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After Midnight 3/2022
Kdo včera nebyl na skácelovské oslavě a předpokládá, že dnešní After Midnight nemá
cenu číst, protože mu nebude rozumět, tak bude. Skácelovi totiž rozumíme všichni, ke
Skácelovi se hlásíme, protože je nám blízký, jak říkával Klement Gottwald. On to sice
říkal o Jiráskovi, ale to je detail.
Jirásek je mrtev a nikdo ho nezhudebňuje. Dokonce v jeho Litomyšli mají schody popsané
nikoli F. L. Věkem, ale Janem Skácelem. A když ve Skácelově Náměšti zas po deseti
letech rozhořel Hradišťan požáry ze čtyř stran, vyhlásili dobrovolní i nedobrovolní hasiči
pohotovost. Z toho je vidět, že i dnes je básník kraje vinic a akátových hájů nebezpečný a
netroufne si na něj jen tak každý.
Možná proto si nic ze Skácela nevybral Vladimír Merta, když sestavoval album
zhudebněné poezie Struny ve větru, možná proto ho vynechal Jan Burian, když provedl
totéž pod kratším názvem Poesie. To jsou ovšem Pražáci. Kromě Hradišťanu se ho
zařazením Uspávanky do Bílého inferna ujali další krajané Iva Bittová a Vladimír
Václavek a taky Vladimír Veit, který pro desku Rosa coeli zhudebnil Skácelů hned
devatenáct. To je ovšem Vídeňák. Ale začíná svítat na časy, a kdo sleduje nejnovější
trendy, ví, že Skácel pronikl i na Letnou (to je tam, co jednou k ránu potkal Josef Zíma
bílou vránu) a zazněl z posledních dvou alb Vladimíra Mišíka Jednou tě potkám (Most) a
Noční obraz (Noční chodec, Andělé, Jiná báseň o srdci). To je ovšem pozdní Mišík. Raný
Mišík dával přednost jiným autorům.
Tolik k vystoupení Hradišťanu, které jsem původně chtěl pustit z hlavy, abych se mohl
soustředit na následující koncert Skotky Julie Fowlis. Ale soustředit jsem se nemohl.
Celou dobu jsem litoval toho, že jsem v After Midnight pro první Plátek vyplejtval s
Šimkem a Grossmannem blbě na ptáky všechny pracně nastřádané poznámky o
Středozemi, protože co jiného je Středozem než Skotsko, Hebridy a Galície. Teprve když
se Julie, mimochodem jedno z nejčastějších dívčích jmen, která ve svých písních používá
Vladimír Merta, vrátila v závěru posledního přídavku na podium s dudami, měl jsem
definitivně jasno.
Celý náš hudebně-turistický marketing je od začátku špatně, přátelé. Tak jako slunečnice
každým dnem otáčí se za sluncem, tak jako na hradbách každé skotské zříceniny stojí
dudák v kiltu a duje Hurá hurá, Campbellové jdou (nebo Modré zvonky skotské), musí
před každou viniční tratí stát cimbál a místní podruh v golfové čapce ve stylu Binga
Crosbyho na něj bude hrát My jsme hráli na cimbály, všichni myši tancovali. Text sice
není žádnej Skácel, jak by řekl Wabi Daněk, ale byla to oblíbená písnička prezidenta
Gottwalda. Vlastně Masaryka, ale to je detail. Podle ročních dob bude varovat, že požáry
ze čtyř stran hoří jaro, léto i podzim, jen v zimě bude mít palčáky a bude hrát I´m
dreaming of a white Christmas. A každá obec si za evropské dotace vymyslí nějakou
historku o tom, jak ji navštívil Jan Skácel, popil tam vína, napsal sonet a zase odjel.
Lavičky a svazarmovská letitě Jana Skácela jsou vítány. A teď už je opravdu nejvyšší čas
věnovat se poezii. Třeba takhle:
JEN VĚTRNÍ DUCHOVÉ VĚDÍ
CO ČEKÁ MĚ V ZÁHYBU CESTY
A PŘECE ŽENU SVÝ PSY
DÁL A DÁL
Milan Zeibert
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25.
července
2022
Pondělí 25. 7.
Poezie v každé písni
(od 17.30 hod.)

