ŠOT 1

Mick Cave comes clean|
Bock - onehdy revolta, vysunutá linie a nedobitná
tvrz - 'během "pár"let naprosto pohořel a Jak jsme
dnes toho častými svědky, zběhl na protější frontu,
frontu odporné popmaaové flákoty, exhibicioniamu,
televizní morálky a komerčními hledisky diktované
estetiky. Pomohly tomu i technické "vymoženosti"t
které dokážou znehodnotit i taková želízka v ohni,
jako bývalí P. Gabriel, F. Zappa, Cabaret Voltaire
apod., odvádějící sice bezchybný a "nenapadnutelný"
výkon, ale jejichž řemeslná "dokonalost" Je hovadská - obyčejný průmyslový produkt, něco Jako igelit
nebo bakelit. Jenomže pánové: Umění není věc fortele,
ale cítění!
Naštěstí vždycky existují i světlé vyjímky /a Je jich
nemálo/.íel není nikde psáno, že by byly imunní
definitivně a provždy. /Historie se může - ale ne
musí - opakovat./. Za takovéto světlé vyjímky zatím
držím formace typu Birthday Party, Bad Seeds, Crime
+ City Solution, Einstttrzende Neubauten, nebo u nás
DG 307 či Z Jedné strany na druhou. Těm se tedy
kloním za to, Jak věc vzali do svých rukou an s
elegantní vervou a razancí napálkovaly ty aspekty
života, o nichž se sice i ví, ale ke kterým se pro
údajnou podvratnost, "nesluší" vyjadřovat. Ano, jde
o onu Zahradníčkovu "upřímnost Slověka na mučidlech".
Nejedná se o nic nového, už Max Ernst nazýval jeden
svůj obraz "Lidé se o tom nic nedozvědí". Módní
popkultura nechce nic vědět a skutečný umělec se jí
vyhne na sto honů. Z oné zavedené škatule se snažil
vysmeknout i Nick Cave:
Jako výrostek založil Nick spolu s kamarády, vesměs
spolužáky ze střední školy, skupina Next Dooř.
Soubor tvořili Mick Hervey - kytara, Rowland
Howard - kytara, Tracy Pew - baskytara, Thil
Calvert - bicí nástroje, Nick zpíval. Stalo se
tak roku 78 v australském Melbourne. částečné stopy
tehdejší činnosti jsou zachyceny na jejich gramodeskové prvotině Dooř Dooř. Tenkrát si už mění název
na Birthday Party~a stejnojmenné je i Jejich druhé
album ž r.8Ó. Vnitřní nešváry, civilizační problémy,
sex, mezní i všední situace jsou hlavní tematickou
žilou jejich písní. Zprávy bez pozlátka. Charakterist
ckým znakem jejich repertoáru je syrový zvuk, při
rozená neučesanost textů i melodií. Druhá deska je
o poznání výraznější a propracovanější, ale mimo
australský region se o nich nic neví. Mohl» by tomu
odpomoci úspěch v beatové kolébce — v Anglii. Nejde
o projevy uznání, ale o větší dosah. Koncem osmdesá
tého roku je ve svém pořadu doporučuje věhlasný
disjockey John Peel. Na tuto pobídku hbitě zareago
val Iwo Wats x prestižní londýnské značky 4AD a ta
podepisuje smlouvu s "mateřskou firmou Missing Link.
Poslední tečkou za australskými začátky a současně
i předpovědí budoucí kvality se stal výborný "maxáč"
Nick the Striper. Vyšel v lednu 81. Vliv Stoodges
je ještif patrný’ ale 3iž ▼ přetavení, které je místy
snad geniální. Kompletní pětice tedy přesídluje na
nějaký čas do Londýna. Plnit smluvní závazky a "pro

razit”. Nick Cave své stěhování zdůvodňuje nicméně
trochu jinak:"Když jsi žil svých dvacet let jen
v jediné zemi, je to vzrušující věc, jít jednou,
do jiné země, zvláště^^pely jako my v Austrálii,
jsou ve značné izolaci." Jistěže, každá nová
konfrontace je neodiskutovatelně důležitá.
Birthday Party s sebou přiváží řadu dosud ne
nabraných písní i natočené základy prvního
evropského LP Pravers On Fire. Tato deska při
náší osobitě pojatý, nezakomplexováný sound
opravdové rockové suverenity, hotového, sou
držného a uceleného výrazu, plného krásných barev
a hlubokých emocí.Umělecky je toto album vele
úspěšné. Písně jako King Ink, reprizovaný Nick
the Stripper, Yeard nebo Ho-hp patří k tomu
nejsilnějšímu co kdy bylo v rocku vytvořeno.
LP dokonale
splnilo i očekávání firmy 4AD.
’■Cave i kolegové se snaží o hloubku i odstup.
Zhušíují tematiku, získávají přesnou obrazivost
- poetiku kosmického věku. Ironizují každého
včetně sebe. Nadhazují problém pravěk kontra dnešek
Dokonale a svérázným pohybem transformují všechny
dřívější vlivy od rock’n’rollu přes country,
punku až k výtvarné abstrakci apod. "Naše hudba
je originální, ztělesněná intuice." prohlašuje Nick
Někteří publicisté osočují Cavea z plagiátorství
Captaina Beefhearta. K tomu se Nick vyjádřil takto:

"Captain Beefheart neměl vůbec žádný vliv na náš
hudební vývoj. Co se týče toho, co jsem namaloval
na zadní stranu obalu desky Prayers on Fire, ne
cítím se být žádným způsobem inspirován Cpt.Beefheartem. Dříve Jsme potřebovali průrazný rytmus,
ale tei má u nás každý víc místa a volnosti
a žádný nárazník nepotřebujeme. Před dvěma lety
Jsme se ještě zajímali o aktuální věci, Jako třeba
Pere Ubu, ale ted na tohle už kašlem."
Birthday Party začínají vzbuzovat respekt i pozor
nost tisku. Objevují se Jak oslavné ody, tak
i odsudky: - "... Cave do mikrofonu vybuchuje své
mizérie pomocí zpěvu, který se podobá zvracení
a akordů podobných zácpě."
- "... Nick udržuje kontrolu nad
proláklinou spojující pocity opravdového zoufalství
s drtivou absurditou těch nejbanálnějších chvilek."
- "Jí* skutečně chorá a odpuzující banda"
- "Nick vypadá jako mizera, ale je
božský, nebot jeho zpěv zní Jako tajemná nádhera
i když můžete mít pocit nějaké ohavné intriky,
Je.to exotické blues v tempu přinášející nový
význam slovu pohřební."
Britské koncerty Birthday Party se stávají legen- «
dárními. Jejich esence je zachycena na videokazetě^
a dvou "liveB*deskách; Drunk On Pope’s Blood, kde
vystupuje v části nazvané The Agony Is the Exstazy
i zpěvačka Lydia Lunch - /s rozšířenými B.P. udělal
tehdy časopis Spex č.8,1982 interwiev: mj. padla
i takováto slova: Nick: "Vyjadřujeme 8 8 H1 i 8 6 Id 0 pí* O
divákovu interpretaci." L.Lanch: ’•Nabízíme
vlastnoruční vyjádření k vlastní interpretaci. Ber
nebo nech ležet." Rowland: "Jsme proti davu. Ne
návidíme dav a davovou mentalitu."/ -a
La.Still
Living, vyšlé až v r.85 a pouze v Auatrárťn

■

Má především dokumentární hodnotu, ale obsahuje
i skvělou verzi písně Shea’s Hit. Ale abych ne
předcházel. Soubor právě pracuje na albu Junkyard.
Ač Prayers On Fire nasadil laiku hodně vysoko, nový
titul nezůstal starší pověsti nic dlužen a popravdě
se stal titulem klíčovým, v jednotlivostech i jako
celek je zcela mimo komentář. Perla! Junkyard vyšel
r.82, tedy v době, kdy v kapele začíná docházet ke
kolizím, jež už zanedlouho budou znamenat konec B.P.
První odchází Calvert, i ostatní pomýšlí na jiné
projekty - Howard na Crimef The City Solutionř Cave
o vlastním ansáblu. Nazve jej Bad Seeds a z Birthday
Party tam s ním přechází i Harvey. Nový kvartet
doplňují Blixa Bargeld /z Efinstflrzende Neubauten/
a Bary Adamson /ex Magazine/. Ačkoli bylo napláno
váno ještě i turné Birthday Party po Austrálií
a Novém ZTélandě, padá definitivní zpráva o roz
puštění tohoto souboru. Ke všemu i společnost 4AD
odmítla nadále financovat jejich eskapády. Vydává
sice ještě dvě "dvanáctky" z pozůstalosti /Bad Seed
a The Birthday Party/, ale skutečně poslední studiový
titul minialbum Mutiny! vychází jíž na nové Caveově
značce Mute Rec., která bude příště vydavatelem Bad

Seeds. 0 rok později tam vychází již první titul B.S.
From Her To Eternity. LP uvádí překrásná verze
Cohenovy,písně Avalanche a zahajovací kvalita se
přenáší i na dalších šest písní. Cave a Bad Seeds
navazují na nejlepší tradicú Birthday Party a útočnost
jejich rocku nedá posluchači mnoho šancí k vydehhnutí.
Záměrně rozdrásané arranže bodají jak akumpturální
jehly a obnažují samotný centrální nervový systém.
/Však se tak jmenuje i jedna z písní Blixových E.K
z JP Halber Mench, vydaného v téže době jako From
Her To Eternity./. První výtvor Bad Seeds bodá,
cuchá, mačká, ale výsledný efekt je regerenativní. •
Zprostředkovaná houština není nic přímočarého. Pokud
se ale posluchač dokáže prokousat dovnitř, potom
to už stojí za to. Nick a Bad Seeds podnikají /v létě
úspěšné turné po USA. Po návratu do Evropy se Cave
usazuje v Západním Berlíně, kde jednorázově spolu
pracuje se sk. Die Haut na albu Burning the Ice.
Především ale chystá svůj vlastní nový titul Firstborn Is Dead.
...kladiva hovoří
a všechny hřeby zpívají
tak sladce a nízko...
Tupělo, jak je Firstborn Is Daat též familiérně nazý
váno, je úvodní píseň, plná skrytých aurobiografických narážek, dávajících za pravdu nedoloženým
pověstem, Že se Nick Cave považuje za určité
ztělesnění Elvise Prealeyho. Podle ústně kolujících
povídaček se Elvis narodil jako dvojče, ale jeho
prvorozený bratr při porodu zemřel. Starý mýt praví, Příběh o svobodě, která se nedá ujařmit žádnou
že přeživší dvojče je tímto obdařeno mimořádnými
mříží na světě. Tělo uvězníš, duši všaknikdy.
schopnostmi. Nicka potkalo údajně totéž^co toho
Taková všeplatná reminiscence na Jacka Londona.
zlatého Elvise.AÍ tak či onak, album Firatbom Is
J'ak charakterizuje novinářka Millerová - Nick
Dead je unikátní výtvor, jeden z nejlepších svého
Cave je dobrý zlosyn a výkon Bad Seeds není ani
druhu. Ptáci nemohou plavat a ryby létat, dokud
mana, ani vražedné.
se nenarodí v Tupelu král. A on se narodí. On už
"Mám rád country a western.
jde. Sobotp dodá co neděle ukradne. Minulost je pryč j
Toto je hudba mého rodiště."
ale je tu přítomnost. Za obzvláštní perlu a zlatý
/N.Cave v rozhovoru pro
hřeb tohoto dílka považuji píseň Knocking On Joe.
časopis Spex/.
Po- tak vynikajících albech jako From Her To Eter
nity a The First Born Is Dead musel přijít útlum.
Aby Be tomuto šalamounsky vyhnul, natočil Cave
LP převzatých písnít písní které mu v různých ži
votních obdobích nějakým způsobem uhranuly.
Během dětství i let svého jinošství Nick vsákl
'a vstřebal celé spektrum podnětů a vlivů od
country a blues až po železobeton industriální
přítomnosti. Vzniklo album Kicking Again the Pricks.
Avantgardističti puritáni sice Cavěmu tuto desku
NICK
CAVE
D iskografie
"omlátili o hlavu", ale písně jako I’a Gonna Kill
That Woman od J.L.Hookera nebo verze velveíácké
All Tomorow’s Parties jsou příliš dobré, než aby
bylo toto album zavrhováno šmahem. Kdyby ten
pop
BIRTHDAY PARTY
vypadal vždycky alespoň takhle!.. Koncem r.86
vychází nová kolekce původních písní týmu Cave
a Bad Seeds You Funeral My Trial.-dokončení příště1. Door Door /Mushroom, 197®/
2.' Birthday Party /Missing Line Rec., 1980/
3. Nick the Stripper /Missing Link, 1981, "12"/
4. Prayers On Fire /4AD, 1981/
5* Drunk On Pope’s Blood /4AD, 1982, live/
6. Junkyard /4AD, 1982/
7. The Bad Seed /4AD, 1983, "12"/
8. The Birthday Party /4AD, 1983, reedice singlil/
9. Mutiny! /Mute Rec., 1983, minialbum/
10. It’s Still Living /Missing Link, 1985, live/

DIE HAUT
Die Haut with N.Cave: Burning the Ice

/Iluminated, 1984/

THE BAD SEEDS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

From Her To Eternity /Mute Rec., 1984/
First Born Is Dead /Mute Rec., 1985/
The Singer /Mute, 1986, "12"/
Kicking Again The Pricks /Iflrte, 1986/
You Funeral, My Trial /Mute, 1986/
Tha Mercy Seat /Mate, 1988, "12"/

/Luboš Vlach/

/SMETIŠTĚ/

Proklatá

Pár hříchů

Tam uvnitř jo kus ženský
Páter nluví o jejín zatracení
Alevpřeste to byla
Nejlepěí kuchařka Jakous kdy něl
Té dobré ženě HQmůžei vyčítat její vinu, otče
Vzhlížela k tobě dvacet lot
Teí oe cosi děje na aohodooh do oklopa
Schod po schodu stoupá notvor
Napůl člověk, napůl bestia
Slyěíl brouěení sekyry /sek sek/
Monstnan vlečo zkrvavenou dceru
A ny zdejlí chlapi jsne jen 40 sekyrnickejeh piaálků
Nahoře ve něstě sto sukní krvácí
Velebníček káže: Dostalo pokaždé trochu
Dostala pokaždé trochu
Ted jenon kdyby nán včen narostla křídla
a nohli Jane odletět
Sekyrko houpej se pomalu
Synu - už nán dost tý odporný ssrnoty
Pokřti toho bastarda Jacfca, táto
Ten psychiatr je podvodník
"jako všichni kdo nosí takový vlasy"
Vinyl je ledový - rozhovor tak krutý
Drž ný srdce - Romeo na rodeu
Táto drž mou hlavu, nedovol aby zelílela
Všechny holky z okolí jsou trochu poznamenány
atd. Buí zdráv

Tohle je příběh neodeslaného dopisu
Kdybych tak nohl ty písnona donutit k řečí
Silně jsi zapůsobil, hluboce Jsi aě zranil
Jen svati říkají takové včoi
A tak oo schováván pod podlahou
• tebou pod dubea a železen
pod Silnýa a Slabýa,
kdo rostou Jon borovice a oheň hoří
Z a porna Ji Jaen ti říct pár věcí - náno
Zaponněl Json ti vyprávět o sedni křížích
Vyplýtval Jaan se aebe slova do noodeslanýho dopisu
Yeikerý avůj deek
Přeěetl Jsen jedno červený slovo
Taková vŽoi říkají Jen svati
Jako Jizvy na tvýa krku v rakvi
Pod silnýa i slabýn a tín vžín s vSSnosti
Kde rostou Jen borovice
Slyšíu trávu růst
Osanělou a hořící

Osanělost velkýho JežíBe

Mrtvěj Joe
Mrtvěj Joe
1. hlaar Bu# vítán na urážce aut
2. hlas: Sochy z odpaiu ae vrací, aby áaly áo Šrotu Mrtvýho Joa
Ach, Joe, ne! Joctt vénoee
Joe, teá ná8 vánoce a všechny zvonečky u2 cinkají
Kyrta o narozeniny, ach, Joe nluv no rme
Mrtvoj Joe
3.hlas; Buá vítán na arážce aut
U2 neřekneC klukůn co říkaly holky
Ach..........
Mrtvěj Joe

Nepřesná lokalizace
Vyneekán mrtvý níata a přežvejkán co se dá
Má rychlá lokalizace Je v koncích
Má Bance na únik z tohodlc drsnýho ovita Jo nizivd
Říkají ui Nepřeonej
Nepřesnáj lokátor
Loko Lono Loko Louo
Liwow Wow Wow
T patách ai lítí pasti
Proti gangu jaoncjch tejpků
Který oo shroaaždujou v železný truhle
Dostat se tak zo sevření těch snánojeh vceí.
Neříkej ni nepřesnej
NepřeoneJ lokátor
w
_
Nehybná přefiltrovaná «lha zaplňuj«» sou knihu přání a stížností
Ztracení přátelé z mých řádek ai zlámali vaz
jsou naskládaní a zahrabání v kůlno pro dalaí použití
jsou určití lidé, kteří by eí noxaěli zahrávat s ohněia
Tak ni dál říkej Nepřesnei
Jsem nepřosnej lokátor
NepřeoneJ lokátor!
Ncpřeanej Lokátor!
NKBÍKfiJ ni sEPHESmEJ l

Hamlet /prásk, prásk, prásk/

Koulet hledá v hrobě mezi hnilobou, kostní a včím tín hnusen
Ale žádného přítele tam nenachází
í.ýslím, že náš muž Je zanilevanej
Hamlet ted získal zbraň
Obléká a i fcmaifix
■jráak ............
ffanlet se tak pěkně hýbe naši květinaní sahoulenýni v zákoutích
Kráéí po ulioíeh
Líbí se nu hadilak
Teklo Je láska
prásk ••••«••«••••
Nějaká divná láska
?od krátí ulicí
ehází dp nýho donu
krdbo oo do ashodů
Kdepak Jol sladká tvářičko
Kdepak jsi
práok
Tehla Je láska ... prásk
Nexuaeh a i ukráat srdce
Noodejdo aby ho nesnilila
Noj!»♦♦♦»♦»••♦• práok «♦

Í

Duohovní bratři Telkýho Jožíňe urdají prázdnotu
Dělají Špinavou práei takhle prohnilo
obě nohy v Šeredný kryptě
Je to Jako roek
rock rock rock
naprostá zanedbatelnost Velkýho jožííe odhalu.íe tvoji
Sebrali ni eo ae dalo
neaohoucnost
Sardi laálajE, noaí zlatoj oblok a naponaaovany viaoy
Ale Bůh. ně obdařil sexon
Tak tedy tak tedy tak teďy rock
Zbytečnou rpohlostí přijíždí do nýho n?sta rock
rook rook rock
Telit/ Jeííí je petrolejověj král dolního Texasu
Disponuje velkejua svatejna tankana se zlata
Ozývají ae výkřiky z nebeskýho hřbitova
Anerictí magnáti se hrnou do Texasu
/budou ae ta® kutálet Jako kdyui táta
Kutálet pod těma texaskojaa zpívajícína hvězděna
Tak tedy tak tedy tak tedy - rook přijíždí do nýho něst©

líbej d5 dokud nezřemán
Teá na aás pouňtěj anrad
Cpou nás do ovýho inkubátoru
Těsně vedlo sukuba
Už oo na náo nůžeě Jedině vysrat
Tak pojí a líbej né dokuá nezčamáia

Seatipaloová zlatá čepel

Zabodl jsea tu Bestipalcovou zlatou čepel do dívčí hlavy
On byl na lopatkách a ona pořád lhala.
Dej ty pracky pryč! Ruce pryč! křičela
ZUbila 00 na pě kroutila boky
Ruco pryč
Děvonko, ztuhlá krev tak nčkoe vytéká
•*
*•
Zabodl jsen do dívčí hlavy Sestipaleovou zlatou Čepal
Uo týhle sladký a hezký rudovláaky
líiluju tě! Ted Já! Eiluju tě!
sníoh sjaíeh
Ach, ailánku, ty hubený holky se tak snadno sejneu
Mrskni sebou, kočičko, tak pojí a hejbni kostrou
ostích

Mrkaeí panonka

Ji tak rád tu nrkaeí panenku
kJeft?» »««trojil ji do laeinejoh
Uk ííí tíaÍíř'e! XSí
’>r'”,I','li
n*oaiii

Ale nejde ji použít ve vňen viudy
Pouze ona nůže spasit nou duii
Yložit do nne ruce
Mín tak rád tu nrkací panenku
4®**
ďo
červenojch bavlněnéjoh iatiček
Ted už jsou probraný
Ted už jsou vyhozený
kán tak rád tu nrkací panenku
Ale nenohu to udělat se vfiín ao se patří
Mrkasí panenka
DrSol ^ee®
Te 8TJch ehudýeh rukáeh
Teřila unč ...
Měl jaen tak rád tu srkaeí panenku
Dosud ji vidin jak přiehňsí
Vidin ji jak jde rovnou ke. nnž
Máa rád tu srkaeí panenku
Ale nemohu to udělat so vSín vBudy
Snetiětě

ďaen král
1. Jeden zabitéJ nánořník s roznláoenou hlavou
íkrábej a dři to božský tělo
každej palec tý drahý kůže zanáfiený svfnatven
sbor: Miláěku poJá a líbej ně
Medově dítě přelézá překážku
2. Dva nořStí neboítíci stojí v řadě
Dejte ni napít to vzácný božský tělo
sbor:
3. Rozsekej to božský tělo
ákrábej a dři tu božskou kůži ............
Král BnetiSÍ Král Baštili
Král •»•••••»••••••♦•••••

Xžeg CAVE & Bal) 3EELS

THE F1RST BORN IS DEAD'
Tupělo
Podívej sa támhle!
Podívej se támhle I
Podívej se támhle!
Blíží se velký černý mrak!
Blíží se k Tupělo
Blíží se k Tupělo

Matka tě pomalu pohoupá maličký.
Máma tě pohoupá dítě.
Matka tě pomalu pohoupá maličký.
Bože pomoz Tupelu.
Matka tě pomalu pohoupá,
Ten malý se bude procházet po Tupelu.
A ponese břímě Tupěla.
Král vejde do Tupěla.
Bejme břímě z Tupěla.
Tupělo, hej Tupělo!
Sklidíš cos zasel.

