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činnosti Jazzové sekce považují - jak vyplývá
z dopisů - někteří naši členové za půlroční mlče
ní. Něco na tom je, od léta 1982 jsme neposlali
žádný ze základních informačních členských mate
riálů, ani bulletin, ani zpravodaj 45/10/88. Ne
požádali jsme členy ani o zaplacení příspěvků,
což činíme až nyní v tomto zpravodaji; Rozumné
vztahy, které se začaly vytvářet na podzim mezi
námi a novým vedením Svazu hudebníků, jsou kyslí
kem pro život Jazzové sekce v tomto roce. Zatímco
členové odtržení od našich center začínali pochy
bovat o naší existenci, připravovaly se a postup
ně obhajují plány a nápady aktivistů Jazzové sek
ce na tento rok. Pouze objednavatelé Jazzpetitů
zaregistrovali naši činnost. Pošláci jim přinesli
Vlčkův Rock 2000 - 1 .díl a soubor štýrského fo
tografií. V současnosti i v nejbližší době se bu
dou i nadále naši odlehlejší členové ptát, co se
děje, proč neposíláme po dlouhé měsíce žádnou
zprávu. Nadále budeme jednotlivcům odepisovat, co
se děje nebo co se bude dít a budeme věřit, že si
tyto informace adresáti nenechají jen pro sebe.
Počítejte tedy s tím, že četnost našich základ
ních zásilek se ani letos nezvýší - dva až tři
zpravodaje plus bulletin JAZZ 29 a nabídnuté ti
tuly edic Jazzpetity a Situace. Za tím půlročním
zdánlivým mlčením je hodně práce, která se proje
ví v nejbližších dvou letech.

P. F.
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výbor Jazzové sekce
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jifll stivín Čestným Členem

U příležitosti čtyřicátých narozenin bylo udě
leno první čestné členství v Jazzové sekci Jiří
mu Stivínovi, na důkaz jeho gigantické práce pří
šíření moderní hudby. V improvizovaném projevu
Jiří Stivín poděkoval Jazzové sekci za udělené
členství a vyslovil naději v překonání problémů,
které před ní neustále vznikají.
RUDLA V AFRICE
Koncem října a začátkem listopadu 1982 se uskutečnilo krátké turné československo-západoněmecké dvojice Rudolf Dašek + Totto Blanke po ze
mích Fiaghrebu /Maroko, Alžírsko a Tunisko/, které
zorganizovala německá strana.
Jejich první a jediný koncert v Maroku se ko
nal v sobotu 50.října 198c v největším marockém

městě Casablance /kolem tří miliónů obyvatel/ v
sále městského divadla /Theatre Municipal/, kde
jsou pořádány rozličné akce, ale zřídkakdy diva
delní představení, nebol herecké společnosti v
Maroku téměř neexistují /vliv náboženství - islám/
Pouze občas zde hostují zahraniční soubory, pře
vážně francouzské, nebol značná část obyvatel ovládá vedle arabštiny i francouzštinu. Budova di
vadla pochází ještě z dob koloniální nadviády
Francouzů, jejicnž silný vliv přetrvává dodnes,
a to nejen v oblasti jazykové. Sálů vhodných k
hudební produkci je nedostatek nejen v Casablance,
ale i v ostatních městech. Kluby v našem slova
smyslu nejsou vůbec zřizovány.
Oficiální začátek vystoupení, dle údaji* na
vstupence, byl stanoven na 21.hodinu. Přestože
čas je v místních poměrech pojem značně relativní
a dochvilnost není tou nejrozšířenější vlastností,
zaplnili posluchači hlediště s kapacitou přibliž
ně 500 míst již o půl hodiny později. Ano později!
Nejde o omyl, jak by.se mohl snad někdo domnívat.
Na vysvětlenou dodávám, že jisté kino, ve kterém
promítání filmu mělo být zahájeno ve 21,00 hodin,
bylo ještě 21,50 hodin zamčeno. Pravda, nepřiho
dilo se mi to v Casablance, ale v Agadiru /rekre
ační středisko na pobřeží Atlantického oceánu asi •
550 km jižně od Casablancy/. Z výšeuvedeného je
zřejmé, že se jednalo o velmi slušný úvodní počin
ze strany návštěvníků koncertu svědčící o exis
tenci jazzových fanoušků v Maroku a jejich zájmu
o toto vystoupení. Zjištění jistě dosti překvapu
jící pro mnohé československé jazzové příznivce.
Při této příležitosti je třeba podotknout, že
hlavní zásluhu na propagaci jazzu v zemi má pře
devším rozhlas /Radio-Diffusion Télévision Maro
caine Rabat a Radio Méditerranée Tanger/, který
do svého vysílání zařazuje i jazzové relace. Bo
hužel marocké rozhlasové stanice dosud vysílají
pouze monofonně; zato se však jejich hudební pořadycvyznačují dostatečnou pestrostí /od andaluzské a lidové hudby přes pop, blues, soul, rock a
jazz až po vážnou hudbu/ a přijatelnou vyváženos
tí, pokud jde o čas věnovaný jednotlivým žánrům
/i když přeci jen trochu víc převládá rock/.
Zhruba dvouhodinový program /včetně patnáctiminutové přestávky/, který si uváděli střídavě
oba kytaristé sami /Dašek francouzský /!/, Blanke
anglicky/, se skládal jak ze skladeb z vlastní
autorské dílny, tak i z repertoáru převzatého od
uznávaných veličin světového jazzu. Brilantní vý-
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kon, na jaký jsme sl již ostatně zvykli zejména u
Rudolfa Daška, slavil ÚBpěch i u zdejšího, převáž
ně mladého publika, které bouřlivě /!/ aplaudova
lo všechny obtížné a efektní pasáže se solidní
znalostí věci /!/. Na závěr se konala menší auto
gramiáda.
Organizační závadou se jevila nedostatečná pu
blicita v hromadných sdělovacích prostředcích a
tím i špatná informovanost široké veřejnosti.

Přesto lze vystoupení považovat za úspěšnou
propagaci československého a středoevropského
jazzu na africkém kontinentu.
/Od našeho stálého zpravodaje v Casablance
ing. J. Růžka/

DVA POZDRAVY Z VARŠAVY________________________________
V době, kdy se pravidelní návštěvníci varšav
ského Jazz Jamboree dozvídali přímo z úst prezi
denta Polského jazzového sdružení Tomasze Tluczkiewicze, že festival se letos neuskuteční, pro
tože výbor neměl ještě na jaře jistotu finančního
a organizačního zajištění této velké akce, nikdo
netušil, že podzim bude přece jen mít několik svá
tečních koncert®. Zatímco organizační výbor Jazz
Jamboree rozumně prohlásil, že raději letos festi
val nebude, než aby dík zmíněným problémům klesla
jeho, v Evropě uznávaná, kvalita, hledalo se ře
šení, aby polský jazzový fanda netrpěl nedostat
kem importu. Na první listopadovou neděli si pro
to PJS pozvalo The ART ENSEMBLE OF CHICAGO, o 14
dní později se uskutečnil jednovečerní CHICAGO
BLUES FESTIVAL a začátkem prosince sérií uzavírá
další hvězdná kapela moderního jazzu, skupina AIR
s Fredem Hopkinsem /b/, Steve McCallem /dr/ a Hen
rym Threadgillem /saxofony, flétny/. Díky pocho
pení ČEDOKU se mohly na tyto koncerty podívat i
skupinky posluchačů z Prahy, Brna a Olomouce. My
jsme si zajeli na CHICAGO BLUES FESTIVAL.
Ve Varšavě jsme byli už v sobotu ráno, takže
jBme měli do večerního nedělního koncertu dost ča
su, se po polské metropoli rozhlédnout. Abychom
srovnali, co se za ten dlouhý rok změnilo, co zů
stalo stejné, co se zlepšilo. Ti, co si již v mi
nulosti Varšavu několikrát prošlapali, jak chodní
ky nového, tak uličky starého města, dali už v
dopoledních hodinách přednost kinům. Romantičtěj
ší povahy se šli podívat na Polanského francouzský
film Tees, milovníci dobrodružství pospíchali na

americko-hongkongskou produkci Příchod draka, ve
kterém se to hemží rvačkami karatistů a nefalšova
ným uměním bývalého mistra světa v této asijské
disciplíně. Téměř nikdo si však nenechal ujít film
Francise Forda Coppoly Apokalypse Now, protiválečné dílo, kde je předobrazem počínající apokalypsy
vietnamská válka, kde v narůstající děsivosti se
stírají rozdíly mezi tím, co se v novodobých vál
kách děje a umělcovými apokalyptickými vizemi.

Tímto filmem jakoby končilo americké hledání vý
chodiska z nesmyslnosti válčení, které počíná již
Craneovým Rudým odznakem odvahy z minulého stole
tí. Film toto hledání ukončuje apokalypsou - a
stává se tak více než varováním výzvou.
V půl deváté večer jsme zasedli do pohodlných
křesel varšavské kongresové haly. Tomasz Tluczkiewicz uvádí jako předkapelu elektrickou bluesovou
kapelu KASA CHORÝCH, která se tímto vystoupením
loučila se svým hlavním sólistou-harmonikářem.
Mladé polské publikum přijalo svého miláčka více
než spontánně, nám spíše připomněla počátky rhythm
-and-blues u nás v 60. letech. Nejpodivuhodnější
snad byla nesehrannost této už několik let exis
tující polské kapely.
Zatímco polovina sálu ještě korzovala po před
sálí haly a kupovala trička, placky, zahraniční
desky, plakáty nebo vstupenky na další jazzové
akce, usedl před mikrofon černý mužík v zeleném
obleku a se jménem J.B. HUTTO, který předvedl tu
nejdokonalejší ukázku lidového blues. Zaujala pře
devším dokonalá hra na akustickou kytaru, kdy člo
věk měl v některých pasážích pocit, že poslouchá
minimálně kytaristické duo. Tímto začal CHICAGO
BLUES FESTIVAL.
Pamětníci, kteří viděli vystoupení AMERIČAN
FOIK BLUES FESTIVALU v poloprázdné Lucerně roku
1966 /nebo vlastníci dvou desek Amigy se zázna
mem vystoupení téhož souboru v NDR/, byli zřejmě
zklamaní, že Hutto byl jediným představitelem folk
blues,ale "časy se mění", jak zpívá Dylan, takže
i blues je dnes většinou elektrifikované. Na pó
dium nastoupila doprovodná rytmika, trio THE NEW
HAWKS, se kterou se představili dva sólisté - oba
zpívající kytaristé. Obdiv zaslouží především prv
ní z nich - LUTHER "GUITAR JUNIOR" JOHNSON s tech
nikou srovnatelnou se všemi hvězdami elektrifiko
vaného blues, v některých pasážích i s náznaky na
hendrixův odkaz. se zpěvem plným samcoockovského
napětí /i něhy v jediné pomalé baladě/. Na jeno

vystoupení bylo vidět - ač to mnozí neradi slyší '
- že vývoj blues se doopravdy nezastavil na ná
vsích jižanských čemošskýcn vesnic, ani v měst
ských hospodách, kde se rodilo černé rhythm-andblues, ale že má svůj vlastní vývoj souběžný s tím,
co se ve světě jazzu a populární hudby děje. Není
proto ani divu, že jedna skladba zněla jako rock*
n*roll vystřižený Chuckem Berrym. Konečně Berryho
mnozí dodnes považují více za rhythm-and-bluesovou hvězdil, než za rock*n*rollovou. K charakteris
tice Johnsona - kytaristy jistě poslouží i poznám
ka jednoho z naší výpravy - že, nrál za pohybové
ho show vlastní osoby to, na co by jiní dobří ky
taristé museli sedět v zadumání na židli.
Před jedenáctou hodinou Tluckiewicz publiku
oznámil, že podle domluvy s úřady by sice vystou
pení již mě4o skončit, ale když je nám tak dobře
a všem se to líbí, že se bude ještě přidávat. Při-
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dávalo se téměř do půlnoci, opět se představili
oba dva hlavní protagonisté večera a navíc onen
jif) jednou vzpomínaný druhý sólujíoí kytarista a

nosná témata jejich repertoáru už variovali na
dávných koncertech Pražských jazzových dnů. Býva
lá folkbluesová skupina BLUESBERRY svůj repertoár

zpěvák, jeho jméno se nám však nepodařilo zazna
menat ani dodatečně zjistit. Zpěv, kytarová sóla,
hraní pod pódiem, tanec v uličkách, celá hala
vstoje. Radost z hudby. Radost z okamžiku. Radost
z Varšavy.
/V. Kouřil/

již delší dobu staví na rhythm-and-bluesovém dě
dictví šedesátých let, přestože zachovává původní
nástrojovou ideu, zatímco zajímavé dění probíhá
kolem skupiny PETAR INTRQ^LND, kde se sice všichni

MALÉ OHLÉDNUTÍ PO AMATÉRSKÉ SCÉNĚ

Pražská amatérská, scéna sice vykazuje určitý
stupeň životaschopnosti, leč dvouletá absence kon
frontační přehlídky nijak nepřispívá hudebnímu
pokroku. Prakticky jediným vzácným přírůstkem v
oblasti ryze jazzové se momentálně jeví HUDBA KE
KÁVĚ kontrabasistý Vladimíra Vytisky a jeho přá
tel, která je repertoárově postavena na klasických
číslech swingového a mainstreamového charakteru a
Jobimových či Bonfových jazzových sambách. Za po
zornost stojí už dnes hra klarinetisty a saxofo
nisty Víta Malinovského a klavíristy Richarda Dvo
řáka. Nejen pro fakt, že jsou oba ještě dle na
šich zákonů nezletilí. Část této skupiny je zá
kladem NEREZU, který se veřejnosti představil už
na Vokalíze '82, kde jeho zpěvačka Zuzana Navarrová získala cenu za zpěv. NEREZ je však sdruže
ní písničkářské, podobně jako mladistvý BONSAI
s nepřeslechnutelnou zpěvačkou Alenou Sukovou.
K folkovým novinkám patří také kvartet EJHLE, kte
rý překvapil zhudebněním veršů básníka, překlada
tele a grafika Bohuslava Reynka i vlastní tvorbou
v podobném duchu. Písničkářské pokusy JANA FISCHE
RA se místy zatřpytí díky spolupracujícím muzi
kantům, texty oscilují mezi slušnými slogany a
zbytečným pseudoromantismem. Skupina s kartogra
fickou tajenkou v názvu 580 M NAD MOŘEM je nijak
nepohoršující reminiscencí na jazzrockovou éru.
Jediným zástupcem pražského rocku mezi čtyřmi fi
nalisty letošního Beat Salonu byla skupina PUMPA.
Odmyslíme-li si rockově manýristický projev zpě
váka a nepříliš zdařilé pop-texty, zůstává velmi
solidní hudba s vynikajícími kytarovými sóly.
Leader a baskytarista Antonín Smrčka vymyslel ška
tulku "hydraulic rock". Ještě k těm textům: rocko
vá poetika se už tucet let pohybuje mimo filoso
fii pube-rtologie. Stížnosti textařů PUMPY a
BLUESBERRY na těžký život umělců putujících od
hotelu k hotelu mě přivedl na pokraj psychického
šoku. JASNÁ PÁKA má na rozdíl od PUMPY mnohem

jasnější koncepci s ohledem na přítomnost a bu
doucnost rocku. Hudebně i textově vybočující z če.
rockového mainstreamu, četná přejmenování ŽLUTÍHC
PSA sice vzbuzují různá podezření, jinak však zů
stává pravdou, že díky triumvirátu kytaristů Pet
ra Roškaňuka, Jana Martínka a hlavně Františka
Kotvy zůstávají nejživelnější elektrickou blueso
vou kapelou u nás. Dokonce ani příliš nevadí, že

