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IGGY POP

Mé pověst šílence. Nutno přiznat, že se na ní pocti
vé podílel. Během vystoupení se STOOGiES skočil polona-;
hý na rozbité sklo. Pomalu se zvedl, dlaní stíral krev
a s nepřítomným výrazem tváře Šokoval obecenstvo. Ďá
belské představení Dro silné nervy. Když si dav trochu
oddechnul, vrhnul se na něj z velké výše, nehledě na to
že může někoho zranit. Choval se .jako divočák. Náhle
zmlkl, ohlušený rock' n rollem STOOGES. Odkrýval v člo
věku dřímá jící bestii, všechno to, co si "kulturní"
veřejnost radčjjj nepřiznává a co se snaží skrýt před
světem. Zpíval o potřebě sexuálního naplnění, o obsesi,
o smrti. Bral si na paškál společnost. Vysmíval se je jím
rytuálům a fetišům - automobilům a televizi. Zkoušel
probudit Ameriku z. apatie. Hledal si přátele mezi emig. —
ranty z Puerto Rico, z Korei, Polska. Netoužil po ús
pěchu a nemohl s nínr ani počítat. Během let však jeho
odpor slábl. Propadl alkoholu a drogám. V době, kdy
v Anglii explodoval punk a mladí punkýši ho nazvali
svým duchovním otcem, byl zrovna v blázinci. Jen dí
ky ořátelům se mohl vrátit zpátky. Nemalý podíl na tom ■
má B. Bowie. Hold, který mu vzdával punk přehlížel.
Nechtěl se podílet na nihilismu punku, ani nepropagoval heslo No Future. Mezi mladými apoštoly nenávis
ti však nalezl mnoho přátel. Třeba Steva Jonesa
ze Sex Pistols.
Během vystoupení v Tokliu v roce 1 983 zahlédl mezi
diváky krásnou Japonku - o 14 let mladší Suchi. Nabídl .
jí, aby s ním letěla do Států a ona souhlasila, i když
nezískala souhlas svěho otce - tokijského policajta.
0 rok pgzdčji se stala jeho ženou a pomohla mu unést
tíhu neúspěchu. Společně s D.Bowiem složil několik
písní a jedna z nich - China Girl - se umístila
v hitparádě. Díky tomu si mohl Pop v roce 1983 otevřít
bankovní konto a učil se žít ve svých 36 letech
ze šekové knížky. I nadále však jezdil metrem a jedl
levná japonská jídla, která mu servírovala Suchi.
Když zjistil, že má 40 000 dolarů, rozhodl se inves
tovat - do sebe. Na'vlastní náklady nahrál desku BlahBlah-Blah. Ke spolupráci získal Bowieho i Jonese.
Album se objevilo v roce 1986 na etiketě A and M a je
to první popová deska Popa.Přinesla mu taky hitparádový hit.
Pro jeho obdivovatele to byla rána pod pás. Pop se
ohradil: "Nemají právo kritizovat a už vůbec ne ti,
kteří mě nechali plavat, když jsem byl na dně".
Ale přesto si z toho vzal ponaučení a když se vrátil
do studia, řekl: "Když chcete slyšet otce punku a meta
lu, budete ho mít'.'. .
Jedna z recenzí alba INSTINCT začíná slovy; "Král
se vrací". Podařilo se. Jeho hudba probouzí dávno zapo
menuté emoce, ikdyž má blíž spíš k metalu. Jedno však
není jisté. Je Iggy bludná duše epochy Velvet Under
ground, anebo se v době mlčení naučil hrát roli,
která se od něj očekávala?
Noa Stop
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JGQy POP
Instinct
MiXSTk
Nesázený král si znovu n is-xiil korunu. Tggy Pnn - otec
nunku - se no 15 letech vrací ke kořenům hudby, kterou
snolečnč se ST0GGE5 ničil jak posluchače, tak i sete.
Deska BLAH,- BLAH* JLAil, které vyšlu před dv’mi lety,
nřinesla finanční úspěch a umožnila mu klidný pohled
do budoucnosti. Není to špatné deska, ale mohlo by se
zdát, že její tvůrce v budoucnosti hodlá nřijmout ro
li coctailového klauna. Ovšem místo beznečné a dobře
placené autostrády rop music, na jakou se vydmi Bowie,
Iggy instinktivně vyrazil na děravé a otřískané okres
ní silnice. Dokazuje to album IKSTIRCT, o kterém Chris
Poberts z Melody ’’nkeru napsal, že objevení se této
desky je jako..."setkání Boha s nubies".
INSTINCT je návrat do časů P.T0ÓG7.G. Obsahuje 10 dos
ti stejnorodých stlačen, hudebně- vycházejících z hard
rocku poč. 70. let. Každá skladba začíná kytarově-bubnovým "intro", které svým rytmem vás nutí k ner
vóznímu vrtění se v křesle.
INSTINCT lze nejlépe porovnat s LP "PA./ POAER" /73/.
Objevuje se tu stejná exploze čisté energie, ostrý
zvuk kytary, stejný agresivní nihilismus. Již sám
obal, čerpající z tradic hippiovského kýče signali
zuje, v jakých dobách se nacházíme. Producent Bili
Laswell vybavil nahrávku takovou hlasitostí, aby u sou
sedů si zatančily stěny a strop. Iggyho zo”v. tu není
tak hysterický, ale jeho uznávaný baryton dáv-' sklad
bám jisté napětí. Na realizaci desky se podílel jeho
přítel Steve Jones /snolečně s Ponem je spoluautorem
některých skladeb/, který ho doprovázel už na předchá
zející desce. Déle jsou to: Seamus Beaghen /kbds/,
Leigh Foxx /o/, a Paul Garisto /dr/.
Nejlenší skladby - CoIg Metal, :!igh On íou, Otřen;
Girl nebo bravurní Lasy Ride, ale je třeba toto al
bum brát jako celek. Je to komerční, nenáročn' rocko
vé deska.
/Hagazyn Muzyczny

lz/SS /

Nemůžu si odnustit dodatek, myslím, že kJ.vmy tuhlo
desku nenahrfl Pon, tak no ní neštěkne ani ’'es.
Aut^r téhle recenze mluví o "čisté energii", "agre
sivním njkhilismu" a o "nei-vnzním vrtění se v křesl’".
Předně o čisté energii máme asi rozdílný představy,
nemám tu na mysli třeba trash metalová běsnění ne
bo co, ale onravdovou rockovou energii, jaká se mi
líbí třeba u Renlacemer.ts nebo Pad Brnin.c. O něja
kém agrasivním nihilismu tady není ani řeč, slovo
agresivní, bych nahradil slovem unrdě-ný. Jo, a to
nervózní vrtění v křesle. Já jsem se v tom křesle
samců nudou začal šlourat v nose.
Jestli chcete mít nři vysévání bytu doořou né Ladu,
pusíte si tuhle desku.
/nozn. nřekl./
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/The Music Express, 5.5.1980/
Iggy Pop se svými STOOGES nerespektoval žádný zá Fáze_2_3_Sturm_+_Drang_+_Fun_=_All_Aboard_For_Holocaust
kon - ani zákon roc ’ n.’rollu. Přece však věděl, co či
ní. Pohybovali se mimo společnost. DROP OUTS. Pohybo
Iggy cvičil asi rok na havajskou kytaru. Aby svým
vali se vně rock’n’rollových pout a uvnitř utrpení ; vizím mohl dát volný průchod, rozhodl se zpívat. Vedle
vytvořili se v chaosem pokryté džungli extravagance . Rona shromáždil Jim kolem sebe ještě jeho bratra ScoDnes si potrpí Iggy na svá vystoupení "vše je dovole
tta /bicí/ a Dave Alexandra /baskytara/.
Kapela
se
no, pokud máš styl" už méně. Opustil zónu šerosvitu a rychle secvičí a v předvečer Všech svátých roku 1968
komunikuje víc než dříve. Jeho umění je stále
ještě zaútočila tahle divoká parta na pódium
detroitského
poplatné chaosu, neztrácí se v něm však. Iggy Pop se Grand Ballroom.
Volná exprese. Vše je dovoleno. Před prvním vy
stal pánem svého vlastního osudu.
Iggy Pop - vizionářský kumštýř, jenž svými vizemi stoupením se Iggy a spol. nacpali všemi možnými prášky
a
drogami
/které nedopovali jenom před vystoupením/.
nechce bavit.
světelném
Iggy POP - dlohá, nezadržitelná a temná
pout z Na jevišti procházejí tak jako Zombies ve
nejvzdálenějších koutů duše na kousavě bílé světlo zá kanále. Iggy křičí a vřeští, visí na~mikrofonu a pořá
jakési slovesné jam-session /nebot psaných
textů
bavní scény. Permanentní pokus o dosažení spojení mezi , dá
bylo tak málo jako prokomponovaných písní/.
Zdrojem
vřícím nitrem, iracionalitou /vlastním
blázincem/ a Iggyho prakřiku byly skutečné bolesti. Byl opravdu ne
čekajícím vnějším světem /normalitou/. Najít a naplnit mocen. Dvé čísla naplnila celovečerní
vystoupení
"komunikační trubice".
"Asthma Attack" a "Goodbye Bozos" /z toho druhého se
Iggý Pop - permanentní rendesvouz černé a bílé stalo později "Little Doll"/. A kapela spustila agre
duše, přitom stále hledající možnost, způsob jak vzít sivně monotonnf nápor zvuků hodících se k podpoře a
svůj osud do vlastních rukou a přitom zůstat normální. dpplnění Iggyho výlevů.
Pak následoval ještě další vystoupení jako předkapela MC 5. "I’m Sick" bylo jejich třetím kouskem. A
Iggy pne a ohýbá své údy do tvarů4 které odporují zá
"Make ourself known
konům gravitace. Prostocviky baletáka visícího na sil
loved by the gloomy indirectness of one’s work.
noproudém vedení. Schopnost, kterou Iggy nikdy nepo
Poznat se
zbude.
milovat se v šeré bezcílnosti vlastního díla."
Danny Fields, bývalý Morrisonův
publicista, ob
Jean Cocteau starává smlouvu s Elektrou. John Cale od Velvet Under
ground dělá producenta jejich první desky THE STOOGES.
V roce 1967 žil Iggy s velvetovskou veteránkou ¡(icO na
Fáze 1 - Flashback
jedné filmové sekvenci s ní běžel obilným polem, při
Camp s obytnými vozy. Teenagerská pustina. Průmy čemž oba manipulovali s lidskými údy z umělé hmoty.
LP THE STOOGES ve dvou dnech připravené a ve dvou
slový úhor. Krajina kolem Detroitu. Zde spatřil /21.
dubna 1947/ jako James Jewel Osterberg poprvé
světlo dnech natočené sestává z jednoduchých riffů, akcento
až šíleným nasazením pedálů wah-wah kytary Rona
světa. Z rádia chrčí Tamla Motown sound. Mary Wells. vaných
Ashetona. Šeredná troska. Ledová monotonie. Iggy for
James, který zrovna chodí do střední školy, nemůže po muloval své fantazie a frustrace jednoslabičnými tex
chytit texty. Tvoří tedy svá vistní slova. Jim /takhle tovými výlevy. "Not Right", "I Wanna Be Your
Dog" ,
ho oslovují i dnes/ hraje na bicí u Iguanas, jedné de- "'1969", "No Fun" - skladby bez sociálního vědomí, za
troitské garážové kapely. Hrají degenerované rock and měřené pouze na svou vlastní slast, vycházejí v onom
rollové verze starých Rolling Stones. 0 dvůr dál.hra týdnu, kdy generace lásky a míru rozhoupává své zvony
jí Prime Movers pravé černé blues. A Jim se cítí Čer- . na vonících woodstockých loukách. Dopad tohoto díla
ně. Vzhledem k Iguanas se křtí na Iggyho a
přechází*'
v tomto kontextu Iggyho jedinečný talent
k Prime Movers, i nadále za bicí. Nyní se Iggy se šýý- dokumentuje
veškerá hnutí /jako: "We want the world NOW mi vizemi vydává do černého teritoria. V roce 1966-vbd- rozbíjet
chceme svět a chceme ho hne<£’, "druhá kultura" atd."/.
chází se Samem Layem a tráví čas s černými bluesovými '
V roce 1970 se uchyluje do šerosvitu. Sex + nási
a jazzovými muzikanty. Iggy doprovází na své bičí^je-í lí. Utrpení a slast. "I took a ride . with the
pretty
dnorázová vystoupení Juniora Wellse, Buddy Guye,* Můddy : music and now I’m buzzing to you straight from hell."
Waterse a Shangri Las.
/Vyrazil jsem s kouzelnou hudbou a teá ti volám rovnou
Tento výlet do Chicaga měl pro něj obrovský 'vý z pekla/. "Loose".
znam: poznává jak hluboký vnitřní vztah mají k blues
Iggy se teá nazývá Iggy Pop. Své zkušenosti coby
černoši. Tak pravý a hluboký, že pro Iggyho je černo-', junkie /herák - heroinový narkoman/, svou sadomasochistickou energii /jenž spojovala krásu se smrtí/, své
chy hrané blues "psychedelické".
do
Na počátku roku 1967 se vrací zpět do svého ro utrpení, bolest, vzrušení - to vše koncentroval
diště - Ann Arbor v Detroitu. Jim alias Iggy sleduje vášnivého výkřiku na FUN HOUSE, druhém albu skupiny.
kompozice Iggyho, produkce Don Galucci, který
vystoupení DOORS, vidí, jak Jim Morrison předvádí na Vlastní
produkoval kdysi skladbu Louie Louie od Kinks. Pátým
Stooge se stal saxofonista Steve McKay /autor detroitpódiu svoje orgie těla a mozku a přitom je věrný svému
ských "Death Comix"/.
stylu. A sleduje též Question Mark and the Mysterians.
FUN HOUSE zářil tvrdě a neomaleně mezi elektroni
Iggy se rozhoduje, že jeho život bude mít smysl
kou a jazzem. V roce 1970 řekl Iggy: "Ovlivnil mě John
jen tehdy, podaří-li se mu svým výkonem vyjádřit své
Coltrane.' Stooges měli vlastně hrát jazz, ale chyběla
osobní pocity a zkušenosti. Jeho život jde dál: zaklá
mi k tomu trubka.'"
dá Psychedelic Stooges._
v Iggy halekal: "I fe-e-e-ell awright", hořel v něm
V oněch dnech .se. právě rozpadá jiné kapela z Ann
oheň, ale veřejnost se od tohoto prohlášení odvracela.
Arbor, a sice Chosen Few, kteří posílali
proti zdem
Čas dosud neuzrál. Kapela teá vypouštěla na
jevišti
hlavně Stones, Who, íardbirs a Ripoffs. Svůj hudební
své existenciální vize. Dave Alexander odstoupil, Zeke
původ tu měl pozdější killer-kytarista u Stooges James
Zettner /baskytara/ a Billy Cheatham /doprovodná kyta
Williamson. A zpěvák Scott Richardson Case /SRC/.Avšak
ra/ se do kapely začlenili z řad roadies. Nové písně
hluboké přátelství pojilo Iggyho s basistou této sku
"Way Down in Egypt" a "Big Score"
doplnily pořad. A
piny. A ten vzal nyní do ruky kytaru a
společně
s
Iggy krvácel doopravdy; cítil se tak živoucí, že to
Iggym vytvořil fundament pro Psychedelic Stooges. Jeho
cítil jako utrpení. Pohyboval se v říši šílenství, sejméno bylo Ron Asheton.
bedestrukce, pokořoval publikum slovy a svým
tělem,
když si do krvácejících ran vtíral smetí a vosk.
Stooges se poprvé rozpadli v roce 1971. Až na po
ctivého Rona Ashetona byli vyluhováni svými zkušenost
mi s heroinem /junkie-experience/.

Fáze_3_2_Running From_The_Pain
V roce 1972 se Iggy dostává do kontaktu s "velkým
plánem" Tony De Friese. De Friesûv a Mainmanův manage
ment měl právě v rukou Davida Bowieho.
Iggyho, který
přenocoval v newyorkské kanceláři Elektry, bez smlouvy
vytáhl Danny Fields od televize /která zrovna vysílala
"Lir. Smith Goes to Washington"/ a poslal ho do baru,
kde,na něj čekali De Fries a Bowie. De Fries mu dal
peníze ne oblečení a poslal ho za tehdejším šéfem CBS
Clivem Davisem. Zde zpívá^Iggy Pop před Davisovým psa
cím stolem Sinatrovu píseň "Shadow of Your Smile" a opouští kancelář se smlouvou na dvě LP. Nahrávací stu
dio- - Londýn.
Pan Osterberg cestuje do Londýna. Jeho doprovod
tvoří Ron a Scott Ashetonové a kytarista James Willi
amson, který již na sklonku roku 1971 hrál u Stooges
/místo Cheathama/ doprovodnou kytaru.
Pak následuje
jedno traumatické vystoupení ve stylu kamikadzé v lon
dýnském King’s Cross Cinema. Iggy tú zpíval
krvavými
rty "Shadow of Your Smile". Heroin je nadále inspira
čním zdrojem i pro Williamsons, jehož bodavé a kousavé
kytarové riffy vejdou do dějin. Ron ted stojí u basy.
De Friesûv management vlak další koncerty nepřipouští;
skupina je poslána do studia. De Fries si vyhlédnul
stejně jen Iggyno, ostatní Stooges mu byli\trnem v oku.

Plány tu byly jen pro pana Popa /súlouva s CBS se tý
kala jenom jeho, Williamson měl být vzhledem ke svým
heroinovým extravagancím držen od něho co
nejdále;
avšak Iggy trval na jeho spolupráci/. De Fries chtěl z
Popa udělat i filmovou hvězdu, vyhlédnutá role : Peter
Pan.
Iggy šel tedy se svými Stooges do studia a nahrál
tam písně, které De Friese vyvedly poněkud z rovnová
hy. Byly pro n*j příliš extrémní: "I»m Sick of You",
"Scene of the Crime", "Tight Pants", "Gimme Some Skin"
a "Fresh Rag" /upírská píseň o ženě s vložkami/: "I
can smell you walking down the street with your fresh
rag on". /Cítím tě, jak jdeš po ulici s čerstvou vlož
kou/, "I Got a Right" a "Search and Destroy". De Fries
dává své ano pouze k "Search and Destroy" a k "Tight
Pants" /pozdější "Shake Appeal"/ a žene kapelu nazpět
do studia, kde vzniá RAW POWER, třetí LP skupiny, rok
1973.
RAW POWER odráží vizi násilí vietnamského deseti
letí, zobrazuje americký charakter osamělého, problémy
napěchovaného hrdiny, který svou agresi směřuje nave
nek, proti svému okolí. Vztah válka - násilí - sex,
sexuální neuspokojení, které se explozivně formou ná
silí vybíjí navenek.... To se týká skladeb
"Search
and Destroy", "Penetration", "Gimme Danger". 0 čtyři
roky později vyhmátnul film "Taxi Driver" tentýž cha
rakter.
Williamson a Pop se pokusili mixovat pásky k RAW
POWER sami. Nezvládli však techniku a tak se
vrátili
do Detroitu /De Fries zakázal veškeré vystupování/. A
když se dostali do časové tísně, předali pásky Davidu
Bowiemu, který měl dva dny na to, aby namixoval tyto
komplikované nahrávky. Výsledek: mučivý Iggyho zpěv je
tu svařen s Williamsonovou démonickou kytarou, zatímco
basa a bicí jsou odsunuty do pozadí. Jen kontinentální
výlisky mají větší vyrovnanost. Nevydaný materiál k
RAW POWER se svou divošskou extravagancí byl vydán te
prve o čtyři roky později jako EP /produkované Willi
ams oněm/ I’M SICK OF YOU a jako singl "I Got a Right".
RAW POWER - tento divoký adrenalinový útok • vyhladil
šedesátá léta navždy a sedmdesátá dříve, než se mohla
ujmout.
Tedy nazpět v Americe, kde byli žádaní. Pouto Pop
- De Fries bylo uvolněno, Stooges mohli opět vystupo
vat. Přišel Scott Thurston /klávesy,doprovodná kytara/
a navíc hromada nových písní: "Head on the Curb", "Wet
My Bed", "Sex Drive", "Gotta Cock in My Pocket", "SheCreatures of the Hollywood Hills". Žádný v kapele /až
na Rona/ nebyl zdráv. Scott Asheton
zredukoval svůj
slovník na: "got-any-dru-u-u-u-g-g-z-z mayn", Iggy byl
stále bledší a zdálo se, že se soustřeďuje
pouze na
větu: "gottany-bloooo-dd bayb". Stooges byli na svém
výletu do říše smrti /"Death Trip"/.
Bez manažera, baz nadějí, v krvi směs stressu a
vodky, vystupují v New York Academy of Music mezi Kiss
a Blue Dyster Cult. Pak následují "Open-Up-and-Bleed"
noci v Max’s Kansas City Clubu, kde Iggy,
rozřezán
skleněnými střepy zpívá: "I’ve been burned...I’ve been
pushed aside, sometimes I’ve even fixed died... but it
ain’t gonna be that way no more... /vyhořel jsem, jsem
odstaven, někdy ztuhlý jako mrtvý... ale tak to už dál
nepůjde/1'.

