty doby, kdy jsme
nadávali při jízdě za muzikou
jenom na počasí ....

/Krácený dopis z Nového Bydžova,
který přišel jako první .../
aHOJ

V SEKCI!

Docela klidně by to někdo
mohl přiškrceným hlasem odzpívat
jako blues. Mohla by v něm být
vydýchaná kupé vagonů a kilomet
ry pražců, které cvakají zubama
z těch velikonočních vloček /kurevská zima!/. Mohly tam být po
smutnělé oči těch, co se motají
pasáží u Lucerny jako mořští ptá
ci, .které vyplivla naftová vlna.
Už už hledám refrén na "... se
nekonají", ještě řádná Slupka do
čela - to, když při odchodu z
Činoheráku, kde je zase pro změ
nu vyprodán Něžný Barbar, pře
hlédnu skleněnou výplň dveří - a potom se mi strojek v hlavě

překotí a já se zasměji: A just
ne! Just mne nikdo a nic nena
štve. Ostatně: odporovalo by to
všemu, co předcházelo, kdyby mne
místo přelepených plakátů čekala
rozzářená červená očička zesilo
vačů. Prostě stejný nesmysl jako
tvrdit, že se dá zastavit para
šutista v letu a šoupnout zpátky
do "Anči".
Takže - žádná flinta v žitě,
příště jedu zas a přespříště ta
ky a přespřes ..., pořád budu
jezdit, i kdyby se nikdy nekona

lyTaková naivita. Namlouvat si,
že zrušením několika koncertů se
dá z někoho vypumpovat jeho bigbílácká - jazzanská krev. Jsem v
nezákonné rezervaci - kupuji za
praštěně přemrštěnná částky des
ky na černém trhu, opomíjím etiketová ponaučení o vyhrazenosti
všech autorských práv, odvádím
úplatkové služby za podpultové
kazety... atd., a přesto nemám
důvod připadat si jako lump...
Já tu muziku nezradím. Ostatně
- je tak nevinná, tak čistá...
Docela klidně by to mohlo být
blues a nakonec je to pouhá ane
kdota. Takže se zasmějeme...
A pokračujme!!!
/Otrokovice/

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!

Velmi slušně a mírně řečeno
- nekonání PJD jsem přijal s po
litováním.
Dalším organizačním krokem,
poněkud divným /přesto po urči
té deformaci logiky, jasným/, je
možno shledat v pověření Vás, vy
plácet zpět vstupné. Lze předpo
kládat, že asi utrpíte větší fi
nanční ztrátu /nájem sálu Lucerny
aj./ a tak netrvám na proplacení
přiložených vstupenek, které mo
hou případně sloužit Vaší eviden
ci.
Přeji Vám hodně elánu a ener
gie ve vytváření životního pro
storu pro existenci a činnost
Jazzové sekce.
/R.L. Praha/

ODPOVÍDÁME

- Neuvažujeme o nahrávání zvu
kové přílohy na kazety. V našicn
amatérských podmínkách bude pro
naše aktivisty problémem uspo
kojit nečekaně velký zájem o
pásky a dělat zvukovou přílohu
dvěma systémy je nad naše mož
nosti. Nahrávání bude provede
no na emgetony, protože kvalit
nější pásky jsou, jak sami víte,
podpultovou záležitostí.
Před lety jsme měli v Sekci
službu, nazvanou Interjazzservis, která byla vlastně zásil
kovou službou pro desky z NDR
a PÍR. Desky jsme distribuovali
ve spolupráci s kulturními stře
disky těchto zemí, pokud trvá]
z jejich strany zájem o spolu
práci. Protože nám střediska
nezajistila potřebná množství
desek /u některých titulů to by
lo třeba jen 10 procent z poža
davku, některé nám nedodaly vů
bec - pamětníci si na to jistě
sami vzpomínají/ a byly i orga
nizační potíže s expedicí, skla
dováním, urgencemi atd., museli
jsme Interjazzservis zrušit s
tím, že jej obnovíme až se vybu
dují vhodnější podmínky.

- Mnozí navrhují, jestli by se
Sekci nevyplatilo pro zkvalit
nění služeb mít 1-2 placené za
městnance. Vyplatilo by se to.
Ale z našeho amatérského statu
tu vyplývá, že to nejde.
- Je jedním z našich snů, aby
naše zásilky získali na pravi
delnosti. Aby členové věděli,
že třeba v dubnu a v listopadu
dostanou každý rok bulletin a
mezi tím, každý měsíc zpravodaj.
Situace je však taková, že ani
v letošním roce se nic nezmění.
Každý nový materiál vznixne z
příznivé konstelace dané na jed
né straně technickou problema
tikou /sazámy, tiskárny, knihárny/ a na druhé straně kontem
JS u České státní spořitelny.
Nadále zůstáváme nedotovanou or
ganizací. V souvislosti s tím
děkujeme všem členům, kteří nám
napsali svá stanoviska ke zvýše
ní členských příspěvků.