členové BLUESBERRY vystřídají, ale jsou oživováni
dalšími spoluhráči - především členy OPSO Olegem
Petrušem /tp/ a Janem Štolbou /ts/. Repertoár se
posunuje až někam na hranici new Orleansu, Štolba
se svými sóly jde ještě dál, až za hranici swingu,
ale hlavně můžeme s klidným svědomím mluvit opět
o bluesové kapele. NAVI PAPAYA je pro pozorovate
le zblízka jen přechodným pokusem textaře a skla
datele Ivana Hlase pro budoucí uplatnění svých
dobře poslouchatelných písniček. Mladý rockový
TORR v dobrém navazuje na tradici našich kapel po
sledních deseti let, kdy se považuje za samozřej
most původní a nepřejatý repertoár. Feminizační
ohlasy v pražském reggae v podobě skupiny OBIUDKY
jsou především sympatickou sociologickou záleži
tostí než hudební performancí. Nedílnou součástí
pražské amatérské rockové scény jsou také pantomimicko-recitační a tancující skupiny MIMOSA,
VPŘED a BRATŘI CABANOVÉ. Řada těchto souborů se
představila na čtyřdenním festivalu OKD v Praze 6
Na Zavadilce počátkem prosince.
/Kou/

VII. BRATISLAVSKÉ JAZZOVĚ DNY

Je to tak, už sedm krát jsme se sešli ve slo
venské metropoli na Bratislavských jazzových
dnech. Festivalu tentokrát předcházely různé mi
lé i nemilé zvěsti, spojené s jeho úplnou profe
sionalizací pod patronátem Slovkoncertu. Naštěstí
se rozplynuly obavy o výběr>sálu a místo estrádní
haly PKO, kde musí divák sedět jako přibitý v
křesle během celého únavného i sedmihodinového
maratónu /!/, jak tomu bylo v pátek a sobotu, se
tradičně pokračovalo ve společenském sále, trochu
Lucernovského ražení, zato akusticky a klimatic
ky lepší. Ohlašované hvězdy typu Billy Cobham ne
bo Champion Jack Dupree se i tentokrát Bratisla
vě vyhly, čímž jsme opět zůstali zbaveni puncu
světovosti. Program nezářil, nikoho nezvedal ze
sedadel, vše se odehrávalo v klidných, ale pří
jemných mezích evropského průměru. Pátek zahájil
Bratislavský big band, parta nadšenců z různých
hudebních těles, kterým nechybí nadšení zaswingovat si občas Moonlight serenádu a kupu dalších
evergreenů.

Jak pěkná je láska, k jazzu u starších pánů, o
to sympatičtější je, že i mladá generace se ještě
dnes dá na těžký jazzový chlebíček. Velebného učedníci, sdružení pod zkratkou ESP mají dost elá
nu, jen kdyby přidali víc muzikantských zkušenos
tí.

Maóarský kvintet Saturnus jsme viděli v Brati
slavě a na dalších festivalech.v Praze, ve Varša

vě pod různými názvy a v různých seskupeních.
Stále se orientují na jazzrock, kde jim vytváří
skvělý basový podklad pastoriusovský basák, mají

drive, místy jsou i funky, přitom melodičtí, pří
jemně se poslouchají.
Family of percussion z NSR je soubor, který
může jazzový fanoušek odsoudit nebo přijmout už
v názvu. Je asi příjemné bubnovat si v rodinném
kruhu do všeho možného, od afrických bubínků až
po gongy, mně to však připomínalo spíše omylem
puštěnou jednu stopu nějaké vícestopé nahrávky.
Večer bez konce uzavře] nestárnoucí laco Gerhardt se svojí skupinou a hostem, rakouským saxo
fonistou Hansem Kollerem, typickým představitelem
klasického mainstreamu.
Když jsem vzpomínal klasického mainstreamu,
mám po zkušenostech z různých evropských festiva
lů pocit, že hlavním proudem se stává odkaz Johna
Coltranea, v kterém se někdy posluchač vysílený
utopí. V sobotu ho dávkovala švédská Remo Rama,
kvartet, ve kterém se skrývají známí Garbarkovi
spoluhráči - pianista Bobo Stenson a kontrabasista Pale Danielson. Silnou stránkou byla sehranost
kapely, Stensonova sóla a šlapající rytmika.
V Konklávě, jakoby z nouze pořadateli vytvoře
né, se sešli Cyril Zeleňák, Emil Viklický, Josef
Audes, kontrabasista Klaus Koch z NDR, vibrafonista Verner Laskerschmiedt z NSR, rakouský kytaris
ta Hans Pepi, Bulhar Veselin Nikolov na flétnu a
polský houslista Kazimierz Debski. Zauráli něja
ké evergreeny, Saint Thomas s Audesovým sólem, lí
bil se Debski ve vlastní skladbě W.C.S.M., ale
beztak zůstala otázka: Proč? Nebylo by lepší vi
dět nějakou pořádnou kapelu?
Netradičně obsazený Gera band /Charvát, Kop,
Vitoch/ dost jednotvárnému večeru příliš nepřidal.
Hloubavá cool muzika, vytrhnutá sóla, vlastně kom
pozice, někdy baladické, ale většinou směřující
k free jazzu, to všechno zanecnalo dost ponurý
dojem a publikum spíše rozladilo. Klad: z Aleše
Charváta roste další naše basistická osobnost.
Líbilo se duo Rňžička-Dašek, dokázali i zaswingovát a museli přidávat. Slibně začal I.eonid
Čižik. První věc zněla americky, improvizace stá

le podkládal melodií, potom však začal publiku
předvádět výsledky svého studia na Cajkovského
konzervatoři a z jazzu zbyla laciná operetní ekvilibristika.
Že dramaturgie festivalu byla tentokrát nedo
myšlená, dokázal nedělní večer. Více než předešlý
večer si byly všechny tři soubory stolově podobné.
Nakonec 3e posluchači dostalo přespříliš toho, co
postrádal: více melodičnosti, písniček, swingu,
rytmické jednoduchosti až k latinské americe.
Lipa b Kulhánkem, Zeleňákem a skrytým bratislav

ským pianistou Breinerem zahrál Carlose Jobima,
dokonce Spinning-Wheel od Davida Claytona-Thomase
a zaujal v jen s basou nastudované verzi /á la
Karin Krog/ Hollidayové God bless the Child.
Zájiadoněmecký houslista Hannes Beckmann /původ
ně měl vystoupit už s Lipou, ale trochu se zpozdil
takže se k němu přidali Gerhardtovci, jinak všech
no místo plánované jugoslávské skupiny/ si zaswingoval ještě s K.Debskim v několika evergreenech i
bluesových tématech a vytvořil tu správnou poho
du pro nástup hvězdy letošních BJD - Jean "Toots"
Thielpmanse. Tento šedesátiletý belgičan má už za
sebou spolupráci s takovými velikány jako Benny
Goodman, George Shearing, Count Basie, Bili Evans,
ale i Paul Simon, kterému zahrál na harmoniku ve
skladbě I do it for your love. Tu jsme mohli spo
lu s Thielemansovými hity Bluezet a Dirty old man,
nebo Ellingtonovým Sophistikated Lady slyšet i v
Bratislavě. Jeho technika hry na harmoniku je ob
divuhodná, nepočítaje, že ho každoročně vynáší na
špičku světových žebříčků. Thielemans si přivedl
mladé holandské trio, působící velmi sehraně a individuelně na výši, jen stylově občas "šéfovi"
unikalo'do oblastí jemu pár let vzdálených. Ale
publikum dostali do varu, a pravděpodobně i sa
motného Thielemanse, protože ten byl ochotný v
dobré náladě neustále přidávat a postaral se tak
o slušný závěr festivalu.
Tedy, BJD převzal plně pod palec Slovkoncert,
peníze, narozdíl od předešlých ročníků, by byly,

ale najde se i někdo, kdo sežene v Evropě atraktiv
ní hosty? A nevytratí se úplně nadšení pořadatelů,
které jsme začínali postrádat stejně jako třeba
programový bulletin? Na to nám odpoví až příští
ročník.
/Suk./
PAEETNÍK8V POHLED V ŽÁR DISKOTÉKOVĚ NOCI
Náhodou patřím ke generaci, pro kterou byli na
počátku sedmdesátých let Beatles zastíněni novými,
nevídanými a temnými božstvy: nikoliv Sergeant
Pepper, ale Pawnhearts, Quatermass a zároveň prv
ní desky Pink Floyd a zároveň Black Sabbath, to
byly rozhodující desky pro tehdejší fandy /a mno
ho dalších desek, sanfranciský sound, chicagští
bluesmani, tajuplné formace vynořující se a vzá
pětí mizející v britském podhoubí/. Znal jsem hez
kých pár lidí, kteří v sedmdesátých letech nevědě
li nic o sólových deskách členů Beatles, zato ale
znali, slyšeli, sháněli svoje Pete Hammilly i Wakemany. A jsme u toho. Nemyslím totiž, že by na
"starých časech" bylo co ke vděčnému vzpomínání.
Předně to byla nesourodá směs kvalit 1 naprostých
blamáží, které byly "ústním telegrafem" doporučo
vány k věření i k naslouchání: kromě slušných ka
pel jako TYA, Pink Floyd, Jethro, Atomic Rooster
měli stejnou gloriolu mezi naší "bandou vyznavačů"
i Yes, Mountain, zmíněný již Wakeman a dokonce i
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"smyčcově-orchestrálně-podzemní sound" á la Jon
Lord. Objevili Be - ovšem mezi lépe situovanýmitaky HiFi snobové'/bílé rukavičky, každého půl
roku nová aparatura, každý týden Melody Maker ve
Bchránce/. Byli taky méně situovaní nebožáci, kte
ří uvěřili, že desku nelze položit na jiný než
tuzexový gramofon, nakoupili si v dávných Sasech
kompletní ELP nebo Wakemana - a teprve na konci
sedmdesátých let se doBtali k tomu, aby si to
všechno pořádně poslechli a buďto to všechno
rychle prodali - anebo zkameněli u "svých" miláč
ků. S "bandou vyznavačů" je vůbec potíž. Znal
jBem pár undergroundletů, jenomže po roce 1974 s
nima o muzice nebyla řeč, protože "všecko upadlo
do jazzrocku". Tak jsem se seznámil b několika
zarputilýma jazzrookerama. Neznali horšího úpad
ku než novou vlnu. Posléze jsem přišel z vojny
domů a vstoupil do let, kdy už mezi svými vrstev
níky člověk žádnou "bandu zarputilců" nenajde.
A b klidem můžu říct, že celé hudební fandovství
u gramofonu nebo magnetofonu /i b labužnickými
diBkografiemi, dokonalými údaji, stopážemi, HiFi
kvalitou, posvátným posloucháním celých desek v
jednom kuse/ - není ničím proti dobře šlapající
mu zvuku, jaký jsem zaslechl od starších i mladíších kapel v posledních několika letech. Rock to
tiž snese ledasjaká mínus - musí mít drive, kom
paktní zvuk a především musí člověku dávat pocit,
že je "in*. Řečeno filozoficky, člověk musí pro
žívat svůj čas vžíváním se do určité akce, která
není zcela naprogramovaná, která však člověka jak
si vytrhne ze své všednosti a zasadí jej do sice
vlastního, avšak nového, čistého těla. A to už
je jedno, jestli to je když Mišíkovi na koncertě
v Kolíně vypadne proud a on s kapelou těch dva
cet minut skutečně udrží „sál v šachu. Anebo když
se v lednu 1980 na tancovačce v Lucerně podařilo
Zikkuratu zaplnit parket stojícími a fascinova
nými diváky, kteří se nechali zhypnotizovat čtvrt
hodinovým nekonečným nářezem s brumláním o čemsi.
Opět srovnávám: v časech "vyznavačů" byli tací,
co měli o rocku představu jenom z desek a bylo
utrpením poslouchat ty přetažené výšky, uříznuté
středy a dunící hloubky z jejích špatně seříze
ných, leč astronomicky drahých vybavení.
A ještě k diskotékové generaci. V šedesátých
snad, ale v sedmdesátých letech určitě nebyla me
zi mládeží převaha těch, kdo poslouchali samou
skvělou muziku. Mí spolužáci na gymnásiu /v po
měrně velkém moravském městě e velmi známým klu
bem/ - takřka do jednoho fandili Malé hitparádě
a nanejvýš tak akceptovali Maroalade, Dave Dee.
Nevím, jak by neinformovaný příchozí na diskoté
ce třeba v onom klubu zjistil, že v témže městě
pár kluků dělá překlady /ostatně dosti špatné/, a
nábožně naslouchá bůhvíjak sehnaným nahrávkám a
deskám Doors a Van der Graaf Generátoru? Počátek
sedmdesátých let, to byla doba, kdy se v našem

vnímání rocku otevírala okna a táhl z nich silný
průvan. Nebylo /až na vyjímky/ faktické ozvěny,

faktické hudební dřiny, která by z poslouchaného
a dovezeného učinila zdejší, viděné, prožívané,
plynoucí z prožívaného. Troufám si říct, že zatím
co ideálem rockového fandy před deseti lety bylo
mít co nejvíc desek a patřičnou aparaturu, dnes
je tímto ideálem něco pořádného vidět, nebo se ně
čeho sám rukou svou zúčastnit. Mezi dnešní mláde
ží je snad míň zarputilých fandů, sběratelů desek,
překladatelů. Určitě je ale víc kritických, tvůr
čích muzikantů, kteří už začínají "hrát ze stfbe".
Oné "nadšené bandy vyznavačů" už snad ani není
třeba. Rock přešel zkrátka z poněkud hermetických
souvislostí mezi lidi. /Obzvláště nebezpečné pří
buzenství se sběratelstvím - viz pedantérie fila
telistů a jiných.../ Snad to všechno vidím pře
hnaně optimisticky: ale zdá se mi, že i mezi tou
"diskotékovou generací" Je dost lidí, aby zaplni
li sály dobrých rockových koncertů, jaké se občas
přece jen zdaří. Kdo nevěří, at si poslechne něja
ké nahrávky z koncertů v sedmdesátých letech a
srovná jejich drive třeba s koncertem skupiny Iva
na Hlase na poslední Vokalíze. Tohle se na disko
téce pochytit nedá....
/-ondračka-/
PRAVDA O FREE JAZZ TRIU