V roce 1974 nastává velké finále v Detroitu. "Honey-come-and-be-my-enemy-I-can-luv-ya-too" /Zlato, bud
mi nepřítelem, i tak tě budu milovat/ dokumentuje
živý sestřih METALLIC K.O. Strana jedna je hraná na
Rock’n*rollové Farmě, před branami Detroitu - s nepřá
telsky naladěnými Scorpions v publiku. A Iggy, který z
této nevraživosti žije, se jí chápe a vrací ji.
Noří
se do davu, bere pod krkem - sám v baletním kostýmu jednoho borce a udeří ho. Hned poté je sražen na zem,
jeho protivník měl na ruce boxer.
Když ho lékař dá
znovu dohromady, vystupuje další den se svými Stooges
v poslední inscenaci lásky a nenávisti v^historii této
skupiny, v Michigan Palace. Strana dvě. Škorpióni na
stoupili v zesílené sestavě /vyhrožovali, že
skupinu
pomlátí/. Další výměna ran; láhve, vejce, foíáky líta
jí vzduchem.
A Iggy to všechno absolvuje se svým - jedinečným
nadhledem: "Anybody with anymore ice cubes...grenades?
C’mon, you paid yer money so yer takes yer choice!....
Awright ladies end gentlemen, I think a good song for
you would be a twenty five minute version of
"Louie
Louie"! /Má ještě někdo kostky ledu... granáty? Zapla
tili jste, tak si vyberte!... Nuže, dámy a pánové, my
slím, že ta správná píseň pro vás by byla pětapadesáti
minutová verze "Louie Louie"/". Hrobové ticho. Pak se
zasměje: "God! I never thought it’d come to this. /Bo
že! Nemyslel jsem, že k tomu dojde./" a kapela navazu
je klasikou Chucka Berryho, zatímco Pop vypouští necudnou textovou improvizaci.
Z této poslední noci existuje ještě dvanáctipalcová "lajfka" I GOT NOTHING - nihilistická hymna, kte
rá demonstruje, v jak dezolátním stavu byla
tehdy
Iggyho hlava: "I got nothing to say... I wanna be tou
ched and I’m gonna be loved, ’cause I want...I need...
And ain’t afraid to say it: I neeeeed ya." /nemám co
říct... sáhněte si na mě, milujte mě, protože to chci
... potřebuju... A nemám strach to říct:potřebuju tě/.
Vlastně už v "I Need Somebody" na RAW POWER
naznáčil
svou vnitřní bitku: "I’m loosing all my feelings and
I’m running out of friends. /Ztrácím všechny své city
a utíkám od přátel./".
Skupina se rozpadá a až na Scotta Ashetona, který
se v Ann Arbor orientuje na jakousi inkarnaci Charlese
Mansona, ostatní Stooges zavál osud,nezávisle na sobě,
do Kalifornie. Williamson se začíná zabývat studiovou
technikou, Ron Asheton zakládá své New Order Dave
Gilbert /ex Amboy Dukes - zpěv/, Jimmy Recca /basa/,
Dennis Thompson /ex MC 5 - bicí/. Ron hraje opět kyta
ru. A Iggy zůstal sám. Připravuje svou personifikaci s
Jimem Morrisonem, která vrcholí ve výročí Morrisonovy
smrti, kdy při nočním show s Ray Manzarkem /ex Doors/
zpívá "Book Door Man", "L.A.Woman" a "Maggie McGill".
To bylo ve Whiskey Clubu v Los Angeles, na sobě měl
Morrisonovy kožené kalhoty, které vyměnil za drogy.
Další dějství: nemocnice v Los Angeles neuropsyeniatrie. Opouští ji /počátkem roku 1975/, aby
s
Davidem Bowiem připravil ve studiu nový materiál. Bo
wie na piano a na kytaru, Pop se svými texty"Sell Your
Love" a "Turn Blue", mrazivé vyprávění o zázračné he
roinové injekci. Experiment ztroskotává - Bowie, který
v Los Angeles právě prochází sebepoznávací krizí, si
není jistý, zda
má angažovat Iggyho pro svůj filmový
projekt "Dogs" /vedle Iggyho chtěl nechat hrát i Te
rence Stamps/ nebo ho přivést nazpět do světel
ramp.
Iggy ztrácí sebevládu a vrací se do nemocnice. Je zno
vu sám. /"Turn Blue" se později nahrává na pásky
pro
album LUST FOR LIFE, "Sell Your Love1; na KILL
CITY/.
Iggy venku z nemocnice a s novými písnřmi v kapse na
hrává s Williamsonem ve studiu skladatele Jima Webba v
létě 1975 základy a zpěv pro demo-pásek KILL CITY. S
nimi tu jsou: Scott Thurston /piano/, Brian Glascock
/bicí/ a Steve Tranio /bas/. Pásky zůstávají dva roky
ležet, dokud je Williamson znovu nenamixuje, společně
s Johnem Hardenem /sax/, Tony Salesem /basa/
a Hunt
Salesem /bicí/. Koncem roku 1977 vychází KILL CITY na
Bompu pod jménem Iggy Pop a James Williamson.
Až na starý kus od Stooges "I Got Nothing"
jsou
všechny písně nové. Popisují chmurnou zónu šerosvitu,
ve které se Iggy po RAW POWER /overdosed
and on the
knees - předávkován a na kolenou/ spaloval. Da-da-dum
dum, stále mimo. To vše shrnuto v "Beyond the Law","No
Sense of Crime" a "Sell Your Love". A Iggy vykřikuje
své true feelings /pravé city/ - Williamson ho během
session dotáhnul před mikrofon přímo z nemocnice.

£É?£_4_2:_Walking_Tall
V Iggyho životních vizích nastává zvrat. Nyní u.2.
všechno podléhá kontrole. Iggy se pokouší stát se pá
nem svého osudu. Na Los Angeleské klinice se po práci
na KILL CITY loučí s heroinem a vrací se ke své duši.
Začíná chápat etiku a estetiku ztroskotání,
celkový
význam zhroucení, které prožil. A začíná brát život na
lehčí váhu. Vždyí. není přece svátý. Znovu se setkává s
Bowiem, kterého během turné STATION TO STATION dopro
vází po Evropě. Stává se Evropanem. Usazuje se v Zá
padním Berlíně a Bowie též. Vrací Iggymu právo na prá
ci, bere ho do světla. Vzniká
narkotické mistrovské
díío THE IDIOT. Prokletí plus motorika katakomb v dýmu
nekonečných nocí. Elektronika řídící dech. Ve studiu
Bowieho rytmická sekce: Dennes Davis /bicí/,
George
Murray /baskytara/ a jinak jen Iggy a Bowie,
který
tf
hraje na klávesy a na kytaru. Při "Dum Dum Boys"
si
rozedřel na strunách prsty až do krve. Později přebral
druhou kytaru Phil Palmer. Pak následuje Comeback Tour
’77 s Bowiem /klávesy/, Tony a Huntem Salesem /basa a
bicí/ a Rickem Gardinerem /kytara/. V tomto
složení
vzniká také jasné, kovově rockové album LUST FOR LIFE,
ve kterém Iggy zpracovává své vlastní heroinové zkuše
nosti poprvé s odstupem, v relaci s Burroughsovým "The
Ticket that Exploded" /Vstupenka, která
vybouchla/.
Toto LP bylo nahráno v šesti dnech v Berlíně.
Jako
Berlínan objevuje pan Osterberg také své malířské na
dání. Mé umění je můj trezor.
V roce 1978 se Iggy přibližuje opět Americe. ExStooge Scott Asneton /bicí/, ex-MC 5 Fred "Sonic"Smith
/kytara/, Gary Rasmussen /basa/, Scott .Morgan /kytara/
tvoří detroitský Sonic’s Rendesvouz Band a Scott Thur
ston jde s Iggym na turné.
Kabely jsou znovu propojeny. Tentokrát s firmou
RCA /IDIOT, LUST FOR LIFE/. RCA lepí na Iggy Popa opět

etiketu: objev Davida Bowieho — otec punku. Iggy ruší
smlouvu tím, že prosazuje TV EYE LIVE - album /sestřih
z vystoupení v roce 1977/, které sám produkoval
za
4 000,— DM na jedné JVC kazetě.

Fáze 5_2 I¿í_Blacki_White_and_Proud /neboli: Jsem pan
Osterberg, mistr Iggyho Popa
vždyí. kdo jiný je se mnou./
Na smolaře nemá nikdo čas. Dnešní motto
Iggyho:
Méně trpět za své živé pocity, za své lidské umění. A
více komunikovat. Vlk samotář, který našel svou smeč
ku. "The more I think the more I need." /Čím víc pře
mýšlím, tím víc toho chci/.
Ve svém berlínském apartmá začíná psát autobio
grafii. /Zpočátku zvolil titul FUN, poslední volba je
zatím TOO STONED TO DIE./ Podnícen Fredem "Sonic" Smithem začíná, s kytarou v ruce, komponovat osmnáct pí
sní, notu po notě. Z nich nahrává dvanáct v Los Ange
les: James Williamson /kytara, produkce/, Scott Thur
ston /klávesy, kytara/, Jackie Clark /basa/ a ex bu
beník Tangerine Dream Klaus Kruger;: titul: NEW VALUES.
U nové firmy /Arista/ a s novým sebevědomím.
Album,
které Iggy sám financoval, se zpočátku mělo
jmenovat
DON’T LOOK DOWN /podle titulní písně LP/, ale spojení
nová firma + nový kšeft = nové hodnoty, bylo pro něj
výhodnější. A Iggy znovu pracuje společně s Williamsonem: "Protože on je racionalista a já vůbec ne.
Tedy
dobrá kombinace. Kromě toho mohu ve studiu
pracovat
pouze s tím, kdo se mnou živě vystupuje."
NEW VALUES je autobiografické album, extrémně osobní. Iggy respektuje sebe samého - poprvé.
"Sbohem
Německo, sbohem Berlíne. Bud zdráva Ameriko. Jsem opět
tam, kam patřím. Spatřil jsem věci, které_ leží až na
druhé straně těch nejdivočejších snů, když jsem hledal
lidskou duši." /"Soul of Man"/
. .
1979/80: Don’t Look Down! "Bud sám sebou a bojuq
proti každému druhu manipulace", Iggy bojovník. "Sol“
dier" /voják/, který si vybojoval nové hodnoty /držet
rozum v pohybu/ a formuloval prohlášení, která vyzýva
jí ostatní k jednání. SOLDIER vzniká při čtrnáctidenní
Tour de Force v Rockfield Studios ve Walesu: Glen Ma
tlock /ex Sex Pistols - baskytara/, ex Rich Kid Steve
New /kytara/, ex Patti Smith Group Ivan Král /kytara/,
ex XTC Barry Andrews /klávesy/ a Klaus Kruger. Willi
amson /produkce, kytara/ je tu jen nakrátko, Iggy ho
posílá pryč, protože Williamson chce bílou muziku
a
"voják" spíš černou. /"Mr. Dynamite"/
A kdepak jsou dnes ti Dum Dum Boys?
Ron Asheton
hraje s basistou z bývalých MC 5 Mikem Davisem u De
stroy All Monsters, Scott Asheton nadále u
Sonic’s
Rendesvouz Bandu, saxofonista Steve McKay u Mojo Bogie
Bandu, Williamson studuje studiovou techniku v Los An
geles /a hraje, na kytaru na dosud neuveřejněném albu
skupiny Hollywood Figur Smokey/, Dave Alexander a Zeke
Zettner jsou po smrti - předávkování, alkohol. A Iggy?
S novými Stooges: Ivan Král, Klaus Kruger, Rob Duprey
/kytara/ a ex-Heartbreaker Billy Rath /basa/. A novými
černě psychedelickými písněmi: "The Winter of My Dis

content", "Sacred Cow" a se svou umouněnou verzí "Set
’Em Up Joe". Iggy zpívá! Mišung Jamese Browna a Franka
Sinatry: "It’s a Man’s Man’s World" kontra "Strangers
in the Night".
V zábavním
Play it safe! /Zahraj to do kapsy./
parku. A publikum, to on potřebuje.
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CHUT NA ŽIVOT

:

LUST

/LUST FÜR LIFE/

Johnny Xen je tu už sace
má kořalku a drogy
a tělo jak stroj
předvede další striptýz
noj chlape, kdes »ohnal
ten provit ? působím zpušl
oo jsem sedl na ton fígl
co nu říkají láska
čemu říkají láska
jo to hypnotizování kuřat
ale já jsom moderní muž
ovšem mi to omlátili © ucho
pro mou chul no život
pro mou chul na §ivot
cením se na miliony
se svým horcrfilmea
řídím g.t.o
nosím uniformu
vše na státní půjčku
cením se na miliony
končím se spaním na chodníku
už nebudu ničit mozek
kořalkou e drogami
kořalkou a drogami
a já jsem moderní muž
ovšem mi to
omlátili o ucho
pro mou chul na život
pro mou chut na život
mám chul no život
mám chut na život
ach, chul na život
ach, chul na život
mám chul na život
mám chut no život
a já jsem moderní muž
ovšem mi to už
omlátili o váho
pro mou chut na život
pro mou chul na život
Johnny Xq jo tu už sodo
«...• atd.

Šestnáct

zseceew

Sladko jch Sostnáot v kozačkách

tělo i du5e žili
bajky, bejby, eem hladověj
nladkejoh šestnáct
zatuchloj bor plnoj tváří
hezkájch tváří, krásnojch tváří
tělo i duši
tělo i duši
tobě dám
jsem snadnýin cílem
we svýrc zlámaným srdcem
Sladkojch Seetnáct
ukážu ti svou explozi
sladkojch šestnáct
dám oo k zatuchlýmu baru
bolí to - uvnitř řvu
nebol
každýma to tak sluší - a
má nochcou
řekni co ai počít
aladkejch šestnáct
dám ti avý tělo i duši
elradkejch šestnáct
sem hladověj
nebol šílí&n
po tvejch kozačkách
bejhy, stejně vín
že to není normální
ale miluju tě
miluju tě
miluju tě
sladkojch šestnáct
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TEBNÝ HŘÍCH

/SOLLE OIBD SIN/

Dosud mi nedali
povolení na život
nevydají mi ho a tak stojím na okraji světa
a daru &q dovnitř
i když vím, pro mě není
a všechny ty příznaky
mš trápí a doptají
a tok tody chci
temný hřích
jdo to aaiEo od oebe
už to noanosu
jsem jakoby napíchnut
na špendlíku
daru co dovnitř
i když vím, že pro mě není
a všochny ty příznaky
m3 trápí a oaptají
a tak tedy chci
temný hřích
a tak chci nějaký
temný hřích
at oe mi uleví
tomný hřích
aleopon na chvíli
s hlavou na převisu
to můžeš jen čekat
když stojíš na srázu
nějaký temný hřích
jde to ©srno od Dobo •••••• atd.

PASAŽÉR

/PASSENGER/

Jsem pasažér
a jodu c jedu
jedu pres každou městskou díru
vidím hvězdy vycházet nu obloho
jasnou a pustou oblohu
vid, že je dnes v noci krásně venku
jGGEJ paoažér
zůstávám za sklem
vzhlížím k svému
lesklému oknu
vidím vycházet hvězdy venku
vidím jasnou a pustou oblohu
snášet ©e nad rozovšenou městskou díru
®ch, dxioa v noci jo krásně vánku
všechno zpívá Iq ís la ....
Nastup do auto
budew pasažéři
projedeni městoa za soumraku
spatříme jeho rozevřenou díru
opatříme jasnou a pustou oblohu
spatříme hvězdy plné lesku
Ijvězdy pro nůo září venku
o ten pasažér
jak jon to jede
a ton pasažér
jede a jode
dívá se svým oknem
a co vidí
vidí znamení a poctou oblohu
vidí hvězdy vycházet venku
vidí rozevřenou městskou díru
vidí klikatý příboj oceánu
a vše je to pro
t±K3 i BŠ
všechno patří
tobě i mně
tak jeSse se podívat
co je tu mé
zpívejme la la la ......
ó ten pasažér
jode a jodo
vidí v&ci ze akloněného poklopu
dívá oo oknem na druhou stranu
vidí věci, které mu
patří jak ví
vidí jasnou a pustou oblohu
vidí město v nočním spánku
vidí hvězdy zářit venku
c to vše jo tvé i mojo
a to všo jo tvé i moje
a tak ječíme, jo&se
jedxse a joáóo
spívojno la la la ......

TUTO NOC

/TONIGHT/'

Spatřil Jean svou milou
jak modrat zaSiná
a pozaal0 Ža m už brzy
•e svým mladým Život em rozžehná
tak jsoa ai klekl
před jojí postel
a tohle Jsem Jí
pak vyprávěl:

Tuto noc budo všoohno Jak má být
tuto noc budo všochno Jak má být
nikdo g& nohno
nikdo namluví
nikdo nepřemýtá
nikdo nechodí
tuto noc
Tuto noc budou všichni Jak mají být
tuto noc budou všichni Jak mají být
nikdo oe nehne
nikdo nemluví
nikdo nepřemýtá
nikdo nachodí
tuto noc
tuto noc
budu Ji milovat až do amrti
budu Ji milovat až do smrti
budu Ji milovat až do konce
pak Ji spatřím na obloze
tuto noc
5x
TURN SLUŽ /lyrice by iggy pop and waiter lacey/
ÚSPĚCH /SUCCESS/

Jo tu úatóeh
nad EMU horou
Jo tu úspSoh
JO tu EŮJ VŮS
3e tu eá čínská rohož
Je tu úopSeh
i v neJhluběía příkopu
na tebe nyslín
i v neJhlubžím příkopu
Jean ti věrný
ailáčku, říkám ti to
4© tu zoo
Je tu úspěch
fyjrá úspsoh
oo úspěch
nemohu si pomoct
ale n»íB ni/n iufa
musím nucín arusía
nesnesu to
Jo tu má tvář
věední i nezvyklá
Je tu má tvář
davu zprožtěná
miláčku. říkám ti to
řtu ZOO
v nejhlubžía příkopu
Je tu úopSeh
sečnu se kroutit
Jasan dojat , Jsem hlavoun
sečnu bldsnlt
vykaálem se na to
vykašlem M na to, holka
vykaSlem se na úspěch
žabíjíš e3
zabíjíš mě, holka
začnu se kroutit
začnu hopsat Jak žábá
SOUSEDSKÁ PQHHQŽKA
/NEIGHBORHOOD THREAT
Tam, kde se ti nátěr loupe
shlíží kolega od zadního schodiště
někdo tom žij® a
naní závislý na počasí
ns, nesdílí tvé radosti
viděla Jeho oči
viděla Joho šílené oči ?
a Jsi možná překvapený
že neběží probírat
tovej odpadky
každý chce stále
líbat tvoje prachy
• ty mu nepomůžeš
najde to
a přestože víš už
že získat nic nelze
podrobuješ se sázce
proti sousedské pohrůžce
někde se děcko kojí
někde Je matka v nouzi
venku Její hoch se snaží
ale většinou Jen brečí
viděla Jeho oči
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a Jsi EOžná překvapený
že neběží probírat
tvoje odpadky
každý chce stále
líb^t tvoje prachy
• ty eu nepoĚůžeš
nejde to
a přestože víš už
že získat nic nelze
podrobuješ se sázce
proti sousedské pohrůžce
a přestože víš už
že získat nic nelze
nic nelze
na tady
v té tváři
podrobuješ se sázce
proti sousedské pohrůžce
ZAMILUJ SE DO KS

/FALL IN LOVE WITH MS/

Koukáš na stě milo y
v tomhla staróa salonu
v Západním Berlíně
láhev s bílým vineta
bílé víno a ty
na dřevěném stole
moc bych chtěl aby ses
zamilovala do mě