- No.74 časopisu Mezinárodní
jazzové federace JAZZ FÓRUM vy
šlo jako první číslo letošního
roku v únoru. V březnu bylo již
k dostání v pražském kulturním
středisku PLR. Tamtéž se objevil
jako trojčíslo polský JAZZ. Le
tošní festival Jazz nad Odrou
ve Vroclavi se uskuteční v květ
novém termínu, ale pouze s do
mácí účastí.
- V tuto chvíli již většinu ma
teriálů posíláme na dobírku.
Tento, pro nás pracnější,způsob
zaručuje, že se naše zásilky
Jazzpetitů konečně přestanou
ztrácet a stížnosti na poštovní
kanály a doručovatelské nespo
lehlivosti definitivně utichnou.

PRO PŘÍMÉ PŘÍBUZNÉ
JAK S PŘÍSPĚVKY ?

Přestože jsme od vás obdrže
li velké množství souhlasných
dopisů k otázce zvýšení člen
ských příspěvků, nechceme sa
hat hlouběji do kapsy, než je
dnes nezbytně nutné. Proto uva
žujeme o tom, že každý člen bu
de povinnen zaplatit základní
roční příspěvek /cca 25,- Kčs/
+ pohyblivou částku, vypočtenou
z nákladů naběhlých na jednoho
člena v průběhu uplynulého roku
/t.j. za bulletin, zpravodaj,
cyklostyly, Discoramu, poštov
né/. Zavedením pohyblivé složky
budeme mít možnost reagovat na
pohyb cen u jednotlivých doda
vatelských rezortů.rozdílnosti
ceníků a služeb.

Sedmnáctý ročník jazzového
festivalu se koná letos ve fin
ském Pori od 15. do 18. červen
ce. Do čtyř dnů se pořadatelům
podařilo vměstnat 37 akcí - kon
certů, jam-sessions, přednášek
atd. Účast předběžně přislíbili:
Modern Jazz Quartet, Benny Good
man, Jon Hendricks, James "Blood"
Ulmer, Hot Club de Norvege, Sal
samania, STEPS, Lester Bowie,
Martial Solal Big Band, Gerry
Mulligan Big Band, George Russel.
Přijede rovněž Leonid Čižik,
Vladimir Safranov a Sami Svoi
Festival ve francouzském Mon
treux se koná letos po šestnác
té a to od 9. až 25. července.
Z nabitého programu vybíráme:
Talking Heads, Milton Nascimento, Lounge Lizzards + John Lurie,
Mink DeVille, Jackson Browne,
John Hammond, Dizzy Gillespie,
Lionel«Hampton, Mose Allison,
Dave Brubeck Quartet, B.B.King
Blues Band, Carmen McRae s Triem,
Billy Cobham's Glass Menagerie,
Eric Gale, Chico + Von Freemanovi, opět Lester Bowie se sku
pinou, Hamiet Bluiett, Donald
Smith, Fred Williams a Philip
Wilson, dále Mike Brecker, Pe
ter Erskine, Eddie Gomez, Mike
Mainieri, Jimmy Guiffre Quartet
a Modern Jazz Quartet.
Dobrou zábavu!

ZAS A ZNOVA

Ač je to téměř neuvěřitelné,;
opět mnohým z vás musíme připo
menout: v dopise uvádějte vždy
členské číslo, adresu a poštov

ní směrovací číslo.

NOVINKY - KVĚTEN 1982
Daybreak - Michal Urbaniak, Pau
sa 7114
In a Sentimental Mood - Jim Halí
Pausa 7112
We Want Miles -cMiles Davis,
Columbia 02 3805
The Best Of Manhattan Transfer
-Atlantic SD 19319

Ballady By Four - Art Pepper,
John Klemmer,Johny

Griffin, Joe Hender
son, Galaxy GXY 5133
It's A Breeze - Perlman, Previn,
Mann, Angel DS 37799
Vintage 1981 - Stephanne Grape!li, Concord Jazz CJ
169
Objects Of Desire -'iiichael
Franks, Warner Bros.
BSK 3645
Dream On - George Duke, Epic FE
37532
Weather Report - Weather Report,
ARC/Columbia FC 37616
Dakar - John Coltrane, Prestige
8H”
20 Golden Pieces Of Dizzy Gilles
pie, Strand 250024
Eye Of The Beholder - Stu Gold
berg, MPS 68282

Caravan - Johnny Hodges, Presti
ge 81122
Ride Like The Wind - Freddie
Hubbard, WEA
52362
Third Plane - Ron Carter, Herbie
Hancock, Tony Wil
liams, Milestone
M 9105 /Fantasy/
The Thelonious Monk Memorial Al
bum, Milestone
M 47064
Keystone Bop - Freddie Hubbard,
Fantasy F 9615

Reel Music - Beatles, Capitol
ST 12 199
Memories - Barbra Streisand
CBS 85418
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