Známá olomoucká skupina ve složení Opravil,
Dr.Bláha, Mahdal a Večeřa odstartovala do čtvrté
sezóny._Kapelnický post je zde tříletý. Z toho dů
vodu od měsíce září 1982 v čele kolektivu stojí
hráč na terachord chassi Josef Mahdal. Jestliže
Opravilova idea před třemi lety byla pokračovat v
odkazu Arnolda Schonberga, Edgara Varése a Omette
Colemana, s příchodem nového kapelníka Mahdala
vznikla i nová idea - "cantus firmus" - cesta, po
které se bude ubírat činnost FJT. Mahdal totiž vy
chází z toho, že každý český dělník, nakonec i
rolník když ráno v 5 hod. vstane, má chul poslech
nout si pořádný free jazz. Navíc zavedl novotu:
Jde o jakýsi rituál, kdy těsně před koncertní

hrou již před publikem se spolunráči shromažďují
kolem basové bedny a přísahají, ano doslova pří
sahají, že budou hrát dobře. Posluchači jsou zpra
vidla tímto rituálem překvapeni. Svědčí o tom i
výrok známého jazzového publicisty Antonína Tru
hláře, který na blanenských jazzových dnech kon
cem měsíce října prohlásil: "Jsem překvapen, jsem
velmi překvapen". Celé tři roky má Dr.Bláha na
to, aby jako nový kapelník /nastoupí v s. 1985/
nastolil novou ideu. Vzhledem k tomu, že je dok
torem historických věd, již dnes se mezi členy
FJT hovoří o tom, že idea bude ve stylu historic
kém. Nebo, že by Dr.Bláha překvapil novým manifes
tem?
V měsíci listopadu 1982 měli možnost FJT slýšet posluchači v Hradci Králové, 8.prosince sku-
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plna natáčí tentokráte v brněndké televizi, když
svůj první debut si odbyla v ostravském studiu
13. srpna 1982 při realizaci hudebního studia "M"
Půlhodinku free jazzu k všeobecné spokojenosti te
leviznímu realizačnímu týmu a za nepředstavitelné

ho úmoru ve studiu /34 stupňů 0/ vznikla za nece
lé tři hodiny. Průvodní slovo mluví Jaroslav Wykrent a výtečný scénář napsal Dr.Ivan Huvař z br
něnské televize.
9.prosince skupina vystupuje v brněnském klu
bu "Horizont". 22. prosince se s FJT setkají po
sluchači z Olomouce /aula teoretických ústavů Fa
kultní nemocnice/. Ještě letos by se mělo usku
tečnit společné vystoupení FJT a Ventil dua z
Hradce. Na počátku r.1983 se připravuje zájezd do
Severních Čech /Jablonec, Liberec, Děsná/ a někdy
v únoru společné vystoupení s Omisem Jana Berán
ka v Tišnově.
/Ma/

SNĚDÝ NÁDECH BRANDl A 16.SLÁNSKÉ JAZZOVĚ DNY
Na pódiu zaznívají první takty VENTII DUA z
Hradce. Jirka Vyšohlíd je spíš jazzman, Martin
Brunner inklinuje k beatu. Oba z loutkového divad
la Drak, první loutkoherec, druhý správce budovy.
Hrají na flétnu, flétny podélné, angl.roh, sirénu
a grummle - což dle Jirky je přístroj na otlouká
ní zubního kamene. Repertoár vlastní: "Burčák",
"Oj,oj,oj", "Ekonomická", parkerovka "Au Přiváté"
a "Myší tanec". Největší účin měla "Ekonomická "
hraná na čtyři podélné flétny. Přístroj na otlou
kání zubního kamene zadováděl v písni druhé. Zde
vyrábí jakýsi pulz, flétna zahrála téma, refrén
/dá-li se tak nazvat/ je hrán v 16-tinovém pohybu,
u angl. rohu se objevují příznaky dudácké kvinty.
A
V "Burčáku" je ostinato vytvořeno sekundovým kro
kem směrem dolů v osminovém pohybu, záhyrse mění
krok ve skok stále sestupným pohybem, nikdy však
nepřesáhne čistou kvintu. Taky zde není metrum
/taktová a harmonická struktura/. Oba jsou dobří
muzikanti, Jirka výborný showman, Martin lepší
instrur. entalista. A sami o své hudbě říkají, že
je to muzika spíš pro oči - a mají pravdu.
V SENIOR DlXIEIANDl) hrají veteráni tohoto sty
lu. Platí to především o kapelníku a trumpeťistovi Mílovi Klofandovi, který již na počátku 50 tých
let stál v čele podobnéno seskupení. Zahajovací
"Muscrat Ramble" odezněla tak, jak ji všichni no
toricky známe. Ve dvanáctce "Praline" se předsta
vili melodičtí sólisté. Pak pouze průměrným způ
sobem zahrál klavírista Karel Kales Joplinovu
"Mapel Leaf Rag". V "Buddy Bolden Blues" sóluje
klavír, banjo, pan kapelník zpívá. Slavnou "Avalon" hraje sólově na clarinet Richard Pulz, ba
sista legračně scatuje. S největším odpichem byla
zahrána "Sweet Georgia Brown". Na závěr zahrál
trombonista Fiala "Orys Creole Trombóne". Aby
však skladba dostala patřičný účin, musí být hrá
na rychleji. Sound Senior dixielandu je typicky

český, upracovaný. Nutno však vyzdvihnout skuteč

nost, že se představili všichni sólisté v chara
kteristických skladbách, což byl zdařilý dramatur
gický záměr.
STEFAN DIESTELMAN /g, harm, voc/ a ALEX BLUME
/p/: Dva mládenci z NDR, kteří se zabývají výluč
ně bluesovou muzikou. Stefan Interpretuje blues
již 20 let, hraje v seskupení od dua až po bigband.
"Flip, Flop", "Caldonia", "Jo Wailing" byly prvé
písně, které odezněly. Jejich hudba má účin okam
žitý, vše to tkví ve stylu, jakým Diestelman hra
je na kytaru. Jeho hlas má velký rozsah, přičemž
neobsahuje mnoho alikvotních tónů. V třetí písní
používá capodastu, hru zrychluje. Na prostřední
ku levé ruky má skleněný ponyblivý pražec /tuba
od léku/ a přibírá harmoničku Hčhnerova systému.
Účin obrovský. Taky Blume se představil v "Boogie",
Zahraje u nás vůbec někdo boogie-woogie" podobným
způsobem? Poradím vám: Při projíždění Gottwaldo
vem navštivte výběrovou restauraci v třetím pod
laží hotelu "Moskva". Zde za klavírem /denně od
17 hod./ bude sedět muž zhruba čtyřicetiletý, kte
rý svůj život zasvětil dvěma zálibám: pálení sli
vovice a hraní boogie-woogie. Jmenuje se Vladimír
"Kuká" Kouřil a na požádání vám rád zahraje.
V "Trouble My Mind" Stefan fantastickým způsobem
imituje LuSka Hulana /Hulán sice basovou linii
tak nikdy nevedl, ale to nevadí/, později se pu
stil do Minguse a do bubeníka Cobhama. Na závěr
přichází Jarda Kos, aby s nimi zaválel Memphis
Slimovu "Everyday I Háve the Blues." Vše končí
obrovským aplausem.
Také další skupina slibuje dokonalý zážitek.
S+HQ v minulém roce oslavil 20. výročí činnosti
a Karel Velebný se po šesti či sedmi letech znovu
objevil ve Slaném. S Kořínkem, Vitochem a Viktorou. Repertoár: "Autumn in Paris", Parker - "You
would be sonice to love", "Chelsie Bridge", Waller
- "Jitterburg Waltz" a znovu parkerovka "Billies
Bounce". Kořínek basu pojímá chladně, avšak v po
lohách se vyzná.Vitoch u nás asi bude jednička.
Ve druhé skladbě se kapela rozjíždí - zájem po
sluchačů se zvyšuje. Wallerova kompozice je ve
3/4 taktu, Viktora hraje sólo ve stylu Montgomeryho. Parkerova dvanáctka je hrána nesmírně expresívně, Kořínek se nepouští do krkolomných ele
mentárních seskupení, hraje však funkčně. Hře
S+HQ nelze nic vytknout.
Seskupení PIÁSTEV nepřesvědčilo zásluhou kře
čovité hry, konkrétně bubeníka ing.Bartoše. Žur
nalista, klavírista a kapelník Aleš Faix předvedl
své kompozice: "Skočná","Jih", "Sever" a "Tětiva".
Zdá se, že vše je zde podřízeno el. bassclarinetu
MUDr.Khuna. Ve skladbách se vyskytují polyrytmy s
nepravidelnou těžkou dobou, posluchač se v tom
těžko vyzná. Známý instrumentalista Faukner hraje
na el. zesílený basový hmatník. Jak to zní? Asi
jako Jerome Steig říznutý syntézou a fúzí.
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JAZZBAND LIBEREC je středně velký orchestr se
zřetelnou beatovou orientací. Zazníváš "Piek up
the Pieoes", "Mlha", "Cash", "Pochybnosti" a "Kitty". Nejlepší byla třetí skladba, kdy Jirka Neradílek hraje sólo na křídlovku a kapela Slape na
"čtyři". Taky "Kitty" je provedena bezchybně s
•překrásnou Neradílkovou hvízdavou trumpetou. Ze
sólistů je nejlepší kytyrista Pavel Rydvan. Vý
borný band s hutným zvukem.
Loni chladný JOCR,. letos PRAŽSKÝ BIG BAND Mi
lana 'Svobody byl poctěn samostatným odpoledním
koncertem v Městském divadle. V první půli ode
zněly čtyři písničky z alba"Reminiscence". Druhou
půli vyplnily skladby z alba "Poste Restante":
"Pohár hořkosti", "Počkej na mne" od Svobody, Ticháčkova "Andromeda", Viklického "Janko" a "Hromovka", "Tišina" pro baladickou Gerovu křídlovku,
Svobodovu beatovku "Do roka a do dna" plus přída
vek /karikující "Pocta čs. jazzu"/, sóla obstará
vali Macák, uzdravený "Bažík" Pavelka, Gera, Char
vát, šolc a Fišer. V "Hromovce" se představil host
-někdejší příslušník "prvního seskupení" - trubač
Jirka Neradilek. Ten však nepřesvědčil, byla znát
únava z předešlé noci. Výkon bandu byl o poznání
slabší než při jarních dnech jazzu ve Varech, kde
předvedl strhující výkon.
Sobotní večer 20.11. zahájil místní DECIMET v
čele s Vladimírem Trskem. Nástroje jsou seřazeny
dle švédského způsobu: rytmika, 5 sax+trumpeta,
na kterou jako tahoun obdivuhodně hraje Vladimír
Svoboda. Odeznívají: "Night Twenty Speciál", "Mood
Indigo" s vyváženou saxofonovou sekcí. "Monglow"
v medium tempu, heftiovka "Lil’fiarlin" s trumpeto
vým sólem. Taky zde na některých hudebnících byla
znát únava z noci minulé,'avšak swingování, jako
každý rok je zde zaručeno.
Jediný soubor na 16.SJD, kdy všichni hráči hrá
li vsedě Be nazýval ZDENĚK HRÁŠEK and CO. Obsaze
ní: 2x g, violin, 2x pere. Jeden z perkusionistů
/umístěn na pravéní křídle/ je známý Ind a jogín
ing. Vlastimil Marek, který /nevím jak dnes/, ale
před čtyřmi, pěti lety se podepisoval následujícím
způsobem: M§rek. Přesně před započetím hrycvyzouvá
se z červených kozaček aby byla'trochu čurina.
Inu Ind. V každém případě se sympatický kytarista
Hrášek představil ve výborném světle. Orchestr usiluje o skloubení jazzu, popu, rocku a flamenca.
Výborný je houslista Jiří Kohoutek. Hrášek má
slušnou úhozovou techniku pravé ruky, orchestr po
užívá dynamických odstínů. Znějí: "Od Cechů až
Španěly", "Universum", "Pro Haničku", "Voda" a
přídavek "Tike Fave". Hrášek Co má jednolitou
koncepci, později se ukáže, že patřil k tomu nej
lepšímu, co jsme letos ve Slaném slyšeli.
Jazzový harmonikář Bóra Kříž je známý rekvali
fikační komisař a pokračovatel harmonikáře Kamila
Běhounka. Ve Slaném je velmi populární, svědčí o
tom ovace ještě před započetím hry. Spoluhráči:

kontrabasista Vít Fiala a bubeník Vladimír Žižka.
V "Satin Doll" se představují všichni. V "St.Louis
Blues", v průběhu hry poněkud zrychlí. Bora zná
dobře místní poměry, svědčí o tom písnička na přá
ní posluchačů /Mrtvý vrabec/. Problematický byl
odehrán Petersonův valčík. Nutno podotknout, že
Bora po odehrátí sóla zpravidla scatuje. Ale i
mnoho scatu škodí. Do Petersona se to prostě ne
hodilo,příliš to zavánělo nádražným výčapom. Poté
odezněl Gerschwinův "Fascinující rytmus" a přída
vek "Stardust" kde Bora zpívá o snědém nádechu
brandy - tento text se mi zalíbil natolik, že