Koukáš na mě mile
venku na ulici
v laciném kožichu
nebo anad v pláštěnce
a tvé plastikové boty
vypadají taky dobře
stojíš ve sněhu
vypadáš mladší než jsi
smiluj 00 do e3
zamiluj se do stě
moc bych to chtěl
na dřověn&a otolo
láhev 0 bílým vínem
a ty - a láhev q bílým vínem
a ty když
stojíš na ulici
a Je zima
a sněží na tebe
vypadáš mladší
než skutečně Jsi
chtěl bych aby ses
zamilovala do mě
4x
OJé
takhle černé oči
takhle černé vlasy
takhle mladé srdce
stá sotva která Jak ty
zrovna tebe hyen chtěl
zamiluj se do mě
ach, koukáš na mč mile
ano, koukáš na ejš mile
láhev s bílým vínem
cigaret© a ty
v tomhle salonu
bílé víno a ty
chtěl bych aby ses zamilovala domě
chtěl bych aby ses zamilovala do mč
nebot Je
sotva která Ja ty
tak mladá a skutečná 2x
zamiluj so do eS
4k
moc bych to chtěl
koukáš tak mile
tak mladé srdce
má sotva která Jak ty
náš mladé srdce
přišla by® ,
do máho salonu
da mého dychtivého náručí
u dřevěného atolu
budu koukat na tebe
Jai tak mladá a čistá
a Máš mladé ordco
máš mladé srdce
láhev a bílým vínem
a když ae kácíš k zemi
Jai ještě hezčí
když ae kácíš k zemi
Jai Ještě křehčí
copyright
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VOLÁM SESTRU PŮLNOC

IDIOT
/calling

sister

Volám sestmi půlnoc
chcaá po mně modrá z nebo
volám sešBru Půlnoc
mám dělat blázna se eeba
volám sestru Půlnoc
volám sestru Půlnoc
slyšíš mě volat
alyšíá má dobře
na slyš15 mž snad
volám sestru Půlnoc
pro tebo jsem Idiot
volám sestru Půlnoc
uvnitř jsem napadrí
volám sestru Půlnoc
volám sestru Půlnoc
víte, minulou noc oe mi zdál cen
matku jsem měl v posteli
a já ji miloval
otec na mě střílel
honil mě se svými dosti kvéry
volám sestx*u Půlnoc
co ai mám počít se svými ony
Poslyš mě sestro Půlnoc
nutíš mě chodit v hadrech
volám sestru Půlnoc
nasadilas mě do srdce žebráka
hej, kdepak jsi sestro Půlnoc
slyšíš mě volat
slyšíš sě dobře
noclyšíá mě snad
NOČNÍ KLUBOVÁNÍ

/NIGHT CLUBBING/

Noční klubování, při nočním
jsme to, co se děje
noční klubování, při nočním
jsme strojem na lod
potkáváme lidi, zbrusu nové
jo na co se koukat
při našem nočním klubování
ach, není to zběsilé
Noční klubování, při nočním
prooházímě městem
noční klubování, při nočním
chodíme jak duch
učíme se tance, zbrusu nové
jak atomová puma

klubování
klubování
lidi

klubování
kluhovení
tance

při našem nočním klubování
oslnivě bílém klubování
aah, není to zběsilé

Čas

pro

Spás

/tuntims/

¿pás
hej holka, líbí se nám tvoje rty
špás
hej holka, líbí se nám tvoje kalhotky
všichni vzhůru j® čas pro špás
špás
cítím, že mám dneska kliku
špás
nažeru se a vyběhnu
všichni vzhůru j® čas na špás
spéffl
minulou noc jsem byl v laborce
špás
promlouval k Drákulovi a jeho partě
Íšichni vzhůru jo čas na spás
pán
nepotřebuju fetáoké výlety
špás
chci jen dělat to co chci
všichni vzhůru jo čas pro špás
¿pás
he^holka, líbí oe nám tvoje rty
hej holka, líbí se nám tvoje kalhotky
Íšlehni vzhůru je čas pro špás
Pás
pojaté jen všichni dál
špás
chcem někoho, choom někoho
všichni vzhůru jo čas pro špás
¡pás
holka, líbí d® nám tvoje rty
špás
holka, líbí se nám tvoje kalhotky
všichni vzhůru je Čas pro špás

ESJBZ

/BAEZ/

MIDNIGHT/ Bejby
neplač uS
bejby
zazpívám ti ukolébavku
Prochásoli Jame ulicí naděje
kde naděje joou vždy
Jalové 81 žádné
a záměny nepoctivé
Bojby0 k vidění tu není nic
vždyt jaoo už byl
na ulici nadějí
BoJbya Jsi tak fiiotg
bajky, porosím zdstan čistá
Bejby, Jai tak mladá
bajky, prosím zůstaň mladá
Bajby neplač už
Bejby, už jsme to proplakali
0Í1UNKA

/CHINA GIRL/

Vězel bych v tomhle pocitu
nebýt mé číHanky
Jsem jenom troska bos mé
malé CíHanky
Tlukot Brdcí slyším
jak rachot hromu
vidím"padat hvězdy
Jsem zmatený»když nejaem
u své Cínamy
Zrána go probouzím bez
své ČíHanky
Tlukot srdcí slyším
jak rachot hromu
vidím padat hvězdy na zem
Cítím s© tragicky
jako bych byl fiSarlon Brandow
když se zahledím na svou Cínanku
žžonl bych předstírat, že nic
znamená hrozně mnoho
když se zahledím na svou Cínanku
Klopýtám do města
jak posvátná kráva
vidiny a svastiky nosím v hlavě
a plány pro každého
v bělmu svých očí mám
Má malá čínanko
nomělo by ogg do mnou zahazovat
zničím celou tvou podtsátu
Dám ti televizi
dám ti modré oči
dám ti muže, jenž chtějí
vládnout světu
▲ když ae JoštS víc vzruším
má malá Cínanka říká:
Ach Jimmy, buá.
už zticha
Ská: "SŠŠŠŠŠSŠ.....*
KOŠI DASS DAM

/DUU DUM BOSS/

Bylo to vždycky perné
bez hochů dam dam
zdá se, že ani nemluvím
touhle řečí
vzpomínám ai jak
zírali do sami
vypedáli jako by
celý svět
vypadali jako by celý
svět zpustošili
Poprvé jsem spatřil
hochy dam dam
byl jsem očarován
atáli prostě před
sterým krámem
udělalo to ns má volký dojem
ale na ostatní
ani najmenší
zpívali jsme
da da da da da da
dam dam den
Kdepak jste tefi mí
hoši dam dam
jste živí či mrtví
nechali jste mi poslední
záblesk dam dam
pak slunce zapadlo
a hoši se rozešli

Lidé říkali, žo jsme v opozici
že chcems brát ¿ca
q dávat nikdy
ale my zpívali da-da-da
da-da-da dam dam don
da-da-da-da-da dam
že to platí doufd£± jon
da-da-da-da je to
dam dam dam den
dam dam den
Te3 zrovna hledám
hochy dam dam
kdopak jato, když
potrebuju váš kravál
TeS zrovna hledám
hochy dam dam
zdi ae zavírají a já
potřebuju nějaký kravál

ÚTUŽ DÏVKï

/TIN! GIRLS/

No a den začíná
a ty nechceš žít
protože nevěříš
té, o níž jsi
znáš její triky
její minulost znáš
e když ce zašklobí
musíš se smát
A máš pocit jako nějaký vševěd
když chceš jenom to útlé děvče
a doufáš, &e zazpívá
A tak do obral
na útlé dívky
jenž nemají minulost
jenž nemají triky
Ano, tohle ai myslíváč
a doufáš, že zazpívá
Zpívá o chamtivosti
jak mladá vyslankyně cnnrti
a chce za to
a chce za to
co eis myslel ?

MASOVÁ PRODUKCE

/MASS PRODUCTION/

Než odojdoš
tak ad laskavě doj
číslo dívky
jenž jo na chlup taková jak ty
nohy má na chlup takové jak ty
trčím po uši v oasové produkci
Nejsi ničím novým
rád jezdím po silnicích
mraky kouře se valí
a prsa hnědnou
zahřívají ©e a hnědnou
Přestože chci umřít
stavíš mě nazpět do řady
satraconž
nazpět do řady — ksakru
nazpět do řady
zas q zaoe
vidím svou tvář tady
je v tom zrcadlo
je nahoře ve vzduchu
a já dole na zemi
Mimochodem
jdu si pro cigarety
a když už musíš jít
prokaž mi tu laskavost
a doj mi to číslo
sežeň mi tu dívku
jo na chlup taková jak ty
ano. jo nachlup taková jak ty
a já jíjam na chlup takový jak on
ano, jsem na chlup takový jak on
ano, jsem na chlup takový jak on
joeaa na chlup takový jak on

"Bez tance a smrti není umíní" - Kurt Vonnegut Jr.
Jedna z nejoriginálnčjších skupin 80.-tých let a určitě
nejzojímavější u 4AD - DEAD CAN DANCE - byla založena v roce
1981 v ",'Ielbourne v Austrálii. Zpočátku ji tvořili tři uměl
ci, zakrátko však dorazila Ona - zpěvačka Lisa Gerrard.
Na jaře 1932 se přesunuli do Londýna, kde je pro 4AD obje
vil Ivo Watts-Russell. Již v roce 1933 začali pracovat
na^prvním albu. Paul Erikson a Simon Monroe se však vrací
zpět do Austrálie a tak veškerá tíha zůstává na dvojici
Lisa Gerrard a Brendan Perry.
Deska DEAD CAN DANCE a též koncem roku 1 984 vydané
FP GAI-DEN OF THE ARCANE DELIGHTS nadělalo hudebním kritikům hromadu starostí. Hudba Dead Can Dance se vymykala
všem klasifikacím. Jsou zde cítit jejich rockové kořeny,
avšak symfonický rozmach a především Lisin zpěv plný sakrál
ní tajemnosti, staví Dead Can Dance do popředí progresivní
ho proudu rockové hudby. Konec roku 1984 /doba, kdy vychá
zí Treasure Cocteáu Twins a první LP This Mortail Coil/,
je možno považovat za okamžik, kdy se zrodila nová možnost
a směr společné tvorby. Lisa a Prendan každou novou sklad
bou rozšiřovali obzor uměleckého hledání, ale zároveň se
vzdalovali od rocku.
Důležitým krokem-bylo vydání alba' SPLEEN AND IDEAL, je
to opravdová symfonie pro orchestr a Lisin hlas. Písně
zpívané Brendanem jsou vždy méně okázalé. V hudbě můžeme
najít jistou spojitost s tvorbou Joy División. Teprve na
albu V/ITHIN THE REÁLIÍ OF A DYING SUN se jim podařilo vyma
nit z vlivu této forma a» a je určitě vyvrcholením jejich
dosavadní tvorby. Není-snad příliš smělé ho nazvat duchov
ní extází, vyjádřené pomocí hudby. Ivo: "Lisa a Brendan
bydlí na samém vrcholu mrakodrapu a jestli je tohle nepři
bližuje k nebi, udělá to jejich hudba? Není snad možné udě
lat desku, která by sahala ještě víš. Budoucnost ukáže.
Čtvrté album už je na cestě.
Fascinováni zvuky reálného světa a obdařeni nevšední
fantazií, přetvářejí Lisa a Brendan skutečný svět v sno
vé, hudební obrazy. Lisa: "Prostě hrajeme. Hudba je jako
láska - miluješ, protože je to silnější, než tvá v.ůle.
Ten pocit připomíná noření rukou.do vroucí vody. Když mi
luješ, pociťuješ jakousi bolest, cosi na způsob divného
smutku nebo velkých harmonických emocí. Není pak v tvé
moci se tomu bránit - musíš kupředu".

WOtoGANG PRESS

DEAD CAN

DANCE

Mick Allen a Maře Cox se potkali v roce 1977. První
hrál na baskytaru a druhý "řídiL" soubor The Models.
O něco později vznikla experimentální skupina Rema Rema
a ještě později kapela Mass, která měla ve své době
vedoucí postavení. Přes nepřízeň kritiky Allen a Cox
nerezignovali a v roce 1982 nahráli singl PROSTITUTE,
který předznamenal vznik WOLFGANG PRESS. Debutové album
neslo název THE HURDEN OF MULES a těžko ho můžeme pova
žovat za povedené. Příliš ztrácí svou etnickostí a percussním rituálem, nicméně B strana /hlavně desetiminutová On,,The Hill/ vzbuzovala jisté naděje.
Další stylistické dozrávání dokumentují tři maxáče:
SCARÉCROW, WATER a SWEATBOX. V téže době hráč na percussion Andrew Gray /hostující na The Burden Of Mules/
povýšil na plnoprávného člena souboru. Producentem všech
desek je Robin Guthrie z Cocteau Twins.
■«. Následující LP THE LEGENDARY WOLFGANG PRESS AND OTHER
TALL STORIES XXOEX8X8 XXEEEXEE zachovává předešlé pos
tupy a nejsilnější je nová verze Sweatbox a Fire-Eater,
na jejichž realizaci se podílel Martyn Young z Colourbox.
Následující deska STANDING UP STRAIGH přesvědčila
' snad i ty největší pochybovače. Allen pracuje s hlasem
I stále jistěji, skupina se přiklání k přirozenému zvuku
■ nástrojů. O několik měsíců později vychází EP BTG SEX,
<které všechny zaskočilo svou agresivitou,...

SIMON BONNEY
VOICE

MICK HARVEY
PIANO. GUíTARt
ORGAN (RIGHT MAN. ROM BLUE. 5 STONE WALLS
mmX DRUMS(DANGUNG MAM)
TOM-TOMS (HER ROOM OF LIGHTS)

Počťjtkem 30. let vtrhly ne britskou nezávislou scénu aus
tralské kapely - The Saints, Scientists, Hoodoogurus,
Dead Can Dance, Severed Heads, The Triffids a především
Bithday Party a nřinesly s sebou svěží a originální hud
bu. Leader poslední jmenované - Nick Cave - se stal_ jed
nou z největších osobností posledních let, třebaže úspěch
Birthday Party není jenom jeho zásluha. Kytarista a hráč
na piano Mick Harvey uranžoval téměř všechny skladby
a Rowland S. Howard se současně představil jako dobrý
skladatel a nekonvenční kytarista. Po rozpuštění soubo
ru Harvey Dřiležitostně spolupracoval s Cavem, zato Ho
ward úplně zmizel z hudebního života a jak sám řekl v
jednom z rozhovorů, ořeš tři roky zůstával stranou.
Cesty obou hudebníků se opět sešly v roce 1984.
Tehdy byl Harvey zrovna v Sydney, kde potkal Simona
Bonney, vedoucího a zpěváka jedné z nejslavnějších aus
tralských skupin Crime and the City Solution, jejíž
popularita však nikdy nepřesáhla místní význam. Skupina
by la založena v roce 1977 a za dva roky se z ní stala
legenda. Jejich hudba ovlivnila mnoho hudebníků, kteří
se o několik let později prosadili.
Když se Bithday Party o‘bjevili v Evropě, Crime and
the City Solution už neexistovali. Harvey nřemluvil
Simona ke znovuobnovení souboru. Ke spolupráci Dřibrali
Fowlanda S. Howarda, jeho bratra Harryho hrajícího na
kytaru a hráče na percussion Swell Mapse, skrývajícího
se ood Dseudonymera Epic Soundtracks.

ROWLAND
S. HOWARD
GUITAR!

ELECTRIC BASS.

EPIC
SOUNDTRACKS
DRUMS.

4 TRACK EP

STU MM 22 SEPT 85
6 TRACK MINI LP

MUTE 46 MAY 86
3 TRACK 12
*

HARRY HOWARD

ADAMS
VIOLIN
(THE BROTHERS SONG)

Po nčkoli " měsících zkoušení se objevila první
anglické deska
xvých Crime and the City Solution. Bylo
to v létě 1 935. EP THE DANGLING ?4AN obsahuje čtyři sklad
by, ve kterých se hovoří o osamocenosti a touze. Světlo
světa zanedlouho spatřilo miniLP JUST SOUTH OF HFAVEL
vydané firmou Hutě. Na albu je šest zachmuřených, t ěžkých
hypnotických blues, ke kterým napsal texty Bonney.
První koncerty skupiny, jejich nástroje a scéna
/podobně jako'jejich hudba/ byly^laděny do černého tonu.
Crime and the City Solution jsou'spojnicí mezi Big Star,
The Bithdav Party a The Doors.
O rok oozdčji vychází druhé LP skupiny, nazvané
R00T4 OF LIGHŤS. Hudebně vychází z předchozí tvorby, je to
stále blues, ale zvukově i•tématicky rozmanitější /na
housle zde hraje žena Bonney - Bronwyn Adams/.
Začátkem minulého ro’-u se skupina rozpadla. Bonney
a Harvey odjíždí do Berlína, zbytek zakládá These Immortal Souls, který nedávno vydal vynikající L? GFT LCST...
LONT LIE. Když už to vynadalo, že Crime and the City So
lution jsou uzavřenou kapitolou, objevilo se v květnu
tohoto roku LP SKINE, již v novém sležení, kde vedle obou
Harvey-ů, Bonney,hrají Alexander Hacke, Thomas Stern
a Chrislo Hass /ex-D.A.F./.

....... KLADNEJ A ZÁPORNEJ TYP
CRIME + THE CITY SOLUTION
Volím té z podzemí^
Sedím v sedle z koňský kůže
Na sobě mám svý nejhorší hadry
Válím se v popelu a svinstvu
na svý podlaze pohřben do sebe
Touha myho srdce /jeho slavší části/
Sním svůj pokrm a vyrazím
Jednou rukou to postavím
a druhou to zbořím
hm - postavil a zbořil
levá ruka pravá ruka
Ušlechtilej chlap - prachsprostwj podvodník
Surově jsem tě tiskl
Sáhl j‘sem po tvých modrých očích .
Má vzdálená láska mě svou hvězdnou vírou
drží nad vodou
A mohla by mě utopit jediným mávnutím
Má láska je kráska čistého srdce
Jsi jenom krk obepnutý Šatem
Dotknul jsem tvých modrých očí
Postavil to jednou rukou
Ano a zbořil
hm - postavil jsem to a zbořil
- . levá ruka pravá ruka
Kladnej i zápornej typ
Děvče pod patou
A ona hraje svou smutnou hudbu
Hořící zápalka pod mým podpadkem
Říká minulost je pryř
Zachraňuj kůži
Zapomenem na minulost a ty budeš mít svý tajemství
Ted se ulož mám milovaná
Budeš ae houpat ve větru
___ Otevřeš se otevřeš se otevřeš se a zazpíváš
Neklidný koberec tvých vlasů
nechá tě smyslu
«lu zbavenou
On zavírá oči aíticho zbytek dokoná
Hm postavil jeem to jednou rukou
jo a zbořil
Postavil jsem to zbořil
Levá ruka pravá ruka
Kladnej i zápornej typ

BEZ PENŽZ DO HOSPODY NELEZ
Nesla kůži na trft. mužů a žen
Řekl miláčku pojíme nahoru
Na rudé plyčové podložce
Ona vystavuje svý zboží
Jime sundej si boty
chceš čaj a med hm - mám obojí
— Chceš skutečný maso Nepřibližuj se
Mám svý vlastní zuby svý vlastní vlasy
— Chceš mou sestru - nabízím ti sebe
Chceš - já dávám
• - Sladký - kyselý
Chceš - já dávám
Bez peněz do hospody nelez, Jime
__
peněz do hospody nelez
říkám ti je to dobrý zboží
Je to zboží pro které Jimové umírali i žijí
___ Snad jim.jinýho nezbývalo
Jsme rádi že máme všechno
— Pro tvůj obličej mám černý podpatky
Rozevřené rty /přijímám/ paličku a dělám
— Jimovy bubny ráno
Jimovy bubny v noci
---- Jimovy bubny dělají pořádek v našich životech
Bez peněz do hospody nelez, Jime
— - není čas ’
—...... — - SINKILLEH
-ten, kdo vraždí hřích/
....... .................. Co dág ? ■
-------..... --- ...... Co dáš ?
Roztočila to a vše se zavířilo
__ Otiskl jsem se do země
Pod ní jsem založil oheň obrazoborce
..... Kde to je ?
__ Je to u tvých nohou
Kde se sejdeme ?
..................... ...... ..... Ne v ohnivý jámě
Co tam najdu ?
- - -------------------- Co tam najdu ?
Tvé nahé protivenství
7vOU vysušenou slinu
Tvé zaslepené oči
Pod božím palcem jeden dlouhý mlýn
- ...
.......... ....... Nahoru - to je můj trik
Horkou nohou
-- - -................... Horkou nohou nahoru - hej básníku - nahoru
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(BY BKONWYN ADAMS. MUSIC SY MICK HARVtYl
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ZVONKOHRA ŠESTI ZVONfl
Začalo to tady
Vozy stromy a jejích 6. zvonů
Teí bejby kráčí zpět omrknout domov
Mám na sobě čistej ohoz
Ještě pořád ten od tube
Šlápla jsi na špatnou plochu
a dneš večer je bejby ztahaný
Motáš se venku mezi policajty
v úzkých uličkách
Slyším těch 6 zvonů zvonit
Ted slož svou hlavu
Budeš zdravě spát
Budu u tebe celý život
Je ti 17 Ted je ti 17
Svou růknu nad hlavou
Nechali tě tam samu před svýma šedýma očima
Sklapli kufry a odešli
Zvednu ruku k obloze
Nedotýkej se mě nezahrávej si
Měla ses mě dotknout kdysi
Vždycky se budeme hádat .
Slib perfektní rok Rok luxusu
Perfektní perfektní polibek
Jak dlouho předlouho budu ztracen
Přijde soudný den
" Před tebou jsem nevinný
Ty jsi pro mě nevinná
A budeš zdravě spát
A já budu celý život u tebe
Je ti 17 Teá je ti 17
. v
Potkal jsem tě kdyžs byla ješte holčička
Před mnoha lety u šesti zvonů
Přitáhl jsem si tvé tělo
Tehdy jsi hrdě pohazovala hlavou
Tenkrát jsi vešla dovnitř
Dal bych ti všechno
Tenkrát
Má pěkná nebojácná mladá
Donutil jsem šest zvonů zvonit
Skloň ted svoji hlavu
Budeš zdravě spát
Budu u tebe až do smrti
Ted je ti 17
co vláčím celej svůj živet
Je nedotknutelná
ř/ý srdce je plný
Tenhle život miluju
S tebou je vše v pořádku

bratrova píseň

Dívá se na něho a směje se
Otvírá své odvrácené oči
Město v kopci
Vzdálený kopec a údolí
Dětský stopy k svítícímu srubu
Louže blátivý koleje
Tei zhaslo světlo
Oči má zavřený