Michal Prokop
& Framus Five
Les Triaboliques
(Velká Británie)
Ayom

Noční koncert
Stará tkalcovna, 30 minut po
skončení hlavního koncertu

The Survivors
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Program Open scény
každý den v kapli sv.
Anny ve Špitálku vždy od
14 hodin:

Úterý 26. 7.
Marké.T
Zpěvačka a písničkářka
Markéta Tulisová se na
Folkových prázdninách
neobjevuje poprvé. Má
hlas, který jde slyšet a
slova jejích písní jde cítit
až kdesi v břiše. Její
tvorba je založená na
jednoduchých věcech lidskosti a upřímnosti.
I tyhle vlastnosti se
ovšem neobejdou bez
trochy nadhledu a vtipu.
Markéta se naštěstí
nebojí kombinovat
melancholické s
prostopášným. Když se k
tomu přidá ještě zajímavá
práce s hlasem a pár
profi spoluhráčů, mohlo
by z toho být velmi
příjemné odpoledne…

Úterý 26. 7.
Poezie a příběhy
(od 17.30 hod.)

Vladimír Merta trio
The Rheingans Sisters
(Velká Británie)
Basco & Julie Hjetland
(Švédsko, Dánsko)

Open scéna
kaple sv. Anny ve Špitálku od 14 hod.
Marké.T
Ostrovy poezie ve Staré tkalcovně
filmy a autorské čtení

Z názvu „Aleluja, jsem vandrák. Odmítnutí kapitálu v hudbě a
kultuře amerických železničních tuláků“ vyplývá, že nebude o
hvězdách. Je o těch, které zde charakterizuje citát krále
amerických tuláků Jeffa Daviese: „tuláci chtějí pracovat,
trampové ne a vandráci to nedovedou“. Dál se v něm odkazuje
např. na Jacka Londona, Woody Guthrieho a celý film
Bratříčku, kde jsi, čili na samé slušné lidi.
Mezi takové patří i autoři a autorky dalších statí, jichž je celkem
čtrnáct. Při jejich čtení jsem si na řadu míst zastrkal tenoučké
záložky, ale to si nechám na jindy. Jen mě teď zarazilo, proč
jsem si označil jednu stránku o vyjednávání hranic vkusu. Už
vím: mladí vědci Daniel a Machek citují jednu`dávnou
muzikologickou práci dnešního ministra pro evropské
záležitosti Mikuláše Beka. Ne, že bych je chtěl za každou cenu
přetrumfnout, ale pamatuju se, jak nám Mikuláš dělal
muzikologické večery na kolejích v ulici Tvrdého. Bylo to
právě v době, kdy Jirka Plocek hrál s Poutníky a kdekdo znal
píseň Panenka, Iva Bittová začínala, Yamaha se psala s tvrdým
Y a budoucí ministr nám pouštěl Plastiky a Jasnou páku, která
tehdy přibrala zpěvačky. Našemu discjockeyovi se vůbe
nelíbily, o kapele prohlásil, že se zbláznila, a na podezdívku
naší budovy někdo napsal nápis Kolej Yesterday.
Milan Zeibert

Vzhůru na pomoc kytarovému záhonu!
Kytarový záhonek na Staré radnici potřebuje i tvoji pomoc.
Dostav se zítra, tj. v úterý 26. 7. na dvorek za Starou radnicí.
Zvědavci budou koukat a ostatní přiloží ruku k dílu - výsadbě.

Oranžová scéna
bílý stan v zámeckém parku
o přestávkách hlavní scény
Divadlo Tondy Novotného, Žamboši

Tvorba kypí všude. Tohle
je například ubrousek, na
kterém je zaznamenán
německý překlad písně z
lužické srbštiny, jehož
následný český překlad
zazní na koncertě
Orchestru Folkových
prázdnin. Dnes začínají
společně
zkoušet…
Tomáš
Lanča, Evoluce,
2005, bronz