jsem dle něj nazval celé vyprávění o 16.SJD.
Když se na pódiu objevil sympatický klavírista
ing.Vojtěch Eckert a zpěvačka VLASTA PRŮCHOVÁ,
hra někdejších Borových doprovázečů začala mít
vzestupnou tendenci. Průchová je zpěvačka s neo
mylným jazzovým cítěním. Za obrovské pohody od
zpívala "Docela všední obyčejný den", "Muž, kte
rého miluji" od Gerschwina, "Láska je krásnější"
a scatovku "Letíme domů". Výtečný a citlivý je
klavírista Eckert. Posluchači jsou nadšení, ale
to hlavní teprve přijde: Dr.JAN HAMMER "Hřebík v
botě", s Vlastou "Slánské blues" a na přání míst
ního rodáka Vlad.Trska "Four Brothers". Výborný
zážitek.
KOSVANEC-RUŽIČKA-GONDOLÍN. První jednička mezi
našimi trombonisty, druhý báječný klavírista, tře
tí slušný basista. Zahráli pět standardtů, mezi
nimi "Misty", "Stella by Starlight", "Take the A
Train". Zpočátku se dlouho seznamují, ale Tonda
Gondolán se usmívá. A usmívá se i ve druhé písni
/Misty/, kdy ztrácejí kontakt s obecenstvem, kte
ré toho momentu využívá a houfně odchází. V momen
tě, kdy hraje pouze klavír a basa se zdá, že ka
pela umírá, ale není tomu tak, Tonda Gondolán se
stále usmívá. S odpichem zahráli až poslední "Ta
ke the A Train", Růžička zde hraje výborné sólo,
pak však s Gondolánem v duu pískají - toto se ode
hrává na hranici vkusu. Trombonová jednotka, bá
ječný pianista a někdejší naše kontrabasová ná-

děj však ještě nejsou zárukou úspěšného vystoupe
ní.
To cornetista ZAJÍČEK a CLASSIC JAZZ COLLEGIUM
se zpěvačkou Evou Svobodovou to rozbalili jinak.
Jde o velmi pilné seskupení, kapela má na naše po
měry nevídaný švih. Páter hry tvoří kontrabasista
Vít Fiala a bubeník Aleš Sládek. Melodická sekce
je vzácně vyrovnaná s tubou jako melodickým ná
strojem. V "Side Whem" se představují všicnni só
listé, v "Mood Indigo" tubista Zdeněk Fibrich, v
"Oklahoma Stomp" Sládek na valchu, "St. Louis
Blues" je verze oroh. Glenna Mill era. přichází
Svobodová a v jejím podání slyšíme "Osamělá eesta", "It Don’t Mean a Thing", "Got Bless the Child"
z repertoáru Billy Hollydayové a "Bill Bailay".
Závěrečnou skupinou na 16.SJD byl BIG BAND
SONP KIADNO za řízení baskytaristy Koudelky. §lo

o největší seskupení, které jsme během dvou dnů
slyšeli. Po Ellingtonově kompozici zazněl dvakrát
Ježek /David a Goliáš a Klobouk ve křoví/. Po ode
znění Ježkovy druhé písně dochází ke dvěma význam
ným událostem. Na pódiu se objevuje plzeňský ro
dák Josef Audes.z Bromová bandu. Audes hraje "Po
hled z okna" a "Ulice u zeleného delfína", výkon
orcnestru jeho příchodem stoupl. Pak ještě paní
kapelníkové odzpívá "I Can't Give You Anything
but Jove" a je zde závěrečná "When the Saints Go
Marchin In".
Nutno se zmínit o jam sessionech. Již při vy
stupování po schodišti do prosvětlené kavárny ví
ceúčelové haly se splnilo moje nejhorší podezření.
Neznám důvody proč pořadatelé usadili jamy právě
zde po létech prověřené "Sportce", řešení to ne
bylo Slastné. Tvůrčí setkání hudebníků potřebuje
komornější prostředí,
V průběhu 16.SJD byla v předsálí Grandhotelu
instalována fotovýstava "Jazz a jazzoví hudebníci
v táborech hitlerovského fašismu", která bude sou
částí příštího bulletinu Jazz. Dny tradičně konči
ly promítáním filmů.
16.SJD byly jako vždy výborné pro příznivce
swingové muziky. Chyběla avantgarda, ale snad za
rok. Vynikající je, že se Dny drží již tolik let
a že jejich vliv na českou jazzovou muziku neustá
vá.
/28.11.82 Josef Mahdal/
I.JAZZOVĚ DNY BLANSKO 1982
Stává se občas, že některá jazzová akce, vy
padne, aniž by k tomu byl rozumný důvod a jinde
se objeví tam, kde bychom ji nečekali. A tak je
docela možné, že menší město dá fleká metropolím.
Stalo se to poslední'říjnový víkend, kdy člověk
měl ještě "hlavu-včelín", plnou dojmů z MJF Praha
82 a dějištěm přehlídky sice skromné, avšak hod
notné, bylo Blansko.
Místní jazzklub při Okresním kulturním stře
disku společně s OV SSM neváhali a dali se do to
ho. Blanenští jazzmani mají sice.již několik se
zón aktivity na svém kontě, dosud však nevystar
tovali s podnikem většího formátu. A tak první
Dny byly vítaným skládáním účtů. V pátek a v so
botu, 29.a 30. října ve dvou koncertních blocích
od 17,00 hodin do půlnoci ve zcela naplněném sá
le OKS defilovalo 11 skupin různých žánrů do tra
dice přes jazzrock po free.
Start prvního večera patřil domácím. Ad hoc se
stavené combo klavířiétky Olgy Mandlové podalo
solidní výkon, následné Blanenské jazzové trio mi
le překvapilo najmě klavíristou Jaroslavem Pokor
ným, brilantním v Cosmově "Autumn Leaves" a v Parkerově "Au Privave". Synkům v Tradicionál Jazz
Kyjov se příliš nedařilo, myslím, že šli poněkud
pod průměr, i když se snažili, řek] bych, že byli
trošku uniformní, přestože některé věci jako
"Royal Garden BlueB" a Porterova "What this is

thing called the Love" a "When The Saints" vybo
čovaly z normy.
Jediným dramaturgickým omylem bylo vystoupení
souboru "Uzený koleno Bandu" z Brna, jehož nevy
zrálost byla okamžitě sensitivním publikem zare
gistrována. Oživení do sálu vneslo teprve vystou
pení olomouckého, v mnohých jazzových kláních ostřílenéno Free Jazz Tria Milana Opravila. Již
10 roků sklízejí oprávněné úspěchy a nejinak tomu
bylo i v Blansku. "Lonely Woman; Ornette Colemana
a Jiné byly lahůdkami i pro ty, jenž jinak tomu
to avantgardnímu výhonku jazzu neholdují.
Zbytek večera byl vyhrazen dvěma pražským sku
pinám. Trio Milana Svobody perfektní jako vždy
a posléze C. a K. Vocal. Pro mě osobně je vidy
zážitkem zpěvák a klavírista Jiří Slupka Svěrák,
jenž svým raycharlesovským projevem - tentokráte
v "I can't stop loving you" - a naším "Miláčku
vrat se, ejedem to znova" dovede strhnout k ova*-'
cím. Lepší závěr večera si nelze přát. V sobotu
zahajoval brněnský Omis, doplněný trombonistou
Petrem Blahou. Spolu s Mirkou Křivánkovou naserví
rovali prokoumaný komorní jazz plný ryzího muzikantství a nápadů. Skupina zaskvěla především v
"Softly as a Morning Sunrise", Mirka v Ralph Townerově "Auroře" a Parkerově "Scrapple from the
Apple". Dalšími protagonisty byl tandem olomouc
kého klavíristy Petra Junka a gottwaldovského ky
taristy Lubomíra Kovaříka, částečně vyšperkovaný
flamencem. Robustní sound pak zazftěl když nastou
pila ostravská Alternativa. Poprvé jsem ji měl
možnost slyšet na jarních 1.Karlovarských jazzo
vých dnech a hned mi bylo jasné, že je to soubor,
který, Werichovými slovy vyjádřeno, ovládá umění
jak prodat své číslo.
Houslista Richard Kroczek vtipně oznámkoval
Alternativu jako rodinný ansámbl a skutečně, mno
hé příbuzenské vztahy v kapele jaou evidentní.
Vůdčím duchem kapely je kytarista Jan Volný,
perlou pak jeho zpívající manželka Vendulka. Je
jí scatové verse Zawinulova Birdlandu, Urbaniakova Komára jsou prostě jedničkou.
Finále večera patřilo Blues Bandu Petera Lipy
a Luboše Andršta. Všichni byli výteční, lipa,
Andršt, Vládo, "Guma" Kulhánek sveřepý baskyta
rista, nezmar se Btále novými nuancemi hry, bi
ds ta Zeleňák a především 3ábel - bluesman do mor
ku kosti Ondřej Konrád, na foukací harmoniku ,
tady mi připadá srovnání s Jerry Portnoyem z
Muddy Watersova Blues Bandu plně opodstatněné.
Lipa sám mi nejlépe"pasoval do rámu" v repertoá
ru "Mr.Five by five" - Jimmyho Rushinga s blue
sovými trvalkami "Going to Chicago" a "Send for
you Yesterday and here you come Today"...

Výstava jazzových fotografií z-prací členů Jazzklubu a jeden noční jamsession byly doplňky Jazzo
vých dnů v Blansku, které dokumentovaly, že i v
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menších městech se dá leccos dobrého realisovat,
jsou-li u věci nadšenci, důsledně prosazující
jazzovou ideu ve svém regionu. Patří jim dík,
uznání a přání výdrže do dalSíoh ročníků.
/tr/
Česky řečeno: Národní třídou fičelo jako v tu
nelu, občas někdo vlít botou do čerstvého betonu,
jak právě instalovali nové koleje a celkově chcíp
pes. Zato Reduta narvaná po strop, všichni kama
rádi tady - akorát jeden si odskočil střihnout
kšeft z plejbecku, jakože koncert Karla Gotta v
I.ucemě - ale zase přišel a hrálo sé' hezky zostra.
A $aky vedly řeči, že kdyby posledních deset let
u nás vycházely desky jen se Stivčou, že by to
úplně stačilo - ale řeči se vedou a víno pilo.
A pak bylo k ránu a Jirkovi táhlo na jedenačtyřicet a v saku si nes průkazku naší i jeho sekce,
že už je tam na furt.

mestia Johannesburgu, tisíce čemochov, aby v kr
vavěj zrážke s políciou odmietli rasizmus a impe—
rializmus. 0 tejto skupině, ktorej predstavenia
sú v mnohých západoeurópskych mestách z politic
kých dovodov zakázané, sovietski autoři Kovaíov a
Komov napísali: "Ich zásluha spočívá v přenikavom
cítění cudzej bolesti. Pri pohíade na špínu,lož a
nespravedlivost neaožu byt íahostajní. Ich protest
je vyjádřený hudobnými prostriedkami a sposobmi.
Albumy Pink Floyd sú kameňom pravdy, hodeným v po
době obžaloby do tváře kapitalistickej spoločnosti." My si však na Pink Floyd /najmfl v televízii
a rozhlase/ budeme musiet nějaký ten čas ešte poč
kat. Kým si zodpovědní pracovníci definitivně nevyrieěia, čo je ideologicky škodlivé a čo nie je.
Zatial budeme na Bratislavská lýru naáalej pozývat
Bonney M, Goombay dance band, Aaandu Learovú a iných představítelov západného showbiznisu a tvá

řit sa přitom, akí sme světoví.
požiCaně MYĚLIENKY

Dr.Lubomír Dorůžka nám odhaluje niekedy až ne
uvěřitelné súvislosti. Napr. v kapitole Z našich
luhů a hájů /s podtitulom Listonoši, jejichž braš
na vydržela/ ukazuje v tesnej nadváznosti Buriana,
Dvorského, Ježka, Vlacha, Suchého a Slitra, Jandu,
Gotta, Hegerovu, Hammela a Stivína. Toto sú totiž
najdoležitejšie postavy našej populárnej hudby bez
ohladu na to, či ich v rozhlase počút, alebo nie,
či vlastnia desaí Bratislavských lýr, alebo ani
jednu. Schopnost rozlišit tvorců od epigona, skutočnú a trvalá hodnotu od dočasnej módy dokazuje
dr.Dorůžka v každej kapitole svojej knihy. A daří
sa aj jeho Bynovi Petrovi, ktorý napísal pasáže
týkajúce sa rockovéj hudby. Představuje nám jej
nesmrtelných velikánovi Presleyho, Berryho, Hollyho, Beatles, Rolling Stones, Cream, Hendrixa,
Zappu, Pink Floyd... je to naozajstná panoráma to
ho najlepšieho, čo rocková éra priniesla. Ale zá
roveň aj smutná prehliadka toho, čo naše masovokomunikačné prostriedky už dvadsat rokov bojkotujú. Koíko ráz zazněli u nás Beatles, Rolling Sto
nes, kolko našich íudí vobec tuší, kto je to Clapton, Zappa či Gilmour? To nie je len nedostatok
elementámej hudobnopolitickej koncepcie, neocho
ta sprístupňovat poslucháčskym vrstvám umělecké
hodnoty vo světověj popmusic - a napínat tak skutkami rožne, doteraz Jen slovné akceptované směrni
ce vlády a ministerstva kultúry, je to neraz i celkom vědomý oportunizmus podaktorých pracovníkov,
ktorí sa u nás populámou hudbou živia. Osobnost
Johna Lennona si naše masovokomunikačné prostried
ky všimli až v deň jeho smrti, hoci po celé sedemdesiate roky bojoval svojou angažovanou hudbou za
slobodu a mier. No zato priam až k božiemu obrazu
mystifikujeme Deana Reeda, hoci jeho umělecké kva
lity sú viac než sporné...
Alebo iný příklad: s piesňou skupiny Pink Floyd
na perách vyšli do ulic Soweta, černošského pred-

/VLÁDO BROŽÍK v recenzii
knihy Lubomíra Dorůžky
Panoráma populárnej
hudby, Hudobný život
č.15/82/

C1ENSKĚ PfilSPŽVKY 1982

Výbor JS se rozhodl vyzvat všechny členy k spl
nění své prvotní povinnosti - k zaplacení ročních
příspěvků. Protože se loni tento příspěvek nepla
til, nazývejme jej nyní PŘÍSPĚVKEM 1985 a počítej
me s pravděpodobností, že se na konci roku bude
platit příspěvek ještě na rok 1984. Výše příspěv
ku zatím zůstává na 40,- Kčs, přičemž meze dobro
volnosti se nekladou. Platte výhradně přiloženými
poukázkami na naše konto, pokud se vám ze zásilky
ztratí, napište si o novou. Letošní placení se tý
ká povinně všech členů s čísly do 9579 včetně. Na
zadní stranu složenky napište své členské číslo a
zkratku P/85. Uzávěrka placení bude 15.4.1985. Ne
váhejte, na vaše odpadnutí čekají stovky čekate
lů. Nepište na složenky žádné jiné vzkazy, jako
změny adresy atd. - to nám oznamte na koresponden
čním lístku.
JAZZPETITY A SITUACE_________________________________