^Kc • Brritor • Scnq •_
tovkl M him end emirs
Ppni up tor Jereijn tyei
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(BY SIMON BONNEY & BRONWYN ADAMS.
MUSIC BY ROWkANO S. HOWARD)
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WvUthellw day Jhe
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NEDOTKNUTELNÁ
Jsi dítě džungle
Zabydli se v divočině
Ta má oči
Jsou to oči zvířat
Díry v ledu
Oči planoucí jako planety
Vložilacjsi polštář pod mou skráň
Když jsem byl nemocen a pln smutku
Miluji jwjí imidž
Je můj typ
Je světlem mým nocí
Zraňuje mé oči
Krade můj spánek
Zraňuje mou pýchu
Dej pryč ten zatracenej bajonet

^pvrei tit io, nvwitun,
P»iont lull tend. unit.
pKiltb' trwil
T» anual hul
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(BY BIMON DONNEY A DRONWYN ADAMU
JEJÍ POKOJ JE PLNÍ SVŠTEL
Ona je tím diamantem
MUSIC BY HAR'/rr, HOWARD. HOWARD,
z
něhož
je
postaven
hrad
_.
©OUNOTRACK®
Hej hej hej
Ona
je
ta
skála
poskytující
útočiště
Tady je to jasný světlo
Ona je ten diamant ze kterého je hrad Tady jsou ty dobrý časy
Naše přítelkyně dnes nemůže být s námi
Oblíkám svůj zářivý hábit
Je pryč
Budu tancovat a bavit se
Udělej to v zimě
Ty sundáš svý prstýnky
V jejím pokoji plným světel
A tentokrát umyješ i make-up
Sem tam
Není třeba splácet žádný dluhy
V zimním čase
Zachráníme lva
V jejím pokoji plným světel
- Stv the Wtotvl hati rt» nvj jutul
Tady leží tvý zlato
L"j Aevn in ito rwn rf UgKtS
Tady vychází tvá hvězda
— Puk. her blue drew up fjj it flrpr
Zůstaň ve svým pokoji plným světel
♦
i?to towvi fxwmnb vp rn Ito v»U
Během líbánek
•
Then ito mutod (town, reached denm(to vxU
Zůstaň ve svým pokoji plným světel
Take yrur picture! iron vff the wall
Udělej to skvěle
_ Ful yrw ring» into tto draw
V tvým pokoji plným světel
Ve svým pokoji plným světel
Přišila knoflíky k mýmu saku
Lehla.si± v pokoji plným světel
Zvedni její modrý šaty z podlahy
Na zeí kreslí zvířátka
Potom šáhla až dolů ke dnu pramene
Sundej ty svý obrázky ze zdi
Zvedni svý pastelky ze země
Narovnej koberec a sroluj ho do haly
Naše přítelkyně tu dnes s námi nemůže být
Odešla pryč

i

"Děkujeme za peníze, které jste zaplatili. Nepotřebuje
me je". Těmito slovy se skončil koncert The Sugarcubes
b“hem prvního britského turné. Nešlo jen o ten jeden
konkrétní koncert, tato slova platí v širším měřítku
a jsou především adresována velkým firmám, které byly
ochotny zaplatit za kontrakt sumu se šesti nulami.
Za takové peníze se kupují hvězdy. Jednou za xlet
se podaří takový senzační debut, který zamává s ce
lým hudebním svatem. V r. 1985 se to povedlo kapele
The Jesus and Mary Chain, rok 1988 jednoznačně patřil
The Sugarcubes.
Všechno se začalo na podzim roku 1987, kdy malá
anglická, nezávislá firma One Little Indián, vydala
singl "BIRTHDAY", nahraný skupinou...z Islandu. Do
té doby byla zcm?- gejzírů reprezentována instrumen
tální hudbou skupiny Mezzoforte a jen málokdo znal
kapelu Kukl. Najednou to ale vypadalo, že se britští
kritici zbláznili. Skoro všechny hudební týdeníky
udělili "Birthday" titul singl týdne. Ve vysílání
Festive Top 50 Johna Peela odrovnal debut The Sugar
cubes všechny konkurenty, v anketě čtenářů NME,
Sounds a Melody Maker si vydotyl titul singl roku <
že skupina nevznikla jen tak z ničeho.
1987.
Ukázalo
Hrají zde muzikanti s několikaletými zkušenostmi,
nabytých v různých islandských souborech. Kapely
jako Theyr, Jonee Jonee, Fráebblarnir nebo Purrkur Pillnikk se staly velmi rychle populární
v rockových klubech v P.eykjaviku. Hudebně se vět
šinou orientovali .na punk rock, ale byly zde cítit
i folkové tradice. Velký podíl na vzniku této hu
dební scény měl Einar Orn, básník, hudebník, scéná
rista. V roce 1981 založil v hlavním měst“ první
nezávislé vydavatelství Gramm Pecords. Z jeho ini
ciativy vznikla skupiny Kukl, kde se sešli před
ní hudebníci islandských kapel - Purrkur Pillnikk,
Theyr, Tappi Tikarrass a Fan Houtens Koko. Orn
též navázal spolupráci s britskou firmou Crass,
u které vydal několik desek své hudby. Mimo Orná
ve skupině působil kytarista Thor a zpěvačka Bjork.
V r. 1987 táto trojice založila The Sugarcubes.
Zpočátku jim byla vytýkána jejich naivita, skoro
až dětský pohled na svět. Ale nakonec právě toto
bylo korunou úspěchu. Stalo se nemožné - zázrak.
"Podmanili jsme si skoro celou Evropu a USA",
řekl v. jednom z rozhovorů Crn.
The Sugarcubes mají na Islandu vlastní firmu
Bad Taste, jejíž statut je následovný: "Bud'’
dobudeme svČt nebo umřeme". Po úspěchu "Birthday"
se v kanceláři Bad Taste rozdrnčely telefony.
Zástupci známých gramofonových firem se předháně
jí s nabídkami. Všichni chtěli na vlastní uši
slyšet kapelu, případně nabídnout kontrakt. Orn
vše narafičil tak, že se dohodl s deseti před
staviteli významných gramofonových firem. Všich
ni se potkali v jednom letadle, letícím z Lon
dýna do Peykjaviku a bydleli v jednom hotelu.
Jednání se odbývalo v půlhodinových intervalech.
Jeden nabízel sumu se šesti nulami, druhý o 200
tisíc víc a tak dále. Když se dozvěděli, že se
tady nejedná o neníze, nemohli tomu uvařit.
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"Žádná velká firma nedopustí, abychom u ní zůstali
nezávislí. Několik let práce v Gramm Records mě
hodně dalo. I když jsme s One Little Indian nepodepsali žádnou smlouvu, nemůžeme se prostě na ně
vykašlat. Podepsali jsme sice smlouvu s Elektrou,
ale ta se vztahuje pouze na USA".
Začátek roku 1988 přinesl dva singly COLD SWEAT
a DEUS a také nrvní LP LIFE'S TOO GOD. Všechny nah
rávky měly velký komerční úspěch. Album se umísti
lo v první třicítce britské hitparády.
Co zapříčinilo tak velký úspěch? Bez reklamy?
Udělala to hudba sama. Hudba, která je jedinečným
spojením rocku s popem v tom nejlepším smyslu slo
va. Ostatně je téměř nemožné přesně vymezit hrani
ce mezi rockem a popem. Jejich hudba je fúzí rythm
and blues, rock and rollu, folku a praštěného me
lodického pooového popěvku. Stojí mimo všechny
hudební experimenty, má vlastní, osobitý zvuk,
který něco připomíná, ale nikdo neví co přesně.
Nikoho nekopírují.
Nejsilnějším zážitkem z kapely je její zpěvačka
Bjork. Je jí teprve dvacet let, ale vypadá na pat
náctiletou školačku. Zpívá dost nezvykle, její hlas
zní občas jako Patti Smith, jindy jako Kate Bush.
/"Často se mi zdává, že Kate Bush je moje matka"/.
Energií si nezadá se Sinead O'Connor, s níž ostat
ní plánuje vydání desky. Její manžel, Thor, je
nejtemnější a nemluvící člen kapely. Hlavní osobnos
tí je ale Orn, který píše texty, hudbu, hraje na
trubku a někdy i zpívá. Je to mozek kapely, ale
především výborný básník. Ostatní členové - Bragi-baskytara,Síggi -bicí.
Album Life s Too God nahrané na Islandu, ukazu
je dvě různé podoby souboru. Na jedné straně dětský
romantismus /"Mama, Birthday, Sick for Toys"/,na dru
hé temná, zobrazující reálný svět v jeho skutečné
podobě /"Motorcrash, Deus, F+++Ing In Rhythm And
Sorrow"/.
•Nezvykle podivná filosofie souboru, je nejlépe
cheraktériz.ována slovy Orná: "Nehrajeme pro lidi.
Hrajeme s nimi".
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Mohl bys nám něco povědět o projektu
"Andi"? 0 co se vlastně jedná a proč
jste se do toho pustili?

T když to úplně neodpovídá prhvdě, běží
"Andi" v Německu pod pojmenováním "muzi
kál1', Někdy v polovině roku 86 se na nás
obrátil režisér Peter Zadek ohledně spo
lupráce a my jsme ponejprve odmítli.
Potom, co jsme si přečetli první kapitolu
scénáře, nám to připadalo jako práce,
která by jenom omezovala'ňtíše představ;
o divadle a neslučovala by se s nimi. Cc
nás nakonec přimělo k tomu přece jenom
spolupracovat, byla skutečnost, že naše
možnost výběru formy spolupráce s diva
dlem byla ještě relativně omez'ená. Druhou
věcí je, že jsme byli ujištěni’, explicit
ně • že nestojíme s divadelní' hrou téměř
v souvislosti, že děláme to, co děláme i
jindy a jinde, že nebudeme v žádné formě
umělecky omezováni a že můžeme kdykoliv
.říct : tohle nechceme'dělat, To znamená :
dohodli jsme se, že budeme r.a určitých
místech hry hrát naší hudbu a.budeme
za určitých okolností, na několika
stech pochopení pro soojení muziky s

Koloběh, který
ne náhodou vedl po pěti letech , tedy
v letech 19:5/86, k tonu, že mezi lidmi
kolovaly fámy o našem rozchodu a že taky
u nás vznikla nechuí stále opakovat to
sáný, dělat ještě jedno LP, které koupí
zase t?/ sáný lidi, dělat ještě jedno tur

né, když přijdou zase ty sáný lidi atd
Ilechuí, ne že by jsme odmítali tyhle li
di, nýbrž jednoduše- z pocitu, že nevzniká
žádný nový vývoj.

Jedná ee tedy o záchranu z krize?

Ne, te.lc bych to neviděl. Již tehdy jsme
hledali možnosti pracovat jinak a tak/
jsme dělali již jiné věci. Patří tc vše
chno dohromady. Bylo pro nás důležité na
jít jiné spojitosti a začít pracovat
na základě vytčení jiných úkolů, '.cych se
však vrátil zpět, přes všechny výhrady
proti tý hře, bylo pro nár; zajímavý mít
jiné předpoklady k práci a jiné úlohy.

čili: byla, to pro vás určitá vyzve.

r.půc■ obera ano.
Na podzim r. 87, přesněji
jste moli hrát, v Plzni, v Českoalover,s.ku. v Československu su...ot..-- ...
jsou ir.fcrm.ace o tom proč jste ne
hráli e co se Vlastu“ odehrálo v ju'kulisi, celkem nedostatečné. ..c.—
tys k tomu něco vysvětlujícího pově

tem, dějem hry.
Ale jak už jsem řekl
se nebude v ničem měnit naše hudba, A to
bylo pro nás nakonec to rozhodující, ne
hledě k tomu, Se nejsme žádní boháči a že
to bylo velmi dobře placené, což pochopi
telně má taky vliv
při rozhodování.
Uvnitř skupiny
jsou naše mínění ke hře
samotné relativně rozdílná, zcela jsme
však zajedno,
že se nejedná o nejvzruši
vější formu divadla, jakou by jsme si mo
hli představit. Sám v ní vidím docela za
jímavé aspekty, vlastně hlavně to, že se
podle mě divadlu opravdu podařilo touhle
inscenací dostat do jejich baráku jiné
publikum, což J e tak?/ pro nás, tedy aspoň
pro ně, dost zajímevý. Změna tý situace
ghetta, ve který vězí jak fans, tak my a
zrovna tak divadlo. Tím chci říct: produ
kuje se pořád pro ty sáný lidi a zase ty
eamv "'•ídi m'»
„i
4

dět ?
Rád bych se však nejdřív trochu vrátil
časové zpět, protože tomu předchází jir.é
události. Již v r.85 jsme se snažili hrát
v Praze. Tenkrát to bylo organizované ně
kým z okolí Chart?/ 77. Nevyšlo to z orga
nizačních. důvodů., presneji řečeno jsme
podcenili možné těžkosti na hranicicr..
Hráli jsme předtím v Hacarsku a měli jsme
jen tranzitní víza. Počítali jsme s tím,
že vše bude normálně probíhat, ale potom
vzbudili pozornost celníků naše instru
menty. Na hranici jsme strávili šest nebo
sedm hodin a když jsme konečně směli jet
dál, byly všechny benzínový pumpy zavřen^
a do Prahy jsme dojeli až někdy kolem
druhé hodiny v noci. Kvůli tomu se ten
koncert nekonal. Byl by....

To bylo v roce 85

Ano, byl by to tehdy ne legální koncert,
ale jeden, z těch koncertů, před kterým
se lidé "řetězovými" telefonáty o jeho
existenci informují. Střešně rádi bychom
tenkrát hráli. A od tohoto pobytu mám ta
ky o Československu trochu informací.
Z naši strany existuje již léta zájem tam
hrát a toho 15.září bylo oficiálně plánováno jako mírový festival. Nám se to
jevilo jako jediná legální možnost v Čes-koslovensku hrát a proto jsme také hráli
na mírovém koncertu v Mnichově, což nor
málně neděláme, ale v’tomhle případě to ,
bylo akceptovatelné. Co se tedy vlastně ¡i
stalo, bylo v podstatě směšné.- Na místě
koncertu jame byli přes celý den a vím,
• že se sjela z blízka i deleka spousta i
lidí a chtěl bych taky rád vyůžít tuto
• možnost, všechny pozdravit a říct jim,
že mi je líto, že se koncert nekonal. Co
. se stalo, můžu popsat jen jako průběh si■ tuace. Setkali jsme se s fůrou lidí
> |z Berlína, kteří byli taky v šatně. K pi; ,tí tam byla spousta.vodky a jinak nic.
y šatně to bylo jako na malým’mejdanu.
^Lidi' se bavili, popíjeli, 'zpívali a jak

•to tak bejvá, pár jich bylo opilých, ale
..nedělo se nic co by podle našich měřítek
h>v
•přesahovalo něze a nic co by normálně
■ vedlo k přerušení koncertu. Jak jsem tomu
(rozuměl, ani pořadatelé to neviděli jinak.
• Byla tam spousta policajtů a hodně civilů,
nevím, k jaké instituci vlastně patří?

1

To je Státní tajná bezpečnost.

Opravdu Státní tajná bezpečnost /v něm.:
Geheime Staatspolizei/, trochu jsem s tím
slovem váhal, neboí tady v Německu má
svojí historii.
No, každopádně došli
v určitou dobu k závěru, že se jim naše
chování nelíbí - nevím přesně jaký my
šlenky jim šly hlavou.... Do šatny přišel
policajt v civilu spolu s jinými policaj
ty a česky nás napomínal, Čemuž jsme po
chopitelně moc dobře nerozuměli.
To z nich nikdo nemluvil německy ne
bo anglicky?

Ne, ne. Vyráželi výhrůžky a k nim pasují
cí citoslovce a já se domnívám, že se cí
tili již jen naším vzezřením a chováním
provokováni. Potom došlo velmi rychle
k eskalaci, vzali šatnu .útokem a dost
okolo sebe tepali, .přičemž vpředu hrála
kapela. A.si to tem není tak nenormální
Bili' do vás, -muzikantů
crews, pendrekema?

p

vašich

Jo, jo a pořádně. Bylo to celkem divoké
"Die Toten Kosen" přišli dozadu z jejiď
vystoupení, vznikla tahanice a pak už se
to pořádně rozjelo.
Ko, a bránili jste se?

Jednotlivci trochu, ale jak to v takových
situacích bývá, podléháš početní převaze
druhých. Jasně, někteří se bránili, ale
tím jsme si vyhandlovali ještě větší represálie. A po ňáký době nás vybili
ze šatny a nikoho tam už nechtěli pustit.
Byly tam všechny naše nástroje,a když se
někdo pokusil tam jít, aby je donesl, tak
ho zase zbili. Nato k nim běželo par dal
ších, aby jim pomohli e ti dostali taky
rychtu.
Takhle to pokračovalo pěknou
chvíli a přitom se toho dost rozbilo. My
jsme ale....
Promiň, nepokoušel se někdo za celou
dobu c vámi anglicky nebo německy
mluvit, aby se mohlo vše vysvětlit?

■íluvili jsme s pořadatelem a ten vypo.dal
celkem bezradně. To je úplně jinej ~echsnismus než tady. lede. tady ne západě by
to pochopitelně bylo jinak a řiče, že po
řadatel má normálně domácí právo , má
zodpovědnost e tím i právo i v případě,
. že není majitelem domu, pozemku atd.,
pozn. VL/, což znamená, že policie za
sáhne až v ten moment, kdy pořadatel řek
ne: "Policie, zasáhněte!"
Právní logika západu netáhne příkla
dem v zemích východního bloku.

Před koncertem v Plzni-Ločhotíně

ITo, to teda, ne a ani nás to nijak zvlášt
nepřekvapilo, tak naivní nejsme. A když
se ptáš, jestli se někdo nesnažil o vy
světlení: pořadatel nám víceméně řekl,
že nemá na policii 'žádný vliv a že když
ta se rozhodla', že to takhle nejde dál,
tak r.ám může jenom říct: . je mi líto. Ce
chovali jsme se ' jak by si policie asi
přála a ani jsme ■ pro ně nevypadali tak,
jak by jsme podle nich vypadat měli, tak
že jsme- nesměli zpět do šaten a to rám
pak řekl i pořadatel. Už tem nikoho necktřli mít.

l’o a' vaše nástroje?
Ty byly vevnitř a ty jsme s těžkostmi a
jenom zčásti dostali ven. V tu dobu to
ještě vypadalo, že budeme moct hrát, což
jsme taky chtěli. Jo, vyvstala otázka,
jestli po tom, co nás tak zbili, budeme
moct hrát tak jak jsme chtěli. Chtěli
jsme však každopádně hrát, nebot jsme vě
děli, že přijele spousta lidí a ty jsme
nechtěli zklamat. Vzadu na pódiu jsme si
mezitím postavili naše instrumenty, aby
jsme hned po další kapele vyšli ven a
začli hrát. No a v tom přišel pořadatel
s dvěma policajtema v civilu a oznámil
nám, Že naše vystoupení není Žádoucí.

A jak to odůvodnili?