Támhle na horizontu
Ten mrak se.zastavil.u mohutné řeky a vycucnul ji, Tupělo
V údolí se skrývá město Tupělo
Z dálky hřmí hrom
Hřmí hladově jako bestie
Bestie je kometa
Zlí dolů
Ohraničené Tupělo
3estie je kometa
Ohraničené Tupělo

Proč slepice nesnese vejce
Nedokáže přimět kohouta aby zakokrhal
Koník je vystrašený a poblázněný
Ó Bože, pomoz Tupelu
L>á se říct, že ze silnic se staly řeky
Můžeš nazývat tyto řeky -ilnicemi
Můžeš říct že sám sníš, bráško
žádný spánek není tak hluboký
žádný spánek není tak hluboký
Ženy u svých oken
Déšt bubnující na oken! tabule
Píšící v mrazu
Ostuda Tupěla
í Bože, pomoz Tupelu

Jděte spát malé děti. Večerníček je na cestě.
Jděte spát malé děti, večerníček je na cestě.
Ale mulé děti vědí. Naslouchají tepu své krve.

Naslouchají tepu své krve. Večerníěkovo bahno.
A černý déší pudá k zemi. Voda, všude voda.
Ptáci nemohou létat a ryby plavat.
Žádná ryba nemůže plavat, dokud se nenarodí král
JDokud se nenarodí v Tupelu král.
v Tupelu.

Ve vodotěsné boudě s plechovou střechou,
která propouští déět dovnitř.
Mladá matka zmrzlá na podlaze.
3 lahví, krabicí a kolébkou sena. Tupělo
3 rancem, krabicí a kolébkou sena.
"obota dá, co neděle ukradne.
A dítě se zrodí v patě svého bratra.
Přija neděle, prvorozená je smrt
V krabici od bot svázané rudou stužkou.
Tupělo, hej Tupělo 1
V krabici od bot svázané rudou stužkou.

Bav Goodbve To The Little Girl Three

ó, řekni sbohem tomu mladému stromku.
Viš že se s ní musím rozloučit, s tou malou dívkou.
Tuto ze3. jsem vystavěl kolem z kamenů.
(5 malá dívko, pravda by tě íala^
Otče, podívej se na svou dceru - hromádku neštěstí
a na postiženou matku.
Tímto prstýnkem, tímto stříbrným prstenem z drátů
svážu tvé panenství, jen abych si tě udržel jako dítě.
Řekni sbohem té malé dívce.
VÍŠ že se musím rozloučit s.tou malou dívkou.
Jak rychle se tvé sladké kosti po mě natahují.
Musím se rozloučit.s tvými křehkými kostmi, které po mě křičí
ó, ty víš že se musím rozloučit. Sbohem.
I když mě zradíš v poslední chvíli.

Řekni sbohem té malé dívce, (5.Pane,
ty víš že se musím rozloučit s tou malou dívkou. .
Pozvedni její dívčí hroudu do jejích obtěžkaných větví.
A mezi její lanovité končetiny. Jako tepna polykajícího
hrdla rozvětvující se do stále menších tepen.
Vše musí znít a říkat sbohem. AÍ letí její rozkvetlý závoj.
Její sametový pláší../Bolů/ a sbohem.
Protože víš že se musím rozloučnit.

Tichému rytmu-mučeného pohybem, sem a tam. ~
To je rytmus sladce mučený, ó to je hudba sadu a ty víš,
že se musím rozloučit s tou malou dívkou. 3bohem.
Ano sbohem. Protože víš že
musím zemřít.
Bolů, dolů a sbohem.
Protože víš že musím zemřít.

Train Lon/-; ~ Tuf faring

Ve jménu bolesti
/ve jménu bolesti a uti'pení/
ve jménu bolesti a utrpení.
Vlak přijíždí, /Vlak přijíždí/
Dlouhý černý vlak.
Pane, dlouhý Černý vlak.

Vyjíždí z tunelu /Tunel lánky je dlouhý a osamělý/
Lokomotiva kouří jako pěst /Pěst plná pamětí/
Do veselé čelisti rána /jedu, oh yeah/
Vše se tříští /víš, Že se to tříští/

Vmetu každou zatracenou třísku do všech dívajících se očí.
na světě, do všech smějících se očí všech těch dívek na .světě.
/Ona se nikdy nevrátí/
A jméno bolesti je Vlak dlouhé utrpení.
Na kolejích bolesti /Na kolejích bolesti a utrpení/
vlaj přijíždí /přijíždí Vlak dlouhé utrpení/
na kolejích bolesti /Nakolejích bolesti a utrpení/
odfoukni to pískání v dešti.

Kdo je strojvůdce? /strojvůdce je ten tam/
Jmenuje se Paměí /Paměí je jehp jméno/
(5, Paměí je jeho jméno ./HÚ, HÚ/
Cíl cesty " Bída /Bolest a bída/ _
(5, bolest a-bída. Hej, hej! /Bolest a bída/
Hej, to je smutně vypadající poprava.
A jméno bolesti je...
Vlak dlouhé utrpení
Tam je vlak! /jeho jméno je.../

Je to Ylak.dlouhé utrpení, ó, Pane, vlak!
/Dlouhý černý vlak/
Pane! Bolesti a utrpení každou noc tak temné .
A v temnotě mojí smrti postrádám tě taky /Postrádám tě/
A já jen nevím co dělat /Nevím co dělat/
;
Vlak dlouhé utrpení /ona se nikdy nevrátí/
A jméno bolesti je.
A Jméno vlaku je...
Polest a utrpení

Knocking On Joe

Tyto okovy smutku jsou těžké, to je pravdu. .
A tyto zámky ae-nedají zlomit ani otevřít tisíoem klíčů.
(5, žalářníku, nosíš kouli a řetěz,
nemůžeš vidět jaký na mě kladeš břemeno
Nemůžeš mi vygumovat pamět.

Tu přicházím. Vyřízenéj Joe. čtvereční stopa nebe bude moje,
dokud nezemru. Vyřízenej Joe.
Kápo, vzdávám se ti, ale tvé kk±± pěsti mne nemohou zranit.
Víš. tvto ruce nebudou už nikdy prát tu špínů..
ó, karateli, pojd blíž, už mě nepostrašíš.
Jen řekni Nanc.v, aby sem už nechodila.
Jen jí řekni, aby sem už nikdy nešla.
íekni Nancy aby nechodila a nech mne umřít s pamětí jejích paží.
Vyřízenej Joe. Vy králové dvoran a jejich končin,
umřete uvnitř těchto zdí a já pí;jdu.
V,y*ízenej Joe.
Kancyno tělo je rakev a ona má můj náhrobní kámen nad svou hlavou.
Oblíkla rí svoje tělo jako rakev, nosí zlatorudé Šaty.
Náhrobní kámen u mé rakve dřív než mi vychladne tělo.

Jsou u dveří. Vyřízenej Joe. Tyto ruce už nikdy nezničí tvou

špinavou smrtelnou řadu na zemi.
- Ne, nemůžeš se schovat, můžeš utíkat, ale tvůj pokus skončil
dřív než začal.
\ můžeš utíkat, můžeš se schovat, můžeš své břímě zanechat zde,
můžeš je =ložit tu. Vyřízenej Joe.
’TfžeŠ své b*ímě složit na má bedra. Vyřízenej Joe.

Už mě nemůžeš zranit.
Blind Lemon Jefferson

Jsem král černá vrána. Majitel kukuřice ve větru se kývající
Všechnu kladivu hovoří a všechny hřoby zpívají,
tule ůuaC& u nízko.
Je možné je slt,ůet v údolí, kde žijí chromí a slepí.

...přichází a íuká svou holí- Tuk, tule, tul;.
Jřmrt přichází a íuká svou holí.
Poslední p*íkop ke kterému jde leží nu silnici zkoušek,
spola zatopený deštěni.

Vystupují na vrchol kopce a odchází v mizerných půllitrech.

Jen k jsem udolal jednoduché gesto a oni vyrazili
a přibili to k mému stínu.
Moje gesto bylo ~ Kurva.
Víš, můj stín je vyroben z trámů a bouře hřmí.
.Seri dolů na rač.
/t já 'e ještě slyším i když jsou už všichni pryč.
A zapomel jsem sám na sebe.
Všichni černí ptáoi uletěli.

6, javore, javore! Roztáhni své paže proti bouři.
^tejným cmerem po silnici letí dva bratvi-umaštč-ní havruni.
Hopsají, hop, hon, hop, tak Jak chodí do donu z berňáku.
Jdou, klepy klepy k.lep, hopr.ají hop hop hop,
a mrsknou na jeho dveře rozsudek smrti.

přijíždí soudce vlak. Nasedat!
obraíte tu velkou černou lokomotivu k domovu.
Tak jedem! Tak jedem! A pod tunel!
Příšerný tunel jeho světa. Čekajíc na konečnou jako třetí
třetí pták.
černější

Jsem král černá vrána. Majitel pošlapané kukuřice.
Jsem král černá vrána. Nebudu to.říkat znovu a déší padá denně Tak jedem!
Pán spláchl mé šaty. Vzdul js^m se tvých paží ve prospěch
Jeho cesta je osamělá a temná. Neřídí Cadillac.
společenství vran.
Jeho cesta je tmavá a svátá. Neřídí Cadillac.
Jsem král černá vrána. Nebudu to znovu říkat.
Jestliže mu obloha slouží za oči, pak má Hěsíc,šeaý zákal.
A vším tím trním k je korunován král, rubín na každém trnu
a oštěpy nachází cíl. A bouře hřmí na mě.
Tak jedem! Free!
A já ne zde . j eště . sví jím i když už jsou všichni pryč.
A ztratil jsem i sán nebe.
Černí ptáci uletěli a jsem tu sám.

Jsem král-černá vrána. Majitel zapomenut<5 kukuřice.
Král. Nejsem král, opravdu ničeho.
Kladiva hovoří, hřeby zpívají, trny korunují, oštěpy zasahují
Vrány s0 posmívají
/obilí se vlní/
Bouře h’raí.

THE

BIRTHDAY

JENiPKfiiN závoj

PARTY

/Jennifer's veil/

S

MUTINY

- Howard/Cave

Tak ses zas vrátil k Jenifer
Víš, svou tvář skrývá ze závojem
Varuju tě Frankie, Odjeň nejbližším vlekem
Tvá Jenifer už není to co dříve.
Nemávej na tu křehotinku, vřel se !
Vrat se e nech si to vysvětlit ode mě
Tvou holku to už nikdy nerozpláče
Chorus;
Nezkoušej to, nenatahuj ruce
není proč zastavovat lodě
Na hlavu figuríny se podívej v bouři
a hned vyraz drsně na ní
Nezastavuj se, nezastavuj se
nenech závoj padnout ne zem
/Další lo3 brzy vypluje - kruh ee stahuje/
jako Jenifeřin závoj.

Do záclon si zahelila obličej
Když přišli a podpálili ten starej kvelb
Tak proč teS hledá mezi popelem
Proč, to ví jen sama Jenifer
A oficír tu beze slova
nechal všechny krámy a vypad£ven.
Chorus:
Nezkoušej to, nenatahuj ruce
není proč zastavovat lodě
Pohled na figurínu ve výloze
Bum! Práak! Samá střepy!
Nezastavuj, nedotýkej ae
Nenech závoj padnout na zem
Ten Jenifeřin závoj.
Ach bože, Frankie, seš to fakt tyl
Běž pryčl Nenatahuj rucel
Běž, odnes tu lampu z mého pokoje!
Chorus!
Nezkoušej to, nenatahuj ruce
není proč zastavovat lodě
Polož, polož to jak rubáS přes ní!
AÍ se jen vydá na kameně moře
Nedotýkej se, nenech závoj padnout k zemi!
Další lodě přistanou u hráze
Kruh se uvolňuje
jako Jenifeřin závoj.

KUTINY IN HEAVEN

/Vzpoura v nebi/

-Harvey/Cave

A-a-a-a-a-a-a-a-a-h
Tak sem vyskočil! a vodprejsk z týhle hromady araček
na zflikovancjch křídlech, mý tepající perutě, s třískáme
a hadrama a berlama /«akrakrámy skoro sotva flop/
na nich sně£. rakovina a milion d®bn£jeh vpichů.
Vypadá to jak .... dlouhá tenká mašle uvázaná kolem
paží smrtelného děvčátka /jako pozemský projekt pekla/...
čert vem tyhle řazavý provazy! Tuhle zkurvenou extázi!
Dost! Dost už doatl /je-li tohle nebe, tak se dekuju!/
Je-li tohle nebe, tak se dekuju! To nejde tolerovat,
tyhle starý cínový klapky. Samej bordel a krysy!
Cejtim, jak mi jedna šplhá po duši.
Na chvíli si myslím, ža sem zas dole v Ghetu!
/Mejdan v Ráji! Krysy v Ráji! UŽ ae dekuju!/
Todle je vzpoe ou - ra v Ne- bi!
Narodil aem se .... a Pána střásli do nějaký ledový
křtitelnice, jako něco smrdutého a nečistého!
Z kostela do kostela ve slamech sem si rozpoltil
srdce kvůli tučntf kundě za závěsem.’... Hrůůůůza.
Vykuleryí voko nalepený k votvoru! Pak zavřel
ten malej perforovanéj průlez.«.. Za noci se mý tělo
rdělo za šumění břízy...... s troškou praxe se to brzo
naučím na sobě! Trest ?! Zásluha !! Trest Y! Zásluha!
No, uváz sem .... trůně na posteli sem si pííhl
jehlu do ruky.... Vodvázal sem .....zkurvený křídla
mi na zádech explodujou /jako bych ai piloval zuby,
rychle pryč !/!!/
Krysy v Ráji!
Todle je vzpa-ou-ra v Ne-bi 1
Och, Pane, padám na kolena /a začínám se modlit/
Zabalenéj do svých hybridních křídel sem skoro zmrzt
v ječícím větru a prudkém dešti. Padá aem neřád,
fouká to sem a tam ze slumskýho nebe do města !
Snesu tu trochu bolesti a vyhrnuju si rukáv a
/roluju, roluju/ a píchnu ei tuhle slzu do žíly 1
UTORIATE ! Dekuju ae! UTORIATE! Je-li to£Le nebe,
pak ee dekuju! Moje voěuntělá duše se paří ve zvratcích
a prašivině! Myšlenky přichází jako mor do hlavy
v domově bohů!

E - ííííí- ááááách! Vápo-ou-ra v Ne-bi !
/ars infectio íaeco Dio/ na prkno 8 tím 111!
!Krysy v Ráji / Áaaaaa-aaa—ch 1 /nejšpíš sem zase
v pekelný díře!/ Vzpo-ou-ra! Dekuju ae!
Deee-kuuu-juuu sel
/Hail hypuss Dermio Vita Rex 11/ Jééél! Díra do gheta,
díra do Gheta lil /Scabio múrem •••• per sametům •••
Dio Dio Dio«.».» atd.
NA BLATECH

/SWAMP- LAND/

- Birthday Party/ Cave

Quixanne, sem v jeho spárech
2x
Zapadlej do bahna, patronové nejsou k mání
Přichází s krvavéjma botama
Smolou a Holema
Zpívaj něco o mým jméně
Maj psejky na řetěze
Lucy, budu tě milovat věčně
Štvou mě jak psa
Tam na bia a a a a těch 1
Tak už polte vy exekutoři
polte vy hraniční honáci
polte už venkovští žabíječi
dyt už ae sotva hejbu
Lucy, tenhle ksicht už nespatříS
Když chytnou, tak pověsí a upálí
Tam na bia a a a těch !

Stromy halí mlha
2x
Jako ty hysterické nevěsty
se tel hroutí s vzlykají
Slzy jim tečou po mé tváři
Smrdí po benzínu
A - a- a- a vykřiknu
Lucy, ktzů.li tobě sem pad do hříchu
A ted hořím jako svatej!
Tam na bl© a a a těch !!!
Tak polte vy exekutoři
polte mí hraniční honáci
polte mí venkovští žabí ječi
dyt víte, že už se sotva hejbám
už se sotva hejbám
sotva a-8—a-a 11j
ŘEKNI ZAKLÍNADLO

/SAIA SPELL

- Howard

Votoč se ke mně, abych si tě moh' ukrást
Zachytím-li tuhle vizi, vpálí do mě svůj tvar
Další díra v týhle duš?v
Další díra v týhle duši
Kdybych tě moh" mít ve svý kapse
vyved bych tě ven /moc ne, víc už ne/
at déší,, aí to spláchne déši

Možná časem se dokážu změnit
být tebou umřel bych, být lepším zabil bych
ale zatím ae dívejme do očí
tak řekni zakínadlo
řdkni zaklínadlo

INTERVIEW BY RICK THEIS

.

FROM THE ASHES of one of the hariost-edged

and most experimental bands of the post-punk sra,
The Birthday Party, has risen an able successor,
Nick Cave and the Barf Sesds.’Two farmer Birthday
Party founders (lead singer Hick Cava and
percussionist Mick Harvey) are-folned by British
bassist Barry Adamson (from Magazine}/ German
Blixa Bargeld (of Elnsturzende Neubauten) on lead .
guitar, and Hugo Race (of the Australian band Plays
with Marionettes) on rhythm guitar. The resulting
quintet continues the demonic ferocity of the Birthday
Party while taking off in new and exciting directions
that the Birthday Party may ant have been able to
follow.
’
’
'
The . following Is. excerpted, from a videotapedinterview of Nick Cave and We bamf produced by
Rick Theis In Colombas, Ohio Ht 1984.