Od listopadu probíhá expedice Rocku 2000. Za
tím jsme rozesílali každému objednavateli po 1 ks,
teprve ze zbytků budeme postupně vyřizovat vaše
objednávky pro přátele. Druhý díl slovníku by tí-l
vyjít v polovině letošního roku a bude obsahovat
také doplňky k první části.
Expedice Štýrského skončila vyřízením všech do
šlých objednávek a úplným rozebráním tohoto Jazzpetitu. Na konci ledna jsme začali také rozesílat
první díl Jazzpetitu 11 - Minimat, Earth and Concept Art.
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NĚKOLIK FOZNÁI..EK K MINI...ALISLU

Žádný umělecký směr není
uzavřenou entitou, ale jsou jím
jednak aktualizovány minulé
formální podněty, jednak anti
cipovány daláí možnosti. Nic
méně bod, kdy sám vykrystali
zoval je jedinečnou, neopako
vatelnou událostí, z jejíhož
hlediska se všechny předcháze
jící náznaky mohou jevit jen
jako podružná fakta, často
teprve doplněná historiky umění.
Omezenost zde a nyní, v níž se
určitý -ismus vyžívá, a která
určuje jeho existenci, je v
rozporu s nadčasovostí ímanentního průběhu dějin, chápa
ných jako vývoj ryze formálních
problémů. Oba názory se také
střetly při posuzování minima
lismu. Již samo označení jme
novaného směru je ambivalentní.
Není dost dobře jasné co má být
na zkoumané práci minimální,
ale též jaký charakter mají mít
emoce, jež v nás vzbuzuje. Dvoj
značnost pojmu minimalismus je
v tomto: bud je chápán jako
určitá všeobecná tendence k
úspornosti /např. použití pouze
třech barevných ploch vedle sebe/, jíž by někdy mělo být pa
radoxně dosahováno obsahového
maxima nebo v určitém konkrét
nějším, zúženém smyslu jako
směřování ke geometrickým praformám - čtverci nebo krychli.
V obou případech jde z výtvar
ného hlediska o krajní zjedno
dušení, jež nemusí být přímo
typické pro minimalismus šede
sátých let, ale může být nachá
zeno v celých dějinách umění.
Americký minimalismus se vyz
načuje především redukcí formy.
Zdá se však, že jeho čistých
příkladů lze najít poskrovnu.
Jedinečným vzorem by mohla být
krychle Tony Smithe, autora,
jenž mezi minimalisty není řa
zen, avšak jejich problémy anti
cipoval. Za "zakladatele" mini
malismu a důsledného jeho zas
tánce bývá dnes považován Caři
André. Ten se ale na rozdíl od
Judda a Morrise vyhýbal užití
jen čistých, trojrozměrných pratvarů samých a díla často rea
lizoval z pravidelně k sobě při
řazených kovových plátů, dřevě
ných špalků, balíků sena, cihel
/všechny jmenované prvky byly
vždy stejného rozměru/. Zde je
vidět, že k minimalismu bylo
přistupováno buS přímo z praforem nebo z tvarů odvozených,
které se svým vhodným rozměrem,
postupně vývojem civilizace za
praformy konstituovaly /např.
cihly, jejichž ideální rozměr se
po staletí téměř nezměnil/. Z
opačného místa ukazoval na zcela
jiný zdroj možných pr»forem, ten
tokráte negeometrického původu pop art. Vytvořila je až současná
společnost /láhev coca-coly, kra
bice polévek zn. Frillo/. Praformu si nelze představit jinou,
než jaká apriorně je. Její vnitř
ní tvarová struktura zůstává
stabilní. Praforma může změnit
pouze svou velikost nebo barvu.
Jedním z důsledků vzniku moder

ních "praforem" je typizace. Di
vák nechce danou věc např. por
trét herečky vidět jinak, než
jej servíruje reklama. J-akmile
si herec nalezne vlastní "image"
má zpola vyhráno. Publikum jej
nepřijímá v individualitě jeho
projevu, ale v určitém idealizo
vaném stavu, který je notně
vzdálen reality. /Z podobného
hlediska lze ve výtvarném umění
zkoumat Kleinovo použití modré
nebo Ueckerovu zálibu v hřebí
cích./ To vede k negaci osobní
ho projevu{ k nastolení typu
/slyšíme-li jméno Uecker, vždy
se nám vybaví jeho hlavní mate
riál - hřebíky/ a k několikeré
mu omezení: kdokoli jiný než
Uecker zužitkuje ve výtvarném
díle pouze hřebíky, pak s ním
vždy bude nutně spojován /omeze
ní materiálové/, dále autor mu
sí, nechee-li porušit vytvořenou
image zůstat u dosavadních výra
zových prostředků /omezení tvůr
čí/ a tudíž jej svazují možnosti
hřebíkem poskytnuté /omezení ob
sahového sdělení/. Tohoto postu
pu zřetelně využil pop art, ne,
nápadněji minimalismus. Zkoumáme-li námětovou oblast úspěšných
výtvorů pop artu, zjistíme její
úzký rozsah: jakmile umělci sáh
li k výrobkům, které nebyly ješ
tě tak vžité, nezakódovaly se
jako "praformy", účinek jejich
prací selhával. Zde dochází k
styčnému bodu mezi minimalismem
a pop artem: oba směry ve svém
nejčistším výrazu aplikovaly
základní struktury, at vyplýva
ly z abstraktních nebo předmět
ných tvarů. Avšak jediná láhev
coca-coly nebo jediná krychle
mohla být pouze východiskem.
Pakliže umělec nechtěl opakovat
sám sebe /u tohoto r idikálního
důsledku, ovšem ze zcela jiných
příčin, setrval Ad Reinhardt/
musel se pokusit své pojetí roz
šířit. To vedlo k negaci původ
ní "jedinečnosti" praformy, k
jejímu několikanásobnému použi
tí. Negace probíhala v pop artu
i minimalismu dvěma směry: pros
tým zřazením nebo rozmnožením
jednotlivých forem bez jakého
koli kompozičního záměru /např.
Warhol: od jednoho elektrické
ho křesla k mnohonásobnému roz
šíření téže fotografie na celou
plochu plátna; Komis: zřazením
několika stejných elementů/ ne
bo aplikací barvy /např. Warhol:
čtyři obrazy Cambellových kon
zerv; Judd: zřazené krychle/.
Z jedné strany mohla být z výt
varného hlediska v pracích podr
žena harmonie /souznění Andreho
elementů s prostorem/, z druhé
kontrast /kombinace ostře čer
vené s modrou u Judda/. To mj.
dokazuje, že z koncepce minima
lismu nebyly zcela vyloučeny
výtvarné snahy. A právě zde se
blížíme k jeho kořenům: vznik
totiž nebyl podmíněn jen praformami, ale také jřazením, tj.
mechanickým, monotónním opaková
ním stejného tvaru. /Použití
barvy záviselo na individuálním
přístupu./ Tento princip - zře
tězení praforem, leží za vizuál
ně výtvarným pojetím práce. Obě

jeho složky - praformy a zraze
ní - nebyly v umění něčím novým.
Objevovaly se často např. v este
tice klasicismu. Zřetězení tak,
jak jej chápalo americké umění
poloviny šedesátých let otevíra
lo cestu k nekonečnu, praformy
vedly ke karteziánské esencialitě. Vzájemné spojení obou nej
radikálněji prosadil ve 20. stol.
Erancusiho Nekonečný sloup. Zře
tězení oponovalo renesanční kon
cepci uzavřeného prostoru, čis
tý geometrický tv tr, v kterém
byly některými teoretiky kubis
mu spatřovány ohlasy až egypt
ské statuarity, negoval expresivitu baroka. Oba principy syn
tetizované minimalismem však
reagovaly na současný stav
amerického umění. Jak na směry
předcházející, především ab
straktní expresionismus, tak na
tendence paralelní na;5ř. "gestické" plastiky Mark di Suvery a
práce tzv. Park Plače Group.
Ač se minimalisté pohybovali
z formálního hlediska ve velice
prostých pravidlech, pak po ob
sahové stránce jde v jedné ro
vině minimalismu paradoxně i o
vyjádření "umělého" stavu kul
tury 20. stol. Toho je docíleno
několika postupy /uvažujme o
tvorbě Juddově/: negací spontán
ního tvůrčího aktu, zeslabením
intuitivního pólu uměleckého pro
cesu, spolehnutím se na racio
nální, apriorně zdůvodnitelné
vztahy /z jiného úhlu a též s
jiným záměrem k podobnému obsa
hovému momentu odkazoval tzv.
mašinismus dvacátých let/. Umělý
vzhled Juddových prací je dále
zvyšován ostrými barevnými vaz
bami. Jsou akceptovány nepřiro
zené b ¡rvy metalického původu.
/Je zajímavé, že do poválečného
amerického umění je výrazně
uvedl Pollock, již s podobnou
intencí, s níž se jich chápe
Judd./ Avšak u dalšího minima
listy, Andreho, jehož tvorba se
formálním členěním může Juddově
přiblížit, jde v obsahové rovi
ně o op ičné snahy: autor nepou
žívá ani výrazných barev ani
přísně^konstruovaných objemů,
zdůrazňuje naopak co největší
přirozenost. Oproti Juddově vy
tříbené dokonalosti, se Andreho
díla liší již v tom, že počíta
jí s korozí železa, nepřesnostmi
při výrobě, v »dami terénu. Zatím
co Judd plně respektuje pocit
perfektnosti velkoměsta, uchylu
je se André k osamělejším pro
jektům v krajině, které svým
jednoduchým způsobem realizace
vyrůstají z prožitků venkovských
oblastí Spojených států. Tato
obsahová polarita ukazuje, že
uprostřed jednoho směru dochází
k názorovým diferencím, které
poznamenaly další výsledky obou
umělců. Protože Andreho koncep
ty byly otevřenější, méně dog
matické, přirozeně vyplynuly do
aktivit v krajině, kde se setka
ly s tehdejšími projevy earth
artu. Juddův přístup byl racio
nálnější, z»ložený na variování
krychlí, kvádrů a různých
geometrických ploch. Zcela
výjimečně byl použit ovál.
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Umělec se uzavřel do těchto
základních tv ¡rových motivů a
setrv il u nich v podstatě podnes.
Za nesprávný výtvor pop ortu
bývá pov ižováno jedno VJarholovo
dílo, kdy autor využil "tradič
ních" třech na sebe nastavených
krabic zn. Brillo, na něž navíc
položil o něco menší krabici
Heinzova kečupu. Na předcházejí
cích pracích s vyrovnanými Prillo
krabicemi se zdálo vše v pořád
ku, ale nyní kdy byla řada, jež
mohla volně pokračovat přidává
ním krabic stejné výrobní znač
ky, ukončena elementem jiného
charakteru - krabicí Heinzovou,
ztratilo dílko hodně ze svého
účinku. Zepizodičtělo. Nedostat
ky byly spatřovány jak v kon
frontaci dvou různých ikonogra
fických motivů, tak v jiné ve
likosti krabic. V minimalismu
k podobnému selhání nedošlo. Ale
kdy má zřazení elementů končit?
Je vidět, že z vnitřní kompozič
ní nutnosti práce samé to ne
vyplývá. Její ukončení mnohdy
závisí na vnějších podmínkách:
např. velikosti galerie, pozem
ku, množství dostupného materiá
lu. Často také mívá stejná prá
ce prezentovaná v různých pod
mínkách jinou velikost, aniž
ztratila cokoli ze své podstaty.
V principu zřazení, kdy je rea
lizovaný úsek chápan pouze jako
vizuálně přítomný zlomek, jenž
by bylo možno do nekonečna, při
dáním dalších členů nebo prota
hováním čáry, prodlužovat, je
citelný rozchod s renesančním
pojetím obrazu jako uzavřeného
celku, na jehož koncepci v pod
statě podnes evropská malba
akademického ražení setrvává.
Nekonečnosti se v ní dosahuje
konečností, otevřenosti uzavře
ností. Pouze okrajově byly v
Evropě přítomny projevy dotýka
jící se nekonečna přímo, bez
prostřednictví rámu /např. Brancusiho Nekonečný sloup, Manzoniho kilometrové čáry/. Toto poje
tí, v němž jde z výtvarného hle
diska jen o lineární adici nebo
prodlužování, může mít dvojí
zdroj: východní filozofii či
Euklidovu definici o přímé ohra
ničené čáře, jíž lze do nekoneč
na prodlužovat. Je v podstatě
jedno, je-li linie dlouhá něko
lik centimetrů či deset metrů.
V americkém umění byla prosaze
na již začátkem šedesátých let
/viz kompozice La Monte Yuonga
reprodukovaná v Jazzbulletinu
27-28/. Pylo pouze nutné pře
nést tuto problematiku z plochy
příliš její realizaci nevyhovu
jící do reálného prostoru. Tím
byl opuštěn závěsný obraz. Do
práce se tak navíc, abstraktně,
dostává čas. Je-li krychle Tony
Smithe v jistém smyslu ekviva
lentní Reinhardtovu černému
obrazu svou "bezčasovostí", pak
již lineární zřazení čas do se
be vtahuje.
Často bývají s minimalismem
spojována díla, v kterých jsou
použity jednoduché geometrické
tvary, aniž bylo přihlédnuto k
jejich původní intenci /např.
Malevičův černý čtverec/. Tyto
soudy jsou vynášeny z pozice

imanentního vývoje uměleckých
problémů, která nepřihlíží k
duchovním a sociálním podmínkám
jejich vzniku. Z pouhých prací,
jenž měly minimalismus antici
povat, bychom však minimalismus
jako směr druhé poloviny šede
sátých let na .ostali. V černém
čtyřúhelníku na bílém pozadí jde
sice z výtvarného hlediska o mi
nimální vztahy, avšak jen prcto,
aby z hlediska obsahového mohlo
být docíleno absolutního výkonu.
Minimalismus jako směr šedesá
tých let v co nejširším smyslu
charakterizují především tyto
formální znaky: práce v reálném
prostoru, praformy, zřazení. V
tomto smyslu se před ním žádný
jiný podobný směr neobjevil. Připadá-li nám pro své zjednodušené
výtvarné výsledky některé dílo
minulosti jako minimalistické,
pak má toto přirovnání asi tako
vou platnost, jako když jsou v
některých projevech Dúrera nachá
zeny počátky kubismu, a v hlavách
Arcimbolda surrealismu. Práce,
které minimalismu přímo nepřed
cházely, mohly při jeho genezi
sloužit jako pomocná korekce.
Mají pouze .zprostředkující úlo
hu. Je-li na nějakém obraze po
užito minimálně výtvarných prvků,
pak to apriorně neimplikuje spo
jení se stejnojmeným -ismem. Ten
má určitou sumu vnějších formál
ních charakteristik, tak jako
jakýkoli jiný směr dvacátého
století.
(KSj, leden 1983)

VÝSTAVA PRACÍ ARCHITEKT#, SO
CHÁM) a uIALÍ&u - Makromolekulární ústav ČSAV březen 82

Positiva:
- .Možnost navázání kontaktů nad
konkrétními pracemi se širším
okruhem výtvarnou činností se
zabývajících lidí a jejich
vzájemná konfrontace.
- Rozšíření zorného úhlu pohledu
širší veřejnosti na archi
tektonickou a výtvarnou čin
nost vystavením projektů a
děl, která na architektonic
kých výstavách a ústavních
přehlídkách neměla možnost
být vystavena.
Diskutiva:
- Možnost seznámení veřejnosti
s počátečními stádii procesu
tvorby se jeví v rozporu s
požadavkem určité definitiv
nosti a finálnosti vystavova
ného díla.
(ing.arch. V. Štulc,ing. arch.
Jan Vrana/
V souvislosti s omezením
investiční výstavby je žádoucí
zvyšovat kvalitu architektonic
ké produkce. Významnou roli má
v tomto procesu konfrontace
projektů a realizaci.
Pohužel, tento základní před
poklad tvůrčího dialogu neexis
tuje ani na úrovni jednotlivých
projektových ústavů, takže se
mnohdy pro malou informovanost
objevuje už dávno objevené a
dobré nápady nejsou množeny po
zásluze.