Noční koncert
Zámecká knihovna
Misterios del Amor
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Každý rok vznikne sborník příspěvků, které zazněly na
Kolokviu. Níže recenze na ten loňský...
Poutníci jezdí načerno, Nixon nosí kufry, tuláci chtějí
pracovat, trampové ne a vandráci to nedovedou
(Od folkloru k world music: Hudba a kapitál, sborník příspěvků
z mezinárodního kolokvia konaného v červenci 2021 v rámci
festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, MKS
Náměšť n. Osl. 2021)
Ze všeho nejdřív jsem si nalistoval příspěvek mladých vědců
Ondřeje Daniela a Jakuba Machka, kteří ve svém vystoupení na
loňském náměšťském kolokviu rozdělovali posluchače hudby na
různé skupiny, přičemž na jeden pól postavili příznivce Ivy
Bittové, na druhý fanoušky Dua Jamaha (od r. 2014 se to píše s J
na začátku). A byl jsem zklamán, protože v písemné podobě se
to jmenuje „Vyjednávání hranic hudebního vkusu: kulturní
kapitál mezi TV Šlágr a Radiem Punctum“, takže Bittová
vypadla nejen z titulku, ale dokonce o ní není jediná zmínka ani
v textu. Z toho vidíte, že vědci musí všechno zkazit. Přitom to
bylo téma, se kterým se daly provést úžasné věci: Hudba a
kterýkoli druh kapitálu, který vás právě napadne.
Třeba takový Jiří Plocek začal své pojednání větou „Tak
Poutníci jezdí načerno?“, aby vzápětí vysvětlil, že ho od pokuty
v trolejbuse zachránilo, že v něm revizorka poznala člena
trampské skupiny Poutníci populární v 80. letech, což byl krásný
nevědecký příklad kapitálu sociálního. Ještě lepší byl závěr textu
s málo slibujícím názvem „Lekce z korejské hudební
diplomacie: péče o kulturní dědictví“, v němž Petr Dorůžka
došel až k historce z newyorského letiště, kde Louise
Armstronga vezoucího se z afrického zájezdu kufry plné
marihuany zachránilo jen to, že mu je přes kontrolu přenesl
Richard Nixon, který náhodou taky odněkud přiletěl. Naopak
vše říká titulek „V podstatě nebylo kam ukročit: Výrobce
nástrojů Rosťa Čapek“. To Jan Sobotka zachytil vyprávění syna
Jana (Krisťáka) a Jaroslavy Čapkových, jejichž byt v Zubatého
ulici byl za normalizace přezdíván ministerstvem trampingu.
Dnes je Rosťa Čapek uznávaným výrobcem bluegrassových
nástrojů a současně organizátorem pražských koncertů
největších amerických hvězd tohoto žánru. O tom, jaký kapitál
Rosťa Čapek vydělal, se Honza Sobotka nezmiňuje. Pokud
dosáhl finančního úspěchu, pak si ho naprosto zasluhuje. Hlavně
ale využil a výrazně rozmnožil kapitál rodinný.
Do země zmíněných amerických hvězd nás zavede text
olomouckého univerzitního učitele Davida Livingstona.
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Na dnešní scéně...
Michal Prokop & Framus Five