Vůbec ne. Dále řekli, že nesmíme hrát a
navíc, že máme hned nastoupit do busu a
že nás hned odvezou nu hranice. Nesmíme
už ani do hotelu nebo někam jinam a bude
me vypovězeni ze země. Vylo už tedy jas
né, že hrát nebudeme, byli by nás z pódia
bývali odvedli a opravdu i fyzický nátlak
na některé lidi použili. Museli jsme
k busu, všechno ještě nějakou cobu trva
lo, celně-právní formality.
Celkem ab
surdní situace.
Mohli jste se
vaše věci?

vrátit do. hotelu pro

Pár -lidí bylo ve městě a v hotelu už nic
nebylo a co tam ještě bylo, to tam zů
stalo. To ale nebyl náš. problém, problé
mem pro nás byla skutečnost, že jsme
chtěli hrát a že nám to bylo zakázáno.
A to už je asi všechno.
Tyhle "plzeňské události" vás, pokud
jsem ti dob^e rozuměl, neodrazují
od toho, že by jste si v Českoslo- --ji vensku ooravdu rádi zahráli,
.

F '........

'

...... ....

-^Tea však vzniká otázka,
p/dtan vůbec pustí? |

jestli vás

Popravdě řečeno, potajmu jsem doufal, že
.-.když budeme hrát v táhle oficiálních sou
vislostech, na tom mírovém festivelu, že
potom bude v budoucnu jednodušší organi
zovat nový koncerty, ale teď si už v tom
nejsem tak jistý. Kdo ví jek to bude....
C muzice v Československu toho nevím moc.
Zkráceně řečeno, vím o tem, že tam exis
tuje spousta skupin, který jsou zakázaný,
zakázaný třeba hned po prvním koncertu,
že zavřeli lidi
od "Plastic People" e
j iný.
Hele, já bych to teď chtěl trochu rozvýst, víš, -tím se tak trochu vracím k to
mu, co jsem předtím říkal o tom, že jsme
ztratili- zájem o permanentní opakování
situací a činností - toho co jsme už dě
lali, Už v r. 85, při první návštěvě
v Československu jsme měli dojem, že tam
vládne úplně jiná situace než na západě,
a sice, že underground tam má úplně jiný
význam než tady. Tady se formuje z mla
dých lidí s dobrým sociálním zázemím,
který chtěj vyděsit jejich rodiče. At dě
lá někdo muziku, která se škatulkuje
do undergroundu nebo ne, tak to podle mě
nemá na západě žádnou politickou relevan
ci, nanejvýš je to redukovaný na ko
merční provozní struktury. Ten rozdíl,
jestli to provádíš přes undergroundový
sítě odbytu nebo přes etablovanj' firmy
organizující prodej, už sám téměř nevidím.
Politický aspekt.tvorby,. její poli
tický význam je rozdílný....

Ano a to je přesně to, co mě ne hraní
v Československu zajímalo. Měli jsme po
cit, že naše práce může být daleko plod*nější a může mít daleko vetší důležitost,
proto jsme se snažili organizovat hraní
spíš tam než tady. Jaký účinky to má, ne
můžu pochopitelně posoudit, ale vážně se
domnívám, že se vládnoucí síly v Česko

slovensku chovají nešikovně. Ha západě
byly rebelie mladých často spojené s hud
bou, Jiz od padesátých let, vlastně už
od II.světové války, možná už také před
ni. Kapitalistický systém byl velmi ši
kovný a pohotový v umění tyto vzpoury
přeměnit. F"

i

1'

Kanalizovat a připoutat

k

systému,

j Třesně tak, a konečně- ječte velmi, výdčj léčně. 2 rebelů se stanou lidi, který kuj pujou produkty na kterých je nepsáno, že
jsou rebelantský a tím je vše vyřízeno.
To zřejmě- mocipáni v Československu ječtč
neprokoukli a pochopitelně dosáhnou pra
vého opaku, což z mého hlediska věci ne
považuji za tak Spatný, r.ebot tím posílí
-ty společenské síly, které potírají.
Jak já to chápu, třeba při koncertech
který se konaj, tak tam jsou taky lidi,
který tam nejdou jenom kvůli tý muzice,
ale že je.to taky příležitost setkání li"■ dí, kteří mají některé názory společné,
že si vyměňují ir.formsce a názory a že to
: má opravdu společenskou funl:ci.-*$?ty^^^yš»^Sá

,to'

c- "T*

/¿v-# v Československu vadí, tahle nekor.¿l/v,1;-'trolovená komunikace, to- je to, čeho
"J'*- ee bojí.
ní.
?
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právu,

z :’?*líaťídoufám.
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Co si myslíš o skupině Lulkách?

Jako na hráče.stolního fotbalu na mň za
působila jejich síla vůle, která zcela,
odstranila jejich technickou nedostateč
nost. Jako hudebníky je opravdu nemůžu
posoudit. K tomu jsem od nich slyšel moc
málo, ale každopádně se půjdu podívat
ne "Mrcbeth" /divadelní představení k ně
muž Laíbe.cb perfor.r.ují hudbu, pozn. VI./ a
pak ti nožná, na. tuhle otázku odpovím lépe.
. A teď ta samá otázka ohledně skupiny
Test Department. ■’ .
‘

Skupina Test Department je podle mě věcí
s kterou máme relativně málo co společ
ného. Vím, že námi byli ve svých počát
cích celkem silně ovlivněni, hlavně co se
■týče volby instrumentů, Mezitím hrajou
úplriě jinak, mají úplně jinou obsahovou a
politickou základnu, s kterou vlastně má
me jen málo společného. Je to jiný svět,
je to pro mě silně anglický fenomén, Mo-

¿□mentálně s nimi nemám téměř žádný konídtakt, takže nemůžu říct přesněji co sť
fl s nim.a děje. V pětaosmdesátém jsme s nim:
'75 měli dost dočinění, hlevně proto, že jsme
Jbyli u stejné label-firmy. To co dělali,
i bylo pro mě osobně až moc zakořeněné
jv podstatě již neodpovídajících náhledecl
na anglickou společnost. Jako hesla tříd¿/j ního boje, která vycházejí z třídní defij?r.ice, která již neodpovídala skutečnosti
pr a která se vlastně míjí s možnými řešeníUl- .
. .•
,
'■■■ ■
S.’< ‘ín*.
Tmi pro budoucnost....
-«/...¡J-, ‘ j Byli již tehdy antikvami? •
. ’.
$ _ ,,
:
s Podle me ano.
-»
.. •.
■ •«
5I
-A
. Tedy myslíš politickým obsahem a
■: jejich message? z .-: • ’•
. i .
A
'
l
Á .‘-.no, přičemž Test Department se sami po1 liticky definují a natolik jsem tomu po« rozuměl, že v té době to dělali hodně a
často. Když se však někdo politicky definuje,
musí si r.echat peložit takové
i °^2-ky’
. ’-V ' ■

'Marku, můžeš doporučit nějaké r.ewco«•..^Výýmery, nějaké skupiny, které jsou
■ý?
• nové'a slibné?;-'.
■
Neviděl jsem hodně slibných skupin, ale
kdo se mi osobně velmi líbí, je jedna
švýcarská skupina
- "The Young Gode".
Pracují asi dva roky a nedávno vydali LP,
Sám s nimi taky spolupracuju a ty bych
'považoval za potenciálně velmi zajímavý.
Doufám, žp budou mít lepší příležitosti
k vystoupením.

žija ta kapela?
\Základnu mají ve Švýcarech. Jeden je 2razilan, druhý Ital a třetí je černoch.
Dost smíšená skupina. Nedávno jsem viděl
video-záznam
sovětské skupiny "Hočnyj
Prospekt".' Ti se mi zdáli velmi zajímaví
a my doufáme, že s nima budem moct něco
zorganizovat, ale asi to bude dost těžký.
, Do jakýho muzikálního šuplíčku bys
je dal a nebo jak bys je charakterizoval?
To je velmi těžké. Vím, že se skládá ze
čtyř nebo pěti lidí, že je to velmi inte
lektuální skupina. Zpěvák je povoláním
historik - specialista na anglické dějiny
a má rád Bryana Ferryho. Další je psycho
log a klávesicta je filozof se speciali
zací na náboženskou filozofii.
Y??

To znamená, že celá ta. záležitost
1 s tím rozchodem nemá s vaši deskou
'A 'J "Der halcer Mensch" nic společného?

I Lp8011 to

, lenir.graaané..........?

lioskvané, Mimo jejich bubeníka nejsou
| profesionálně, oficiálně uznanými hudeb

ník?/. Při koncertech v Moskvě nebyli moc
úspěšní, protože publikum chce slyšet<
hlavně rock anebo blues-rock. Viděl jsem
s nimi několik záznamů a bylo to zajímavý.
Možné se v Československu dej eehnat lip
než tady,
;
/
u •> •.' Mohl bys Ještě něco povědět k roz' '
chodu s Borsigem?R;.-...'^jĎ*-/»SrL^05<

Rozchod s Borsigem cyl jen přechodnou zá
ležitostí, Je to už hodně dávno. Ještě
když pracoval sám, měl umělecké jméno
Alexander von Eorsig. Asi v r, 81 nebo 82
jsme se s ním rozešli kvůli nedostatečné
disciplíně /smích/, věř tonu nebo ne, i
pro Neubauten?/ můžeme mít nedostatečnou
disciplínu. Asi rok jsme spolu neměli nic
, společnýho a r.a to zacel již v r. 82 nebo
83 ve skupině pracovat. Dělal u mix-pultu
studiovou práci e taky mixoval koncerty.
Pracujeme š ním ted?/ Již zase dost lét
pohromadě. Potom nastala změna teprve až
začal hrát Jako Alexander Hacke taky na
pódiu. To bylo v x-oce 85, V

;
'
1

ke

konceptu^ /Marků’/

Patří

feOl

Iíeubautenů nevydávat moc často desky?

To je formulovaný negativně. Já bych to
chtěl spíš formulovat pozitivně a taky
bych to neviděl jako, součást ňějakýho
konceptu - je to otázka týkající se taky
způsobu práce. Vydat každý rok jednu des
ku je blbost, vydáme desku tehdy, když
máme materiál a’chceme ho natočit. Exis
tují rozdílné aspekt?/, které to ovlivňují.
Patří k tomu otázka, zda še to dá finan
covat a jestli je to organizačně provedi
telné, protože jsou naši lidi zaneprázd
něni i jinými činnostmi. Uveřejníme desk?/
tehdy, když chceme zveřejnit ten materiál
a ne proto, že by jsme měli se společnos
tí uzavřenou smlouvu na cyklus*
Marku, můžeš mně říct, na čem momentálně pracujete a jaké jsou vaše
plány do blízké budoucnosti?

Fajn. Tedy co se momentálně děje je to,
že v sobotu letíme do Goteborgu. Státní
divadlo tem uvádí balet "Amagedo". Symfonickej orchestr atd. Jsme ne to zvědaví
a co já vím, má tam být 73 minut naší mu
ziky, pět minut Phil Glase a pět minut
Johanr. Sebastian Pach. l'a to se tedy podíváme a jinak: ohledně desek nevím.
0 tom momentálně přemýšlíme. Celkem volně
máme naplánováno v příštím roce /1$88/
několik koncertů. Celkem důležité je pro
nás hrát opět v Japonsku, neboí jsme tam
již dva roky nehráli,
^Í.-T-Proč zrovna Japonsko? Co vás na Ja-

iponsku tak bere? z.<-uúťř»í

i__ .

j
i
í

smích/'

EH|

/smích/ Turistický aspekt!
dobře a jsem tam rád....
Fajr Marku, mockrát
<* -' rozhovor. ».’7* Tkl'" • '

<
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Cítím se tam
ti

děkuju za
1

,
E
i,
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zhruba rok - od srpna 82 do září 83. Folklor je ano
nymní a rovněž příklad anonymity Residenta tehdy ještě
silně táhl. Takže Pepíčci nastoupili v sestavě: Hrob
- kytara, Bobeš - basová kytara, Karkula - klávesy.
Odehráli "^ouze" sedm koncertů, /což je hodně/ - Brno,
Havířov, žilina, Třenovice, Praha. Veškeré kolující
nahrávky pochází z těchto akcí. A je docela v pohodě,
že do gramodrážek byli zatlačeni v cizině, odkud se pár
desek nárazově vrátilo zpět do Čech. Předností Třírychlostního Pepíčka byl černý humor a absurdní realismus.
"V červeným stanu rozřízli panu" nebo "Dobrý ďén pane
Novák, odkud máte ten volák" jsou toho výborným příkla
dem. Ani nápaditá scénická presentace nemohla na sebe
neupozornit. V době, kdy se však zvěsti o kapele začínají
šířit Českem, přestává tento band působit. Za zmínku
ještě stojí i "posmrtný" život jednotlivých aktérů.
Kytara se dala na úřednickou dráhu, base učaroval punk
a tak to dotvrdila v Radegastu a Masomlejnu. Radegastem
prokmitl i Karkula, ale hlavně nazpíval kazetu Slepého
střeva "Nečum a tleskej" a na bicí nástroje chvilku
suploval s Ještě jsme se nedohodli. Nyní přesedlal na
váznou tvorbu, zkouší skladbu
*
počítače, dokonce i počí
tačovou grafiku apod. Mám pocit, že se umělecky určitě
prosadí; v podstatě to už vlastně udělal. Tolik Třírych
lostní Pepíček.
Trochu,jiným výrazovým typem byl Lambrechtův Psychometr,
dnes již jen klubko neuvěřitelných legend a pověstí.
Kultovní kapela jako vyšitá. Na gramodesce jim nikdy nic
nevyšlo a stejně by to asi světlo do zmatků kolem nevneslo. Relativně nejpřesnější obraz podává kazeta roz
šiřovaná pod názvem "V"ěk v němž nemoc začala
*
a dva
Homérovy propagační články. Základ tohodle bandu byl
položen na podzim 81. Tehdy se sešli baskytariasta
a pozdější leadesr Petr Hohn s kytaristou Tomášem SemeIou, k vystoupení na školní přenlídce zájmově umělecké
činnosti. Tento výstup však lze nazvat při nejlepší vůli
pouze sejšnem. V lednu 82, kdy přibrali bubeníka Ivana
1 Vondráčka, začaly písně nabývat konkrétnější podoby.
Začátkean března 82 vzal Petr Hohn /výhradní skladatel
Lamhrechtova Psychometru/ do podnájmu známou brněnskou
figurku - básníka Homéra. Ten přispěl několika te^ty
a jako novopečenému členu grupy mu byla svěřena podiová
koncepce koncertních provedení. Těch bylo pár. Když ne
počítám dva "takykoncerty" /Ostrava a Tišnov/, tak v pod
statě jen .tři. 0 tom se dělo v komuně na "Ptašírjského
*
street
raději pomlčet, ale bylo to divoký. Homer o tom
celkem věrně poreferoval v několika povídkách, ted si
zrovna ani nevzpomenu na názvy. Prostřední ze zmiňova
ných třech koncertů byl zajímavý hlavně tím, že byl
v Rudém koutku a nejvíc zřejmě překvapil, ba co dím,
vyděsil svazácké pořadatele, láteří nic zlého netuše _
chtěli jen vyplnit nějakou kvetu; vykázat nějakou čin
nost nahoru. Myslím, že se jim to podařilo. Tohle však
byla sranda. Důležitější hraní byla premiéra v březnul
/1. Valná hromada/ a derniéra v prosinci 82. To byl
patrně nejvydařenější koncert Psychomotru. Kapela marťa
nů zabodovala a nabitý sál si stihl krátce před zásahem
několika pracovníků Stb poslechnout celý pracně nadřený

HLAVNÍ MĚSTO HUDBY JE BRNO

Výpisek z Vaculíkova českéha snéře nelže. Určitě ne
co se týče českéhcr /'alias moravakého/' rocku první
poloviny let osmdesátých, přesné Ji let 81-83. Unes
to už zapadá prachem
*
ale při zpětném' záběru je na co
vzpomínat- a pokud existují jaké nahrávky /většinou
nevalné/, je i co poslouchat; 0<vážní bobříci, Uzený
koleno band. Lambrechtův Paychometr, Třetí vlna
bavlna, Ještě jsme se nedohodli i přechodní brnáci
Třírychlostní Pepíček jsouc rozhodně neopomenutelnou
kvalitoul Myslím, že nezaškodí ’trochu to oprášit.
Třírychlostní Pepíček může vůbec sloužit coby charakte
ristický prototyp - vzprek toho , jak se tehdy v Brně
hrálo a existovalo. Jsou i dokladem "Životnosti" tako
výchto rockových grup, jež /na půdě Valných hromad apod./
v pomyslné šermovačce zbořily pražský monopol. Žila

Uherský Brod /srpen 82/ viděl Bobříky v zenitu« Na stejné:
koncertu se rozloučila Třetí vlna..^a*
l rLa« Tento kvartet
je nevímproč neprávem oJJOHiíjrin. Přitom ¿lo o orcherstr,
který reagoval /snad jako první v Československu/ na
tehdy čerstvý tah new wave a spolehlivě zvládal- roli
moravských Talking Beads. Zárodek kapely vznikl v létě 81
kdy byl zmermomocněn k trvalejší spolupráci Tomáš Semela,
tehdejší člen Lambrechtova Psychometru. Donesl kytaru.
Zakládající trojka - Míša Netík basu a zpěv, Mišák Sedlařík klávesy a zpěv a Jirka štopl bicí nástroje. Od říj
na 81 nezkoušeli kolem dvaceti základních /a zásadních/
skladem, např. Na český - žánrový obrázek populární
brněnské uličky; Periskop o Člověku který neví kam jde
a.co ho tam čeká; Skutečnost /je úplně jiná/; Meteorolo
gická stanice o nepřízni"poČasí’ Či Možná už za chvíli
zakuklím se do kůry. Možná je možný všechno. Třetí vlna
bdylna byla možná jednička. Nebyli jen Faust, This Heat,
pere Ubu apod. tj. - ti co se dostali na desky a tím se
tzv. "prosadili". Nedá mi abych Bavlňáky trochu nerozmázl
Tady totiž rockeři desky moc nevydávaj a prosadí se taky.
1 když jen třeba před pár lidma, z nichž to polovina do
zítřka zapomene. Ano a ještě chci dementovat zprávu /no
ticku/ Jazzové sekce jež podle mne informovala o Valné
hromadě značně zavádějícím způsobem /vyšlo z toho, že
čím přínosnější kapela, tím větší despekt/. Bavlňaci
jsou zde diletanti, co pomalu neumí držet ani svůj ná
stroj apod. Cha cha cha zasmáli se zbrojnoši. No a co?
Kdo se toxi opovažuje špinit tak čistou věc jako je prostá
HRA ?! Pro mě byli tou nejambicióznější skupinou, pro
dlužující linii bláznivých malířů a pomatených teoretiků
umění, linii brutální samozřejmosti a pocitu okraje
tvořícího autentický střed. Ach jo, ale není se proč
přít. Tato dračí smyčka skutečně držela. Na svý výpovědi
trvám. Třetí vlna excelentně vyjádřila pocity "své"
teritoriální vrstvy a učinila tak s láskyplným humorem
a nadhledem. Ti kluci snad ani nevěděli co dělají. /Ale
jak píše Simon Frith ..."význam hudby není jen záleži
tostí zvuků a slov; je také určován kulturou a kontextwm,
musí být vztahován do širších souvislostí..."/. Prostě
smyslový průzkum lidského ducha pomocí hudby je úkol
každého skutečného hudebníka. A i kdybys kašlal na umění,
tohle byla prča i dobrá zábava. K"oficiálnímu" rozpadu
kapely dochází v prosinci 1982. Ža to nebyl sen dosvě^dčuje LP "CÍLECH, TILL NOW YOURE ALONE /Old Europa Café, 1985
kde je píseň Vlasy /"Jsem blázen, jsem blázen, vlasy mám
až na zem.,."/. Pouze naznačeným epilogem zůstal jepičí
život skupiny Straka, která měla být pokračováním Třetí
vlny bavlny, ale která nepřežila první koncert.