Z těchto důvodů rozhodně
příjemným překvapením byla vý
stava ZV ROH - Makromolekulárního ústavu ČSAV z konce března.
Demokratický systém výběru
vystavených projektů měl za nás
ledek to, že se vedle projektů
s mezinárodním ohlasem objevil
projekt amatérský, vedle prací
už renomovaných výtvarníků se
objevil dětský vozík F - 1, ale
nakonec se to obrátilo v jeden
z kladů výstavy.
Hodnocení názorově ani gene
račně nevyhraněné skupiny je
ponecháno inteligenci a vkusu
návštěvníka.
Publicita, místo, ani délka
trvání.výstavy nebyly v souladu
s velkým zájmem odborné a širší
veřejnosti.
(ing.arch. Vládo Milunič)

Této akci chyběla koncepce.
Nechtělo se nic vyjevit, proto
že nebylo co, spíše se čekalo na
neznámé, které může být počátkem
něčeho. Tato nekoncepčnost, kte
rá se z nouze stala koncepcí,
nechala vzniknout labyrintu, ve
kterém se jen ztěží hledala slo
va pro jakési résumé.^Návštěvní
kům to nevadilo, nebot i živost,
kterou zde nalezli, nabyla pro
ně smyslu v kontrastu k poměrně
klidné hladině současného výt
varného dění. Pro autory však
nemůže být smyslem stále se roz
plývající pojem konfrontace. V
tomto případě byl položen most
mezi architekty a výtvarníky,
most k tolik diskutovaným snům
o jejich nejužší spolupráci. Ne
vím, zda-li se po tomto mostě dá
ještě v této chvíli přejít, ale
pak-li ne, budeme si o tom urči
tě zase povídat.
/ak. mal. Stanislav judl/

Koncepce výstavy byla idea
listická. Danými silami nebylo
možno ji naplnit, a ani ve vy
hraněné podobě neexistovala.
Výsledek potom odpovídal této
neujasněnosti. Neexistovala hle
diska koncepční, obsahová ani
výtvarná, podle nichž by byly
exponáty vybrány. Nebot v pod
statě akce vznikla z živelné
potřeby svých organizátorů. Už
vícekrát se podařilo vystavit
pohromadě práce většího počtu
výtvarníků, začíná však zřejmě
vystupovat další, ještě snad
podstatnější potřeba tvůrčí osob
nosti - překročit hranici svého
oboru a setkat se s obory pří
buznými, doplňujícími i protikladnými. Ze se zde na okamžik obje
vila snaha architekta a výtvar
níka setkat se, a to zcela rov
nocenně, je významné. Výstav i
je však dokladem toho, že před
stavy o tomto setkání zůstaly
mlhavé. Na silně omezeném pro
storu by bylo příště třeba po
čínat si uvážlivěji, tak aby
výsledek nejen zaujal, ale pře
svědčil o své oprávněnosti.
(Marie A. Judlová)
Poznámka k výstavě "Nová,
pravá, prostorová společnost",
která, byt připravovaná a
realizovaná bez koncepce a pev-
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něho programu, byla dominována
difůzní myšlenkou, která se
stala mottem celého několika
měsíčního snažení:
Odmítnutí ústupků, jenž jsou
vždy první fází rezignace nad
uzákoněním danného stavu věcí,
ve kterém by měla zhynout kaž
dá myšlenka nesoucí v sobě vů
li k odporu. Nemohou rezinovat
ti, co trpí pasivitou jako nej
větším zlem, které může posti
hnout profesi tak komplexní,
jakou je profese architekta, ti,
co znovu musí zrušit již
Leasingem konstatovanou neexis
tující hranici mezi jednotli
vými druhy umění, ti, co musí
být vším co musí myslet v pros
toru, s potlačením individuál
ních problémů ve prospěch hud
by, poezie, malířství a so
chařství, které se spojují ve
fantasticky humánní snaze
architekta - zhmotnit myšlenku
nového prostoru v prostoru da
ném. Osud člověka na této pla
netě je neodmyslitelný od osu
du všech a je kolektivním lid
ským problémem a nikoliv prob
lémem odcizeného a odcizujícího se individua. Tento fakt
nezbavuje člověka odpovědnosti,
naopak. A jak jinak vyjádřit
svoji individuální odpovědnost
tvůrce k otázkám životního po
citu a k dnešní civilizaci, než
konfrontací nových myšlenek na
otevřené názorové platformě,
jakou, i přes všechny možné
výhrady, byla tato výstava.
Mezi skeptiky jsem patřila
mezi první, kdo odmítali provi
zorium a nedostatečnou profesio
nalitu přístupu v konkretizaci
základní myšlenky. Ale jsou vždy
přísně vyhraněné koncepce nut
ností, nebo jejich opominutí
otvírá cestu dál - ke konfron
taci individua s gigantickými
problémy nejen současné archi
tektury, ale s chaosem světa
vůbec?
(Helena Staubová; Paříž,1.5.82)
Výstava obsáhla celou škálu
poloh od úsměvného humoru k
smrtelně vážným projektům, od
návrhů koncipovaných v rovině
výtvarné básně k pusté komerci.
Z hlediska šíře záběru, množst
ví zúčastněných i prostorově
omezených instalačních možností
vyzněla nakonec jako nesourodý
a zmatený bazar různých diamet
rálně odlišných tvůrčích přístu
pů a výsledků. Přesto,myslím,jed
noznačně potvrdila potřebu, pří
nos a možnosti obdobně koncipo
vaných přehlídek. Předběžně
zmapovala oblast mladé archi
tektonické tvorby, přispěla k
lepší informovanosti a její
zásluhou se podařilo učinit prů
lom do vzájemné izolace mladých
výtvarníků a architektů, škole
ných sice pod střechou jedné
školy, ale bez užších pracovních
kontaktů a impulsů a připravit
půdu k navázání tvůrčího dialo
gu generačních vrstevníků.
(Jiří Tomáš Kotalík)
Chtěli jsme vyvolat diskuze,
být vážní i ironičtí, říct, že
pracujeme a myslíme. Chtěli jsme

prokázat potřebnost komunikace
a informovanosti mezi obory,
nesmyslnost škatulek. Potřebnost
trvalého přirozeného myšlenko
vého dialogu. Chtěli jsme vyvo
lat aktivitu, jejímž'počátečním
projevem měla být i výstava kolektivní akce.
Výstava byla. Jen málo bylo
ale konceptů architektur, při
nášejících myšlení na pochodu.
Studií, prezentujících svébyt
ný názor. Zato dost komerce,
výsledků práce na zakázku, kul
tivované rutiny. U leckoho z
nás povážlivý ne ostatek auto
cenzury. .Rezonance mezi prace
mi architektů a výtvarníků jen
ojediněle.
Výstava byla. Za prostředky
z vlastní kapsy, vlastní prací,
díky pochopení pracovníků ÚMCH
ČSAV. Zahájení se společnou hu
dební produkcí, s filmy ne z
Ústřední půjčovny. Věci pěta
sedmdesáti autorů visely vedle
sebe a lidi to zajímalo.
Provedli jsme sondu a ta ně
co řekla.
(Petr Kovář)

Jak se mi jeví výstava jedné
autorské generace?
Soudě podle vystavených pra
cí zúčastnili se v absolutní
převaze designéři, myslící v
dimenzi časem rozvařeného
funkcionalismu. Objevil-li se
podstatou alespoň trochu jiný
i když v základě slabomyslý
názor, jevil se v konfrontaci
s většinou vystavených prací
jako kolosální myšlenka.
Takovýto stav nevěští nic
dobrého z hlediska tvůrčího
kvasu a myslím, že se v tomto
případě nedá hovořit o genera
ci architektůl
(Martin Matějů)

Pod horkým sluncem na břehu
moře - mezi skalami - v pros
tředí nezamořeném tímto neřádem
vznikla idea akce, jemně odliš
ná od výsledku.
Shromážděné výplody tvůrců
měly být v den vernisáže se vší
parádou zpopelněny. Popel měl
být uložen do flašek od okurek
a vystaven na veřejnosti. Část
měla být použita k vědeckým
účelům pořádajícího ústavu a to
pro důkaz smělé hypotézy, že
mikronemyšlení je elementární
částicí makroblbosti. V den
ukončení akce měl být popel
pietně rozprášen před nejvýz
načnějšími moderními architektu
rami Prahy.
Smysl - obět bohům! - i vědec
ké bádání!
Skutečnost - absolutní absence
jakékoliv "základní myšlenky"
kromě několika mých geniálních
skic. Nenávratně ztracený čas
věnovaný "falešné milence" mís
to té krásné živé!
Budoucnost - ? Nic! - Neztrácet
čas - neubíjet život!!!
(ing. arch. Jaroslav Kosch)
V čem je možno vidět tak
obrovský úspěch této výstavy?
Především ve skvělém řešení
výstavní síně, kterou navrhl
ing. arch. Karel Prager. Je

třeba vyzvednout její kvality
prostorové (proporce, rytmus
mezisloupí B-A-A-B), ale i urba
nistické (umístění na konečné
tramvají i autobusů), i možnost
parkování osobních vozů, a ko
nečně i blízkost protipožární
stanice. Při samotné instalaci
exponátů bylo překvapivého efek
tu dosaženo dřevotřískovými des
kami, které ještě týden před
vernisáží nebyly k sehnání!
Celkový dojem z výstavy by
la příjemná barevnost, kterou
jistě podtrhla barva podlahové
krytiny.
Na závěr je třeba pochválit
návštěvnickou veřejnost, za to,
že ačkoliv exponáty nebyly po
jištěny, ani řádně hlídány, ne
došlo ani k poškození, ani k od
cizení (pokud je nám známo).
(Zdeněk Holzel a Jan Kerel)

Výstavu jsem bohužel neviděl,
ale slyšel jsem, že byla, při
určité snad záměrné nevyhraněnosti koncepce, nezvyklým set
káním architektů a výtvarníky,
otevřením vzájemného dialogu.
Měla by být počátkem polemiky,
která by mohla přinést výsledky,
(akad. mal. Petr Pavlík)
Projekt setkání byl zajímavý
a realizace žádoucí a nutná.
Účast početná, takže se dalo
čekat, že se něco vyjeví, co by
formou a obsahem chtělo mapovat
naši současnost a co by se tak
dalo i nazvat. Jenže omyl. S
politováním lze říci, že kromě
kšeftů v drtivé většině se od
architektů až na pár výjimek
divákovi ničeho nedostalo. Je
to patrně únava myšlení lidí
zaměstnaných v kancelářích. Nut
ně si musím položit otázku,zd§
se tito lidé orientují alespoň
částečně v problémech doby a
tím také přirozeně v oborech,
s nimiž by s ohledem na profesi
měli spolupracovat - malba, so
chařství.
Je skutečností, že žádné při
rozené kontakty mezi těmito obo
ry neexistují a nikdo je nebude
organizovat, je na obou stranách
situaci změnit. V tomto ohledu
je nutné se prostě zajímat víc
o problémy, než o realizace.
(Jiří Sozanský)

Takový bazar názorů, bleší
trh nápadů bez těch polorozpad
lých šuplíků profesí a směrů má
být stále a všude z iniciativy
institucí a lidí, kteří jsou za
to placeni.
A když to není, tak je dobře,
že si to udělali architekti, ma
líři a sochaři sami, a proto,
že to není' nic snadného třikrát
hurá, že to bylo a at je to zno

va a lepší, protože hodně věcí
tam bylo, které se už zajídají.
A až bude bezvadně fungovat
informovanost a všichni o všech
budou moci vědět co dělají, pak
bude na místě i ohrnování nosu
nad tím, že ten to dělá moc
kulaté, zatímco jediné správné
je hranaté a naopak. Protože
kultura prostoru jako každá
jiná kultura (až na rakovinu)

- 13 -

roste zevnitř ven a ne naopak
a jest.1 i někdo chce stromečky
ořezét/at, pak musí být prvně
co ořezávat a ten, co ořezává,
by měl být raději zahradník než
dřevorubec.
(Kurt Gebauer)
Na výstavě na Petřinách jsem
si poprvé jasně uvědomil, jakou
bariérou je pro řadového laic
kého diváka takový běžný vyja
dřovací prostředek architektů,
jako jsou architektonické plá
ny. Ani pohledy, někdy dokonce
ani modely, jak jsem se u sebe
ověřil právě na této výstavě,
nemusí být vždy srozumitelné.
V těch posledních případech
zřejmě hlavně tehdy, když se
autor snaží vyjadřovat abstrakt
ně nebo "výtvarně".
Těžko se dá čekat, že se řa
dový divák naučí číst architekto
nické rysy, když i adept archi
tektury nabývá této schopnosti
během několikaletého odborného
studia. Konec konců jde původně
jen o pouhý technický prostře
dek, jehož prostřednictvím je
den odborník předává své myšlen
ky k realizaci odborníkovi jiné
profese.
Stojí-li tedy architekti o
to, podělit se o své nerealizo
vané, nebo dokonce nerealizova
telné myšlenky s širším publikem, měli by se pokusit vyjít
mu vstříc.
(Jan Kavan, programátor)
Výstava mladých architektů
a výtvarníků v Ústavu makromo
lekulám! chemie byla pro mne
zajímavou informací o myšlení a
názorech generace nejmladších
architektu a výtvarníků. Myslím,
že takováto angažovanost pro
architekturu je velice sympatic
ká a osobně se s ní ztotožňuji
Je velmi příjemným zjištěním,
že jsou mezi mladými architekty
a výtvarníky talentované a vi
tální osobnosti, které mají před
poklady k rozvíjení a zrání
svého talentu. Architektonická
výstava je jednou z možných fo
rem k vyhledávání schopných
architektů.
Myslím si ale, že výstava
měla mít svůj program a zodpo
vědný výběr. Dost značné pro
cento prací bylo vystaveno zby
tečně a některé práce tam ne
patřily vůbec. Mladým šlo o
architekturu, ale naivní sepa
race a samostatné vystoupení mi
mo rámec a vliv Svazu architek
tů podle mého názoru snižuje
výsledný účin výstavy.
(ing. arch. Bočan)
Březngvá vernisáž výstavy v
přízemí Ústavu makromolekulární chemie byla pro mne velice
příjemnou, osvěžující událostí.
Nechával jsem s chutí na sebe
působit exponáty. Ty byly veli
ce různorodé - od reálných a
sloužících předmětů (např. dře
věná dětská motokára od arch.
T. Rrixeho), nebo sochařských
objektů Kurta Gebauera, Magdy
Jetelové a jiných až po abstrakt
ní kresby jakoby z kompozičních
tréninků malíře či architekta.