Z, pozůstatků jedné z rockově nejostřejších a nejexpe
rimentálnějších kapel postpunkové éry - THE BIRTHDAY
"PARTY - vznikl schopný následník - NICK CAVE AND THE BAD
SEEDS.. Dva bývalí zakladatelé Birthday Party /zpěváte
NICK CAVE a hráč na oercussion MICK HARVEY/ se snojili
s anglickým basistou BARRY' ADAMSONEM /z- MAGAZINE/ a Germánem BLINOU BARGELDEM /z EINSTURZENDE NEUBATEN/ hrají
cím na sól g. a HUGO RA.CEM /z austr. sk. PLAYS WITH MA
RIONETTES’/, který hraje na rhytnr. g. Tento kvintet po
kračuje v démonické divokosti Birthday Party a nabízí'
novér vzrušující' směryr které snad ani' Barthday Party
nebyli schopni sledovat.
RICK THEISr Proč jsi ty a B. Party opustili. Austrálii?
NICK CAVEr Nikdy jsme neopustili Austrálii'..
RTr Takže vaše domovská základna je stále zde?
NCr Ne.

RT:
NCr
RT:
NCr
RT'::
NC::
RTr
NC::
RT::

NCr
RTr
NCr

RTr
NCr
RTr
NCr
RT'::
NCr
RTr
NC::

RTr
NC:
RTr
NCr

Nejste nyní v Berlíně?
Jsme bez příslušnosti. Nepatříme nikam.
Proč?
Protože jsme se doposavad necítili spokojeni s žád
ným širším prostředím ... zatím. Jen. jsme zkoušeli
Zápaď. Východ teprve přijde..
Nicku,, mluvils o lidech...
/ohání se po mouše/ Blbá moucha!
... o lidech.,, kteří se obávají;'...
Před rokem bych je dostal všechny ./Potřásá hlavou./
Mluvils o lidech,, kteří se bojí veřejně dát najevo
sv.é opravdové city - potlačují spoustu věcí. Mys
líš si,. že by byl svět lepší,, kdyby lidé dávali na
jevo cokoliv právě cítí?
Nemohu na to odpovědět.
A co ty? Sleduješ vlastní okamžité potřeby a nebo
máš: nějaké zábrany?
Většinou; zj'išíuji. r že nemám na vybranou, jestli
dovedu své potřeby do konce nebo ne.
Takže vedeš' vše až' do konce v každém případě?
Snažím se. Nebyl jsem toho schopen v Čolumbusu-r
protože je to malé město.
Čo bys nebyl schopen dělat a rád bys tu udělal?
/pauza/ Nyní' ... víte- ... opravdu nemohu odpovědět.
Myslíšr že vedeš správný způsob životar měl by vést
takový každý?
Myslím,, že nikdo- by neměl následovat můj příklad.
Tedýr měli by být lidé schopni dělat cokoliv chtě
jí a nebo by měli následovat nějaký druh vyššího
řádu?
Nevím. Myslím., že se v tomto rozhovoru začínáme
motat dokola.
Jo> život cirkuluje ... nemyslíš? Jako zrození a
smrt.
Not ... do prdele ...Myslím,, že máš pravdu-.
A. jaká je tvoje koncepce života?
Jaká' je moje koncepce čeho?

RTr Života.

NCr Života?
RTr Co si o tom všem myslíš?
RONDA BEAMER /kameraman/r Proč se neptáte na hudbu?
RTr Jakým písním' se dnes večer budeš věnovat?
NCr /ke kameramanovi/ Drž klapačku! Ty jseš jen děvče
u kamery.
RBr A ty jsi hvězda..
RTr Co budete dnes hrát,, neboli, co je dnes na programu?
NCr Co je na programu? hm ... Nevím. Opravdu. To by jsi
se měl zeptat chlapíka,, který má seznam,, protože
hrajeme každý večer něco jiného. Co budeme hrát,Mic
ku?
MICK HARVEYr Tc samé,. co pokaždé.
RTr Búdete hrát "In the Ghetto"?
NCr Ano.
RTr A proč jste se rozhodli zařadit tuto píseň?
NC;.- Myslím,, že je to dobrá píseň, do programu.
RTr Myslím nějaký určitý důvod. Je SDojěna s tvou: filo
sofií? Máš nějakou filosofii?
NC: No-... Já...
RTr Nickur myslíš, že je důležité vést samodestruktivní'
životní styl - žií "na ostří nože" - abys tvořil
efektivně?
NCr Nevím. Opravdu nemohu říct. Jen piju ledovou
vodu. /Pozvedne svou sklenku/
RTr S' plátkem citrónu?
NCr /se směje/ Jor tak to je. /Nahýbajíc se k Blixovi/
On je samodestruktivní.
RT: Blixar myslíšr že je důležité...
BBr Co?
RTr Žít na ostří nože a vést samodestruktivní život,,
abys byl víc inspirován?
BBr Ještě jsem se proto nerozhodl.
RTr Měls někdy pravidelnou práci... od 8 do 1 7?
BB: Shad v roce 1 968 jsem tři neděle dělal v obchodním
domě... prázdninová brigáda. /Nick- odchází./

Většinou ziišfují. že nemám na vybranou...
/N.Cave/

«♦

RT: Jakou’ hudbu jsi poslouchal v osmašedesátém?’
BB: Nevím-.
RT:: A co takhle 1977'- v. době punkové exploze - žádní
favorité?
BB:: Nemohu si na ně vzpomenout. /Vstupuje B. Adamson./
BA: Ahoj',. Blfxa.
BB: /k Barrymu/ Cos poslouchal v 1 977?
BA: 1977?'
Většinou public school rock ... pak tomu:
z ač 11 říkat punk.
RT: Jaké máš teda rád skupiny?1
BA:: Punk-rockové.
RT’:: Jména.
HA:: No několik.
BB;:: Všechny samodestruktivní .
BA:: Ty,, které většinou šli na ostří nože. Víš,pocházím
z Manchesteru,, ostří Manchesteru je Mbxside. Je to
jako na hraně a pak už jsi za městem. /Nick se vrací/-'
RT:. Přejete si' širokou, veřejnou pozornost a nebo jste
štastní na úrovni',, na které jste - můžete pořádat
turné, kdy chcete, nahrávat,, kdy chcete - máte něja
ké vyšší cíle?
NC:. Ne... o tom' nemůžeme diskutovat. Fakt.
RT: Nicku,, jaké kapely jsi poslouchal v 60. a 70.-tých
letech, když jsi vyrůstal?
NC: Moody Blues...
RT:: The Easy Beats?

NC: The Moody Blues ... Procol Harum ...
NICK HARVEY’: Já jsem poslouchal Easy Beats.
NC;: Fakt?
RT: Poslouchals hodně Doors?
BA: The Who?
BB: The Who ...
NC':: The Who ...
RT: The Doors. Některé vaše vokální frázování mí připomí
ná Mbrrisona.
BA: Morrisey?
VŠICHNI: Ne, ne.
BA: Všichni nás srovnávají se Smiths.
RT': Co si myslíte o Americe?
NC: J/tyslínr,. že je to největší země na světě.
RT:: Děláš si ze mě srandu?
NC:: Ne„ nedělám.
RT: Proč?
NC: Jseš Američan, měl bys vědět.
RT: To může být důvod;, jé těžké vědět - když jsi přesně
uprostřed toho. Nejsem' opravdu štastný.
NC: Nejsi?
RT:: Co si myslíš, že je na Americe tak velkého?
NC:: Co jé "kouzelného"?
RT: Ne„ co jé tak velkého ... na Americe?.
VŠICHNI: 50 států ... Aljaška ... vše.

NICKT CAVE AND THE HAD SEEDS': líve, hodinová videokazeta
celého rozhovoru.
Nahrávku si můžete objednat w: Rádio Free Mušle,.
Box: 240 6Br Columbus,. OH 43224.

Interview se skupinou BAD SEEDS /Option, 1987/
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UN CERTAIN R0CK(?) FRANÇAIS
Un sampler choisi et réalisé pour einsTein records
par DOMINIQUE GRIMAUD - membre de VIDEO AVENTURE

FACE 1:

1. HELDON Toward the red line
2. ETRON FOU LELOUBLAN Paris 1965
3. ART ZOYD Divertissement
4. J. RACAILLE Chacun de son côté
5. J. RACAILLE Préfugue et lude
6. CATALOGUE Khomeiny twist
7. J. BERROCAL Minuit la nuit
8. VIDEO-AVENTURES Venus
9. LES BATTERIES The letter
10. ENCORE PLUS GRANDE Sous l’étendard
11. H. ZAZOU Vera C
FACE 2:
1. ZAZOU/BIKAYE Mr Manager
2. URBAN SAX Fraction sur le temps
3. ALBERT MARCOEUR Balade à Jean
4. VIDEO - AVENTURES Expédition au Pôle
5. PTOSE Under my bed
6. DEFICITE DES ANNÉES ANTERIEURES History
7. ALBERT MARCOEUR Ici
8. ZNR Ancien automate mexicain
9. E. F. L. Le jeu, l’alcool et les femmes
10. VIDEO AVENTURES Surfing in Arromanches
11. ENCORE PLUS GRANDE Total bliss
12. HELDON Perspective 3
13. PASCAL COMELADE Distant pianos
14. VIDEO - AVENTURES Une vie moderne
ontact: DOMINIQUE GRIMAUD, 8 rue d’Espagne, 28110 Luce, FRANCE
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VIDEO AVENTURES - to jsou; dva Francouzi; vlastně Francouz:
Dominique Grimaud, Francouzka Monique Alba a spousta přá
tel, kteří' přicházejí a odcházejí. A ti přátelé? To je
vlastně celá francouzská rocková /?/ scéna, kterou Dorninique Grimaud. obdivuje,, podporuje,, dokumentuje a ť níž ne
oddělitelně patří.. Svoji hudební aktivitu zahájil v sedm
desátých Letech ve skupině CAMIZOLE, která hrála hudbu- to
tálně improvizovanou, založenou: na důsledné práci, ve stu
diu. Tak se postupně utvářela původní tvorba skupiny VI
DEO' AVENTURES', spočívající v promyšleném zpracovávání
běžných' aspektů našeho moderního života /telstar, expedi
ce kr pólu, surfing, chanson ďsmour .../ převedených do
konkrétní elektrofonické hudby.
"Nepřehlédnutelný” je tu - jak už v názvu — vizuální pr
vek;. reflexe na rostoucí vizualizaci našeho života /"co
je napsané to platí" je dnes nahrazeno "co je vidět v te
levizi, to je pravda"/,, skutečně vizuální hudba:, co sly
šíme,. to vidíme: une vie modeme.
V roce 1 981 vyšla na anglické značce Recommended Records
jejich první minialbum v nákladu 2500 exemplářů: "Musi
que pour- garçons et filles /Hudba pro kluky a^holky/",.
nahraná už před, třemi lety;, ne docela podle představ. Dominiqua Grimauda ani producenta této- desky Chrise Cutlera. Nicméně participovali tu nejvýznamnější hudebníci
francouzské rockové scény: Gigou Chenevier /bfcír perku—
se/r Cyril -^efebre /steelkytara/,. J.P.Grasset /kytara,,
syntezátor/ a Gilbert Artman /bicí, perkuse,. piano/.
V roce 1982 nahráli VTDEO AVENTURES tři minutové sklad
by "Trois esquisses en forme de morceaux /Tři miniatury
ve tvaru kostky/",, které vyšly v následujícím roce na ka
zetě "Paris-Tokyo", vydané francouzskou značkou TÁGO
MAGO.
V témže roce se D. Grimaud účastní nahrávání desky G.Cheneviera a S'.Jausseranda "A l'abri de micro-climats /V
bezpečí Dřed mikroklimaty/" na značce Rec Rec Zurich a
VIDEO AVENTURES? začínají pracovat na svém spektáklu. V
Dříštím rocerťedý 1984r již prezentují jeho první verzí
na amsterodamském festivalu /Festival Voor Moderne Mu
sic/: akustický a vizuální spektákl pro dva hudebníky,.
8 diaorojektorú a dvojité Dlétno 5x14- metrů.
Rok- 1 984 jé pro VIDEO' AVENTURES' významný také vydáním
druhého alba "CAMERAopět na TAGO-MAGC /produkce G.Artman/r za účasti G. Cheneviera, S_ Jausseranda,. C. Lefebrea a J7. Berrocala, v jehož zpěvu tvorba kapely kulminu—
jie. Skladby na tomto albu jsou skutečně sestaveny z pest
rého kaleidoskopu /video-,: které prochází ušima/ moder
ních her,, zábav,, nálad,, moderních "pohledů" na geografii,,
historii;: kamera ve svém dvojím-významu:: germánském /pří
stroj na uchovávání vizuálních dojmů/ a románském /ložnicne/.
V roce 1986 vytvořila skupina nový spektákl, k němuž při
dala další dimenzi - choreografickou,, realizovanou čtyř
mi herci;, vliv klasického divadla, pantominy, baletu a
čínského stínového divadla. Jeho název "Carnet de bord"
/Palubní deník/ lze charakterizovat asi takto: VIDEO
Palub"íl}0 deníku,

z nichž vystupují dobrodružství jakoby z pera J. Vernea
nebo R. Roussela. Kromě svých hudebních a performačních
aktivit sleduje D. Grimaud s neobvyklým zájmem veškeré
hudební dění,, zvláště pak to,, které je produkováno a
¡distribuováno nezávislými značkami. Nejbližší jsou mu
[samozřejmě snahy francouzských nekonformních "rockerů",
¡ke kterým se sám také počítá. V této souvislosti napsal
a vydal jedinečnou: knihu UN CERTAIN ROCK /*?/ FRANÇAIS
/Něco jeko francouzský rock/. /Brněnský nezávislý časo
pis HOST o ní referoval ve svém Čtvrtém čísle 1988/.
Dominique Grimaud je v rámci nezávislé francouzské hudeb
ní scény podobným protagonistou jako Mikoláš Chadima pro
pražskou alternativní scénu druhé poloviny sedmdesátých
[a prvé poloviny osmdesátých let. Při nezávislé písemné
.konfrontaci se také oba shodli na tom,, že vývoj této
[hudby u nás i ve Francii probíhal vcelku podobně. Miko
láš Chadima:: "Přečetl jsem si ten článek o Francouzích,
kterej’- si mi dal. Připadá mi ten vývoj1 dost podobnej-.
Pár troubů přežívá,, zbytek dělá show byznys. Akorát pod
mínky jsou trochu jiný - místo tlaku S'tB na ně tlačí
především ekonomika. Ale ten nezájem lidí je stejnej'.
'A pokud vím,, je tomu tak i v USA,. GB, Německu a vůbec.
Lidi se chtěj: bavit jinak. Lehčeji. Spíš se chtěj' nějak
oblbnout, než se na něčem aktivně podílet. Snad se toho
další generace teens nabaží a bude chtít zase něco jinýho. Uvidíme."

Pro dokreslení osobnosti Dominiqua Grimauda - jako re
prezentanta a mluvčího francouzského rocku - uvádím roz
hovor, který byl publikován koncem roku 19'87 v. časopise
NOTES',, mixovaný fiktivním interview,, které se vyvinulo
z naší vzájemné korespondence.
Gt VIDECT AVENTURE, to jsi ty a Monique Alba, nikdo víc?
Rt Řekněme,, že jsme členové řádní či zakládající,, avšak
v.Šichni hosté na té či oné skladbě, nebo tanečníci,,
jsou součástí jednoho celku. Některé z nich můžeme
prakticky považovat za stálé členy:, především G. Artmana a G. Čheneviera. Jedním z principů VIDEO AVENTURES
je živá spolupráce s hosty - tento princip bychom ta
ké chtěli rozvíjet.
Q:: Jaká je aktuální situace skupiny po LP "Caméra" ?
Rx VIDEO' AVENTURES: teč víceméně odpočívá. "Caméra" ne
byla komerčním úspěchem, prodalo se jí 800-900 exem
plářů. Doufali jsme,, že se bude prodávat lépe než
""“usique pour garcons and filies" /2300 prodaných
desek/, nebot podle našeho názoru je jak hudba tak i
produkce o mnoho lepší. Dopadlo to však jinak a nám
to zabránilo ve vydání třetího alba. Náš projekt
"Camouflage" u TÁGO MAGO' byl téměř hotov,. ale Pas
cal BusSy rozhodl,, že jeho vydání je třeba odložit.
Qr Toto album,, při tak v.ýbornž produkci',, mělo přece lep
ší šanci i z hlediska distribuce. Kde je tedy zakopa