Svérázný druh optimismu zazněl v písni "Všichni jednou
umřem" a v každé skladbě se něco takového dalo vystopovat,
i takže to vypadalo skoro jak na divadle-nebo v životá.
’Proto mají tyhle písně šanci na přežití /a taky částečně
díky presentaci na gramofonových samplerech představují
cích Českou alternativní fázi té doby/. První bobríkovské
představení proběhlo v listopadu 81, poslední v září 82.
Kvintet hrál v sestavě Ivoš Horák /7pěv, kytara/, Pavel
Barša /basa/, Julek Vaverka /saxofon flétna, kytara/,
Tomáš Heisar /bicí nástroje/ a Marcel Romanovský /perkuse/.

program. Skupina by bývala mohla dál přispívat k obohace
ní rockového dění /nejen/ v Brně, ale narůstající psy
chické problén^y a časté rehospitalizace dvou hlavních
autorů Hohna a Homéra v ústavech národního zdraví,
další pokračování nedovolily. Lambrachtům budiž země
lehká. "Elektřina" zůstala jadním z nejlepších rockových
fláků první poloviny osmdesátých let.. Vypráví o aplika
ci elektrických šoků. Tvorba Lambrecht eva Psychomatru .
byla pravda takovou šlehou, elektrickým šokem uštědřeným
posluchači. Kdo to tenkrát chytl z první ruky, hne* tak
na to nezapomene. V oaobě Petra Eohaa přišel český rock
o talent jedinečné úrovně. Naposled joom ho viděl
u poslední důchodové komise. Na bigheat rezignoval,
chodí zpívat do kostelního sboru a studuje Bibli.
Souběžně s Psychometrem, ale jaksi v jiné sféře se blejsklo i těleso Uzený koleno band. Jejich tvorba byla po
stavena na gruntovním’ blues' a la Rolling Stones a oproti
Psychometrům byli přeci jen malinko kultivovanější.
První dvě Uzené demokazety jsou ve Špičkách naprosto
suverénní a parádní lidový um. Také jejich samizdatová
bibliofilská vydání jsou svým luxusním vybavením těžko
překonatelná. Vášovy skladby s Uzeným kolenem jsou lepší
než celé elpíčko Z kopce. Zájemce o podrobnější historii
kolem Uzenýho kolena /později Nany/' odkazují tímto
na téměř třísetstránkovou knihu "Uzený koleno story^
vydanou koncem r-88.
Zřejmě nejpopulárnějším souborem teHdejšího kvasu byli
Odvážní botoříci /později Pro pocit jistoty/. Po neslaných nemastných počátcích, kdy mj. Jcoketovali i s folkem,
z nich vykrystalizovala docela okouzlující rock’n’rollova
kapela. Hráli jakousi fůzi reggae a punku, řízlou Davi
dem Byrnem. 0 deset let dřív by mohli dobré sekundovat
kapelám, jako byly Umělá hmota nebo Bílé světlo. Ač by
zřejmě rádi, bobříka odvahy bohužel nesplnili. Zato však
velmi potěšili pár kamarádů a nahodilých svědků necenzuro
vané osobitým programem světa svazáckých škrtičů, úborně
neúnavného mrtvolného deště, solného sloupu, nekrofilů,
»ražakého Jara, wi.íanů U kata. Blanických rytířů atd.

Jako skoro poslední, nikoli však nejposlednější zbyla
skupina Ještě jsme se nedohodli /Králíci, Hosté/. 0 těch
se mi nepíše'zdaleka tak lehce jako o těch předešlých.
Chybí skutečný vztah. Měl jsem je ze začátku /v době
Plačkova a chvíli potom/ docela dost rád, ale postupem
času to kapku vychladlo. Nedohodli trochu zaspali
a pak už jen dozrávali na sousto pro snoby - kouzlo bylo
pryč. Tak, tak. Zde již jde o těžkou intelektuální ligu,
nebo co já vím? Jnu vzdělanci. Nikdo jim nic nebere, ale
mají tu smůlu, Že rock’n’roll je primitivní záležitost
a outsider má stejnou /neřkuli větší/ šanci jako doktor
či inženýr. Je ovšem pravda, že Nedohodli jsou nejvíce
chválenou /a přechvalovanou/ skupinou brněnské éry. Taky
nejdéle vydrželi /snad až do nynějška?/ a jejich nahrávky
jsou v solidní míře rozšířeny v tuzemsku i zahraničí.
Výhradním textařem byl Dejvy /básník Karel David/, přes
to si myslím, že hlavní přednost Nedohodliovského reper
toáru spočívala v beafheartovských aranžmá, pěkných
barvách, výrazném zpěvu. Spornější je to už s texty.
Na bíledni je otázka, do jaké míry jde o spontánnost
a do jaké /přes všechny ty hovna/ o intelektuální kal
kul. Celý.to totiž smrdí akademickou kavárnou. Jak Nedo
hodli sami přiznali - připomínají spíš pionýrské vedoucí,
než rockové hudebníky. Jo - to je bystrej postřeh. Nicmé
ně vzhled hudebnice naprosto nepodstatný. BpíŠe trochu
zavazí to, že ta pionýrská neohroženost muzikanty z Ještě
jsme se nedohodli všude provází a mně přijde dost hraná.
Nevím. Třeba ne. Ještě jsme se nedohodli hráli v této
sestavě: Petr Liška /Zpěv/, Stanislav Filip /kytara,
bezpražcová kytara, zpěv/, Jiří Macur /kytara, bezpražcová kytara, zpěv/, Petr Hromádka /bicí nástroje,
piano, xylofon, trubka/. Přechodnými členy byli i Pavel
Fajt /do r.84 perkuse/ a Petr Randula /bicí/.
Tak to byli místní. S rokem Valných hromad a prvních
Žabčic se však svezla i žeíárská grupa Atomová Mihule.
Evokovala uvolněnou atmosféru kovbojských kouzel Limonádového Joea, chut houbiček nakládaných do octa atd. Hit
Debilní se tehdy ozýval z kdejakého záchodku profláklých
brněnských putik. Kapela hrála v sestavě Z. Máca /bicí/,
V. Fiksa-Čára /bass/, J.Neplech-Pleša /kytara/. Zalo
žil ji kdysi v sedmdesátým sedmým Víta Homolka. Hlavní
úspěchy zaznamenala od podzimu 81 až do Žabčic 82. V r.87
se pokusili o comeback,—bez většího ohlasu. Tehdy též
v původní sestavě nahráli starý repertoár na "studiovou"
demokazetu.
/Luboš Vlach/
PS.
To všechno už ani není pravda, vlastně celkem ani o nic
moc zvláštního nešlo, ale takhle nějak se to dělo a bylo
to fakt fantastický!

g
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JSAE SE NEDCHODLI^~"Jj

Koni
Já ty on my vy oni
všichni jsme koni
Jsem autentický
$ Jak jsem šťastný
o jak jsem rád
že qsem tak krásný
že jsem tak mlád
Jen se na mě podívejte
krásná čistá tvář
v očích jasná zář
A jak mi sluší
ty moje uši
a ty moje nohy
stvořené pro bohy
a ta moje budoucnost
tolik štěstí je až moc
Ref: Jsem autentický
dynamický
rozvinutý
cele lidský
rudé rtíky
žádná tiky
bujné eémě
dme ae ve mně
Na těle ani vřed
ostrý výraz v očích
8 pohledem upřeným vpřed
do kalhot si močím
Ref: • • •
A co pro mě znamená nejvíce
No přece pravidelná stolice
*

Močení
Máma močí
Táta močí
Ema močí
svět se točí
•• • atd•
Nová doba
Pleahovej rámus budí nás
plechový vozy nás vezou
plechový stroje čekaj nás
v boudách pod pleohovou střechou
Plechový nohy pod náma běží
plechový tělo doháněj stěží
a žene je plechovej hlas
co říká co všechno čeká nás
totiž Ona novádoba !t
umělý šaty halí nás
umělý tvář® baví nás
umělý kytky voní nám
umělý ruce tleekaj nám
Umělým vtipům se smějem
na umělej chleba klejem
Umělý dvojníci městem bloudí
umělým městem umělých lidí
Plechovej vůz _
Umělý šablony
plechový stroje
umělý formy
plechový koje
umělý zákony
plechovej hnus
umělý normy
uměle chceme
A to je ona Nová doba
uměle máme
Nová doba
uměle se ptáme
Ona Onanová doba
uměle odpovídáme
Onanová doba

Mám ji rád
nemá mě ráda
má ho ráda
nemám ho rád

Děti
Ref: Jen si děti všimněte
co je krásy na světě
Jen se děti rozhlédněte
co tu jenom kvítí kvete
co zvířátek jenom tu je
a co ptáčků poletuje
A co je tu dobrých lidí
co si štěstí nezávidí
Jen si děti všimněte
co je krásy na světě
Jen si děti všimněte kolik je tu sympatických lidí
kolik je tu sympatických lidí
Vítr strhává jejich pruhované klobouky
Rozmláoené lampy svítí na jejich ksichty
z oken visí jakg vánoční stromky mrtvoly jejich dětí
na prádelníoh šňůrách se suší jejich sváteční podoby
z rozbitých schodů 8e kutálejí hrnce plné vyzvraceného jídla
pod strakatým deštníkem schovávají své trupy bez hlav
Šplhají po provazoích deště - ještě ještě
V poledním sluníčku za sebou táhnou svá vytahaná střeva
Jen si děti všimněte co zvířátek jenom tu je
a co ptáčků poletuje
Jako slepé můry se třepetají před svitem televize
poděšené bílé larvy se mačkají na zastávce a vyhlížejí
své pohřební vozy
Hladovějící vlci s rozkousaným břikem vyjí z klecí
Zaolejovaní ptáci s vypeliohaným peřím padají ze střech
p® třech po třech
Tlusté pijavice plavou v ozdobných akváriíoh
Jen si děti všimněte mrtvol tu mezi vámi prochází ulicemi
Řev a křik mizí ve vzduchu
krev vytéká ze dveří bytů
uřízlé nohy běží do nekonečných schodů
useklé hlavy se koulí po schodech
lidský bláto se valí v asfaltových korytech
bubliny na stěnách panelů praskají
vyloupané oči se válí za výkladem v optioe
uřízlé nohy mlátí do oken tramvaje

Prší
Pravazý^dfeStě ... Dělají na sklo oprátky
a tiše volají: PůjdoŠ?
Nebo jo čas ještě?_____

. SJóyaája bufia krásně
| Žádný .city

| Sdá&ý 'olzy
budo kráoně
í
dvanácti Častý styk
j J5uďa z toho dobrý zvyk.
mračky a tmy pod 12 hlínu
I cboSStíaa ai vagínu
! Žádný city s
žádný alzy
žádný básně
. '■•;•
<. To nám budo krásně
•^o nám budo kráoně

Všichni jednou umřeni

Koukáš, koukáš
a do očí ti rosa padla
Koukáš, koukáš
jak děti skáčou přes švihadla
Koukáš, koukáš
a na čele máš
Koukáš, koukáš
a děti koukaj taky
Všichni jednou umřem
Všichni jednou umřem
Každej musí umřít
Nikdo nepřežija

SEN IlSDIKA FÁRY
Fáňo, Fáňo^ Fanéši
o čem se ti zdá
Zdá se ti o pěkných dívkách
nebo o vědeckých knihách
nééééé
Tobě se zdá o tatře
Kolem jezdí tatry
vozí hlínu
chtěl bych míti tatru
vozit hlínu
nebo sedět v bagru
rýpat hlínu
Hlína nebo černozem
Hlína nebo černozem
vozit ji na skládku

VLASY

JOSEF NĚMÍ NCHU
Bolí mě teá hlava
zlomil jsem ai záda
nohy mám jak z olova
dopil jsem zbytek piva
Kolem prošla dívka
poblil j"sem j*í lýtka
kousla mě však do ruky
hodil jsem ji do řeky
Vytáhl jsem ji z vody
bolí ji však nohy
bolí ji i hlava
zlomila si záda
Vylil jsem z ní vodu
vlil ji do záchodu
umyl jsem si ruce
venku byla vichřice
Řekla že jde domů
podívám se nemá nohu
venku byla vichřice
probral jsem se z opice

Jsem blázen jsem blázen
vlasy mám až na zem
Jsem blázen jsem blázen
vlasy mám až na zem
Jéjé jéjé vlasýýý
narostly mi asííí
slyším lidský hlasýýý
TY PATŘÍŠ DO BASY
Pivu čtyři basýýý,
namočím si vlasýyý
slyším lidský hlasýýý
vypiju je určitě

PERISKOP

SKUTEČNOST JE ÚPLNĚ JINÁ

Jdu jdeš jdeme ale
kam kam kam
Dupem si to někam za roh
stejně nikdo neví co je
tam tam tam
Tyhle hezký řeči
že je to tam lepší to už
znám znám znám .
Dupem si to doprava
Dupem si to doleva
Dupem si to dopředu
Dupem si to dozadu
Jdi mi k šípku
plantážníku
přines raději
Periskop
Jdu jdeš jdeme ale
jak jak jole
Prolézáme mezi mříží
dopředu se dorem jenom
tak tak tak
Kdoví jestli nečeká
se sekerou starej Mydiář
kat kat kat

Skutečnost jo úplné jiná,
jiná je skutečnost7 je jiná
všechno je úplně jrnak,
nic není stejná^ stejný
všechno je úplné jiný.
Skutečnost je úplně jiná

ŘEZNÍCI

hLEPTOriAIÍ
Dvě želízka v ohni
běž a jedno šlohni

Někteří řezníci
to jsou krutí vrazi
zabili by klidně
místo zvířat lidi
Jak do zvířat mlátí
jak do nich píchají
zvířata když mučí,
to se jim moc líbí
A mladí učňové
jsou štěstím bez^sebe
když starší kámoši
zvířata mučí
Řezník jménem Libiš
nejhorši je ze všech
on mučí i lidi
hnusnéj jo a srardí

Co bude
když není
to co je
A když je
co není
děje se
co nevím
Sktcčnost je úplně jiná •••

ELEKTŘINA
Ležím na velkým černám stole
dráty tvořej elektrický pole
V mý hlavě lítaj elektrony
tak jako chodci uprostřed pěší zóny
Na hlavě mám připojený dráty
uvnitř se míchá pátý přes nevátý
Před vočima najednou mám temno
to jak elektřina zamávala se ¡mnou
Mozkový buňky odumíraj rychle
ze světa se stala uzavřená krychl?
Stejně vymažou mi z paměti
halucinace z vysokýho napětí

DISCC SlICk
Nechodím na dýzu
protože mám schízu
disco nosiůžu ,žrát
protože jsom psychopat'
Nechodím pa dýzu
?j
to ae radčí líznu
■ í
disco mám na háku
'1
haluze z trifáku
I

LA.BRcCHT0V PSYC1IOí.ETB
To 31USÍ být sen
kde to vlastně jsem
kde to vlastně žiju
každej večer piju
Co vokolo vídim
za sebc se stydím
no 8 co má bejt
já na to má'ii glejt
Tak už toho mám dost
dejte mi Et papír na blbost
Zelení brouci
nejhorší jsou v noci
všichně jsme opilí
někoho zabili
Zeleníx mozci
nejhorší jsou v noci
všichni jsme opilí
někoho odvedli

¿LUTl' SKVRNY

7 okolo se mihle žlutá skvrna
není ně ~ to divný
vždyí j sme z 3rns
Zmizela nám rychle
to jsme rádi
nár; ty žlutý skvrny
děsně vadí

EPILEPSIE
Ten pán na zemi
proč se tak klepe
proč sebou mlátí
u huby pěnu
Dyí je špinavěj
má nový šaty
to au nevadl
že jo Spinavoj
Do rtů bí. kouše
to mu nevadí
že ho to bolí
a taky jazyk
Dostal injekci
už je zas klidnéj
hrozně se stydí
že je od bláta

GARÁŽ
Sám nevím co mě vede k názoru, že nová kazeta Garáže,
ač relativně povedená, působí celkově tak splaskle
a nepřesvědčivě. Nejspíš to, že mí připadá jako druhé j
odvar z Iggyho Popa nebo zastrčená vzpomínka na dobrý
časy Lou Reeda. Navíc snad jen fanatickéj milovník
sentimentality by byl schopen strávit takovéj nášup..
Sentiment z písní doslova kape. Nemůžu se zbavit pocitu,
že hudebníci z garáže nepozorovaně vycouvali, aby za
padli do prvního Roxy baru kterej byl na ráně a kde by
rádi splašili flek jako místní kavárenskéj šraml.
Autenciícita se kterou se totiž Garáž tak ráda vytahuje
je více než sporná a diskutabilní. Joska Skalník /mj.
autor obalu/ sice v interview pro Revolver č.ll tvrdí,
Že garážníci si na nic nehrajou, ale já si tím už tak
stoprocentně jist nejsem. Stylizace je zřejmá. Ne, že
by mi to nebylo sympatický. To ne. Jsou milí. Nefalšova—
nej pražskej New York. Burane čum!
Kvalitní řemeslo těm lidem každopádně neupírám. Pouze
mne trochu zaráží, že rádoby šmrnc jde ruku v ruce se
zoufalou, a skličující ulízaností a z rock,n
rollových
*
drsňáků se stal infantilní spolek starých spolužáků.No jo, Jíejlo, mlaáasi oice stojí daleko od vody, ale
starochůun zas leckdy ujíždí půda pod nohama. Ve vší úctě
a nic ve zlým, ale Kelody Ktoker mi mluví z úst, když
o obdobné záležitosti píše takhle: "Kdybych chtěl sly
šet materiál tohodle druhu, již dávno _bych udělal nájpzd
na sbírku desek mladšího bráchy. For jo v tom, že jsom
to neudělal a tak je- mi podobny materiál, tea na sklon
ku dekády, k užitku asi tolik, jako ztracenci na Saha
ře pytlík soli či smažené lupínky máčené v octě."
Nedá se holt svítit. Vůbec se nedivím, Že Garáž vzpomíná
na star-ý časy, kdy všechno bylo tak snadný. Oas Ocí
a Zrcadel je neodvratně pryč. Ale dej si říct, časem se
to zpraví, hlavně když jsme zdraví, už na to nemysli....
/Luboš Vlach/

Koncert Skupiny Sonie Youth, r'h« Astoria, londýn
Přítel jsem auj cb vychvátili energii, no pohřbít její nepřítomnost
Chtěl jsem řev, jaký vydává modrá velryby když je vzrušená (o dva
decibely víc než startující tryskové letadlo). Chtěl jsem hučení,
zalehlo v uších a poplašné zvonění. Ale Sonic Youth, které jsem dopo
sud miloval, byli dnes večer sracka. Byli dnes natolik sračkou, že
mi nedali jinou možnost psát než tak, jak píšu. Byli hrozně otravní:
jako když potkáte hunského krále Attilu a on vás pozve na sklenku ml:
ka. Před rokem byli Sonic Youth daleko víc než jen velcí; poslali mé
uši do Nirvány a pak "svedli” Iggyho (Popa) aby přišel na scénu při
jejich padavku ”1 Vranna Be Your Dog”, ale mé péro je minulo (tj. ne
napsal jsem tehdy o nich). A už asi nikdy nenapíšu. Dnes večer m zá
chodě jsem mumlal:"Zklamání, veliký zklamání”, a přítel mi řekl:"Mys
lel jsem, že jsou to Girlschool", a v jednom hrůzném.okamžiku mi do
šlo, že ten máj přítel by klidné mohl dělat mou práci (rccenzisty,
jak "se trefil")
Girlechool.(Školačka). Správně. Kim Gordon(ová). Zajímavý námět. Před
dneškem Kim mohla být novou starou Patti Sniith( ovou). Byla, stejně tak
arogantní, tak já podobná. Ale jedna píseň - musím vám přece říct, co
se stalo — byla uvedena Thurstonem (inoorem) jako "Steve Albinies Panties". To by se dalo je:tě vydržet. Ale čalš~ píseň uvedla Kim:"Tahle
píseň se jmenuje "Kissability. Je pro Steveho Albíního" " (Albiniho
nová skupina Bergman byla zde nředskokanen Sonic Youth. A Hapeman pro
-.změnu zahráli skledbu "Kim Gordon^s Panties" - pozn.prekl.). (Její
minisukně je tak šíleným projevem jako moury p/ellv Nancy Reaganové)
A 90 procent dnešní show tvoří tyto slabší, organizovanější, krásné,
ale ne intenzivně krásné, melodie. Choruay které nenesou význam.
sahám, že podobný chaos od The Primitives mi připadal palčivější. A
od Darling Buds taky. Přísahám. Když ee Sonic Youth dneska snaží být
The Noise (Rámusem) - plno bezúčelného brnkání a bujení mezi řSčTobyRamones-ovskými energickými introdukcemi - "vychází", dopadají jako
Bhovívaví staromódní hippies. Je to sraČka. Fajn? íekl bych vám, kdy
by jejich show byla tak velká, jak jsem doufal. Fakt jo. Ale dneska možná je to historická událost T nevím - Sonic Youth byli totální a
únavnou eračkou. Mdlí, fádní, zvadlí. Bylo to jako koukat se na Lecmyho onanování, fiekl jsem svý dost silně?
Sonic Youth (ti, které jsem miloval, ale kteří dnes stáli za prd) moh
li něco znamenat, kdyby mi otevřeli lebku a vznesli se a hnali se s
řevem vpřed jako Ptáci Nohové. Ale juk stárnoucí provdaná loutka hu
debního průmyslu Paul íforley tak zbytečně ukázal, veškeré komentování
showsIdeBek je ,subjektivní.
Já byl dneska úplně zklamán. Sonic Youth ani netranscendovalí, ani
"nejeli". Byl to- zkrátka pád..odešel jsem ještě pléd koncem a byla to
jejich chyba, sonic Youth by měli vzdělat Kim v tom, že Joan Jett(ová)
není rocková hvězda, a i pak se budou muset moc a moc snažit, aby se
vyšplhali zase vzhůru, .linea Impérium prdělo. Fuj, fuj, fuj. Sok, ale
nç, 50 ku jící.
L'en nato jser viděl Tťly Bloody Valentine jako přeQskokany The ¿edding
Présent, u ti "políbili" muci^troEi a ju se do nich zvrhle zar ilcval .
V Lunaýné se teu toiio toilk aeje,t a sonic Youth, samolibí Amf ničené^
jBou chabí, oškliví, no přitažlivý na svých plochých nohách. Jsou tec
^,pointilÍ8ty, pracujícími s velkými kladivy.
v .
ý íýSonic Youth náhle zestárli. To není ani zvrhlé. Zopoměňte no. ně. Já
“to udělal. A mělo to bolet. Ale nebolelo. Sludký pták (mládí) odletěl.
rie Roberts, ¡..elociy -aker, Cctober
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Dreams Cum Crue