S odstupem času si te3 o celé
výstavě myslím, že byla sice
"jen" takovou "papírovou etudou",
která je však čas od času veli
ce potřebná, protože provokuje
k přemýšlení. Tehdy večer jsem
měl také to štěstí, že jsem
zhlédl v přilehlém kinosálku
několik filmů o lidech, prostoru
a zrcadlení. Líbily se mi, a i
když jsem stál v tlačenici a na
jedné noze, přece jsem odpočíval.
(ing.arch. Oberstein)
Výstava byla spontánní akcí
a vyvolala jí naléhavá potřeba
konfrontace mladé generace
architektů. Spontánní konfron
tace jako hlavní spojující mo
ment výstavy však způsobila
značnou chaotičnost přílišného
množství prací kolísavé úrovně
a nejrůznějších žánrů - od stu
dentských projektů, přes volné
koncepty, soutěže až k realiza
cím či od ironických persifláží
až k vážně myšleným a téměř na
bídkovým projektům. Při tak
volném setkání bylo ovšem po
chopitelné, že každý svou účast
pojal po svém a někteří autoři
se přihlásili okrajovými prace
mi. V nepřehlednosti některé
projekty zapadly a byly přehlu
šeny halasnějšími a co do množ
ství dokumentace bohatšími (to
byl osud jednoho z nejkvalitněj
ších projektů libereckého Stavoprojektu, II. cena soutěže
pro Berlin-Tegel). Dále je tře
ba litovat neúčasti některých
ateliérů, např. Linka a Miluniče.
Proti výtvarníkům většina
zastoupených autorů vystavovala
poprvé. Je zajímavé, že archi
tekti kromě oficiálních přeh
lídek a výstav nejsou zvyklí
předvádět problémové konfronta
ce a představovat veřejnosti
aktuální názorové polohy osob
ností a dílen.
Přes uvedené nedostatky však
řada vážnějších spojujících
momentů byla jasně čitelná. Před
ně výstava ukázala situaci mla
dé české architektury, její lesk
i bídu. Pomineme-li slabší prá
ce, je patrný stále se vyhraňující posun v myšlení proti kom
poziční a estetizující plastič-»
nosti architektury starší gene
race. Současně ovšem vystoupila
na povrch často zvnějšku pojatá,
i když velmi zručně provedená
postmodern! manýra.
Pozoruhodná byla konfrontace
s výtvarníky, která ovšem zůsta
la skrytá a nepředvedená dost
přesvědčivě - totiž velmi silný
prostorový akcent u výtvarných
projektů, konceptuálních akcí i
kreseb. Dokonce i to? co v me
zích výtvarného umění pocitujeme jako nepříjemný ilustrační
moment a ztrátu distance při
situování objektů do silného
prostředí (Most, Terezín), jeví
se z horizontu soudobé archi
tektury příznivěji. Výrazná
situovanost , vymezování exist' —
ciálního ¡Jrostoru, volba a inter
pretace neopakovatelného místa
je pro architekty mimořádně cen
ným ověřením toho, co je na post^
moderní architektuře daleko cen

nější než formální "jazyky" růz
ných stylů.
V každém případě výstava
otevřela prostor pro další svo
bodnou, ale promyšlenější kon
frontaci a pokud k ní dojde, by
la by skutečnou událostí.
(Jiří Ševčík)
Výstava na Petřinách kromě
jiného vedla i k zamyšlení o
smyslu vystavování architektu
ry vůbec. Co se vlastně má vys
tavovat a proč.
Většinou se veřejnosti před
kládají fotografie již realizo
vaných staveb, které si návštěv
ník koneckonců může prohlédnout
i ve skutečnosti. Fotografie mu
svou neměnností pouze pomáhá
soustředit se, všimnout si sou
vislostí, které třeba při běžném
a nehlubokém vnímání, navíc kom
binovaném s jinak zaměřeným uží
váním, unikají. Projekty, půdo
rysy, schémata se vystavují spíš
"aby se neřeklo", nečitelné, ne
úplné, předběžné studie či skicy jsou pojímány jako především
výtvarný doplněk. Nivíc archi
tektonické výstavy (kterým Pra
ha vymezuje Fragnerovu galerii)
přece jen trpí snahou o jakousi
reprezentativnost, která - at to
zní sebepodivněji - vede k
porchnosti, by£ třeba efektní.
A přitom nejvíce návštěv chodí
na studentské přehlídky, kde
ještě lze zachytit tvůrčí hle
dání, proces krystalizace archi
tektonického nápadu.
Petřínská výstava byla svým
způsobem neoficiální. Nevím, ja
ký si její autoři dávali cíl,
vím jen, co se jim podařilo.
Ukázat právě to nejzajímavější
v tvorbě - hledání, vznik a pro
pracování myšlenky. To vlastní
architektonické přemýšlení, kte
ré prochází svým vývojem, které
má svá zastavení ve skicách a
studiích .
Při takovém pojetí, kdy se
společně představují i spřízněné
duše výtvarnické - a architektu
ře se tak přiznává místo, které
jí patří, místo vedoucího umě
leckého oboru - kdy smyslem hry
není reprezentace, ale_tvůrčí
diskuse (tak se alespoň domní
vám), pak není divu, že o této
výstavě se tolik hovořilo, že na
ni přišlo tolik návštěvníků.
Někdo s vystaveným souhlasil,něk
do ne, rozhodně však většina by
la podnícena k vlastním úvahám,
k rozhýbání mozkových závitů.
Což by asi mělo být smyslem
každé výstavy.
Takže bych byla ráda, aby se
taková akce opakovala, a byla
bych nerada, kdyby ztratila
svůj hledačský charakter.
/ing.arch.Radomíra Valterová/
Na závěr výstavy proběhla
společná hudební produkce vysta
vujících s Michaelem Kocábem.
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JAZZKLUB TAKÉ V TlSNOVÉ

11. KARLOVARSKÉ JAZZOVĚ DNY___________________________

Ve fyzice platí, že každá akce vyvolává reakci,
čili zákon akce a reakce; totéž ovšem také platí
v lidské společnosti a v Tišnově dvojnásob. Jeli
kož v Tišnově příliš často vystupovala Moravanka,
Mistříňanka a další podobné představitelky nej
většího úpadku hudby u nás, řekli jsme si čtyři
ortodoxní odpůrci tohoto škváru a jinak jazzoví
a rockoví šílenci /samozřejmě jen kvalitní rocko
vá tvorba - ne discol/, že takhle to dál nepůjde,
a že Tišnovu ukážeme co se do něho vejde jazzu a
rocku! Naštěstí jsme našli pochopení u vedení Sdru
ženého závodního klubu pracujících v Tišnově /dá
le SZKP/, a tak v prosinci 1980 vznikl Jazzklub
také v Tišnově jako jeden ze zájmových kroužků
SZKP. Zahájili jsme tedy v prosinci poslechem re
produkované hudby, a to půleným pořadem, první po
lovina profil skupiny Yes a druhá polovina profil
skupiny Weather Report. Takto jsme organizovali
ještě několik pořadů /klubovým večerem je proza
tím středa, uvažuje se o čtvrtku/, ovšem zjistili
jsme, že takto organizovat pořady není příliš
vhodné, i když jsme to dělali tak, že nejprve byl
jazz a potom rock, aby se posluchači pomalu, ale
jistě učili jazz poslouchat, ovšem nejvhodnější

proběhnou letos 18. - 20.března opět ve všech
sálech Thermalu. Účinkovat budou naši přední pro
fesionálové i amatéři, proběhne výstava, seminář,
jamsessiony atd. Bližší informace podá hlavní po
řadatel Karlovarský jazzklub nebo plakátovací
plochy plakátem z dílny Josky Skalníka.

forma to nebyla, a proto jsme zvolili cestu mono
bloku, tedy na jeden večer jedna kapela. Často
spolupracujeme s Janem Beránkem, jemuž pravidelně
"jako kobylky drancujeme" jeho rozsáhlou jazzovou
diskotéku - myslím, že by jsme museli přežít rok
4000, abychom ji vyčerpali. Jan Beránek u nás dě
lal např. M.Davise, na 3x G.Burtona a samozřejmě
aktivně jedno vystoupení s Ornis - a to stálo za
to, i na stoly se šlo /tedy hudebníci brali sto
ly útokem, Honza hrál dokonce na přání i do ouš
ka!/. Z vlastních pořadí! také stojí za zmínku se
riál o Frantíku Zappovi k jeho čtyřicetinám, pro
fily K.Jarreta, Ch.Corel, rockových kapel Led
Zeppelin, King Crimson, The Doors, dále večer
J.Ježka apod. Dále také děláme pořady zapomenu
tých skupin, např. posluchači slyšeli desky Spoo-'
ky Two od Spooky Tooth a Ahead Rings Out od Bloodwyn Pig. Oblíbeným pořadem je soutěž 25 na holow
/čti na holou/ - posluchači vyberou z 25 skladeb
/rock, jazz, folk i blues/ ty, které chtějí sly
šet příště a 12 nejlepších skladeb se hraje příš
tě znovu, tento pořad je cca 1x za tři měsíce, ji
nak večery jsou pravidelně jedenkrát za tři týdny.
Posluchačům rovněž nabízíme k většině pořadů pro
filových pokud možno kompletní diakografii. Samo
zřejmě také nabízíme občas i nějaký živý koncert,
zatím to byly koncerty skupiny Bluesberry, Ornis,
Free Jazz Tria Olomouc - ten byl přímo fantastic
ký. Taky jsme dělali vlastní živý pořad - diva
délko poeBie, byl to Aqualung od Jethro Tulí. Zve
me proto všechny příspivce jazzu na návštěvu jazzo
vého klubu v Tišnově /občas. te3 snad už pokaždé
kavarénské prostředí! /
/J.K./

Cl.ENSKĚ ZPRÁVY___________________________________
Bulletin JAZZ 29 je v sazbě. Jeho rozsah si ni
jak nezadá s předchozím dvojčíslem 27/28. Bohužel •
se nám nepodařilo jeho výrobu zajistit v roce 1982.

Tento zpravodaj je současně prvním členským ma
teriálem /mimo objednaných jazzpetitů/, který ob
drželo téměř 300 nových členů, přijatých v průbě
hu roku z nekonečné řady čekatelů. Vítáme vás me
zi námi.
Protože se nám loni na jaře osvědčila forma osobního odběru bulletinů pro pražské členy, bude
me tímto způsobem vydávat bulletiny Pražákům i v
budoucnu. Od tohoto bkamžiku budeme tedy považo
vat všechny pražské členy za osobní odběratele.
Pokud někomu nevyhovuje z různých důvodů nás v na
ší redakci 1-2x za rok navštívit, at nám pošle ko
respondenční lístek s tímto textem: žádám o vyřa
zení ze seznamu osobních odběratelů. Osobními od
běrateli se na vlastní žádost může stát i mimo

pražský člen.
Vzhledem k početnosti naší základny v některých
větších centrech, například v Brně, uvažujeme o
zřízení obdobné odběratelské služby i tam, kde se
najdou aktivisté schopní zajistit tuto službu s
plnou zodpovědností. Zřízením expedičních center
/či poboček/ by umožnilo zvýšit členskou základnu
alespoň v lokalitách těchto poboček, protože expe
dice je díky naším amatérským podmínkám časově nej
náročnější činností.

12. PRAŽSKÉ JAZZOVĚ DNY
Minulý měsíc jsme zaslali NVP hl.m.Prahy dopis
s oznámením, že naše další Dny plánujeme na polo
vinu června 1983. Ve stručném nástinu dramaturgie
s domácí a zahraniční účastí jsme požádali o radu,
co vylepšit, aby Dny nám všem daly opravdu co nej
více nezapomenutelných zážitků.

DISKOGRAFIE No.1

Podle zájmu vydáme soupis recensí desek v Down
Beatu za léta 1970 - 1982. Nepůjdie sice o komplet
ní diskografii souborů a sólistů, ale zato o opravdu reprezentativní výběr elpíček - protože,
jak odborníkům známo, Down Beatu^málokdy něco dů
ležitého a podstatného uteče. Pište nám a za čas
se ozveme. Cca 100 Btran A4.

HLEDÁME - VOLÁME__________________________ _ ________
Písařky z Prahy s kvalitními stroji k příleži
tostné i trvalé spolupráci.
Aktivisty k trv“alé samostatné a nudné admini-
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strativní práci. Nutnou podmínkou je příležitost
ná možnost denního pohybu v centru Prahy a tele
fonní spojení.
LETOŠNÍ PF___________ __ ______________________________ .
vynikala českým literáměvýtvarným umem s leg
rací dohromady. U pohlednic převládal Lada a po
vzbuzující vzkazy. Všechna PF 83 jsme vystavili
a moc děkujeme.
K PETITŮM _____________ ______ ________________________.
Poslední z transportu: Vyprávění vězně z Maut
hausenu napsané pro Jazzovou sekci. Vychází k pří
ležitosti sjezdu mírových organizací v létě 1983.
Tělo, věc a skutečnost v současném umění:
K filosofickým aspektům současného umění.
living Theatre: Profil, názory, překlady her
nejsoučasnějšího divadla na světě. Dokumentace
pražské Antigony hrané pro Jazzovou sekci. Vychái
zí k Roku českého divadla.

Jazzpetit č.11 vyjde z technických důvodů ve
dvou svazcích. Jazzpetit věnovaný E.F. Burianovi
vyexpedujeme co nejdříve.