ný pes?. Je to informační problém?
R';- Pokud na tom má někdo vinu, pak je ji třeba hledat pře
devším u nás. Prostě neumíme Drodávat. Nahrát dobrou
desku je jedna věc, ale to nestačí. Informační prob
lém?' To bez pochyb.
O': A zájem publika?
R: Nechci tu kázat,, ale připadá mi,, že veřejnost i média
v.í velmi málo o hudbě naší doby. Znají dobře film, li
teraturu,. výtvarné uměnív těchto oblastech je "avant
garda" /tenhle výraz nemám rád,, ale kde vzít jiný?/
známá a uznávaná - na rozdíl od hudby,, kde se jejich
akční rádius omezuje na tradiční jazz, klasiku a šan
sony;. tedy na to,, co se vysílá v rádiu. V tomto přípa
dě leží značná část odpovědnosti na těch,, kdo tyto
programy sestavují.
Qt Vím,, jaká hudba tě kdysi ovlivňovala: Residents,Kraft
werk, Béefheart ... mezi jinými. Jak je tomu dnes?
Ccr posloucháš?
R:: Poslouchám spoustu nahrávek' jak současných;, tak' i
starších.. Jeden druh hudby však poslouchám už od svých
jinoáských let - staré blues: Howlín Wolf, Mudy Wa
ters,. Jay Hawkins. Rád poslouchám od všeho něci, všech.—
ny styly. Z poslední doby znám dvě skuDiny, které se
mi zdají být’důležité:: Američané FISH-AND ROSES' a
Evropané ENCURTE GRAND PLUS..
O':: A Residents?.
Rt Poslouchám já dodnes. Mě ani zdaleka nezklamali;: na
rozdíl od jiných, kteří je považují buá za vyřízené
nebo- zaprodané showbyznysu. Jejích show jsou zábavníj5ší. — to je to minimum, co se o tom dá říct ... a je
jich desky "Star", "Hank: Forever" nebo "Big Bubble"
neméně.
O':: Co zrovna čteš?.
R:: Čtu všechny příběhy od Vernea, Leblanca, Roussela;Mcrnique Čte ovšem intelektuálnější a- filozofičtější li
teraturu-.
O':: Vra-Eme se ale na scénu. Myšlenka spojení choreografie,
obrazu a hudby mě velice zajímá ...
Rr Ohledně scénografie to není moc radostné. Pracovali
jsme rok na spektáklu "Carnet du Bbrď" /název je os
tatně převzat z kritiky alba "Caméra" v MINIMUM' VTTAL/. Zatím jsme ho provedli pouze čtyřikrát. Možná
jé příliš náročný:, vyžaduje velkou scénu, celý den
na přípravu, tucet projektorů Kodak. Naší původní ideou byli pouze dva muzikanti na scéně, kde hrají na
své nástroje - pro publikum, tedy nic vzrušujícího,
íf tak jsme vymysleli spektákl- který by vytvářel
prostředí,, které prosvítalo již z několika našich
skladeb, jako je "Zazou sur la piste", "Expédition
au Pole" nebo "Saint Laurent". Chtěli' jsme vytvořit
scénu co nejjednodušší, která by však dovolovala ty
to skladby patřičně rozvinout. Zvolili jsme systém
několika diaprojektorů a velkého plátna. Tuším,, že
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nrě tato myšlenka napadla při čtení knihy o Ábelu Gance ... Později jsme přibrali další aktéry, napůl her
ce a napůl tanečníky. Doufali jsme,, že tak zaujmeme
zároveň organizátory koncertů, divadel,, baletů a per
formancí,. avšak všechny tyto disciplíny jsou navzájem
příliš izolovány: a tak co mohlo být naším plus se
stalo handicaoenr: není to ani opravdová muzika,, ani
opravdové divadlo,, ani opravdový balet. A pak ovšem
jsme dosud nenalezli manažéra,, který by byl schopný
získávat pořadatele pro tento spektákl místo nás'Sa
mých^ nebot jsme v tomto oboru zcela nekompetentní.
Viděl jsi už realizace podobného typu, které se ti
líbily?
Marcouerr Urban Sax.,. Residents,. Kraftwerk^. a také
Le Cirque Zíngaro a Poyal de Luxe,, kteří jsou asi
méně známí;, připadá mi,, že některé jejich věci jsou
zároveň hodně nezvyklé a zároveň- velmi podmanivá.
Kromě video-akustického umění se také hodně zabýváš
hudební publicistikou.. Jaké jsou tvé cíle v této- ob.^
lastiT
ITikdy jsem neměl žádný knnkrétní cíl. V tomto případě"
se pouze pokouším- seznámit veřejnost s hudbou VTDEO1
AVENTURES a sanrozřejině i s ostatními skupinami r, kte
ré mám rád.
Jaký máš názor na počátky a vývoj' české alternativní
scény?
Myslínr sér že vývoj'- české a francouzské alternativní
hudby,, zvláště v druhé polovině sedmdesátých let je
velmi podobný. Neznám všechny okolnosti,, které u vás
na-hudebníky působí,, výsledky jsou však srovnatelné.
Hořme chance- a VIDECT AVENTURES
poslechl,, přeložil a sestavil
H?.C. Gudelack,. . květen 1 98S
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"Nače symfonie se blíží okamžiku,
kdy vstává baryton a počíná
intonovat: bratři, odholt^ své
•
písně, nocht zazní jiné tony!"
; Takto formuloval Gombrowiez svou představu o umění
"těžkého kalibru". Jeho výrok předznamenal hudební
produkci rockových pionýrů typu S.P.K., Johna Zorná,
23 Skidoo , Throb2?ing Gristle a dalčích dopředu
myslících mladých umělců. "Člověk jako částečka
průmyslové revoluca nese v sobě znaky nové organi
zace, resp. dezorganizace života." - kdesi pozname
nává J. Chalupecký. Tato charakteristika se týká
každého druhu myčlenkové a umělecké aktivity, což
se zase odráží se značnou /občas až drastickou/
měrou dál. Stalo se prostě to, Že hudba jako taková
dospěla k tomu druhu profesionality, kdy technicky
, dokonalým a formálně zvládnutým výkonům chybí tvůrčí
napětí, jinými slovy, slovy skladatele Reicha taková
hudba "svou dokonalostí působí mrtvolně."
Ačkoli se pííe. Že industriální rock nevyBel z kon
krétní hudby, je každopádně její pokrevní potomek.
Hudební vědomí člověka odkojeného érou průmyslových
strojů Šedesátých a sedmdesátých let ae rozšiřuje
a zpěv strojů se připojuje k předeílé písni. V Šede
sátých letech motory - nyní tedy výrobní pásy,
chirurgické a zubařské ambulance a v extrému dlužno
říci i patologická oddělení. Takže proroctví je na
plněno a krásné /?/ umění je každodenní viednost.
Od září 1979 to tak začalo presentovat i několik
australských mladíků - skupina S.P.K. Zpočátku
pouze anonymní společnost hudebních fandů nezpůso
bovala doma téměř žádnou pozornost, jak už v ději
nách moderního umění bývá zvykem. U S.P.K. není divu
Duševní stabilita a vyrovnanost Je masově pociiovaná
ztráta současné civilizace a tei si pár drzých hudební
ků ještě dovoluje duchem rozkladu zavánějící akce?
Kohp tox Má zajínat ?! Dobrá, dobrá. BTodeSmf umělec
ai roli publika simuluje sán a ti» ováerar námitka padá.
Zatím se vlak nezahálí. Skupina udělala několii nahrá
val - nateriál prvních dvou maxisinglû. S.P.K. si Je
bez většího zaznamenatelného ohlasu vydávají na vlastní
značce. Tětšina původních S.P.K. je pomalu znechucena.
Začíná docházet k personálním změnám až nakonec z pů
vodní pětice zbyde jediný - Graeme Revell, dřívějším
povolánín středně zdravotnický kádr na psychiatrické
klinice. Osiřelost mu zjevně nevadila. Však si už vy
bral náhradu - někdejšího pacienta Tone Generátoru
/ležel s diagnózou paranoidní sduioíVcuft , což se dobře
hodilo k celkovému image kapely/. Duo se vyžívá v hluko

výeh orgiích hojně využívajících elektroniky. Tuto
jejich snahu dokumentuje první album Infermation
Oyerload Unit. Silně abstraktní rámus této desky je
staví mezi průkopníky industriální větve avantgardní
ho rocku. V této dobč vychází i reedice jejich
prvních "dvanáctek" na téněř presidiální značce nové
ho atylu, slavné Oridgoov6 Industrial records.
že S.P.K. skutečně patří nezi industriální novátory
dokazují i souběžným vydáváním pamfletů a manifestů
vlastní estetiky a filozofie. Jedna jejich "písnička
ee objevuje i na pověstném aampleru The Eléphant Table.
Co znaaoná Bifra S.P.K.?! Surgical Penis KliníS /Chir.
oddělení penisu/j Systeu Planning Korporation /Spol.
systematického plánování/j Socialist Patien*
s Kolektive
/Sos. kolektiv pacientů/. Jistě by se daly vymýčlet i
dalií interpretace zkratky S.P.K. I tímto způsobem
band mystlfikuje a rozruSuje smysly.
Role moderního umělce je podvratná. S.P.K. v r.1982
vydávají svá druhé a patrně nejsílnějňí LP Leíchenmehrei
v perfektně stylovém "nemocničním"obalu. Dávají zapravdu Robertu Musilovi. "Koděrní člověk se rodí na klini
ce a na klinice umírá." Na albu Leichenachrei se
objevují příBerné, záměrně zdeformované zvuky. Zubní
vrtačky a podobné zvukové zdroje v lékařsky nepřípust
ných až přímo nebezpečných frekvencích. Tvrdá realita.
Následuje několik odehraných koncertů v USA a Revell
je opět sám. První a nejrevolučnějlí etapa S.P.K. je
u konce. Neznamená to vlak konec existence LET tohoto
souboru. Revell se rozhoduje ke spoluprácí s nultiInstrumentalistou Derek Thompsonem a zpěvačkou Sinán.
S.P.K. ae po pěti letech nekompromisního úsilí začínají
žánrově orientovat na poněkud komerčněji! parketu.
Vychází sice muzíkoterapeutická kazeta The Last Attempt
At Paradise a kompilace stariích písní Auto -~
ale skutečně jde o okázalé upalování dřívějňích postojů. Zanedlouho vychází už v nové sestavě nahrané
Machine Age Woodo. Pop. Siee sluěně udělaný, ale pořád
Jen pouze pop. I když se S.P.K. později ke svým výcho
zím pozicím vrací, nikdy už nedosahují tak vzruiujícíeh
výsledků jakých dosáhli na prvních deskáeh.
/Lubofi Tlach/
Diakografiet
1. / Mo More/Tontakt/Germanic /maxisingl, 1979, Side
Effekts/
2. / Faktory/Retard/Slogun /maxisingl, 1979, Side Eff./'
3. / Information Overload Unit /1981/
4. / Leichenschrei /1982/
5. / The Last Attempt At Paradise /1982, pouze kaxeta/
6. / Auto-dafd /sanpier, 1983/
?♦/ Machine Age Hoodoo /1984/
8. / Oeoani© /1985/'
9. / In Flagrante Delicto /btaxisingl, 1986, Industrial

Disco/

10. / Zamia Lahmanni /1986, Side Effect»/
11. / Digitalis Ambigxxa Gold and Poison /1987, Nettwark
Rec./

12. /
13»/
14. /
15. /

Dekompositiones /maxisingl, 198., Normal/
Live at the Crypt /Sterile Rec., pouze kazeta/
From Science To Ritual /Plasma Tapes, kazeta C 60/
Gold and Poison /Diverse, 1988/
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soupis díla

€>,/ picture diac Live in Denmark /VU rec., 1983/
7. / John Cale Band /A side/
/B side Nico with Rockband live at
.skografie;
Saltlageret, Copenhagen 5.10.1983/
I
8. / Strange Window /live in Milwaukee-Illumation, 1982/
/ I’m Not Saying / The Last Mile - Immediate rec., 196' 9. / VU - Legend /VUAS rec., 19e8/
/ All Tomorrow’s Parties / I’ll Be lour Mirror
mgn.kazety
. „
.
,
- Verve rec.,1966
1. / Nico’s European /Diary, 1982; 1/2 recs.l?ve with
/ Sunday Morning / Femme Fatale - Verve rec.,1966
Blue Orchids - americká verze Door Die
/ Saeta / Vegas - Flicknife rec., 1981
- Nico in Europe /Roir, 1982/
/ Procession - 1/2 recs., 1982
2. / En Personne En Europe /1983/
/ Ky Heart Is Empty / My Funny Valentine - Beggars
3. /' Live in Kant Kino 24.2.1978, West Berlin /only Nico
Banquet, 1985
with harmonium, 70 min; Pope music prod.
2"
4. / Nico + Eric Random and the Bedlemitee /live in Mönchen,
z.7* - l./,5./,6./ a dále
9.11.1987/
ve At CBGB, March 8, 1979 - VUAS rec.
?./ live in Budapest, Pötöfi Czarnok 28.9*1985
solation Angel /live on BBC, February 1971/
6./ live in Brno 3.10.1985
7*/ live in Praha, Opatov 4.10.1985
P
8. / live at CBGB /N.Y.C. March, 1979; with John Cale
/ Velvet Underground and Nico /Verve rec., 1967/
9. / demo 1*11 Keep It With Mine /1964; piano B.Dylan/
/ Chelsea Girl /Verve, 1967/
10. / New York. New York /live in NYC 1982/
/ Marble Index /Elektra, 1968/
11. / Cale + Nico - The Jeweler /live 1975/
/ Desertshore /Reprise, 1970/
12. / Chelsea girls BBC TV /7196771968?/
/ The End /Island rec., 1974/
dále existuje řada koncertních kazet, např.:
/ June 1/1974 /Island, 1974/
13-/
Nico in Reims, 6.12.1974 /with Tangerine Dream/
/ Nico +• Neuronium /Vuelo Químico, 1978/
14. / live in townhall Kent, 1985
/ Drama Of Exile /Invisible rec., 1981 - 1.verze
15. / live in Köln 1982
- soudně zakázaná, jiný obal, jiné pÍBně/
16. / live in Ronnie Scotts Club, London
/ oficiální verze Drama Of Exile /Aura rec., 1981/
17. / remix studio Drama Of Exile /zřejmě 3.verze/
./ Camera Obscura /Beggars Banquet, 1985/
./ Behind the Iron Curtain /Dojo rec., 1986; 2LP/
Poslední koncert Nico, West Berlin 6.6.1988
./ /Live/ Heroes /Performance rec., 1986/
vychází na LP.
./ Live In Tokio /DOJO rec., 1987/
Filmografie;
olupráce na těchto LP
1. / La Dolce Vita /Federico Fellini, 1959/
/ Lutz Ulbrich - Lťlftl /1981, Gee Bee Dee rec./
2. / Le Tempests /Alberto Lattuada, 1959/
/ Kevin Ayers - Confessions Of Dr.Dream and Other
3. / Sweet Skin /1962/
Stories /Island, 1974/
4. / The Closet /Andy Warhol, 1965/
/ 12" Bauhaus - Ziggy Stardust; Third Uncle
5. / The Velvet Underground And Nicar /A Symphony In Sound/,
/Beggars Banquet, 1982
1966, režie A.Warhol c.5-8/
/ Lutz Ulbrich - Nico live in N.I.
6. / The Chelsea Girls /1966/
ompilace
7. / Four Stars /1967/
/ Velvet Underground /MGM, 1972/
8. / I, A Man /1967/
.
/ Lou Reed and The Velvet Underground MGMt 1973/
9. / Evening Of Light /Francois De Menil, 1968/
/ Andy Warhol’s Velvet Underground Featuring Nico
10. / Le Lit D® La Vierge /režie Thilipe Garrel č.10-17/
11. / La Cicatrice Interieure /1970-71/
/Metro, 1973; 2LP/
/ Superstarshine Vol.20 /Polydor, 197./
12. / L’Anthanor /1973/
/ Pop History vol.19 /Polydor, 197.; 2LP/
13. /' Les Hautes Solitudes /1974/
/ Lou Reed and The Velvet Underground /MGM, 1976/
14. / Un Ange /Qui/ Passe
/ Baby Boomer Classics-12 Electrifing Hits Of the 60’1 15. / /Le/' Berceau De Cristal /1975/
16. / Voyage Au Jardin Des Mort /1977/
/JCI, 1985/
/ The Immediate Singles Story /1985/
17. / Le Bleu Dea Origines /1978/
18. / Diaries, Notes and Sketches /Jonas Hekas, 1970/
/ Blue Angel /Aura rec., 1985/
19. / Paris TV Concert 29.1*1972 /Nico-Reed-Cale; vysílala
ootlegy, rarity
francouzská TV - 25 min./
/ VÜ 1966 /Available Again Soon /live concert with
Nico 4.11.1966, Columbus, Ohio-only noise-/ Video:
1. / Underground Experience /1984, 45Bin./
/ VU ETC /Plastic Inevitable rec., 1979/
2. / My Heart Is Empty /1985, clip/
/ Live Paris 29.1. 1972 /782 rec., 1980/
Last Performance /6.6.1988 m West Berlin/
/Nico a Cale - En Concert 1 L’Enfer /Penguin rec.,198: '3./
4?/ Seo live in Praha, Opatov 4,10.1985, 52 min. »neofic./
/ Live In Denmark 7.10.1982 /Chameleon reci + singl/
5./-Nico + Eric Random and The ¿¿diemites, Wien 8.11. 9 7/
/¿OUPfS MEA,//

fSILIP GLASS
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Chatham Square byla G. vlastní firnička a tak
první, vskutku nasovějěí úspěch byl kontrakt se
společností Virgin Recorde, známou anglickou
rockovou značkou. V r.1974 nabízí Virgin veřejností
LP Music In Twelve Parts, desku znamenající
umělecký triumf. žtrne£j ale té nehybnosti se bleskově
zbavuješ a mocný vzruch tě unese do netušené prostory
jediného všeho. Eačínám chápat co je to hudba.
Na desce jsou bohužel jen prvkí dva party. Na pěti
či šestialbum si Virgin tenkrát netroufala. Glass
na celém cyklu pracoval od května 71; komplet
dvanácti opusů ukončil v dubnu 74, kdy bylo všech
12 aktů provedeno v íestihcdinové koncertní
premiéře. Album považují za jeden z vrcholných
okamžiků hudební produkce let sedmdesátých. Pěna dní
v notách. Žluté a červené šrafy.
Another^Look at Harmony /r.75/ je už trochu jinde.
GÍasŠ záčíná pocitová! přílišnou vyhublost své
předešlé práce. To, co dosud odmítal /modulace,
větší zřetel na harmonií/, se postupně vrací do jeho
nových skladeb.
První G. opera Einstein on the Beach je významný
mezník v hudbě 2Í)~tého století. Brilantně zvládlé
umění. Nová renesance. Pozoruhodný je i vzestup G.
popularity. Avantgardní skladatelé vážné hudby se
v tomto století pravidelně ocitali v situaci osanělců
a podivínů. Zpočátku sen zdálo, že to bude i Glassův

Mistr hudební aritmetiky

Aleatorika byla už příliš těžká. Uzrála situace
pro něco jiného. Jedním z favoritů toho jiného
se stal tzv. hudební minimalismus /repetativa/.
Pro tuto hudební kulturu platí ono Demlevo:
"Ležím, nebol i takto příliš vyčnívám." Mini
malistická hudba dráždí i uklidňuj« hypnotizuje,
koncentruje a vytváří prostor k meditaci.
Minimalista Steve Reich ve svá proslavené eseji
"Hudba jako graduální proces"4! , doporučuje
k pochopení a usnadnění*detailního a intenzivního
poslechu i jakousi doplňkovou činnost, např.
obrátit písečné hodiny a pozorovat jak písek stéká
dolů. Poukazovat na paralery minimalistických
kompozic s výtvarnými tendencemi Je nošení dříví
do elektrické teplárny, nebol kvality této hudby
jsou víceméně výtvarná. Rileyové či Demarcovi šlo
o totéž co Glassovi^J Jeden z příbuzných je i gra
fická poezie, jak se hojně vyskytovala už koncem
šedesátých let-JJ Filozoficky je tato hudební kultu
ra spojována s Kierkegardovou teorií opakovaných
vzpomínek. Vnímavá mysl Je zahlcena bohatými dojmy,
drobnohlednou podrobností a evokativní silou,
suchar se ovšem nudí. Philip Glass^v Jednom rozhovoru případ. Navíc ani generace jeho uměleckých otců, ne
líčí zážitek, jenž měl klíčový vliv na zformování
přikládala Glas8ově minimalistické tvorbě žádný význam.
Jeho nové senzibility: "Nacvičovali jsme v kruhovém
Rapidní úspěch Einsteina tedy mnohé překvapil a mnozí
divadle v Minneapolis a když jsme se blížili ke konci
mu ho i vyčetli♦ V prvé řadě to zaskočilo i samotného
skladby, zdálo se mi, že slyším někoho zpívat. Pře
umělce.é] Opeře se dostalo jak masového úspěchu, tak
rušil jsem zkoušku a řekl, al vyjde ten, kdo zpíval,
i pochval větší části kritiky. Pár zlých jazyků se
ale nikdo takový se nehlásil. Tak Jsme zase začali
ovšem najde vždycky - pochopitelně i v tomto případu.
hrát a ten zvuk se opět vrátil. Pomalu Jsem si začal
Rovněž se začíňají objevovat novinářské teorie o tzv.
uvědomovatt že je to zvuk, vytvářený akustickými
čistém minimalismu, jako už o uzavřené kapitoleU
vlastnostmi sálu a strukturou skladby."RJ Zcela ana
a o mrtvých prosím Vás dobře, alespoň jeden rok.
logickou příhodu líčí Pablo Picasso: "jednou večer
Tlachaví publicisté odmítají chápat, že nejde o pytel
pracoval Braque na velikém oválném zátiší s balíčkem
brambor, ale Jen o přirozené rozvíjení vlastních
tabáku, dýmkou a dalšími posvátnými předměty kubismu.
hudebních kořenů. Forma se Jednoduše rpzlévá a nabývá
Prohlížel Jsem si jeho obraz, poodstoupil Jsem a řekl: polyfonična. Einstein byl uveden r.76, na gramofonovém
’To je strašné, ubohý příteli, na obraze vidím ve
čtyřalbu vyšel r.79. Opera vznikla ve spoluprácí
verku.’... Braque poodstoupil pár kroků od plátna,
s výtvarníkem a režisérem Robertem WilsonemBj • Spolu
pečlivě si je prohlížel a veverku taky zpozoroval,
práce byla oboustranně šíastná. Glassova skupina byla
protože tento způsob vidění je nakažlivý. S veverkou
rozšířena o dvanáctičlený sbor a houslistu představu
se mořil celé dny. Měnil tvary, světlo, kompozici,
jícího Alberta Einsteina, pojítko mezi herci a hudební
ale veverka se stále znovu vracela." Na toto téma volně ky. Text se skládá ze zpívaných hlásek a číslovek.
navazuje další Glassův zajímavý výrik; "Jestliže
1; 1 plus 2j 1 plus 2 plus 3; 1 plus 2 plus tři plus 4.
v divočině, padá strom a niíd© to neslyší, dělá te zvukT Aritmetická idea. Matematika hýbe světem.
Odpovědí je velmi důrazné ne! Potřebujeme posluchače
k doplnění kusu. V mých kusech byl emociální obsah
vedlejším produktem způsobu mé práce, vedlejší produkt
osoby, která kus vytvořila."
V roce I972 vychází první gramofonový titul, dvojalbum
Music With Changing Partp. Pocity skutečně někde mimo
notovou osnovu. Maximální působivé dílo. Jeden z fíglů
spočívá v opravdové prohoditelnosti všech částí skladby
ŮZ.