, Scnic Youth vidy vzdorovali pokusům tlaku zsřndit Je do kontextu
popu, nějak ja klasifikovat, teoreticky je ruzeurat Si jakkoli uzsivřít ¿ejiOx
*
možnoati do uřjakého Supliku, -yii tyt: óopčění, Že i(uždý i.Aarvrow à ni-si x. v 2. pos i ¿nám ¿i, žo jjem « nini dělal tříhodi le
vý interview pro jede:, fa.izia) končil jsJ.o dlcunu ř;.da odoočcx, "o>Jíž.dék" a objasňování.
Váeohno & toho jsou jnn zkušební .Žftchty vyhloubené do jejich dí
lo, které as ani nepřiblížily žíle drahého kovu výpovědí o záměru
či odíiouhlasoaé definice. Vňe, co adiete udělat, je popsat Scnie
xoutr. v termínech jejich vlastního douavzjdníhc díl«, které se tak
stavň jaštějsnohotvárně jôi a jaáté více oe vzpírá interpretaci. Tře
ba Jen v loňakóa roce to uyiy rozbité struktury "cintera", lokomotrické "poruchy" a aoseatní voKély, aostraktní, ne ohraničeni rytířo
vá štola lee Ranald«, dicaoae l'outh-ovska sbírka pozečněného beatboxového popu a improvisovené delikveac«, stejné jakc vydání "Sonic
Death", jejich neJrannějěího, nejstaráího live prcudu aurálního
polo-v§<5onjí, mrákot.
Snad nejblíže k nějeké opravdové výpovědi ao denic Youth dostali
te začátku svého posledního interview v Melody Makeru. Lee Rsnaldo
v něm líčil teorii že každý sound, Ksždý zvuk, kdy vytvořený, nakonac dosáhne konce univerz» a cestuje xaae zpátky k nám. Conic Youth,
ve svá nejlepší formě, zní jako návrat každého zvuku, který
kdy
vyrobili či zaslechli.
Je-li "Daydream řiatior.“ jejich postupem vpřed, není to postup
vpřed na nějaké speciální frontě, sle spíže takové rozložení, které
.•akumuluje eche všeho, co oni udíleli. To není tak moc "pokrok
*
ja
ko spíše opuàtènï popových koordinátů a přeházení času, v,ěkdy jsme
zde eeue na doaleoh «sklepních pásků “Sonic Booth", a znaky použité
k identifikování Čtyř atran alba "Daydream Notion" ní připomínají
jejich nejatarěí titulyJ ženský XI znak jako na "Sister", znak neko
nečné (infinity) jako na HaaaldovČ LP "Infinity".
"Kissability" je příkladem toho, co na albu najdeme, solarizaváný
éeróžový rock e trýzněnými, přidušenými vekély Kim Sordonové, rock
který všechno taví v cyklech a epicyklach zour.du jako komplexní uspo
řádání etejnýah prvků uskutečněné ve vnitřku piána. "The Sprawl
*
za
píná. se apontaneitou e nezávazným, bezvýznamným monologem jejich
"Hower” období, ale postupně se úplně odlučuje od, odpadá a vzdalu
je s? od vědomí s nahodilými, pomíjivými a prchavými vrcholy« údo
lími akordů, zpočátku planetárium plné zvonů, s nakonec oslnivý lesk
tlatého prachu v oparu Žáru.
"Silver Eockot“ téi je osvobození od rockových akordů. Začíná a
nakřáplým herdcore, átěpnýn, zrychlujícím se a zpomalujícím se pří
livem kapel za. Homestead jako Phantom Tollbcoth či Dbb Daaen, pe&
.“iáhle dosahuje druhé kosmické rychlosti a stává se unášenými troska
mi povolenýcV\ strun, tak daleko od slunce jako tc i.g¿extrémnější ¿
• ïinimyho Hendrix«, To, co "Silver Rocket" zvládá náhlým odhozením po
sledních z Jejich rockových pohonných hmot, tono "Hyperstetion" do
sahuje postupný® ředěním, slábnutím. Její Valvetovsxý tamburinový
I>v.lu ® vlr.Šní kytar mizí, ztrácí »e va svém vlastním halu (kruhu
krlez slunce) harmonie, tak dlouho, až tu rení nic než děsivý proater, pli-ý vzdálených močálů a podrážděných a "vymletých" akordů. Je
1c evokace "daydream, days in. a daydream nation",-co
podobnější
âifuyrïæ, redi antníta texturám PinkFloydovaké "Uiamaguaisiy" dodoxce
víc než hvdoa Conic Youthcvokýc.h kolegu b !>ex Yorku, skupiny Saqqar- Tc P.
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PATTI SMITH PO DEVÍTI LETECH A DVOU DŽTECH

/1E/S0UNDS/ červenec 1988
10. září bylo ve Florencii nezvykle horko. Ve
čer při závěrečném koncertu jejího nejúspěšnějšího turné, dpléhal dusný vzduch těžce na celé měs
to. Krátce přeú 23 hodinou, po dvouhodinovém
koncertu před 40.000 diváky, opustila Patti Smith
jeviště. Mělo to být navždycky. Na vrcholku své
popularity, po hitovém singlu "Because the Night",
se rozhodla opustit světla ramp.
Krátce před vydáním svého nového'alba DREAM
OF LIFE, sedíme spolu naproti sobě v obývacím
pokoji jejího skromného domku v Detroitu. Patti
Smith, která se mezitím stala matkou dvou dětí
a ženou Freda "Sonic" Smithe /někdejšího kytaristy
legendárních MC 57, se v myšlenkách přenáší do
oněch lek a pokouší se objasnit, proč se stáhla
z veřejné scény:
"Neustalý kolotoč nahrávání a cestování mě začí
nal otupovat; jak tělesně, tak i duševně. Původní
sny a představy byly rozmělňovány tělesným vypě- .
tím a technickou náročností. Nejdříve se udělá
deska, pak se jede na turné, aby se jí udělala
reklama. Aby se plynně navázalo na úspěch první
desky, jde se hned zase do studia, pak znovu na
turné a tak pořád dál. Dostane-li se člověk
jednou do tohoto kola na delší dobu, dostává se
tím nutně do izolace a ztrácí svoje perspektivy.
Je to náhražk/a za skutečný život, neboť ti se
berou úplně vSechn-o: Jeden tě ráno budí, druhý
dbá, abys dodržel sjednané termíny, další tě vo
zí, obstarává ti jídlo a stará se o prádlo. Ne
trvá to dlouho a kontakt s realitou je ztracen.
Ale rozhodujícím důvodem bylo
*
že jsem se zamilo
vala. Chtěla jsem se soustředit výhradně na tento
vztah, ale koncertní smlouvy to neumožňovaly. Byla
jsem frustrovaná. Vždycky jsem měla ráda rozjaře
nou náladu při vystoupení, ale náhle jsem necítila
vůbec nic. Na jevišti to byla pouze fyzická ruti
na, zatímco v mysí-i jsem byla u Freda v Detroitu.
předstírat pocity patří ovsem k uměleckému nadá
ní. Postupně jsem tak došla k poznání, že se musím
z tohoto ďábelského kruhu vymotat, abych si pořadí
hodnot mohla znovu urovnat. ’
________

J a"'

Po svém posledním koncertu ve Florencii se Patti
přestěhovala z New Yorku do Detritu a v březnu 80
se provdala za Freda. Seznámili se před čtyřmi
lety - u jednoho Stánku při "press reception",
kterou pro Patti uspořádala její gramofonová
firma; Fred byl jedním z hostů.
Jiskra přeskočilacokamžitě . Svému starémupříteli
a učiteli Williamu Burrou^hsovi se později svěři
la, že "Fred je v jejím životě oním mužem, na ně
hož odmalička čekala."
"Že jsem ale kvůli němu nechala hudbu na holič
kách je naprostá pitomost. Naopak, v posledních
letech jsem se jí věnovala víc, než kdy předtím.
Fred mě přivedl ke spoustě věcí, to on způsobil,
že jsem vzala do ruky klarinet a on byl také pří
činou toho, že dnes zpívám mnohem lépe.
Na tomto albu Jsme pracovali několik let. "People
Háve the Power" jsme natočili, ještě když jsem by
la těhotná. Kdo ví, jaký je to pocit nahrávat
písničku během těhotenství, když je člověku zle,
až by zvracel ?! Přesto se mi líbilo být zase ve
studiu. S novými technologiemi si sice nevím moc
rady; o to se stará Fred. DREAM.OF LIFE také pro
dukoval společně s Jimmym Iovinem."
Dá si lok zázvorového piva, zatímco její syn
Jackson si hraje na podlaze s robotem, a pokraču
je: "8voji devítiletou nepřítomnost na scéně chápu
jako očistný proces. Získala jsem nové' zkušenosti
a rozšířila svůj obzor. Kromě desky jsem také nse
psala svůj první román a několik povídek. Naučila
jsem se být dobrou matkou a manželkou, a také
angažovaným občanem. Tam, kde jsem se ve svém ži
votě cítila slabá, tam je dnes moje síla."
Odpoledne zatím pokročilo; sluneční paprsky proni
kají oknem a odrážejí se od kamend podlahy. "Mámí
ráda slunce", říká Patti, "slunce mi dává sílu.
Nejraději mám časné ráno - to se posadím ke svému
psacímu stolu, nechám na sebe svítit slunce a zač
nu psát. Je to zvláštní: Dříve jsem musela svůj
mozek stimulovat; celou noc jsem zůstávala vzhůru
a svoje myšlenky nechávala kroužit ve vzdáleném
kosmu1. Dnes to jde o mnoho snáz. Píši lehčeji,
i když se musím starat o děti a domácnost."
Patti připravuje něco k večeři. Bavíme se o rodin
ných koníčcích: "Fred hraje golf, poměrně dobře.
Má pilotní průkaz a také je výborným řidičem.
S chutí se posadíme do auta a vyjedeme si někam
do malého motelu, kde přespíme. Jinak býváme s dět
mi doma a díváme se na video. Kurosawův film Run
mám nejraději ze všehh, ale také filmy Woodyho
Allena. V neděli pak patří televize mému muži
a sportovním pořadům. K ženám, které sedí hodiny
před zrcadlem samozřejmě’nepatřím. 0 make-up jsem
se nikdy nestarala. Dříve jsem používala na vlasy
hennu, ted vím, že.se stejný efekt dá docílit sojo
vým protlakem. Stárnutí se nebojím, dokonce se
na to i těším. Kdoví, třeba za 25-30 let budu hrát
ve filmu Matku Terezu. Jaká je to skvělá žena! Ta
kové břímě nese na ramenou a přitom nezakolísá.
Zodpovědnost jí dává sílu. "People Háve the Power"
-náš nový singl mluví o zodpovědnosti; o tom. že
si lidé zodpovědnost za svůj život musí vzít ¿0
vlastních rukou a nespoléhat na žádnou vládu. Do-^.mnívám se celé toto album je prosyceno ládkou,
‘Vj kterou Fred a já pociťujeme k sobě navzájem a ke
jsvým dětem - a spoluzodpovědností za celou tuto
^planetu. Samozřejmě máme radost, že se nám spole£v.čně podařilo udělat dobrou desku; nejvíc jsme všEak
8 pokojeni, když nás lidé znají jen jako táta Smith
máma Smith.

SEN O RIMBAUDOVI

/dream of rimbaud/

Jsem vdova, možná v charlevilu, možná i jinde,
jdu za pluhem, pole, malý arthur se poflakuje
kolem statku, u pumpy na artéské studní,
hází zeleným sklem rozbitého křišťálu,
trefil moje oko.
jsem nahoře, v ložnici si ovazuji ránu.
on vchází, opírá se o postel s nebesy, růžová líčka.
pohrdlivý výraz, veliké ruce, připadá mi hrozně sexy
jak se to stalo, ptá se neúčastně, příliš neúčastně,
zvedám obvaz, ukazuji mu své oko, krvavou změ£;
poeovský sen. lapá po vzduchu.
vracím mu to tvrdě a bez okolků, někdo to způsobil,
tys to byl. padá k zemi, pláče a otiskne se k mým .
kolenům, vjíždím mu do vlasů, téměř mi sežehly prsty
rez. jak liška rudý oheň, hebké žluté vlasy.
8 oním neklamným nádechem.
rubedo, rudý třpyt, vlasy jediného.
ach bože, jak po něm toužím, mizerný zkurvysyn.
líže mi ruku, jednám chladně, rychle zmiz.
tvá matka čeká, vstává, odchází.
ne však bez pohledu těch svých chladných! modrých
zdrcujících' očí.
ten kdo zaváhá je můj. jsme v poetwli.
přikládám mu nůž na hrdlo, pouštím ho. objímáme se.
polykám jeho skalp, vši, tlusté Jak dětské prstíky,
vši, kaviár lebky.
ach arthure arthure. jame v abyssinia aden.
milujeme se, kouříme cigarety, líbáme we.
ale to není vše. azur, modrý rybník, olejově
hladké jezero, teleskop pocitů se probouzí,
zlatý křišfál. koule z barevného skla explodují,
šev berberského stanu se trhá.
otvory, rozevřené jak jeskyně, se otvírají dokořán,
totální kapitulace.
sevřená pěst, uvoněné zápěstí
svou dýmku nechal vyhasnout...
venku na zahradě se sbíhají děti.
není to jen tak.
bez viny a hany jsou stejně krutí jako on.
zpívají:
nohy se už nerozeběhnou
pták se už nezvedne
zuby se už nezakousnou
batole se ani nehne
rimbaud rimbaud tváří ke stěně
odešel ze světa, už je po něm veta
najednou slzy !

RIMBAUDOVA SMRT

/rimbaud dead/
je mu třicet sedm, uřízli mu nohu, syfilis hnisá
největší z bacilů, mysteriózní střela do prdele
jedné m-5. oběti rvou duši z těla, tvář idiota
a jeho nádherný jazyk je napuchlý a bez užitku
rimbaud. už to není ten roztomilý mladý jezdec
po abessinské vysočině,
tato vášeň zkameněla UŽ navždy.
jeho lehká dřevěná končetina se opírá o zeá
jako voják nenuceně čekající na rozkazy,
pán, nyní mrzák, leží jen a leží, slámkou hltavě
loká makovicový čaj - opiovou limonádu, jednou,
pln úžasu, se napřímil pronásledován utkvělou
představou - nějaký obličej, možná harrar
či rozbouřené moře nebo věrný djami, opuštěný
ve vyprahlé adenské aréně, rimbaud se nadzvednul
a žuchnul zpátky, jeho dlouhé nahé tělo na koberci.
-vydán na milost dvěma ženám páchnoucím zbožností,
rimbaud. ten jenž tak velebil sebeovlád.ání ,
skučí a kálí jako děcko o kolikou.
kdysi ke všemu způsobilý, nyní zohavený se válí
na rýžové slámě, jazyk, kdysi ohebný, nyní němý,
už nikdy připitý, jen při čaji, když nasává tekutinu
lapá po dechu, aby vyzrál na krevní oběh.
vědomí ho opouští, osvícen pokleká, slézá hory,
řítí so. kdysi voyager, nyní voyeur.
všechno registruje, nadmíra vážný surreálný veslař,
jeho umělá končetina se nadzvedá a stlačuje prostor,
končetina ve vakuu.
mrká na nás?
ne, jeho pohled je strnulý
ve stěně je díra, duchapův otisk palce,
špendlíková trhlina, iris se otevírá,
postupně je vidět všechno, všechno se otevírá,
rozvíjí jako breughel. je svátek ...
je svatební hostina ...
rožní prasata a jablka v županu, vůně se šíří,
to je neděle, manet, snídaně v trávě.
čas serautův, skvělý čas,
je to pravý čas na romantiku,
projížaky na člunu a tancování.
a rimbaudova končetina to už nevydrží,
vychází bum-prásk ze dveří do les$, .
mezi stromy - převrací raga-rag piknikové košíčky
do trávy, zasviští kolem kostelních dveří,
. .
v letu poklekne, vyskočí oi nad celou scenerii,
nad duhu, ven z plátna, do prostoru ryzího prostoru
- tak vzdáleného a bezbarvého jako je tvář našeho
arthura. odux?vnělá tvář plná milosti,
zapadlé oři - tyto kobaltové pokladnice zavřené
už navždy.

Melody Maker, Nov
_ taveni jejich extrámnfaú^3S^^:ňojsou "k méid” už žádné''dálší
Ý^olby. Napalm Death Jsou v současnosti 1'19. a 26. XI. 1988)^.1. na
“‘ihdie charta LP-desek, takže možná mají pravdu. A lne Stud Brother—
ïa ai určitě myslí totéž.

Napalm Doath jsou pravděpodobně, n©—li skutečně, koncem (vývojové)
inie muziky. Pokud jde o noise a rychlost, žer.erac věci k absolut
nímu limitu, ro Kspalic. Death už ne:.í nic. Tečka."
—. léčka? Ano, Napalm Death jscu možným, představí telnýq koncem.
|,pýM?oiageddonera. Rocku, Posledním Trumfem. 2a Jejicn předčasnou Apoka
lypsou možná už opravdu nic není. Napalm Death "dorazili*’ rok. ’toč
x“k nápadnou silou, že r. 89 se zdá téměř nepředstavitelným, iic^Li telným.
]«li Jame se, věřit nahoře řečenému, připravit na bezhlučnou nuýrázdna, či dokonce se smířit se zdrcujícím, naprostým, nevyhřálným tichoraÇprázdna), oddat se mu. Ale věci jdou dál, nedávají
■lk smyslu. Rok 89 za chvilku tady bude a Kapala Deatb budou na4^ rozoznívat Jeho umíráček, protože "jeli" takovou rychlostí,
'i" tak hlasitě, Žo Jediné, co moh®u tcá udělst, jo cekat, až
«■ je dohoníme. Jsou doslova tečkou, čekající, lhostejně, na včtu,
terá ji předchází, tečkou, čekající, až historie v ní najde smysl.
Jekající na zbývající část rocku.
A přece 2.LP této kapely, "Pros Enclavement To Oblivion* ("Od
otroctví k vymazání") - perfektní titul - je č. 1. na indie žebříč
ku. V pouhých 18 měsících udělali nemožné možným.
Samozřejmě, Jejich Jméno existovalo už od r.1982, "patříc" pů
vodně čtyřem anarcho-punkům, kteří od té doby už dávno bůhvíkam zmizeli, zřejmě o© přidali ke Konvoji Míru. Takže současná sestava!
Bili Steer (g.), Shane Embury (b.), líick Harris (dr.) a Lee Dorrian
, (voc.) praktický vzato konstituuje úplně novou ekupixiu. Její čtyři
členové se setkali následkem toho, že patřili ke "kazetové” aubkultuře, tak malé a soběstačné, Že zůstává bezejmenná a neviditelná.
Postačí snad říct Jen to, že v tomto malém, hermeticky uzavřeném
svět§ kde pásky(kazety) neznámých/kppel/ jsou neustále mezí lidmi
'yměnovány a bootlegovány, se tvoří a rozpadá udivující množství
apol - víte, prostě není dost pásek, takže Členové tohoto "kultu"
jsou skutečně nuceni dělat muziku, jestli chtějí pokračovat v je^ím
poslouchání.
"Teprve teň", říká Lee,“jsme začli tuhle kapelu brát dost váž
ně. VSichni žijeme v různých částech zorně a každý z členů kapely Je
zároveň i v jiných skupinách. Stick byl v 5XTRFMK NOISE TERROR a
v UNSELN TERROR, Shane bubnuje v UESKEN TERROR, a 8$X, hraje na ky
taru v CARCASS".
Tento "kult", tato sekta je malá, a nesporně incestní, ale jedi
ně díky tomu jsou Napalm Ďeath jedineční. Napalm, vyvinuli sound,
kt«rý "lidom zvenku" musí připadat genealogický nevystopovatelnýfflr
Tak, jsko Jaou The Pixíes nemyslitelnými, nepředstavitelnými pro to
ho, kdo slýchal Jen operu, tak i Napalm Doath připadají bezpříklad
ným, neslýchaným, neposlouchá telaým rámusem (noise) těm, kdo znají
jen mainstroam hardoore. Podle Napalm Doath jsou The loung Gods
"příliš uhlazení", Butthole Surfera "příliš potrhlí". Odkojeni sku
pinami SIEGE, REPULSION, MASTER a BRI (z nichž jediná DRJ. vydali
L-^desku), Napalm se tou "krmí" skupinami GORL, DEATH a EXTREME NOISE
• ?'TEXROR. Alespoň tyto kagely jaou jodíné z tSch, které Napalm jmeno
vali, o nichž Jan® aspon_slyšeli.
r Jo tedy ironií. Že kapela tak nedůvěřující nejpoavátnějáím hodnotám
■ muziky - melodii, harmonii, dokonoo i zpěvu - se nachází na eamfm
vrcholu indie žebříčku, že ae těší stejná pozornosti, jako Joh^Peel
věnoval skupině The Fall, a Že. jaou jí nabízeny prestižní a fins -č—
ně výnosné programové bloky předskokanů na turné kapel jako tíogadeth, Ketallica a Slayer (z nichž všechny, mimochodem, odmítli).
Napalm Death jaou, podle našioh skromných standardů, úspěšní.Sou*dě podle jejich (standardů), jsou absolutně masivní.
v<
"J® to neuvěřitelný", říká Lee,"věci se hnuly tak rychle. Chodí
■;?ha nás stále mohutnější publikum fandů thrash metalu, chodí ne náa
j ^.(fandové indie muziky, posluchači Johns Peela. Dokor;ce i lici,^cc ¿e
■■^•zajímá iudustriál. Nekážeme tedy Jen konvertitům".
Je možné, že Napalm, tím, Že zachází tak daleko, "napíchli*5a
¡T ' otevřeli -žíly latentr.ího zájmu. Je možné, že jsou tací - Jedním z
Ařnich je zmíněný Peel - kteří žádají, chtějí zřejmě to nesmiřitelné,
<7'/ti. kteří tfšflT věří., že jtctálnOiplse, absolutní "vymazání" může