NABÍDKA TVŮRČÍCH POŘADU PRO KLUBY
6x20 - výběr hudby z 6 zajímavých desek
Weather Report - Stále jasno
Pink Floyd 1,2,3
Jsem Dante Rock'n'rollové kytary - Lou Reed
Naprogramovaný život - computerová hudba skupiny
Kraftwerk
Staré nahrávky nové vlny - o prvních nahrávkách
tzv. Nové vlny
Společný život = společná hudba « GONG
Rock v opozici - Art Bears
John l.ennon 1,2
V+W - Průřez tvorbou Voskovce a Wericha v Osvobo
zeném divadle
Igor Stravinský - symfonické i elektronické verze
skladeb
Lidová hudba Eskymáků - skupina Residenta
Art Ensemble Of Chicago
Pořady lze objednat na adrese: Petr Werner,
tel. 679281
Jugoslávská 46 a
zam. 673615
613 00 BRNO
Na četné dotazy předkládáme seznam materiálů,
které si můžete ještě přiobjednat:

Situace č.7
9
10
11
12

-

13 Jazzpetit 3 -

7 8 -

Jan Svoboda /fotografie/
Libor Fára /obrazy/
Václav Boštík /obrazy/
Petr Štembera /performance/
Karel Malich /vědomí a kosmické ener
gie/
Dalibor Chatrný /prostorové orien
tace/
*
Partitury /grafická a fénická poe
zie, parafráze atd./
Hudba přírodních národů
Hudba terezínského ghetta

ZVUKOVÁ PŘÍLOHA

Realizace zvukové přílohy bulletinu Jazz nará
ží zatím na technické problémy dané naší nevybaveností. Snad se je podaří překonat v letošním ro
ce.
LOUNY
Lounský Jazz Klub zahájil svoji činnost v roce
1979 a od září 1981 pracuje pod patronátem Gale
rie Benedikta Rejta, klub uvádí jednou až dvakrát
měsíčně jazzové večery. Letos na podzim navštívi
li Louny například Jana Koubková, Blues Band,
Déczi či Classic Rock'n'roll band. V první polo
vině letošního roku jsou již známy termíny těchto
koncertů: 20.1. C.K. Vocal, 17.2. Kvartet M.Svo
body, 17.3. YoYo Band, 21.3. Vlasta Průchová a
Jan Hammer st., 5.5. Nerez, 19.5. Steamboat Stam
pers. Lounský jazz klub se stal kolektivním čle
nem Jazzové sekce.
KROMĚŘÍŽ'

Podle sdělení Sdružehého závodního klubu ROH
se Jazzový festival v Kroměříži bude konat až na
jaře 1984. 21. a 22.4. navštíví město BaroK Jazz
Kvintet, který vystoupí pro členy Kruhu přátel
hudby a na výchovném koncertu pro středoškolskou

a učňovskou mládež.

STOPTIMY Z DOMOVA A ZE SVĚTA

... 0 tom, že jazzklub ve Slaném je jednou z nej
agilnějších institucí svého druhu, není třeba ni
koho obzvlášť přesvědčovat. Ke každoročním Slán
ským jazzovým dnům, pravidelným koncertům a pat
nácti číslům Zpravodaje /v současné době se při
pravuje šestnáctka/ přibyly nyní publikace, svým
rozsahem a zaměřením připomínající Jazzpetity.Dr
ží se však striktně tématu. První z nich napsal
Jiří Pulchart a její název prozrazuje oč v ní pů
jde JAZZ V KOSTCE. Jestliže byla nlavním důvodem
jejího vydání stále tolik potřebná osvěta, má dru
há publikace za úkol své čtenáře především poba
vit a rozesmát. Nejde totiž o nic jiného než o,
v jazzových kuloárech tolik vychvalované.DĚJINY
GOTTWALDOVSKÉHO JAZZTETU od basisty Free Jazz Tria
Olomouc Josefa Mahdala. Tím však ve Slaném nekončí.
K tisku je připravena úplná diskografie Garyho
Burtona od Jana Beránka. Slánští samozřejmě vyho
ví všem zájemcům o kteroukoliv publikaci. Stačí
napsat na adresu: JAZZKIUB.ZK ROH, Náměstí 9.květ
na, 274 01 Slaný.

... Asi neaktuální zásluhou Kulturní no domu Do
pravních podniků proběhla na sklonku roku v Pra
ze celostátní soutěž air.atérských rockových kapel
"BEAT SA10N 82". Ve finále změřily své síly Elegie, Kaktus /obě zesPlzně/ a pražská Pumpa. Velmi
těsně zvítězil Kaktus před Pumpou. O to však ani
tolik nejde. -Důležité je, že organizátoři chysta
jí další ročník. Může se do něj přihlásit který-
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koliv rockový soubor, který pošle do 15.února 83
písemnou přihlášku a nahrávku se třemi. skladbami,
případně fotografie a propagační materiály, na
adresu: KDDP, Bubenská 1, 170 00 Praha 7.
... Hudební oddělení Městské knihovny v Praze do
stává v několika exemplářích všechny publikace
Jazzové sekce. Ti, na něž se nedostal některý z
Jazzpetitů či jiných materiálů, mají možnost si
je za běžných.podmínek vypůjčit.
... V polovině prosince 82 byl na Staroměstském
náměstí, v prostorách kdysi nabízených i Sekci,
otevřen pro veřejnost nový klub "U bílého koníč
ka". Jeho dramaturgie by měla být zaměřena přede
vším na jazz. První sezónu proto zahájil vynika
jícím koncertem Big Band Václava Kozla. Po ztrátě
Parnasu a Klubu v Michalské má Praha naději na
slušnou náhradu a jazz na další solidní Stánek.
Jen by Be nemělo často stávat to, co při premiéře.
Jeden z podroušených sportovců, kteří si rezervo
vali téměř všechny vstupenky se totiž chopil mi
krofonu a na adresu Vlachovců prohlásil: Děkujeme
skunině Synkopa ... hyk ... velmi se nám ... hyk
... líbili a příště si je nozvem znova.
... Stává se téměř tradicí, že na vánoční svátky
se v Ponrepu promítá "Zasněžená romance" /Sun Valley Serenade/ á "Hellzapoppin*" /v letošní anketě
světových filmových kritiků a publicistů prohlá
šen za šestý nejlepší film, jaký kdy byl natočen/.
I letos se zde tradičně sešly stejné tváře. Missis
Jones!! !
... Na pozdní noční půlhodinku 29.prosince minulé
ho roku připravilo bratislavské vysílání Českoslo
venské televize milý vánoční dáreček všem jazzmanům a jazzofilům. Ve zkráceném pořadu Willise Connovera z padesátých let "After Hours" bylo možno
obdivovat nesmrtelné umění Colemana Hawkinse, Roye
Eldridge, basisty Milt dintona, bubeníka Cozy Colea a dalších. Závěrečné "Good bye next week",
problesknuvší zpod původního komentáře, trochu za
mrzí, nicméně i tak díky, Igore.
... žebříček nejúspěšnějších videokazet v časopi
su Billboard se rozdělil na dvě části. V té první
jsou jako doposud uváděny nejprodávanější tituly,
ve druhé tituly, které zaznamenaly největší obrat
v dnes již pořádně husté síti půjčoven. Přestože
Videokazety trh zcela ovládly, ti kteří vsadili
na budoucnost videodesky, se nevzdali. Standardní
přehrávače desek si dnes již v ničem nezadají s
videorecordery /u nás je pro tyto přístroje ra
žen sice přesný, přeBto však ošklivý název magnetoskopy/. Byly vyřešeny i ty nejtvrdší technické
oříšky, takže nyní lze i u videodesky nastavit
zpětný chod či zastavit obraz. Katalog videodesek
laserdiBC firmy Pioneer nabízí mimo filmů, koncer
tů rockových hvězd, vzdělávacích programů a niž
ných technických návodů /včetně receptů k sváteč
nímu menu/ i záznamy z vystoupení předních jazzo
vých sólistů. Vedle George Shearinga, Mika Maini-

eriho, Johnnyho Griffina a Richie Colea, tu na
jdeme i studiový "Again" Modem Jazz Quartetu či
"Crystal Break", záznam z koncertu Chicka Coreý
a Garyho Burtona.
... Kulturní středisko dunkerqueské oblasti ve
Pmncii vypsalo na 30.4.1983 soutěž amatérských
jazzových skupin. Je otevřena všem světovým sou
borům, čítajícím dva až sedm’ hráčů. V soutěži bu
dou uděleny čtyři honorované ceny v celkové hod
notě 5000 franků a několik cen vedlejších. Každý
hudebník má navíc nárok na diety a na úhradu do*
pravý, Přihlášku s uvedením názvu souboru, jeho
orientaci /traditional - modem - contemporařy/,
počtem členů a adresou vedoucího, včetně pásky
či kazety se dvěma soutěžními snímky, jedním ry
chlým a jedním pomalým, je třeba zaslat nejpoz
ději do 1.3.1983 na adresu: Centre Culturel de
la Région Dunkerquuoise, 14 th Festival International de Jazz, B.P. 4/233, 59378 Dunkerque, Cedex 1, France.
... Západoněmecký Teldec ohlašuje na rok 1983
přímo drastické snížení "černých" LP desek /te dy nikoliv compact-disc/ s nahrávkami popu a
rocku. Oproti dřívější průměrné ceně 23,- DM bu
de jedno elpíčko stát 8,- DM!
L . . Na posledním parníku se našly půvabné dámské
brýle. Jsou v elegantním černém futrálku s orna
mentem, kouskem žlutého hřebínku s řádně zakoupe
nou vstupenkou a s úměrnou finanční částkou v.ho
tovosti. Jmenovaná byla napodedy spatřena poblíž
kolegy Vodňanského. Nejsme toho názoru, že v této
chvíli musela mít uvedené brýle již určitě sunda
né. K doptání, po uvedení zmíněného ornamentu, v
naší redakci.

... Program DISKÓRÍMA, který začal uvádět pražský
Palác kultury nemá nic společného se stejnojmen
nou přílohou našeho bulletinu JAZZ, která vychází
od roku 1976, poprvé jako příloha bulletinu číslo
18....................
... Do knížky Domácí úkoly z pilnosti zařadil Bo
humil Hrabal pod názvem Interwiev s Jazz klubem
svůj rozhovor pro bulletin Č.26................

... V anketě Jazz Fórum Top People Poli*82 bodo
vali tito naši jazzmani v evropské kategorii:
PraŽBký big band /5. místo/, Jiří Stivín - ss /5/
as /4/, fl /1/, Josef Audes - bs /3/, Karel Veleb
ný - vib /2/, Emil Viklický - p /5/, Rudolf Dašek
g /1/, Peter Lipa /4/, C.K. Vocal /5/, Pádtou des
kou roku se staly Stivínovy a Favreho Výlety /Sup,
raphon/ ...........................

... 7.ledna byla zahájena na Kladně výstavka na
šeho dvorního fotografa Jiřího Kučery.................
... Aktivní VIBRAM dal k dispozici Jiřímu Stivínovi celý večer v holešovické Domovině k uspořá
dání vánočního koncertu. Za účasti mnoha přátel
se hrála hudba od renesance po dnešní jazz, pro-
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mítal se film, hrálo divadlo a zpívaly koledy ...

...V jazzpetitu č.'11 obrátila tiBkáma tři foto
grafie na str.199, 253 a 313.
... Mikoláš Chadima skončil své působení se sku
pinou Classic Rock'n'roll Band.

Z DOPISU

... Přátelé hudby odsoudili u nás i v okolí gra
mofonový klub, který po minulých šocích zasadil
ránu největšího kalibru pro ty členy, kteří nema
jí známé v Supraphonu a nemají takovou možnost v
místě bydliště Bhánět deBky /hlavně licenční/,
které jim dříve GK zajišťoval.
V.Sluka, Lázně
Bělohrad
HOV INKY
Hollywood - Maynard Fergusson, Columbia FC 37713
Looking Out - McCoy Tyner, Columbia FC 38053
Shango - Santana, Columbia FC 38222
Live At Tne Plugged Nickel - Miles Davis, Colum
bia C2 38266
The Master - Stah Getz, Columbia FC 38265
Black Rock - James Blood Ulmer, Columbia ARC 38285
Tour De Force - Al DiMeola, Columbia CBS 25121
As We Speak - David Sanborn, Wearner Bros. 23650
Touchstone - Chick Corea, Warner Bros. 23699
Music Spoken Here - John McLaughlin, Warner Bros.
1/4 23723
Mystical Adventure - Jean-Luc Ponty, Atlantic
SD 19333
Royal Jam - The Crusaders + B.B.King + The Royal
Philharmonic Orchestra, MCA 2-8017
The Best - Quincy Jones, A+M SP 3200
Roadgame - Art Pepper, Galaxy GXY 5135

Ankara/Tibet - Don Cerry, Pick-A-Dilly 3511
70 Miles Young - Chuck Mangione, A+M SP 4911
Echoes of An Era II. - The Concert - Wilson, Hen
derson, Corea, Clarke,
White, Elektra Musician
60165
Desire - Tom Scott, Electra Musician 60162
Tradition in Transition - Chico Freeman, Elektra
Musician 60163
Off The Top - Jimmy Smith, Elektra Musician 60166
Skol - Oscar Peterson + Stephane Grappelli, Pablo
Live 2308 232
Blue Jay Session - Mike Metheney, Headfirst HF
9712
Distant Lover - Alphonso Mouson, High Rise HR 100
AE
Take Two - Emily Remler Quartet, Concord Jazz
CJ 195
Bregenz Concert - Keith Jarret, ECM 1227
Paths, Prints - Jan Garbarek, ECM 1223
Tehilim - Steve Reich, ECM 1 1215
EL Corazon - Don Cherry + Ed Blackwell, ECM 11230
Trio Music - Corea+VitouS+Haynes ECM 2 1232
Later That Evening - Eberhard Weber, ECM 1 1232
Concerts - Keith Jarrett, ECM 1 1228

‘ Casino Lights - Various ArtiBts, Warner Bros.
223718
Incognito - Spyro Gyra, MCA 5368
Rit 2 - Lee Ritenour, Elektra 60186
The Avant - Garde - John Coltrane+Don Cherry,
Atlantic Jazzlore 900411
California Here I Come - Bill Evans, Verve VE
2 2545
The Struggle Continues - Devey Redman Quartet,
ECM 1 1225
Reel Life - Sonny Rollins , Milestone M 9108/Fantasy/

43/10/88 příloha bulletinu Jazz /8445/69/. Vydala
Jazzová eekce SH člen Mezinárodní jazzové federace
při Hudební radé UNESCO /1333-CSR/. Únor 1983.
Neprodejné pro interní potřebu.
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