Pkilip Gl*»«
»«rotil ▼ ro«« 1937 v B«lti«or* /«tít
k«ryl*a4, kta i vyrůatal. Hal/ Fkíi kyl xíxr.íx/a iítít«». 7 iaati l.ta.h hrál »a koval«, ▼ ošal »■ flét««.
Oto« jeho k»tobnÍM n.tdní přál a mstí« Tloat»ll gr*»oáoakoyý oh«ho<| Phůlip tak »11 »ožaoat a«xná«««í aa
a iirokoa palato» Boa£aa»ý«k i ai»Mlý«k kuiahaíeh stylů
a Máarů. T pataáati latsah ao přikláail »a U»ÍT«raity
of Chi.ago, otkat přítel aa K«w Tarkakoa Joliartov«
hat.baí »kola, tří*« a klátby. Po «baolatorl» r.1962
přijíat atipaatín Portery aataaa. Hoka 1964 oijHÍÍ
to Pařilo a proklabaje >to rrá hudební vxttláaí.
Ztaatai obrat přiehtsí r.1966, kdy ioatárá nabídka
k přepsání iatiaké litoré kntby R«ri Skankara do »ot.
Takty „raliaár Brooka akystal r Pařili fil» Ckappaqaa,
apotaoxv výakodaího nieaí, jak bylo proklanordno
tokdajlí řinou kippiaa. Shankar byl autora» fllaovt
hudby a Glaaa Ji přepiaoral do not. "Byl to totální
tok. Bihon přeráiání do aotorého »tpiau jata poxaal
jak ta hudba fuaguja. Kutilo aí to Tínorat aa ntehaniao
hudby.* Po návrat» to X«w Těrku r.1967 pokraloral Glaaa
v podobn/ah v/akunaek, *Bíhea toho období j««a předlitral sta aabo... Cítil jaon - to J« aoja hudba! To ja
níato odkud aaSít.* Zatátkan r.1968 rxnikd Anaábl Pkila
Glaaao. Soubor r nontíeh obntaá.h funguje dosud.

Všechna slova v Jednom
- je to správný princip?
A narození a úmrtí.
Prosím tě o symetrii.
/G.Eich/
Ostře strakatá, přísná a strohá forma MUsic In
Similar Motion a Music In Fífts je dokonalá
ukázka skladatelova radikálního postoje. Glasse
fascinuje "ttkládání geologických vrstev".*
Posluchač pocituje fyzický pohyb a zároveň si
sugeruje úplnou nehybnost. Elegantní gestikulace.

I

"Obvykle mi pořád v hlavě
zní nějaká hudba, a když
právě nezní, pak na ni
myelin sám." /P.Glass/
V r. 1977 se načíná slavná,/a dosud neukončená/,
série G. soundtracků. Album North Star, druhé u Virgins
obsahuje nškolik maličkostí pro ťilm o sochaři Marku
Di Suverovi. Moc chutná polárka!
Krása může někdy až zabolet. Pět lyrických skladeb
s názvem Tanec /Dance/ věnoval G. k dalšímu zpracová
ní choreografce Lučíndě Childsové, někdejší spolupra
covnicí z Einsteina/ a režiséru Lewittovi. Vznikl
balet 8 nárokem na jméno Klasický. Glass inovoval svoji
kompoziční techniku užitím některých tradičních skladeb
ných postupů. Na gramodeskách vyšla zatím pouze část d:
Vodle několika menších prací pracuje tehdy skladatel
už i na své druhé opeře: Satya Graha. Satya Graha je
mj. vzpomínka a hold hudebním pravzorům, lidovým
hudebníkům staré Indie, Východu i Afriky. Opera je zpí
vána v sanskrtu, text byl převzat ze staroindické li
terární památky "Ramayana". Od chrámové mozaiky do pla
netária a zpět. Jde o život a dílo Mahátmy Gíiándího
a o propagaci jeho teorie nenásilí. Evropská premiéra
v září 1980; dílo zaznamenává gramodeskové trojalbumt.
Glassworks; další umělcovy drobné příspěvky. Mapování
všědnodenností. G. se dostává umělecké satisfekce. Jeho
práce vzbuzují zájem v Evropě i Americe. Vyprodaná turn
/i Cornogie Hall/. Gramofonový koncern CBS ae zavazeje
k doživotní vydavatelské smlouvě.
Glass přemýšlí o třetí opeře, mezitím však uveřejňuje
další menší cyklus The Photographer; vyznání jednomu
z průkopníků fotograťíckéHo umČní E. Maybridge mu, proslu
lému svými foto8tudiemi pohybu. Experimentální dramati
zaci navrhl a zpracoval holandský režisér Rob Malasch.
Premiéra pro širší veřejnost v červnu 1982, na deskách
1983.

Poznámky :

1./ česky Jazz buletin Č.2?, červen 1979
2./ Výtvarník A.Tapíes napsal:"Dnes pracuji trochu
jako hudebník... Maluji cykly obrazů, které se
navzájem liší jen tím, že přemisťuji určitý
tvar. Je to překvapující, ale stačí podobné
i nepatrné přemístění tohoto druhu nebo barevná
změna a lze tím vyjádřit zcela jinou emoci."
3. / česky např. Emil Julií
4. / Tento zážitek je fixní idea celého hudebního mi
nimalismu. Zde je ukryt fenomen. Wolkerův "host
a ješté někdo".
5. /
6. / "Stal© se tak v Benátkách" poznamenává Glass
v rozhovoru pro list Horizon /1980, česky Spektrum
Č.33 /1981/- "uvedli jsme operní Einstein on the Beach.
Orchestr seděl v prvních řadách hlediště. V řadS
za mnou seděli dva staříci kolem sedmdesátky. Ssděli
tak celé čtyři hodiny a čtyřicet minut. Svačili,
přihlíželi a povídali si. Neodešli!"
Příznivé ohlasy proběhly tiskem populárním i odbor
ným. Einstein byl označem za jeden z jedinečných
večerů v historii hudby i divadla 20. stol.
"... hudbymilovný fyzik s rozcuchaným chomáčem
bílých vlasů divoce přejížděl smyčcem po houslích.
A hodiny míjely." /B.Berman, P.Horn: Pop experimental, 1985/.
7. / viz. Gramorevue Č.8, 1988. /Ač je Glass jeden z otců
repetivní či minimalisti8. / Wilson je avantgardní
režisér; proslul
cké hudby, sám tento
zejména dvanáctihodinoteraín nepoužívá; oznaČuvou inscenací "Život
je ji pouze "the music"
a dílo Josefa Stalina.
a považuje se pouze za
"učně nového řemesla*./.
9./ V češtině známý z knihy
Mika Waltariho: Egypian
Sinuhet.
f
10. / Akhnaten po nástupu na faraónský trůn zrušil kult
nejvyššího thébského boha, rozpustil mocné kněžstvo
a nastolil nové božstvo ztělesněné ve slunečním
kotouči.
11. / Nowyorská premiéra byla kritizována pro určitou
podbízivost; označena jako "nechutná, kýčovitá,
bezúčelná, zmatená" - J.A.West, New Age č.3, 1985.

PHILIP GLASS
Diskografie :
1. Strung Out /for Amplified Violin/ /jedna strana LP,
CP 2, 1968/
2. Solo Music /Shandar, 1969/
3» Music With Changing Parts /Chatham Square, 2LP, 1972/
4» Music In similar Motion - Music In Fifta /Chatham
Square, 1973/
5* Music In Twelve Parts /Parts 1-2/,/Virgin, 1974/
6. Worth Star /Virgin rec., 1977/
7. Einstein On the Beach /Tomato rec., 1979, 4 LP,
reedice a CP, CBS 1981/
9. Dance /143/ /Tomato rec., 1980/
10. Violin Solo Music /New World, 198./
11. Facades /EMI, Angel, 19../
12. Modern Love Walts /Cri, 19../
13.Satyagr&ha /CBS, 1981, 3LP 4 CD/
14. Glassworks /CBS, 1982 + CD/
15. The Photographer /CBS, 1983 + CD/
16. Koyaanieqatsi /Island, 1983 + CD/
17. Mishima /CBS, 1985 + CD/
18.Songs From Liquid Days /CBS, 1986 + CD/
19. Akhnaten /CBS, 1987, 3LP t CD/
20. Dancepi«kces /CBS, 1987 * CD/
21. Powaqqatsi /CBS, 1988 •*- CD/
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JC: "Všecliny v velké události," prohlásil kdysi William Blahé,
"začínají tepenným pulzem.” Skoro by se dalo říct: Na počátku
byl pulz. A na počátku DESERT MUSIC /Hudby Pouště/ ee přímo
ocitáme ve sféře pulzování.

SR: ¥ ryzím pulzování. Aniž by něco přebývalo nebo se nedostá
valo. Úvodní část této skladby je určitým druhem chorálu, kde
místo jednotlivých akord!, které zní po určitou dobu, tyto akordy
pulzují. Místo táhlého tónu jsou tu rychlé ocoiny, které se stále
opakují, čímž se uvolňuje jistá rytmická energie, kterou dlouhými
tóny nelze nikdy získat. A tato energetická hladina je udržována

různým vedením bicích /mallet/ nástrojů v průběhu celého díla.
HUDBA FOUŠTŽ začíná pulzováním, aby se tak navodila nálada,
struktura a harmonie celého díla.
JC: HUDBA POUŠTÍ dostala svůj název podle básnické sbírky
Williama Carloae WiHiamse, ze které jsi vybral většinu texto
vého materiálu pro svoji skladbu. Fakticky však nemají básně,
které jsi vybral, s pouští nic společného. Rád bych se však doz
věděl, zda se tato idea pouště - této skličující krajiny, kde je
cestovatel konfronrován puoze sám sebou a jejíž ticho ho nutí
naslouchat pouze nitru své bytosti - nňjnfe vztahuje k názvu
a atmosféře celého díla.

SR: Když jsem pracoval na této skladbě a nechával do inspirovat
jejím titulem, táhla mi hlavou spousta myšlenek. A ty se vztaho
valy k určitým pouštím. Jednou z nich byla Sinajaská pouši.
Když Židé při svém exodu z Egypta vešli před 3500 lety na Sinaj,
¿vetulí se do xemě, Eúv se uu jeři těžko přežít s kde by i zahy
nuli, kdyby nad nimi nedržel Bůh ochrannou ruku. Je také důle
žité mít na paměti, že Bůh ne jim nezjevil v zemi lareal, nýbrž

v poušti, v zemi, která nepatří nikomu. Později pak, v Novén zá

koně, odchází Ježíš do pouště, aby oi tam ujasnil svoje vize,
překonal svá pokušoní, bojoval a Sáblon, přemáhal šílenství a tutéž ideu Bůžete nalézt i v naší době v povídkách Paula
Bcwleae. Pouši ae tu spojuje a halucinacemi a duševními poruchami;

na normální myšlení působí negativně.
V tomto ohlodu ai vzpomínám na rfikolik cest, které jsem před
lety podniknul do Kalifornie a z Kalifornie př®a pouši Mojav®.

Občas jsem se tu cítil velmi, podivněj kvůli dehydrataci - musel
jsem vypít značné množství tekutin, jen abych se dostal vpřed
a aby mi rozum nepřestal normálně fungovat.
A konečně je tu ještě jedna pouši, která hraje v HUDBe FOUŠTé
hlavní roli: White Sands /Bílé písky/ a «Itnnagord v Novém Mexiku,
kde jsou jsou stále vyvíjeny a testovány nejpůsobivější a nej
důmyslnější druhy zbraní. Před zraky celého světu tu jsou ukryty
pekelné stroje, které mohou zničit celou planetu - a právě na
tuto možnost upozorňují slova Williama CarloBe Willianse, které
jsem zařadil do třetí věty: "Člověk přežil až dosud, protože inzál
neměl představu o tom, jak naplnit svoje tužby. Nyní, když už to
dokáže, nezbývá mu než je změnit nebo zahynout." To jBOu tedy před
stavy, které mě obzvláště zaujaly, i když už jsou patrně hluboce
zakořeněny v lidském myšlení od chvíle, kdy idea pouště obecně
vstoupila do lidského podvědomí.

JC: Jakou spojitost mají tyto asociace s hudbou ?

SR; Moje dílo není samozřejmě popisen pouště, jak je tomu třeba
ve svitě GRAND CaNYON - žádná pitoreskní evokace písečných dun I
Myslím «i, že tu není žádná přímá korelace mezi mezi názvem a hud
bou, pokud to nevyžaduje přímo text.

Taň, když o tom uvažuji» poslední věta eú velmi dlouhou, úvodní
orchestrální část. A když jsem poprvé z magnetofonu přehrával
variantu této části Davidu Drewovi /z nakladatelství Boosey and
Drew, které jě vydává/ tak si vzpomínán, že jsem se k němu otočil
a řekl: * Tam na pláni běží jak o život /Out on the plain, running
like hell/“« a to je také moje představa - je to, jako bys byl na
poušti a běžel tak rychle, jak jen to jde. Vyjádřeno je to třemi
obrovskými harmonickými chuchvalci, které jako by rozbíjely celou
rytmickou strukturu do různých směrů až dc čísla partitury 318,
kdy ae po 40 minutách vracíme k tonálnímu centru této skladby.
Pro mě je to velmi emocionální zúžituk okamžik. Pak se přidává
sbor a spívá: “Neoddělitelné od ohně / jeho světlo / tu eú před
nost./ Ten, kdo nejdál donese světlo - / říkej mu, jak ryslíš t"
Poslední v©rS je tu jen deklasován a pak se vrací pulz - pulzování,
o kterém jams mluvili na začátku. A tak je tedy v tomto díle zahr
nuta pouši - alespoň podle mě.

JCx Když jsrna poprvé slyšeli sbor v první části, vnímali jsme zpěv,
ale slova už ne.
SR: Ano. Sbor začíná beze slov. Hlas může zpívat text, ale sly
šíme pak hlas nebo slova ? V určitých pasážích HUDBY POUŠTĚ
ztrácejí slova svůj smysl - jsou jisté věci, které se dají vyjád
řit pouze hudbou. A tak hlasy zpívají beze slov jako část orchest
ru. Text se vynořuje z veskrze neverbálního, totálně abstraktního
zvuku v něco, co říká: “Začni, můj příteli
Zdá se být
příhodné, Že tato skladba začíná a končí totácně abstraktním nasa
zením hlasů, jenž na sebe berou text a pak se z něj zí& vymaňují.
JC: Ve svém předcházejícím vokálním díle TEHILLI& jsi použil
biblického žalmu, jenž zní; “Nebesa vypravují o Boží slávě,/
obloha hovoří o díle jeho rukou./ Svoji řeč předává jeden den
druhému,/ noc noci sděluje poznatky./ Není to řeč lidská, nejsou
to slova,/ takový hlas od nich nelze slyšet." /pozn: Ekumenický
překlad, BIBLE, Praha 1979/

SR; Ano, tohle je z devatenáctého žalmu. Cnen "hlas" tu pdkazuje
na hlas slunce, měsíce a hvězd. Jde tu v podstatě o to, že patri
archa Abraham se dívá na nebe a myslí si:„Zn tímto vší» vězí
inteligence" - vnímá tak hlas vesmíru, ale místo toho eby řekl:
“Klaňme se slunci, měsíci nebo hvězdám“, ai Abraham uvědomuje,
že je účastníkem neverbální komunikace; jeho chápání těchto vzta
hů se v podstatě odbývá mimo rámec alov.
Všechny hudební útvary 8 textem - opery, kantáty, atd. mají podle mého názoru působit v první řadě jako skladby, které
je možno poslouchat se zavřenýma očima, bez chápání významu slov.
Jinak nemohou být hudobně na úrovni, jsou to prázdná zhudebnění
textu. Pros kladatele má být text určitým materiálem, tak jako
to bylo u mě a Williamsovými básněmi. HUDBA POUŠTĚ vyrůstala z
textu; vybíral jsem z něj určité pasáže, tvaroval je, a pak za
čala přicházet hudba. Slova tu pro mě byla motorem, hnací silou,
ale posluchač si to nemá uvědomovat, hěl by jen poslouchat a v
případě, že to n© něj zapůsobí, bude vnímat i text.

JC: “Jsem naprosto/bdělý.Má duše/naslouchá" je jedním z úryvků,
který jsi z Williamse vybral pro HUDBU POUŠTĚ.
SR: Jak víš, někteří kritici mých předchozích děl se domnívali,
Že mým úmyslem je tvořit jakousi “hypnotickou" nebo “extatickou“
hudbu. Ale já jsem ni vždycky říkal: “Ale ne, ne, chci abyste
byli naprosto bdělí a zaslechli to, co jste dosud nikdy neslyšeli.
Lidé samozřejmě poslouchají tok, jak se jim zlíbí; ovšem, a k tomu
nesafc?,
dodat, i když jsem skladatelem. V podstatě jsem však
radši, když hudbu poslouchá někdo, kdo je naprosto bdělý a slyší

víc než je obvyklé - než někdo, kdo je nesoustředěný a má z ní
jen prciiavé dojmy.

JC: To vede k budhistickému ideálu bdělé mysli.

¿aK; Abychom zaslechli věechny jednotlivosti je třeba, abychom
zachovali relativní ticho. Všechny meditativní. praktiky jsou zalo
ženy ne jistém tichu - vnitřním i vnějším. tfilliams k tomu říká;
"Přivíráme / svoje oči ” - zavíráme oči, abychom poslouchali
soustředěněji. A William3 pokračuje: "Ten zvuk / neprochází naším
zrakem./ Není to / oni flétny tón, je to vztah / tónu flétny
k bubnu.'* A pak náhle se oči otvírají: "Jsem naprosto / bdělý."
Jakoby vztáhnul ruku a uchopil tě; "¿»uše / naslouchá." A vtomto
okamžiku začne sbor zpívat: "Dý dý dý dý dý dý dý dý............... "
Text přechází do neverbální oblasti, řeč zůstává kdesi vzadu.

JC: A. opět to začíná pulzovat.

SK; Pulzování a vokály, čistý zvuk; "Jsem neproste / bdělý. Duše /
naslouchá."
pak opět pulzování. Slova končí, hudební komuni
kace převažuje.
JC; V HIHZB& POUŠTŽ jsou dva prostředky hudební komunikace;
obdivuhodný způsob, jakým užíváš & rozvíjíš určitou rytmickou
dvojznačnost, která je typická převážně pro africkou hudba,
a simultánní vypracovávání jednoduchých hudebních materiálů při
rozdílných rychlostech - něco takového je základem balinézské
hudby.
SR; Neusálé "um-pa-pa um-pa-pa" je sotva snesitelné - a v podstatě
je to přehmat. Chce-li někdo skládat hudbu, která je repetitivní
v jakémkoli smyslu tohoto slova, je třeba sa snažit udržet leh
kost a stálou dvojznačnost s ohledem a umístění akcentů, na po
čátky a na konce. Velmi často pracuji s 12 dobovým frázováním,
které je možno dělit různým způsobem; a ona dvojznačnost, zda
jste ve zdvojené nebo ztrojené době, je v podstatu rytmickou
esencí většiny mých skladeb. Tak se může zaposlouchaná mysl pře
souvat v rámci této hudební struktury sem a tam, nebol sama tato
struktura to podněcuje. Pokud ae ale do této perspektivní flexi
bility nevžije, pak «• zaplete do něčeho velmi mělkého a nudného.
Co se týče vašeho druhého aspektu, slučování řízných hudebních
rychlostí: Před lety mi někdo nadhodil: "Proč nenapíěeš nějakou
pomalou hudbu ?* V podstatě byla tato otázka na místě. Místo od
povědi jsem se ale dotyčného zaptal sám: "Soustředil jste se

v mém OKTETU na klavírní part - tvoří rytmickou sekci s rychlými
osminami, které nikdy ne polevují - nebe ne smyčce, které hrají
značně volněji ? Podpůrné nástroje, jako housle nebo elektronické
varhany, se v mých dílech dostávají kupředu jen velmi pozvolna změnami, zatímco jejich střed pulzuje jakc nabuzené mraveniště metropole lomozí,avěak na nebi zvolna plynou mraky. To poskytu
je posluchačům možnost naslouchat ne pouze jednomu nebo druhému
aspektu, nýbrž si tak mohou uvědomit, že různé aspekty se mohou
realizovat ve stejném čase. Snažím se komponovat ryclilé a pomalé
věty simultánně tsk, aby se hudba vytvářeje jejich spojováním.
JC; Často se poukazuje na to, Že na značnou Část současného ma
lířství je možno nahlížet jako na rozvíjení urči týči: specific
kých strukturálních © ornamentálních aspektů děl starých mistrů.
Zdá se mi, že tento rys je obsažen i ve vaší hudbě.