iést i'nijaká-■p^saíaťví. • " ‘
' 4í".
~~~
<. n/Dokud jsme neslyšeli "From Enalavement. .'* , "považovali js.
vou představu za nemožně idealistickou, za anachronismus, z
, absurdní dědictví punku. Alo Napalm Death Jsou, jak tvrdíme, ue*q
•i preoedenční, bezpříkladní idealisté, jejichž ideály, hudební i jiná,j^
Jsou vyjadřovány s novověrsckým fanatismem. Jejich noise je impli
citně netolerantní k veškeré ostatní muzice, jejich politika nám
říká nijak nejistými termíny že chápeme věcí Spatně. Obé, jejiah
hudba i-á^olitika, rafinované pochybami, vykazuje tendenčnost. ost
rost, břitkost a totální prudkost, zuřivost, které "narážejí? na
světy kterých jsme se vzdali. Napalm jsou .konečným, posledním ukon
čením, uzavřením možností volby. Leoovy texty jaou uvěřitelné proto,
že se zabývají pochybami, pojednávají je. Ve skutečnosti je "pochyb
nost” přiliž malým slovem. Texty jsou prosyceny-hlubokou, téměř ka
tolickou vinou (katolickým pocitem viny). Lee se ptá, jak se by
slovo Jako "aexismua" mohlo k němu vztahovat,- doznává, že by mál
"ztratit svou licoměrnou, farizejsbou pozici",Jje trápen uvědoměním,
že Je "pomalý na tc, aby na sobě viděl ty chyby, co tak rychle vidí
na jiných" lidech.
____ _
,
.Ť._
. _
"Plno kapel", říká, "když se pustí do problémů-jako 3exišmus e
rasismus, to dělá tak, že je probírá jakoby to"byly problémy někoho
jiného. To Je blbost, protože to je v každém z nás, je to problém
každého. To je to co se snažímá zachytit, když, píěu nějaký text.
Plno vzteku a zlosti v písních pochází z toho, že studju sám sebe
avé vlastní chyby, tu část svého já, co nesnáfiím".
"Tím, Že děláme tc, co děláme, ae jen snažíme o tom aby lidi zkcumali svou vlastní situaci. Nevnucujem lidem žádný speciální, jed
notlivý názor, jen po nich chceme, aby zkoumali situaci, v níž jsou,
ve které žijí, do níž se neůhali vmanévrovat
podmiňováním a
etereotypizací, Šablonovítoatí. A to funguje přinejmenším na dvou
rovinách. Tau nápadnější je to, že naše hudba zkoumá, o čem by hudba
měla být, k čemu oá být, čím hudba může být. A pak, samozřejmě,
tím, že zkoumám své vlastní hodnoty, doufám, že přivedu další lidi
k tomu, Že i oni budou zkoumat svý vlastní hodnoty".
Napalm Death ae ptají to co se musejí ptát a inkviz&torským zá
palem a zanícením a pravidelně ohlodávají eebe sama nedostačujícími
nevyhovujícími. My je zastihujeme v tom enormním okamžiku sebe-nenávisti a dobrovolného sebe-zničení, sobe—obětování. Leoův hlas,
konstatní chrochtání a vřískání, "vypadá" jako z kůže stažená, spá
lená obětina. Bili na kytaru a Shano na basu hrají tak, aby si vy
řezali do prstů otevřené rány a stejně tak aby rozthali nebesa. A
iíick upřímně zní Jjai£oby se snažil vyrýt stigmata do svých sedřených
dlaní. Napalm. Death jaou sado—taasochistichou poutí do noise.
"Noise", říká Lee"je ten nojintenzivnější zážitek vůbec. Nic ae ne
vyrovná návalu adrenalinu, absolutnímu odreagování. Když hrajeme
live, jsem první, kdo se přizná, že poselství so ztrácí v noise a
že se provalí plno agresivních pudů. Plno lidí, kteří na nás přiž
il, jsou poprvé na hardoore koncertu, a tak neví, jak reagovat, ta
kže začnou vyvádět a běsnit. I když nechci jmenovat specifioky jen
fandy metalu, zdá se, že plno z rach přichází na naše koncerty v
botách s kovovýma Špičkama a ocvokovaných bundách jsa proto, aby se
mydli'T"?}pav«ájam. To je zlý, alo nejsem tak úplně proti tomu. Fakt,
Je tč <‘.j,cela dobrý, určitým ^psůsobem, protože je to tak masívní od
reagovaní. Tím myslím to, že neexistuje, sby někde odešel z našeho
koncertu a připadal si traumatizovaaej. Frontě ho nenapadne sejít
dolů do hospody a někoho tam zmlátit. Vždycky, když dohrajeme, Je
vžeclinalagrcse tatam".
V současnosti jsou jen dvě věci, které opravdu trápí významnou
část fandů muziky. Jednou z nich je Acid House (hudební styl r.88),
druhou Napalm Death. Ani Jedna. Z nich totiž není muzikou.
”10 ae o muzice říká od doby Elvise»Říkalo se to o punku, že
punk kapely neumějí zpívat a hrát. Těa se totéž řaká o nás. Ale já
zpívám. Věřte nebo ne, říkám všechna slova. A hrát umíme*.
Napalm Death jsou mimořádným vitálním zážitkem, důležitým pro
každého, komu ještě záleží na muzice, kdo stále uvážu jo kam až mu
zika můž® dojít, kde může skončit, a oo existuje "za tím".
My můžeme jen hádat, spekulovat, že toto je ono, že oni jaou kon
cem. Ale mezi nimi a The Young Gods, mezi nimi a Butthole 5urfers,
mezi nimi a The Pixies zbývá ještě toho tolik neřešeného, navyřčsaého. To je to, k čemu je naděje
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LP "F'rom Lnslavement To Oblivion" (¿aroöhe)

David S tu b b a, M«lody M aker, Nov. 26, 1988

Nikdy nevím, na kterou atranu so přiklonit, když povstane debata
o estetické hodnotě desek, nárokujídíoh si být hrány NAHLAS jako je
Losuj u této, která upřímné řečeno, spoléhá na to být iirária nahlaa,
od toho odvisí. Nezni cokoliv dobře, je-li tc puátěno nahlas ? ,wa
nejde u této desky jen o pouhý poslech na úrovni nejvyňSích stupňů
Hic 'terovy stupnice? Ci není to alternativa k pádu do anti-mechanis
tickém, Ludditovskýra,^Kershawovským stížnostem typu - "'Appon Blind
-oemci. Ourd nevař ad Play Loudi whacked on is aloevea" (Blind Le
mon /Jalleraon/nikdy nehrál nahlas..j. Nebo jsem zŽenětilec? Hrajte
toto album hlasitě a určitě vám rozcupuje mozkové tkáně a pořádně
,vám propláchne uéi. Krajto je potichu a .....

Žádné takové dilema neexistuje u první skladby "Lvolved As Dne",
ponurého žalozpěvu připomínájíolho Swaos, s vyvoláváním "freak Mindsl
Aeak Mixids l " ("Mdlé rozumyl"), povstávajícím ve zmučeném protestu z
energických akordů JakéhOBi zvracení v kobce. Napalm Death jsou pro
testní kapelou, vegetariánští feministé do posledního (muže), je1 jichž cílem - stručně řečeno - je, jako u Skinny Puppy, prezentovat
okolnosti, stavy opřese tak, abychom byli galvanizováni, probuzeni
žokem- k proti-dtoku. A zde se jim o úspěchem daří evokovat smysl
masové, rozlézající se impotence(nescho^hosti), monstra, tak slabé
ho, že se nemůže hýbat.
AvSak ta^o skladba je jedinou, v níž so alova vynořují z bažin
(hluku). Pak - hnedle až do konce - už je to Čirá rychlost a Spina,
a nic víc. PÍBně "It'a A.M.A.N.S World" a •’Private Death" obsahují
charakteristické vokály,"Groo-oo-ooghlOoghlCoghl" znící jako Spatná
nahrávka gibona(opice), snažícího se zavolat svou družku a tlamou
plnou praleaních plodů. Kytary ae Ženou srz nás Sílenou Špinavou
rychlostí, ale neokouzlí náa, spíže nás "nadozují^zdrogují) • Oogh,
to bylo krásnýl Co bylo kráaný? Už jsem zapomněl.
Tento popis se týká zhruba deseti skladeb této LP. CdliSnost se
objevuje na "Cock-Rock Alienation", kde se ke zvukům gibona přidává
jiný, další vřískot, a tvoří s nimi vokální duet. Je zvláštní že Na
palm Death skuteční umí ukázat, a vyložit, komentovat, plní a kom
plexně téma mužské krize já atavistickými výkřiky, které zní jako
King Kong a Godzilla, imitující duo Peter And Lee na 73otáčkách.
Na titulní skladbě jsou okamžiky dokonalosti, které ukazují, že Na
palm Death jsou perfektně schopní stát se (novými) Megadoth, jako
je tomu i v "Unchallonged Hatě" a v náhlém útěku do metelového ro
zednění skladby "Emotional Suffocation".
; *t.
Avěak až příliš mnohé na tomto albu tvoří jeduominuto^é skladby,
které by ani delší být nemohly. Napalm. Death, jsou, samozřejmě a
pochopitelně, "Pcelovo" kapelou, dávno předtím, než jame ai jich
vůbec všimli. Podle Johna Peela jsou Napalm Death důležití ani ne
tak proto, že hrají velice rychle, ale proto, že jako The Ramones,
lira jí příliš rychle, co^ jo vědomě zočklivující anti-estctickou
, Spinou, stejně tak malým protestem proti estetice jako punk či The
Housemartins, protestem proti kráso. Napalm Death jsou aonickým nar
kotikem pro Peelovee, drzou, nestoudnou atřolou lámající rychlost
ní limity rocku protože jeou rebelové. Jejich politika, bohužel
v tomto případě, zdá se, ses vůbec "nepřiletěla".

Organik Rec,

Magazyn Muzyczny

6/88

Jak recenzovat desku, kterou časopis Melody Maker vyh
lásil "deskou roku 1987"? Stálo by zato pokusit se obiasnit, proč právě The Young Gods.
Anglické recenzenty pravděpodobně zaskočily dvě věci.
Za prvé že je to švýcarské kapela a za druhé, že současná
■technika se vymyká kontrole posluchačů. 30 let posloucha
jí nástroje jako: kytara, bicí, housle, saxofon, housle
a kdoví co .ještě. Stylové zaměření kapely se dalo většinou
rozpoznat podle nástrojů. Ale nějak si nevšimli, že tech
nika jde dél a že klasické nástroje jsou nahrazovány ně
čím jiným, novým. Spojitost můžeme najít v počátku 70.let
a nástupu elektronické hudby. Tehdy byli na větvi z mož
ností, které nabízela elektronika, ale velmi brzo si
zvykli a dnes je všedním chlebíčkem populární hudby.
Hudba The Young Gods, to jsou vlastně samplery,
vokál a akustické bicí. Jestli si někdo myslí, že The Young
Gods jsou novátory,.tak je vedle. Oni prostě použili
samplery trochu jinak, nově. Jejich zvuk nelze přirovnat
/S ničím známým. I jasně metalová kytara ve skladbě FEU
není kytara. Celý nával zvuků tohoto alba je přesně na
programován a řízen producentem Robi Mossimanem. To on
společně s Clintem Ruinem /Jim Foetus/ tvoří kapelu
WISEBLOOD. Hodně muziky The Young Gods je jejich.
Neustálý proud zvuků valící se z desky je vydatně
podporován schizofrenickým zpěvem Franze Treichlera,
který je také /mimo jedné/ autorem všech skladeb. Ta
výjimka je DID YOU MISS ME, staré číslo Gary Glittra,
tady je to ovšem trochu něco jiného. Nejzajímavější
skladby jsou ty, kde se zdšv prodírá nexdéfinovatelnými
zvukyPERCUSSIONE, SI TÚ GARDES, NOUS DE LA LUNĚ.Kromě těchto téměř hysterických nahrávek,tu najdeme
téměř popůvku JUSQUZAU BOUT, hudbu k hrůzostrašnému
filmu - FEU a nebo skladbu JIMMY, věnovanou Hendrixovi.
Zdálo by se, že nahrávání hudby na počítač postrádá
uměleckou fantazii a invenci, že to vlastně není nic těž
kého. Právě naopak. Je potřeba vyvinout velké úsilí,
aby bezduchá mašina udělala to, co se po ní chce.
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Odhaduji někdy začátkem r.1981. Tehdy jsem byl poplatný
obvyklé rutině rockové kapely: vypracovat představení,
yyzkouSet a pak pořád dokola obehrávat jeden a tentýž
program. Y hlavě se mi začínala rodit idea. Ityšlenka
na skupinu, která by dělala hudbu v rámci obvyklých
rockových písní: skladby 1-3 minuty dlouhé, a úplnou
strukturou, od začátku jasné a přímé - s jedním malým
rozdílem, že by se v každé písní najednou začalo impro
vizovat. Tím bychom dosáhli při každém vystoupení úplně
nového programu
X X X X

Prvním výsledkem mých úvah byla v říjnu 1981 skladba GO!,
v níž 7 hráčů s pomocí hodin a notového pultu, neustále
měnilo své role v krátkých časových odstupech. Poté, co
Jsem se setkal e Antonem Fierem, sestavil Jsem Jeden
kvartet pro nenucenou session v Martin Poisi’s Brooklyn
Studio. Obsazení: Bili Laswell, AntonJTier a Arto Lindsay.
Vzhledem k dobré pověsti těchto pánů Jsem měl obavy a otá
lel Jsem s vysvětlováním svého vlastního systému znamení.
Vyvinul Jsem řadu znaků rukou, s Jejichž pomocí jsem chtfel
při objevování "improvizované písňové formy1' pracovat s
kompaktními strukturami. Nedotáhli Jsme projekt do konce.
X X X X

V březnu 1982 jsem došel k závěru, že snadněji půjde prá
ce z místa 8 druhým improvizátorem. Sešel Jsem se proto
a Arto Lindsayem a Davidem Mossem ke zkouškám v One Morton
Street, kde Jsme připravili dvě vystoupení, která Jsem
rezervoval u Inroada. Byl to první projekt v triu pod. Jmé
nem LOCUS SOLUS. Od té ďoby Jsem improvizoval s mnoha
sestavami hráčů. Tato 2LP dokumentuje čtyři z nich.
X X X X

Používám tedy zvukové stěny a komplikované vazby nové
improvizované hudby Jako rovněž podstatné prvky rockové
písně, kterými Jsou přímočarost, soustředění na podstatné,
elektrizace, velká hlasitost, rytmus a hlas — a pokouším
se tak vytvořit hudbu, která .spojuje skutečně nejlepší prv
ky obou rodů. Pokouším se také optimálně nasazovat každého
hráče na scénu, abych stavěl na Jeho možnostech a zároveň
ho byužil. Hudba celé skupiny Je plně improvizovaná. Užívá
se ovšem zhruba deseti znamení rukou, která hráči dostáva
jí vždy při změně hudebních struktur /toto umění spontánní
ho aranžování Jsem si přinesl z dřívějších kompozic/• Při
občasných nutných zkouškách a pří vystoupeních rozvíjí
každé hudební seskupení svůj vlastní charakter. Určitá zna
mení rukou mají přednost. Někdy probíhá dorozumívání
skoro telepaticky. Kozhednutí se sejdou, Ještě než dám
dohodnutý pokyn. Místo pohybu ruky stačí krátké ohlédnutí.
A zatímco se skupina srůstá, rodí se nová tvář tohoto
obtížného druhu hraní.
X X X X

O co mi Jde u Locus Solus především, to Je struktura.
Noboí to nejsou Jenom vysoká hudebnost a neuvěřitelná
fantazie všech účastníkůt díky nimž se tsrlo
_ nei_
úspěšně uskutečňuje — všichni ostatně platí za O ny
lepších hudebníků newyorské scény - ne; stejně důležité
Jako schopnosti hráčů Je ono okamžikové vznikání Jednotli
vých sekcí. Vynalézt okamžité ideální obsazení Je nanej
výš choulostivá a těžko popsatelná záležitost. Všechna tria
LOCUS SOLUS provedla změny obsazení - s Jednou výjimkou:
tria a Peterem Blegvaldem a Christianem Karclayem.

í 80
Dokud se budou vyskytovat zajímaví muzikanti a vynořují
stále noví - tak dlouho bude existovat také LCCUS SOLUS.
. Považuji to za nepřetržitý projekt.
Toto dvojalbum Je teprve začátek.
- JCHN ZORN

"Poslech sám o sobě nebyl v poslední době nikdy
viděn jako tvůrčí Činnost. V tlaku specializace
na jednotlivosti a s ubylými možnostmi z toho
plynoucími, ztratilo se také poslouchání. Srovnej
me jen akustickou situaci prostředí velkoměsta
kolem roku 1900 s moderní metropolí dneška."
Z’EV
Z’EV - vlastním jménem Stefan Weisser /další
pseudonymy - UNS, Shaoul, Magneet Bonds,
Element L./ - americky percusionista a rockový
bubeník. Po studiích etnické hudby a přesídlení
do New Yorku v r.1979 ho zaujala hluková a kakofonická skladba a právě nastoupivší industriální
vlna mu dodala odvahy k vystoupením obdobného
/odbojného/ ducha v rockových klubech.’Začal po
užívat železné pružiny, trubky, plastický materi
ál, řetězy, gongy, kanystry apod., jako hudební
nástroje.
"Sound, který při koncertech vyrábím, je tak
komplexní, že vlastně každý posluchač může slyšet
něco jiného. Publikum by mělo ukázat aktivní
připravenost k poslechu, mělo by rozeznat, který
hluk transportuje rytmus, který melodii a který
harmonii.Každý posluchač si má z částeček hluku
vyrobit vlastní tkaninu."
"Když se jedná o to, definovat zvuky jako hudbu
nebo jako Q hluk, duch člověka se rozděluje.
Většina lidí se řídí svými osobními zálibami
a podle toho-odmítají právě onu věc,, která je jim
cizí."

_Af /Kremlin, 7"/
2. Salt's Of Heavy Me tai
Infidelity 12"/, 1981
3. Wipe Out /Fetish,'7"/, 1982
_.4~—February Five..Fever./, 1982 .....
Production And Decay Of Special
-Relations ./,_1982_____ ____ ___
Elemental IMsic /, 1982
.... y.-Feur By Four /, 1983
8. UNS; Life Sentense /, tape, 1984
~~9«~ Edition And-Costex’s /, 7", 198.10. Creatures Of Habit
11. ~Schenste MUsick /Connex, 1987