SR: Určité hudevní pasáže, které připomínají hudbu, kterou sklá
dám, přetrvávaly v západní hudební tradici pc určitou debu.
Preludium C dur, kterým začíná první kniha TiiiíPEKCVAííÉíiu klaVÍRU,
je například zcela sestaveno ze sekvéncí - stejný rytmus se
opakuje pořád dokola, zatímco tóny se neusále mění. Dalším pří
kladem je předehra k RÝNSKÉMU ZLATU Zheingold/, kde dlouhý akord
Eb dur trvá s pozvolnými změnami od sáného začátku po několik
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minut. Ale tyto pasáže jsou komponovány en passant, jako speciál
ní případy, v rámci zásadně odlišné hudební řeči. V BachovS
případě se jedná o počátek aerie klavírních preludií a fug ve
věech 24 durových a molových tóninách. Začíná v C dur, základní
tónině, se základním preludiem komponovaným jako imitace hry
na loutnu. Potom přechází ke komplexnějším skladbám v jiných tó
ninách. tóagner setrvává na akordu Eb dur, který využívá jako ur
čitou hudební metaforu pro tekoucí řeku, z níž se zvedá opar.
Někteří komentátoři hovoří o tomto táhlém Ab dur jako o Vágne
rově leitmotivu /pří znač níno motivu/ pro přírodu. V každém pří
padě však víme, že Vágnerovi jde zásadně o využití chromá tiky,
což určitým způspbem vedlo pak až k Schoenborgcvi. Teprve ve sou
časné době jame se zaměřili na tyto opakující se melodické modely
nebo táhlé tonální zabarvení jako na jádro kompozičních postupů jak bychom řekli: jako na hlavní Chod. A to také dalo zrod spous
tě děl nové hudby.
JC: bez vy jímky mám pocit, Že jak hudbě tak i text v HUD11E
POUŠTÍ; FAKTICKY iXiáXirkásí vyžadují slyšení a vidění, zvuk
a světlo.

SR: Utkvěla ve mnč představa, v níž se světlo stalo nsetuforou
pro harmonii, pro tónalitu. VÍS přece, Že tony, kiaráhslyhžnaa
z klávesnice nejsou veškerými tóny, které ¿lysině - je tu pří
tomno celé pole vibrací od nejhlubaích k nejvyšiíra slyšitelným
zvukům. Pozvolna - po více než tisíc let - západoevropští hudeb
níci z tohoto úplného spektra vibrací vybírali a třídili tony,
které produkují klávesové i všechny ostatní nástroje. Tyto tony,
a tento harmonický systém, který byl použit pro jejich uspořádání
mě šokoval jako světlo zářící z temné nekonečnosti dostupných
vibrací. Poslouchám-li - a zvláště to plstí pro Handelovu
WATEfí Mušle /Vodní hudbu/ a Stravinského RAJCE S PROGRESÍ,
/život prostopášníka/ - mívám představu osvětlené bárky, jenž
pluje po řece velmi temnou krajihou, v úplné tmě.
Lidské konvence chápu v určitém smyslu jako světlo, které je
jakýmsi dopravním prostředkem, ve kterém se vezeme, ve kterém
žijeme a bez nějž umíráme. Také lidská abstrakce, které říkáme:
naše hudba, je pouze konvencí - něco e čís jsme propleteni a co
nespočívá ne Žádných definitivních nebo ultimativních zákonech,
A mou duši proplouvá jako zářící loá. v nekonečném temném tunelu
jenž se sněží udržet na vodě tak dlouho dokud to jde. A nic víc

a nic míň.
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Wiener Festwochen 8.5*1983
Překlad: V. Cibulková
mehedith_monk
and Vocal Ensemble

"Naše doba je založena na tom, ohraničovat city. Věřím, Že
člověk jako umělec může pracovat s citovými odatíny, které jsme už
ztratili, pro které nemáme už ani slov^. Právě tyto mezioblasti
jsou to, co mě zajímá - tyto nejasné zóny mezi city, které ještě
neumíme pojmenovat. Zde se vpřed už ae alovy nedostaneme, ale můžeme
se dostat s hudbou, a hlaaem. U mne je práce s hlasem emocionální
stěžejná bod. Chci tuto emocionální energii, tuto emocionální hloub
ku, kterou mám jako jednotlivec, také ve své práci."
Meredith Monk
"Hlas je řeč: svět ustavičných objevů
Meredith Monk
Meredith Monk
- komponistka, choreografka, tanečnice, režisérka, filmařka, umě
lecká vedoucí mezidisciplinární produkční společnosti "The Hous©"
v New Yorku. Vyrostla v jedné muzikální rodině v Connecticutu,
pocházející z Ruska. Studovala klasickou hudbu a balet. Absolvovala
Sarah Lawrence College, studium u Meree Cunninghama. V roce 1964
přišla do New Yorku. Od té doby její mnohostranná práce skoro ve
všech oblastech umění, četná vyznamenání.
Hlasy o Meredith Monk
"Ve svých sólových kusech se Meredith Monk přibližuje magii
indiánských kouzelníků nebo tibetských mnichů. Podobnosti jsou
zřejmé především v charakteristických hlasových zabarveních, ale
také ve schopnosti soustředění, které přichází do vytržení. Ovlá
dání hlasového nástroje má pak něco přímo fakirského. Meredith Monk
neguje ohraničení nikoliv z čisté virtuozity, nýbrž z radosti nad
dávnými a zároveň utopickými silami lidského vyjadřování."
Hans-Klaus Jungheinrich, Frankfurter Rundschau

"Co se v jejích smíšených vokálně instrumentálních dílech ob
jevuje na osvojených zvucích, na formulích a "smysluplných" melo
dických souvislostech, jeví se jako ruinové pole hudební historie.
Z úlomků bujně rosto samozasetá vegetace."
Wolfgang Sandner, Frankfurter Allgemeine
“Jde o spojení k jiným lidem, o zpracování zkušeností, o zhu
debnění celé životní souvislosti."
Hartmut Lück, Süddeutsche Zeitung

"Jají písně jsou jako tance. Hlas se stává tělem, a jako při
tanečních pohybech vzniká křikej a šepotem, bzučením a trylkováním,
smíchem a nářkem, slabikami a tony monverbální slovník, sugestivní
hra možných charakterů a událostí."
John Piccarella, Village Voice
Spoluúčinkující :
Andrea Goodman
- spolupracuje s Meredith Monk od r. 1974 při četných

produkcích v Americe a E^jropě. V roce 1980 konal se v New Yorku
její první koncert pro solový hlas, a spoluúčinkovale při posled
ních deskách Meredith Monkové.
Ňaaz Hosseini
- tanečnice, choreografka, hudebnice. Pracovala se
skupinou Laura Dean Dancera a od roku 1980 je v souboru Meredith
Monkové. Moderní tanec studovala u Farbera a Cunninghama. Naaz
Hosseini založila "Red Hook Arts", kulturní centrum v Brooklynu.

Tony Giovanettí
- pracuje pro Keredith Monk již 5 let jako osvětlo
vač a technický vedoucí. Byl činný u četných newyorských divadel
a vyučoval techniku osvětlování na C.W. Post-College. Studoval
kreslířství na newyorské univerzitě a v sbučasné době je činný
v elektro-oddělení Metropolitní opery.

Díla uvedená na Wiener Festwochen
"Songs From The Hill" /1976/
"Písně z pahorku", skupina krátkých písní pro sólový hlas,
byly komponovány v letních měsících r. 1975 a 1976 na jednom návrší
v Novém Mexiku. Každá z deseti písní vykazuje zvláštní technickou
zručnost a vytyčení úkolů. Některé z nich se přibližují písním
v tradičním smyslu, jiné - jako "Insect" - jsou virtuozní studie
o vytváření hrtanových zvuků, rytmických důrazů a strukturální
proměny.
Písně zapůsobují svou technickou dokonalostí. "Kdyby to slečna
Monková chtěla", píše John Rockwell v časopisu New York Times,
"mohla by udělat pozoruhodnou kariéru v konvenční klasické hudbě.
Ona ale už zdokonalila svou vlastní techniku, která jí dovoluje
produkovat zvuky, jaké sotva kdy byly z nějaxého hrdla slyšet,
plné výkřiků a vzdechů beze slov, slovník hlasového zabarvení,
tvrdých hrtanových zvuků a mikrotonálního kmitání - výchozí bod
všech hudebních kultur*. - Písně je možno chápat přirozeně také n;
základě emocí, jaké vyvolávají. Tak druhý song se jeví drze sebe
vědomý, pátý náramně sexy, osmý dětsky naivní, atd. Každý poslu- i
chač bude reagovat svým způsobem.
Seznam písní: 1. Lullaby No.4; 2. Mesa; 3* Jade /píseň staré'
ženy/; 4. Wa^lie-oh; 5. Insect: 6. Descending; 7. Silo; 8. Bird
Code; 9. Jew s Harp; 10. Prairie Ghost. Tyto údaje pocházejí z
obalu Wergo-alba "Songa From The Hill/Tablet."
"Vessel Suite" /1971/
"Vessel", epická opera pro 75 účinkujících byla poprvé uvede
na roku 1972 v New Yorker Galerien. Vizuální a akustické motivy
i se střídají a opakují, rytmizují ae do intelektuální záhady nevě
domosti. Nevypravuje se žádný lineární děj, nýbrž je to pletivo
z asociací a vzpomínek. "Vessel" byla uvegcna na dvou večerech a
třech různých jevištích. "Děj" opery obměňuje legendu o svaté
Johance, postavy nesou označení jako "Cas" nebo "Androgyn".
Každá ze tří čásXÍ má jiný prostředek utváření. Vzniká kom
plikovaná sít příčných spojení. Jedna ze scén, jak ji popsala
Renato Klett v časopisu "Theater Heute": "Místo je temné a ne
zvyklé. Nejsou žádné reflektory-, světlo dávají pouze svíčky a po
kojové lampy. Nikdy není osvětlen celý prostor, jsou vidět jen
střídající ss výseky. Obyvatelé domu vyprávějí příběhy slovy a gesty,
bezhlučným smíchem a škubavými tanci těla. Postupně se ztrácejí a
^přicházejí přestrojeni zpátky: stará žena, kouzelník, čarodějnico.
/ magnetofonového pásku je slyšet Johančin hlas s doprovodem vgrhan:
Meredith Monk zpívá svoji hudbu, umělecky modulované vokální tony,
které se naříkavě pj^ezávají tmou."

"Vessel Suite" souhrn hudebních témat multimédicvého kusu,
průřez hudby poetickými náladami díla.
U příležitpsti berlínské premiéry Meredith Monk v jednom inter
view na otázku, zda považuje svoji práci za "specificky ženskou",
řekla: "Pocituji strukturu svých kusů jako velmi intelektuální,
velmi přísnou a přesnou. S klišém Ženského umění si nemohu nic po
čít. Mne zajímá u každého umělce, jak spojí svoje obě stránky, tj.
mužskou a ženskou. Teplo a chlad je otázka temperamentu.“

"Tablet" /1977
/
V "Tablet" rozšířila Meredith Monk svoje objevy v souvislosti
^hlasem poprvé ke skupinové situaci. Je to, jak sama říká, její
první kus, ve kterém jiné vokalistky hrají stejnou roli a používají
stejné techniky jako ona sama. "Zamýšlela jsem obohatit hlas na .
tak mnohostranný způsob jak jen možno", poznamenává k tomu, "tím,/
že jsem k němu všelicos zapojila — rezonanční prostory., různé druny
slabik, nastavení úst, vnitřek úst, jazyk, rty a techniky dýchání..
Pokoušela jsem se najít pro hlas řeč, která je podstatou hlasu".
"Ve své hudbě miluji přesné plánování a ne přenechávám nic
|
improvizaci. Stavím svoje kusy velmi architektonicky, zvuk a rytmus
jsou stavební kameny."
Meredith Monk
Meredith Monk — Ve znamení želvy
Autor-: Brigitte Ashoff

Pro tento hlas byla nalezena smělá srovnání: Když Meredith
Monk zpívá, vzbuzuje asociace- k africkým šamanům, budhistickým mni
chům, židovským předzpěvákům, mongolským drakačkám, arabským muezzinům, ale také k rodícím matkám, vrkajícím holubům, chichotajícím
se Mé cky-myším? policejním sirénám, hlásným troubám. V době elektro
nických syntesizerů, které nakupily všechny jen myslitelrnké a sly
šitelné zvukové barvy, postaví se umělkyně sama na jeviště - bez
doprovodných hudebníků nebo vokalistů - a zpívá. Zpívá beze slov,
spoléhajíc na samu výrazovou sílu a inspirační schopnost, které
mohou vycházet x lidského hlasu.
I po 151eté koncertní praxi jsou vystoupení 381eté Meredith
Monk pro posluchače stále ještě provokující a šokující. Když křehká
umělkyně slabikyYo-Yo-Yoooo- a Wa-Wa-Oh-Oh jednou zaklokotá, jednou
zašeptá, zatrylkuje, zasténá nebo zaskuhrá, vypadají reakce po
sluchačů vždycky extrémně: Bua uprchnou před touto zdánlivou kako
fonií, nebo jsou připraveni nechat se do ní vtáhnout. Poslechoví
puristé se při tom dostanou dokonce do transu - podobně jako při
opakujících se zvucích minimal-hudebníků. dako riaou Stevo Paleb.

Meredith Monkové ©nervující, intenzivně předváděné "Písně beze
slož" jsou pokaždé kompozice k ponoření se do nitra, k meditativnímu soustředění. Ti pokročilí přísahají na uvolňující účinek její
beij okolků přímé hudby. Překoná-li člověk počáteční údiv nad virtuozními technickými možnostmi tohoto "hlasového zázraku", který
hrayS a
jásá, vzlyká a zpívá přes 3 1/2 oktávy, zažije zvu
kový kosmos, jehož nuance, stínování a zabarvení otevírají ještě
nikdy neslýchané magické komponenty hudby.
Vokální krajina
Již dávno se Meredith Monk zabývala myžl enk-ami o hlasu: ten
«pojením k citu a také k pocitům, pro které nemáme
žádna slova; hles může býí řečí a vokální krajinou, nástroj a pro
středek k jfžžžffi objevení nevědomého a předlogického vědomí,
k vyvolávání, aktivizování a vytváření vzpomínky.
Ne náhodou dala Monk své poslední desce titul, který navazuje
zpátky na prehistorické doby: "Dolmen Musió" - upomínající na
keltská kamenná pohřebiště a místa schůzek Druidů /knězů starých
Keltů/. "Dolmen Music" má programový charakter. Tak jako Meredith
Monk mohli muzicírovat naši předkové, předtím než byla vyřezána
první pastýřská flétna a vynalezena lyra jako doprovodný nástroj.
Na vnitřní straně obalu desky je vidět na jedné fotografii dro
bounkou komponistku uprostřed šestičlenné skupiny sedět v pol nk-ru—
hu, kruhovitě leží kusy kamenů, miniaturní dolmeny: Obraz kněžsky
posvěcené nálady. Vzbuzuje ale také představu tajuplného setkání
skupiny spiklenců.

Vokální rituály. Monkové, které do odvíjejí ve smyslu spiri
tuální události, nejsou však celebrovány v mýtickém prehistorické)
Stonehenge, nýbrž v hlučícím New Yorku - v Town Hall, v City Cent
v Guggenheim Museum nebo Whitney Museum — nebo kde také vždy uměl
kyně fascinuje se svou hudbou městské neurotiky.

Asijská moudrost
Rovnováha je kouzelné slovo pro multimédiovou umělkyni, slůvko,
přes které člověk může najít přístup k jejímu umění. Pravidelně
praktikuje Tai Chi, tuto starou asiatskou tělesnou výchovu, pro
střednictvím které nachází uvolnění, klid a povzbuzení zároveň. Její
protrénov^né tělo připomíná postavu ruských gymnastek. Její obličej
má staromódní krásu s pohádkovými rysy: plel bílá jako sníh a vlasy
černé jako ebenové dřevo. Neklidně přejíždí rukou přes hladký,
dlouhý koňský ohon svých vlasů.
JiŽ dobrých deset let je Meredith Monk protagony3tkoj><ď-vzorem
pro řadu zpěvaček, které si - často úspěšně, ale a modlím. postujx •
přisvojily její hlasové techniky. K nim patří Laurie Anderson, Yoko
Ono, Lene Lovich, Kate Bush, ale také kolaturně silná Nina Hagen.
Meredith Monk na oné straně všech tržních zákonů a konzumních spe
kulací zůstala na hranici toho co dělá. V Evropě srovnávali její
kompozice a jazyko-hlasovými experimenty Ligetiho, také s Karlheinz
Stockhauseijovými pokusy na konci 60. let - např. s vokálním dílem
pro šest sólistů "Stimmung".
j
Komponistka dává o své hudbě spíše skoupé informace: Hudba je
prý prehistorická, raná a futuristická. Možná je proto považována
za středověkou, protože používá čisté intervaly::oktávy, kvinty, a
kvarty. Ale tyto intervaly, které možná existovaly již před středo
věkou hudbou, mají absolutní kvalitu.
!
Je sotva překvapující, Že klasicky vzdělaná zpěvačka Monk na
začátku své životní dráhy dávala také tradiční koncertní večery
se skladbami J.S. Bacha, Heinrich Schütze a Henry Purcella. Jeden

z jejích zamilovaných skladatelů - vedle Erika Satie a Maurico
Ravela - je Perotinus, francouzský mistr z 13» století, nejslav^'1
nější zástupe® školy Notre Dame. Zvláštní desky a znamenitý výběr
not, literatury a uměleckých knih objevíme v jejím bytě na West
Broadway v srdci Village. V její prostorné místnosti - směsi továr
ní haly a baletního sálu - zkoušejí členové její skupiny "The House"

Kultovní postava
/ Před zrcadlovými stěnami se hromadí spediční bedny pro příští
turné, které povede do Japonska a potom zase do Evropy. V jednom
tohu, vedle klavíru a varhan, je profi-hifi-zařízení. Meredith Monk
seskočí z kuchyňské Židle, která sloužila ke zkoušce šatů, tanečni
ce Barbara jí právě špendlila lem kostýmu, aby se zkrátil. Také na
židli vypadá tato energická šéfka skupiny se svým silným copem
dětsky malá. Nenamalovaná a bez cetek se stala kultovní postavou
newyorské hudební a divadelní avantgardy, je podobně nadšeně uctí
vána jakoX jsou zde režiséři Robert Wilson nebo Klaus Michael
Grüber. Jako Wilson a Grüber pracovala u Berliner Schaubühne, zda
plánuje - společně s Ping Chong - další inscenaci v r. 1983» Dennis
Russell Davis ji pověřil jednou operou pro Stuttgarter Muaiktheater,
kde byl také již úspěšný Philip Glass se svým Gandhi—kusem

Zdá se, že muzikálnost jí byla vložena do kolébky. Pradědeček
Meredith byl ještě kantorem v Moskvě a jako jediný Žid připuštěn
v choru ruského cara. Dědeček emigroval a založil v New Yorku ěkolu
Harlem School of Music. Její matka, zpěvačka, byla při narození
dcery právě na jednom turné v $ižní Americe. Meredith se narodila
v Peru, usmívá se šibalsky: "Já jsem inka-židovské dítě." Vyrostla
v Connecticutu, poprvé vystoupila v 16 letech v jedné izraelské
skupině lidových tanců. Navštěvovala Sarah Lawrence College a stala
se žákyní legendárního Merce Cunninghams. Roku 1964 odešla mladá
umělkyně do New Yorku, kd.e ihned dělala choreografii svých vlast
ních děl a tančila. Již dříve získala řadu důležitých cen v různých
oborech, mezi jiným také za své opery "Vessel" a "Quarry". Vznikly
čtyři desky: "Our Lady of Late", "Songs from the Hill", "Key" a
"Dolmen Music".
Bolest a extáze
Na nich se dá sledovat její hudební vývoj - od prvních sólo
vých skladeb, které především psala sama pro vlastní nedoprovázený
hlas, až k nejnovějším souborovým vokálním skladbám s doprovodem
klavíru, varham a perkuse. Stále ještě půvabně znějí její první
pokusy, při nichž se sama ’’instrumentálně" doprovází, zatímco tře
mokrým prstem okraj sklenice s vodou. Na konci tohoto vystoupení
vypila sklenici vody a odešla.
Sebeironie a vtipné parodování jsou samozřejmé prvky v kusech
Meredith Monk, i když se vypořádává s tak vážnými tématy jako a
americkou občanskou výlkou /"Specimen Days* - podle knihy Walt
Whitmana/, druhou světovou válkou /"Quarry"/ nebo utrpením svaté
Johanky /"Vessel"/. Komiku a žert lze pozorovat také v její taneční
roli jako komponista Gottschalk /"Specimen Days*/, když v černém
fraku s pohyby robota pochoduje ke klavíru.
Téma, které ji asi vždy bude zaměstnávat: "Proč musí lidský
hlas bezpodmínečně a nutně být vázán na slova? Pro mne má hlas
svoji vlastní řeč - tak je to přece naprosto přirozené a původní

Lidský hlas může tak zřetelně mluvit, někdy pln bolesti, někdy
v extázi. Může být, že jeho emociální intenzita není pro každého
člověka snesitelná. Mně to připadá tak, jakoby slova oslabovala
sílu hlasu. Když slyším zpěv, nedbám nikdy na text. Například při
rock*n*rollových písních pro mne text vůbec nic neznamenal. Slyším

skutečně jen na hudbu, nikdy na slova. Hlas je řeč pro sebe svět trvalých objevů."
S trpělivou vlídností krmí hostitelka svou jedinou spolu
bydlící - želvu. Tato Želva byla hvězdou na plátně jedné filmové
sekvence v opeře Meredith Monkové "Specimen Days". Ve třeah obra
zech se stala symbolem nočních děsů Meredith a jejího strachu z
války: v prvním obrazu cestuje želva lesním houštím. Vo druhém
leze ve zpomaleném tempu přes mapu Spojených Států - a ve třetím
obrazu zvolna a ztěžka tápe podobná dinosauru prázdnou a bílou
městskou krajinou. Po skončení války neutronovými bombami: Želva
jako poslední tvor, který přežil.
S velkou vážností mluví Meredith Monk o svých depresích, o
svém strachu z nové války., o skličující náladě, kterou jak se do
mnívá, sdílí a mnoha americkými umělci. Její kompozice a choreo
grafie slyšitelně a viditelně ukazují, co pociluje. Odporují tézi
dle které se hudební divadlo, balet a opera pohybují v prostoru,
terý není znepokojován SÖSiÖijaüüäSJ ohrožením lidstva a společati. "To je to, co bych chtěla ukázat: Unsere Meredith Monk
schichte, abgebildet auf dem Auge einer Schildkröte /Naše dějiny
obražené pohledem želvy/", říká Meredith Monk.
/Uveřejněno: Frankfurter Allgemeine
Zeitung/«

JAN

N O V Á K

JAN

NOVÁK

Pokud ai některý hudebník zasloužil titul Evropana,
hyl to určitě Jan Novák. Narozen v Československu, n
27í8kal italské státní občanství, remřel v Německu - nemiloval vlak žádnou z těchto zemí natolik, aby
nedal přednost před Jazyky všech národů latině, která
Je společným pojítkem Evropy.
Jan Novák se narodil 4. dubna 1921 v Nové Říši na
Moravě. zde získal první výuku. Později byl ve
výtečném jezuitském gymnáziu poučen o latině a řeč
tině, nebyl vlak v tomto časovém období Ještě rozho
dnut věnovat se plně hudbě. Navštěvuje nejdříve
brněnskou.konzervatoř, později pražskou, přičemž
Jeho studium bylo přerušeno, protože musel ve třetí
říši vykonávat nucené práce. Mocnáři nacistického
Německa pohrdal stejně jako komunisty, kterým se příliš
nepodroboval. jeho svobodymyslnost ještě zesílila
pobytem v Americe mezi lety 1947 a 1948. Jeho učiteli
tam byli především Aoron Copland a Bohuslav Martinů,
Jehož si cely život vážil jako "božského učitele".
Jan Nevák se pak vrátil zpět do vlasti, kde žil v Brně
z honorářů za své skladby společně se svojí ženou a
oběma dcerami Dorou a Klárou. Nevadilo mu, že není
u představitelů moci právě oblíben, nebol ve svých díI lech uplatňoval jazzové prvky stejně Jako SchOnbergovu
dvanáctitonovou ITKMySHBUIT techniku /od níž se ale pozdě
ji zase odpoutal - ze "svobodymilovnosti" jak sám řekl/.
Asi v pětatřiceti letech se najednou nadchl pro
latinskou literaturu a Jazyk. Tedy o oblast, která byla
tehdy ve školách Jeho vlasti zavržena. Okouzlila ho
především slovy a krásy rytmu, kterou ve svých kompozi
cích dotvářel a v Jistých rozměrech probouzel k novému
životu tak, Jako Žádný Jiný hudebník naší doby.
Začal nejprve se zhudebňováním Horacia, pak následova
li Catullus. Tibullus, Vergilius a mnozí další. Ovšem
i ve svých instrumentálních dílech používal latinský
rytmus a metrum /veršový rezněr/. Tak třeba v "Bdae",
kterou psal o mnoho let později pro svoji dceru Doru.
Tam klavír supluje celou rytmickou pestrost horaciovské
lyriky. Ostatně nepoužíval latinu všude kde to šlo,
nppř. v rozhovorech a zábavě. Napsal však také dva
svazky básní, zveřejněných v letech 1964 a 1966
s velkým ohlasem znalců. Mezi Jeho latinskými díly
této doby zaujímá první místo kantáta "Dido", která
byla podle Vergiliova textu poprvé uvedena r.1967.
Velký úspěch měla také o ro<dříve uvedená hudba ke etaré
pašijové hřej dílo už pro svou religiozitu bylo právě
tak oblíbeno u lidu, Jako vzbuzovalo nelibost na Jiném
místě.
V této době už bylo nožné sledovat první náznaky
události, které se později říkalo "Pražské jaro".
Jemu patřily plné sympatie J. Nováka, Jež dal veřejně
a písemnO najevo. Proto, když roku 1968 byl nově probuze
ný pocit svobody českého národa převálcován sovětskými
tanky - zážitek, který Jan Novák úchvatně představil
ve své kantátě "Ignes pro Ioanne Palach" - musel opustit
rodnou vlast, přátele, dům i svou knihovnu. Dodával si
odvahu, že člověk Jeho kultury a latinského vzdělání

by měl být přijat kultivovanými kruhy západní Evropy
s otevřenou náručí.
Tato víra se však ukázala být klamnou. Hudebníci byli
s latinou ve svých skladbách teprv® v počátcíeh;
latiníci se o hudebního génia J. Nováka sotva zajímali.
Tak musel, aby uživil sobe i svoji rodinu, cestovat
ze země do země. Nejprve se stěhoval z Německa do
dánského Aarhusu, kde také jeho paní, výborná pianiatka, mohla díky konkurzu na konzervatoři o něco zlepfcit
finanční stav rodiny. Později přešel do Itálie, hudbymilovné město Roveretto mu udělilo zakázku na hudbu
k Yergiliově skladbě "Mimus Magieus". Líbil® sevmu zde
natolik, že se rozhodl přeložit své bydliště; v nepo
slední řadě z důvodu, že zde našel mnoho přátel
s nimiž mohl hovořit latinsky. Kromě toho měl možnost
nadchnout pro latinu mnoho mladých hudebníků.
Založil s nimi sbor "Yoces Latinae" /"Latinské hlasy"/,
se kterým byl dokonce pozván i k papeži Pavlu VI.
jeho posledním bydlištěm byl Neu-Ulm v NSR, kde se
jeho žena Elissa svojí praeí starala o živobytí rodiny.
Jan Novák zemřel po těžké nemoci 17. listopadu 1984.
Exil ovšem Jeho tvůrčí sílu nezničil ani neoslabil.
V Itálii a Německu vznikla největší část Jeho děl,
která dnes vznáší nároky na trvalou platnost /z nichž
největší ocenění si zaslouží jevištní opera "Dulcitius"/.
V případě Jana Nováka se potvrzuje opět to, co řekl
Ovidius o básnících: "Jeho sláva se po pohřbu zvětší".
Nž v uplynulých dvou letech po jeho smrti se zřetelně
projevil růst zájmu o jeho díla v Itálií, Německu
a USA. Chtějí ho slyšet a co Je ještě důležitější,
chtějí ho uvádět.

/z němčiny přeložil J.Vlach/

"Hudba není ojedinělý« příkla
de« toho, čím by byla mohla
být - kdyby bylo nedošlo
k vynálezu jazyka, k vytváře
ní slov a k analýze aySlenek
- komunikace duií. Představuj'«
Jakoby určitou něžnost, na
kterou dál nie nenavázalo,
lidstvo se pustilo jinými
«satani, aestami mluvené
a psané řeči."
/Marcel Preuat/
Historie hudby je historií meniiny. Masajse o umění
nikdy nezajímala. Ani tak slavná kapitola, jakou je
Xenakis, není vyjí«kon. Populační h«ota se ehce jen
ničí« zabavit a jakýkoli druh metafýziky je jí cizí.
Proč tedy doporučovat Xenakisovy skladby Tt
Holé, obnažené tony Xenakisovy hudební techniky Jsou
Čímsi podobný« oné pověstné ruské ruletě a bubínkovýn revolvere« - bud a nebo. Bul ae tvůj prožitek
znásobí nebo už jiný nezažijefi. Bul jsi osvícen aureo
lou poznání nebo tě "rozbolí" hlava. Xenakis každo
pádně umožňuje průzkun Jednoho z prostorů soudobého
světového umění a dává tak ěanci k průhledu do tvého
vlastního života a do současnosti ve které se nacházíl. Živě nahranou podobu X. skladeb Horos, Tetras,
Akanthoa, Lichena I, Shear, Serment an Pour Eaurice
Ířináií magnetofonová kaseta UMP, rozžiřovaná i v
eskoslovenaku. V Xenakisově hudbě jc ztělesněn
a zpodobněn příliv i odliv, nový věk kosmických
projektů a ato«ové bomby i pravěk. Běžící pásy, tanky.
Železo drhne o beton. Teorie začátku a konce je za
vržena. Život je bezbřehý, budiž takové i umění. Před
cházel cabaret Voltaire, Lenin, aurreálismus i geo
metrická abstrakce, nadchází věk počítačů. Aleatorika
je tohoto hudebním vyjádření«. Hlavní roli hraje náhoda,
jež víak také už není tou sánou náhodou, za jakou byla
považována dříve. Je umožněn vznik neomezeného množství
variant téže skladby. Tradiční formy se rozěiřují
a obohacují. Vznikají nové polohy a kombinace. Skladby
jako Heros vypráví o válečných konfliktech, Tetras
je o ««děrní- technice, Lichona je třeba ambientní rock
či poryv větru. Záleží na posluchači co si do té které
skladby vloží, pokračuj v těchto intencích. Abstrakce

je hudba vesaíru. Zdánlivá nesrozumitelnest Je
triviální věc. zvukové apaktrun Je ohraničeno.
Nejde o žádnou bezpečnou zprávu, ele e kruteu pravdu:
divoce útočné melodie jsou čisté Jako básně René
Chsro. Téma se odvíjí, prudká kolize, nemilosrdný
závěr je v pořádku zvané« náhoda. Dynamičnost
, hudební stavby má cosi společného s prefabrikaeí
současné architektury. Ostatně architektonické
studium a dvanáctiletá spolupráce a Le Corbusierem
je vieobeaně známou skutečností. Architekt Xenakis
si umí poradit nejen s panely, on buduje i barvani
a tony. Vytváří strojovou atmosféru v níž zdroj tíhy
ztrácí hmotnost. K« Xenakisovým skladbám se člověk
přibližuje jako ke stínu tajemné sfíngy. je konsterno
ván, vykolejen a ohrožen, ale teprve teí se začíná
něco vyjasňovat. Tuto sta£ jsem uvedl Proustem a
Prouste« charakteristiku pdslechu Xenakisovy hudby
i ukončí«; "Bylo možno vytulit, že tu llo o jakousi
transposici hloubky do řádu zvukového."
/Luboč Vlach/

x/ lannis Xenakis je narozen 1922, řecký skladatel
a architekt. Studoval v Paříži u A. Honeggera, D.
Hilhauda • O.Messiaena. Xenakisovy skladby představu
jí jeden z nejradikálnějěích směrů evropské hudební
avantgardy.

Interview

J®3ÍS_ÍÉ2®^Í8_v-rozhovoru_s_Emmanuglle_Loubet

/MUSICA Nr. 6/1982/
/Překlad: V.Cibulková/

V době, kde si jinde lámali hlavu jak získat zvukové plochy a
zvukové předivo, zatímco se vycházelo vždy z jediného tónu, z detailu,
v době kdy se vypracovávaly vždy komplexnější partitury, které zproblematizovaly provedení, přiklonil se Xenakis k zvukovému materiálu,
z jehož nejvšeobecnější stránky pojímal hudební úkaz v jeho globál
nosti a pátral po zákonech jeho statistického uspořádání, přičemž
stanovil současně princip minima kompozičních pravidel. Jsou-li totiž
pozorovány pod fyzikálními hledisky, jeví se zvukový svět jako aglomerát událostí, které zasahují sluchový orgán v různých časových in
tervalech, v různých prostorových koordinátech a variabilní hustotě.
Dá se popsat stupněm uspořádání mezi stavem chaosu, ve kterém se ob
jeví všechny elementy se stejnou pravděpodobností, kde nepředvídatelnost je největší, a stavem pořádku, ve kterém elementy jsou na so
bě závislé, tvoří korelační řetězce /Markovovy řetězce/, ve kterém
vědomí první události umožňuje s maximem jistoty předvídat vstupní
pravděpodobnost následujících elementů.
/Tak se dá klasická hudba poměrně uspokojivě simulovat computerem. Tvoří strukturu bodových událostí, které stojí k sobě navzájem
v takovém vztahu, že volba prvního elementu pomocí řady omezení a zá
kazů, dostačujícím určitým způsobem určuje volbu následujících ele
mentů/.
Takový statistický postup zvolil Xenakis při hudební kompozici.
Používá počtu pravděpodobnosti a zákona pravděpodobného rozdělení,
aby určil vnitřní uspořádání zvukového komplexu, jeho hustotu, jeho
"entropii" podle definice Boltzmanna v jeho kinetické teorii plynů.
Takto vyrobenou hudbu nazývá "stochastická hudba", a£ už se jedná o
volnou stochastickou hudbu /"Metastasis" , 1955}_"Pithoprakta", 1956;
"Achorripsis", 1957/ nebo o markovskou stochastickou hudbu /"Analo
gique A", 1959; "Analogique B", 1959; "Syrmos" 1959/.
Ale Xenakis jde dále ve svém záměru vypátrat základní struktury
hudebního uspořádání, a sice tím, že si představuje hudbu jako lo
gickou operaci a přitom vyzdvihuje roli jejích "hors temps" /mimočasových/ struktur, tedy struktur, které jsou nezávislé od určitých
epoch a kultur, universální struktury, které dovolují aby vykrysta
lizovaly všeobecné zákony hudební kompozice. To vedlo, k jeho "sym
bolické hudbě", symbolické ve smyslu tohoto dnešního směru logiky.
Xenakis zkoumá spučasně teorii hraní, tím, že nechá proti sobě
hrát dva orchestry po skupině s computorově vypočítanými taktikami:
tak vznikla "Strategie" /1962/, kde vývoj je určen matricí pravidel.
Loubet: Když otevřeme Vaši knihu "Musiques formelles" /Paris,
Richard Masse, 1963/, pozorujeme, že ostře rozlišujete mezi různými
teoretickými body, které potom používáte v hudbě, člověk je pak pře
kvapen když u Vašich komentátorů tytéž teoretické body vidí použité
pro rozdělení do pracovních skupin. Pokoušel jste se zkoumat^systema^
ticky různé matematické teorie, nebo odpovídá to různým stupňům
vývoje?
Xenakis: V základě to odpovídá stupňům vývoje. Začal jsem s
"Metastasis", pak jsem zkoumal použití počtu pravděpodobnosti, nebo
lépe, probabilistického myšlení v oboru hudebního komponování. Potom
jsem formuloval další otázky o myšlení komponisty, které nejsou sice
hlubokomyslné, ale stále ještě mají fundamentální význam. A to mě
přivedlo k "symbolické hudbě", k použití logických opěrací na para
metry zvuku. Pojmenoval jsem to "symbolická hudba" ve^smyslu symbo
lické logiky, symbolické matematiky 19. století, hebot bylo kidffi-g
opravdu nutné dát stranou všechny konvence,' slova a označení hudby
a zvuků, aby nefiltrováno se mohlo porozumět, co se děje ve vztazích,
které komponista vtiskne těmto věcem. Pak přišel problém periodicity
celkově. Ale symbolická hudba, především "Herma" /1961/ není čistě
symbolickou hudbou. Musel jsem použít počtu pravděpodobnosti.

Také co se týče počtu pravděpodobnosti, není zcela čistý. Když
se např. definuje množství zvuků, aby se dala odvodit pravděpodob
nost, zavádí se už měřítko množství, at chceme nebo ne. Vezmu množ
ství not, ještě jiné množství not, klavírních kláves např., a použiju na ně logické operace. Ale jak vyjádřím výsledky těchto logických
operací? To je ten celý problém. Vyjádřím je melodicky, tím, že na
píšu jednu nebo více melodií a rytmů? Pro "Herma" jsem zvolil nejneutrálnější způsob: probabilistický /pravděpodobný/. Trochu, jako
kdybych měl v sáčku počet not: Beru je jednotlivě skrze čas a pro
stor a dávám je zase dovnitř.

Loubet: Měl jste ale nejdřív určitou hudební ideu, která Vás při
vedla k tomu, pátrat v teoriích, až jste našel odpovídající metodu
realizace?
Xenakis: Určitým způsobem ano. Tyto problémy vyplývají z hudby
Přesně jako když člověk stojí před prázdným listem papíru a přemýšlí,
co bude psát. Jak začít, jak se to artikuluje? Jakmile se staví ta
kové zdánlivě jednoduché otázky, je čloyěk bezradný a formuluje pek
všechno do pojetí otázky. To je obzvlášt zajímavé. Člověk se nesmí
nechat vždy opanovat impulsy a intuicemi. Jistě, člověk je musik mít,
ale musí je také umět ponechat stranou, aby je pak jen použil, když
je to zapotřebí.

Loubet: Vy máte vědecké vzdělání a současně klasické hudební
vzděláni. Co ale bylo pro Vás podnětem spojit oba obory?
Xenakis: Prodělal jsem úplné klasické hudební studium. Ale nikdy
jsem nebyl na konservatoři. Měl jsem soukromé vyučování. Zcela kla
sické: harmonie, kontrapunkt, analýza hudebního d£la. Znal jsem např.
Requiem od Mozarta ve všech jeho hlasech nepzpamět. Vedle toho jsem
studoval literaturu a antickou filosofii, protože se mně to líbilo,
a četl jsem Platona v oroginále - nebo aspoň jsem se pokoušel. A po
tom jsem se při jedné demonstraci dostal poprvé do vazby: s Platonem
v kapse. Četl jsem ho dále ve vězení. U něho existuje syntéza, nebo
lépe řečeno, žádná hranice v kultuře; všechno stojí při sobě - nebo
dokonce jedno v druhém - architektura, poezie a rytmikou, hudba s čís
ly a pythagorickou tradicí, atd... A to je také docela normální. Co
ale není normální, že tomu tak není v klasickém vzdělání. Na hudebních
vysokých školách neexistuje prostě žádná akustika. To je ale důležité
v dvojím ohledu: Aniž se to ví, je sluch matematický, a také myšlení
je matematické.

Když jsem se pokoušel vyjádřit s "JáetastasiB" to co se mně
jeví fundamentální, použil jsem pojmy, které mně byly známé, totiž
geometrické, a jiné, které jsem ještě neznal, hebot v polytechnice
nebyl počet pravděpodobnosti v programu. Byle to tehdy zrovna před
válkou, nepatřilo to ještě k matematice: tento počet byl ještě pří
liš speciální a byl teprve zaváděn. Teprve mnohem později, po válce,
se stal prostřednictvím informatiky, informační teorie a naukou
Shannona základní disciplinou. Před Shannonem neměly tyto počty
pravděpodobnosti žádné praktické použití. Tento problém sahá prak
ticky zpátky až k filosofickým sporům mezi stoiky a epikurejci.
Stoici totiž uvázli v základním protikladu. Ěíkali, že všechno
logické je spojeno, že cokoliv se ve světě stene, má výsledek někde
jinde v kosmu, a současně tvrdili, že člověk nemá svobodnou vůli,
že byl již předem iíESH určen: osud a tak dále... Cítili^ že ve sku
tečnosti to tak docela nejde. Ale byl tu řecký filosof Epikur,
který sestavil tuto velmi krásnou teorii enklitiky, kde zavedl ná
hodu. Aby vysvětlil svobodnou vůli člověka, řekl, že atomy ve svém
případě - prptože gravitace je něco přirozeného - se k sobě pohy
bují paralelně, že někdy existují atomy, které z toho vybočí, aniž
by pro to byl důvod. A při této odchylce se setkají jiné atomy a
tak hmota tvoří molekuly a nakonec také oživenou hmotu. Stojí-li
tedy na začátku náhoda, pak také člověk, který z této hmoty sestává,
má svobodnou vůli. To považuji za velmi krásné.
Loubet: Jakou roli pro Vás hrála v 50. letech kybernetika,
která vyvolala velkou fascinaci především knihami Wienera?

Xenakis: Kybernetika? Eyla jakýmsi druhem hrnce, ve kterém se
mnohé spojovalo, zvláště problémy se stroji a automaty. Kniha, kte
rá vedle knihy Wienera byla velmi krásná, byla od Ross
Ashbyho, anglického psychologa. Existovaly také první elektronické
automaty, ty od Greye a V/althera - želva, která uměla mnoho věcí.
To všechno bylo velmi napínavé, protože se v tom vyskytovalo kákkh
KŽfŠ hodně zároveň, zvláště v knize od Ashbyho, která byla poměrně
lehce srozumitelná: Pravděpodobnosti, cykly, řetězové události jako
iíarkovovy řetězce atd.... To mně velmi pomohlo vysvětlit určité
základní otázky.

Loubet: Co mělo podle Vašeho mínění největší vyzařovací sílu
na současné myšlení?
Xenakis: Fyzikální vědy, atomová bomba, kosmický výzkum... To
byly důležité body. Během váxky jsem se pokoušel vypořádat se s ato
movou fýzikou, která byla tehdy úplně nová a byla ještě omezena na
deskriptivní rovinu. Všechny podmínky pro harmonický přechod z mate
matiky k hudbě byly splněny. Vyskytovaly se technické problémy, ale
také problémy jako problém svobodné vůle. To mě později přivedlo k
přemýšlení o logických operacích, které tvoří příklad pro determinační stroje. U Aristotela stojí všechno tu; to je základna a to je
pro hudební komponování podstatné, protože komponista musí všechno
organizovat. A organizace se řídí pravidly a zákony. I když se říká,
že se nic organizovat nebude, musí se přece stanovit způsob pro
dukce .
To jsem udělal s "Achorripsis" /1957/: Myslel jsem si, že není
vůbec žádná nutnost nebo žádný úmysl produkovat něco určitého, že
jsou jen možné zdroje. Po nějaké době budou vznikat zvukové příhody,
bez zjevného důvodu jejich postupného následování. S počtem pravdě
podobnosti je možno toto vidět a počítat s tím předem. Tehdy jsem
si nemyslel, že počet pravděpodobnosti je určující až k určitému
bodu. Formule - a existuje mnoho formulí, mnoho druhů pravděpodob
ností - vyjadřuje totiž určitý postup, aby se něco dělo.
Loubet: Zajímal jste se od té doby o computer? "Achorripsis"
je totiž dílo, které jste nejprve dělal "rukopisně" a potom, o ně
kolik roků později, komponoval s počítačem.
Xenakis: Tehdy, tj. v roce 1954, počítal jsem všechno sám. Ne
mohl jsem sx ještě dovolit ani malý mechanický stroj na násobení.
Existovala např. malá Švýcarská počítačka; ta ale stála čtyři tisíce
švýcarských franků. Musel jsem tedy počítat všechno v hlavě, což
trvalo dlouho a přinášelo mnoho chyb. Pro "Strategie" například
jsem strávil mnoho času při řešení rovnice se sedmi neznámými, pro
tože jsem se vždycky přepočítal. Když jsem konečně získal přístup
k computeru, bylo již všechno uděláno. Teorie byla hotová. Stroje
jsou prostě tu, moh.
pomáhat, ale nemá-li člověk předem žádnou
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Tropus I : Xenakis a computer
Ačkoliv je znám jako komponista, který používá computer, nemá
Xenakis nic společného se zastáncem algorytmické spekulace nebo
automatické kompozice. Nekomponuje ani "pro” computer, ani syste
maticky nepátrá po jeho možnostech. Používá ho spíše mnohostranně
jako rychlý počítací přístroj, který mu poskytuje široké spektrum
možností použití. Tak mu například přenechává provedení všech vý
počtů, které by jinak musel provádět v hlavě, jakož i namáhavé ur
čení některého detailu zvukového přediva, které bylo zase předtím
stanoveno pomocí stochastických zákonů. Vedle toho mu slouží také <
k tomu, zachytit strukturu díla, kterou ještě nezpevnil, a schéma
provedení, které slouží jako klíčící zárodek mnoha děl, podle toho
na které konkrétní údaje Xenakis tuto "mřížku* používá: Tak byla
v letech 1956 až 1962 ze stejného stochastického programu realizo
vána "Werkfamilie" /rodina z jednoho díla/ - totiž "ST 4" pro smyč
cový kvartet, "ST 10" pro 10 instrumentů, "ST 48" pro 48 nástrojů,
"Morsima-Amorsima” pro klavír, housle, cello a kontrabas, "Atrees"
pro deset nástrojů.

Kromě toho používá Xenakis computer, aby automaticky kontrolo
val předem určené elektronické světelné a zvukové události, jako
např. při skladbách "Polytope" a "Diatope" /Paříž 1978, předvedení
pro laserové paprsky, elektronické blesky a zvuky, které se konalo
pod červenou stanovou střechou, kterou Xenakis sám navrhl/. Přitom
měl computer úlohu praktického provádění. Computer není žádný
myslící stroj, který by mohl učinit komponistu zbytečným.
Na zcela jiné rovině může se computer s pomocí numericky-analogického konvertoru stát nástrojem zvukové syntézy. V tomto SJdífíž
XM smyslu, ale s dosahem, který jak v ohledu na zvukovou syntéžu
tak také na rovinu formy se dá ještě těžko odhadnout, nabízí ÚPIC
možnost vypojit všechny překážející mezistupně, které proniknou

mezi první zvukovou vizi a muzikální realizaci. ÚPIC - Unité Polyagogique Informatique de CEIÆAMU /Qentre d Etudes de Mathématique et
Informatique Musicales/, které existuje od r. 1976, je vybaveno magneatickou kreslící plochou a obrazovkou, což obojí dovoluje dialog s
přístrojem a umožňuje zakreslovat hudbu, a sice ve dvou etapách:
- zakreslení barvy zvuku, které se pak uloží do "zvukové banky" pro
pozdější použití, na které pak mohou navázat jiné funkce, které
pocházejí z jiného katalogu a mohly by transformovat. Ví se, že
zvuk je chvění vzduchu, které proniká na náš ušní bubínek. Chvění
je představitelné jako křivka ve zkřížení souřadnic tlaku a času.
Je-li možné tuto křivku zakreslit, je k tomu zapotřebí jen ještě
přístroj, říká Xenakis, aby se proměnila v tlakové chvění a dostal
se tak zvuk.
- zakreslení formy díla do čar, na které se použijí předem určené
zvukové charaktery, které díky tomuto grafickému způsobu mohou být
naprosto komplikované, což bylo s orchestrem nemožné a s programo
váním je vždy ještě těžké, jak Xenakis ochotně přiznává. Zde je
tedy computer přístroj, který umožňuje přistoupit přímo k hudebním
myšlenkám, a žádná odcizující vymoženost, nýbrž v sobě se otáčejícomputerový svět.
Loubet: Tato možnost, vyrobit zvuk přímo zakreslením, dovoluje
rychle zasahovat do hudby a otevírá volné pole fantazii. Ale i když
computer zůstane jen pouhým nástrojem, změní tento nástroj jistě ve
velké míře způsob jak si představovat proces komponování, a posunuje
hranice, které nás dobou a lidskou trpělivostí nutily k opatrnosti.

Xenakis: Ano. Podívejte se na všechna ta studia pro elektronickou
hudbu: Aby ae získal nějaký zvuk, musí se použít buč syntezátoru, to
znamená analogový přístroj, nebo z mikrofonů nahrané přírodní zvuky,
které přicházejí zvenčí, ptáci, průmyslové hluky, instrumentální zvu
ky atd. ... Zvukové zdroje přicházejí tak zvenku. Když je člověk pak
má, může si s tím velmi málo počít. Je velmi těžké zpracovávat tento
materiál. Co se týče studií pro computerovou hudbu, vypořádávají se
s teoriemi, kterým rozumí jen napolo. Vznášejí se trochu ve vzduchu,
věří že dělají věci, které se neslyší nebo které omezují na velmi
specializovanou oblast, jako je elektronická hudba.
Podívejte se například jak ve Standfordu vypátrali pro zvukovou
syntézu — frekvenční modulaci: dojde se ke zvukům zvonu, elektronic
kým zvukům zvonu. Z toho se nelze dostat 1 To mě přivedlo k tomu, vy
cházet z jiného hlediska než z harmonické Fourierovy analýzy. V hud
bě, která je dělána computerovým programováním, je nemožné přezkoušet
ihned akustický výsledek. Tak se člověk stane mnohem abstraktnější,
nezáživnější. Nemá dosti odstupu, aby dělal něco jiného než to, co
navrhují teorie, které jsou k dispozici. ÚPIC naproti tomu udělá
s tím vším konec a nechá všechno dělat ruku. Přirozeně, tato není
vždy velmi chytrá, ale k ternu se pak přidá intuice, protože je právě
bezprostředně možné přezkoušení. Co ovšem přístroji ÚPIC chybí ale to brzy přijde - je abstraktní část pro algebraické transformace.
Ale rukou může člověk již dělat to co chce.

Loubet :

Ale změnil tento systém něco určitého ve Vaší vlastní hudbě?

Xenakis: Ne. To se nedá říci. Ale je to překrásný přístroj
pro práci, komponování a pedagogiku. Tak krásný, že Goethův Insti
tut chce jeden ÚPIC koupit.

. Loubet: Vy jste pracoval v Paříži s Pierre Sclíefferem, iniciá
torem musique concrěte. Co to pro Vás znamená?

. Xenakis: Pierre Scďeffer zavedl magnetofon a s tím experimen 
tuje, Je to velmi chytrý a myšlenkově bohatý člověk. Jeho příspěvek
byl tento nápad, magnetofonové pásky. Myšlenku samu najdeme již u
jiných komponistů, např. to byl Varése. Také jiní ve třicátých le
tech vyráběli pro filmovou hudbu zvukové kulisy s optickým filmem.
To bylo ale jen praktické použití. Předtím byli přirozeně také
italští futuristé.

Podívejte se také na "Schlacht bei Vittoria" od Beethovena:
Jsou tam děla, to znamená údery na tympány, které mají děla napodo
bovat, a rytmika se pokouší dát těmto dělovým výstřelům aleatorický
aspekt. To je zajímavě, neobvykle prorytmizováno. Tuto myšlenku
čistě instrumentálního zvuku najdeme i zcela někde jinde, práv§ tak
v zéçadni hudbě jako v jiných kulturách, u Japonců s nástrojem bugaku, nebo v rapsodickém zpěvu s^biwas,' kde hudební vyjádření vzniká
hlukem /např. když se škrábe na struny k vyvolání představy paniky/.
Tropus II:
Když se s ním mluví o zvukových obrazech přírodních dějů, člověk
ihned pozoruje, jak velmi se to Xenakisovi zamlouvá.
Vedle toho přináší Xenakis cílevědomost svého hudebního myšlení
a svůj akutní smysl pro prostor, který je člověku v kosmu otevřen,
aby překročil hranice pouhého hudebního oboru, aby se projevily růz
né možnosti rytmického a prostorového vyjádření; a znamení, která
tvoří těch mnoho zákonů našeho dnešního světa ve všech jejich tech
nologií daných dimenzích a se všemi možnostmi působení, které jim
připadají, Xenakis využitkovává.
Nejprve byla jeho desetiletá spolupráce s Le Corbusierem, která
začala spíše náhodně, možná z finančních důvodů, v padesátých.letech
v Paříži. Byl u něho jako inženýr zodpovědný za všechny technické vý
počty. Brzy došlo ke společným projektům, např. roku 1952 u kláštera
La Tourette, potom k samostatně řízenému provedení jako byl Pavilon
Philips r. 1958 v Bruselu, architektuře sestávající ze samonosných
předtvarovaných ploch. Jako podnět pro tuto architekturu mu sloužila
hudební konstrukce "Metastasis" /1953/, vyvinutá zcela z geometrických
přímek, transponovaná do instrumentálního strunového glissanda.
Stejná dvojsmyslnost architektury a hudby je v "Nomos Alpha”,
"Persephassa" a mnoha jiných dílech, které byly koncipovány jak
opticky, tak akusticky, čistá architektura při projektu kosmického
města, prošpikována organicky tvarovanými věžemi z předtvarovaných
lastur, až do výškv 5.000 metrů. Nebo při návrhu domu pro komponistu
François-Bernard Mâche, který byl postaven r. 1966 v Amorgos v Ěecku.
Myšlení v plochách, mírách, nustotách. Myšlení z "nulového bodu" ma
tematických rovnic, z čísel projektové geometrie, vzorců ještě před
jakýmkoliv použitím na určitou konkrétní rovinu. Xenakis pracuje se
základními strukturami doby, se základními rytmy prostoru a otevírá
tak cestu pro současné nasazení různých výrazových forem v umění

a rozmanitých signálních systémů, které moderní svět využívá. Zvuko
vá architektura, světelná architektura, architektura. Konkrétní multidimenaionální projekt: "Polytopes" - jsou variace o stále se vy
víjejících geometrických obrazcích, které jsou představovány lasero
vými paprsky, elektronickými záblesky a elektro-akustickými zvuky,
vyráběné jedním programem informatiky, podle jedné architektury,
jejímž vztažným bodem je člověk /"Polytope" z Montrealu, 1967,
"Polytipes” z Cluny, 1972 a 1973.../
0 architektuře v užším smyslu dává venku představení, která jsou
k vesmíru otevřena, jako r. 1971 v "Persepolis": v popředí jsou hrob
ky Dariuse a Artaxerxěse, v pozadí petroleovým ohněm korunované
řecké hory, jako atmosférické tkanivo a jako prostorový rytmus hvězd
natá obloha, hustota noci, kráčení skupin chlapců nesoucích pochodně
zvukové vlny elektromagnetické hudby.
.Vícedimensionální podívaná, díla která používají více médií,
multimédia. Člověk myslí okamžitě na šedesátá léta v New Yorku, na
Soho a na skupinu "Fluxus”, na první video. A ptá 3e Xenakise:

Loubet: Přitahovala Vás Amerika?

Xenakis; Ne. Američané dělají realistické věci, s objekty,
zvláště s těly. To jsou happeningy, a to znamená skoro vždy člověk,
lidé. Co zajímá mne, je světlo v jeho abstraktosti, hudba světla.
Loubet: A video, jako možnost zacházet se světlem elektronicky?

Xenakis: Video je jednoduše světlo, se světelným zdrojem. Není
to světlo ve smyslu solárního světla. Mohli bychom si ale představit
trojdimensionální obrazovku, což občas dělalo kino, věci, které jsou
méně realistické nebo vůbec nerealistické, abstraktní avěci, formy,
transformace. Pár lidí v tomto směru pracovalo, myslím např. na
Lilian Schwarz na Bell Company před asi deseti lety, ale. zdá se mi,
že to nepřivedli dost daleko; zůstalo to stát. Film jaksi není žádné
správné světlo, žádný světelný zdroj; je to odražené světlo. Bylo by
fantastické, kdyby měl člověk zdroje v prostoru a s těmito zdroji
ve třech dimenzích, hrál dokonce ve velkém měřítku.

V tomto směru se ubírá "Polytope" z Persepolis - před "Polytope
z Mykán - jednoho představení, které upustilo od lidí: Bylo to na
hoře, která se vyvyšuje nad Apadana - Dariusův palác -, bylo tam asi
100 chlapců, kteří nesli pochodně a reflektory, ale tyto chlapce ne
bylo vidět. Byla noc, bylo vidět jen světlo v ohromné rozloze. To
bylo velmi zajímavé. A myslím, že jsou zde již prostředky, které do
volují umělci dostat se z dvoodimensionálnosti. Ale co se týče za
cházení se světelnými zdroji v prostoru, tak je to ještě velmi těžké
Člověk disponuje jen světly, které může zapojit a vypojit. Technolo
gie je ještě nedostačující.

Proto jsem se v "Diatope* pokusil zvětšit možnosti laserovými
paprsky, světelnými body a optickým postupem, které poskytují pravé
světlo. Momentálně dává nám technologie k dispozici tyto dva pro
středky. Přirozeně existují také žárovky, ale jejich světlo není
právě zvláštní; je troohu žluté, a i když je zabarveno, člověk cítí
velmi přesně, ze uvnitř nic není, žádná světelná hmota. Existují
také sodíkové lampy, rtulové lampy, které se používají při vyvolává
ní fotografií - velmi krásné modrozelené světlo -, a diody, Červené.
Ale jejich použití je velmi obtížné; byla by zapotřebí celá apara
tura, která není ještě zde. Umím si domyslet, že přijde brzy.

Ale víte, hvězdnatá obloha, komety, galaxie, všechno co se ve
vesmíru děje, pohyblivé plyny, které jsou osvětlovány mladými nebo
starými slunci a tvoří fantastické tvary, to je světlo a to je podi
vuhodné, Takové příklady existují ve vesmíru, v kosmu, ale nikoliv
na Zemi. Existuje sice blesk, ale člověk ho bohužel nemůže řídit.
Existuje také polární světlo; možná později bude možné s~tím něco
začít, změnit magnetické pole Země. K tomu by byly zapotřebí nesmírně
velké energie nebo nějaká chytristika, abychom v noci dostali osvět
lení do horní atmosféry, které bychom mohli vidět zezdola.
Eěco takového mám na mysli, když mluvím o "spectacles lumières".
Opravdová vesmírná představení, ne pouze v našich dimensích, nýbrž
pro aíKkkiíWtáí celý národ, pro celou Zemi, v planetárním měřítku.
Loubet : Máte projekty tohoto druhu?

Xenakis: Měl jsem něco dělat v Mexiku, ale to nechávám ponejprv
stranou, z různých důvodů. Měl. jsem také zadanou práci proGuggenheimovo museum v New Yorku. Myslím na to, ale bylo by to stále ještě
v uzavřeném prostoru a dosti omezené. Také v Římě pro Villa Medici.
Jedno "římské*' představení. Možná příští rok...