O mistrech a tak
Máme mistry slova a mistry
Rocker s nezaměnitelně soulovým hlasem, skvělou kapelou a v tónů. Jen málo z nich však
ovládá obě umělecké
plné síle
disciplíny. Vždy převáží
Vyhlášený milovník poezie se záviděníhodnou energií
jedno nebo druhé. Josef
Kainar (1917 – 1971)
začínal jako nesmírně
talentované dítě s houslemi,
jednalo se údajně o
mistrovské italské „půlky“.
Za války živila mladého
muže (24-28 let) kytara v
tanečním orchestru
(Ostrava, Zlín), kde začal
skládat muziku a psát texty
na tehdejší jazzové šlágry
(Mrtvý vrabec, Chodím po
Zlíně, Vracaja sa dom…) Po
válce cestou z Ostravy do
Prahy, kde hodlal dokončit
studia na univerzitě, se
zastavil v Brně. Zde jej
Už to vypadalo, že to Michal Prokop s natáčením zabalí, když přerovský rodák, Mikulášek
seznámil mimo jiné se
mu nedávno na stole přistály nové texty a v tu chvíli, jak tvrdí začínajícím básníkem
vyhlášený milovník poezie, „chytil vítr do plachet“ a my se
Blatným, u kterého pak jako
dočkali alba Mohlo by to bejt nebe.... Dokládá, že věk je pro
redaktor Rovnosti několik let
Michala pouze číslo a čert vem šestasedmdesát. Buďte si jisti, bydlel. Na rozdíl od
že mu to pořád parádně zpívá a muzikantský život bere tak, že ostatních „častušek“ jeho
„buď to bude nebe anebo cesta do pekel“ a rozhodně nestojí o ideové ódy, položené na
oltář budovatelských
to, aby mu někdo pořád říkal, že „vypadá staře a šednou mu
vlasy“, když je evidentní, že „je pružnej jak struna na kytaře“. „padesátek“ nepostrádají
básnické mistrovství. Ke
Navíc, a to snad ví každý, bluesovým zpěvákům roste hlas
společenskému a literárnímu
jedině do krásy, což je i případ Michala, se šlapající kapelou
uvolnění šedesátých let
Framus Five za zády. A pokud vás zajímá, co opravdovou
notně přispěl sbírkami Moje
českou hudební legendu v muzikantském i osobním životě v
blues (1966) a Miss Otis
minulosti potkalo, podívejte se na televizní dokument Až si pro lituje (1969). Finále (žel)
Kainarovy tvorby
mě přijdou… nebo se začtěte do knihy Ztráty a návraty, ve
představují texty pro
které s ním bilanční rozhovor vede Michal Bystrov.
legendární rocková alba
Město Er (Prokop, Framus
Les Triaboliques (Velká Británie)
Five, 1970) a Kuře v
Nejlepší neznámá skupina
hodinkách (Mišík,
Justin Adams, Ben Mandelson a Lu Edmonds neboli kultovní
Flamengo, 1971). Těším se,
dinosauři world music
že i letos Michal (Prokop)
Ďábelský triumvirát destruktérů předpokládané hudební
zazpívá alespoň jednu také
Lanča, Evoluce,
bronz
od mistra
Kainara.2005,Libor
neslučitelnosti nebo jak jim v Británii říkají Distressed string Tomáš
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Kolokvium
Diskusní setkání zájemců o problematiku hudby etnické,
lidové, folkové či rozmanitou oblast tzv. world music přivádí
do Náměšti nad Oslavou každoročně jak zástupce akademické
obce (etnology, etnomuzikology, etnochoreology, muzikology
a estetiky), tak hudební publicisty a redaktory. Téma, k němuž
se všichni přednášející vyslovují, je pokaždé jiné, všechny
účastníky však spojuje zájem o hudební pole „od folkloru k
world music“ a vůle diskutovat o problémech a představit
ostatním oblast svého zájmu.

band. Vyhledávání muzikanti a producenti patří k zásadním
tahounům dění na scéně nevšední hudby, odjakživa ovlivnění
hudebním mišmašem z celého světa, v němž sehrává důležitou
roli blues, které však podávají s náturou odvázaných pankáčů
ve formě, jakou jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. Po právu
se o nich tvrdí, „že účinkovali ve více projektech, než měla
většina z nás teplých večeří“, a i když jejich výčet má délku
málem nekonečného seznamu, bez připomínky některých se
neobejdeme. Obrázek jejich výjimečnosti by tím nebyl úplný.
Kytaristu Justina Adamse, v současnosti spoluhráče Roberta
Planta, si pamatujeme z dvojice s Juldehem Camarou z
Gambie a těžko zapomenout na to, co s Maurem Durantem
předvedli na loňských Folkovkách. Miluje severoafrické blues
a není divu, že je spojen se začátky tuarežské skupiny
Tinariwen, ale vyšvihl se také vedle Rachida Tahy nebo
Pondělí 25. 7.
skupiny Lo´Jo. Multiinstrumentalista Ben Mandelson, bývalý
Divadlo Koňmo:
člen Magazine, spoluzakládal s Lu Edmondsem legendární
Vodnická pohádka
Klapy klap, klape mlýn... pseudobalkánskou skupinu 3 Mustapha 3, produkoval alba The
že kdo jinému jámu kopá, Klezmatics a Värttinä, zahrál si s Pogues, Corey Harrisem a
Billy Braggem. Edmonds začínal v punkových Dammed,
sám do ní padá, neboli
kdo chce kam, pomozme prošel The Mekons a Public Image Ltd, založeným zpěvákem
Sex Pistols Johnny Rottenem. Byl manažerem slavných
mu tam...! Takřka
klasická česká pohádka s sibiřských Yat-Kha a dovážel do Evropy kubánskou hudbu.
Všichni tři samozřejmě báječně zpívají a na pódiu si přehazují
lakotnou mlynářkou,
z ruky kytary a nejrůznější strunné nástroje - bouzouki, saz,
přitroublým mlynářem,
mandolínu, bazouki nebo tamburu – na nichž stojí originální
hodnou Bětuškou,
zvuk Les Triaboliques. „Většina méně známých nástrojů, na
mazaným vodníkem a
které hraji, mě následuje domů, jako toulaví psi s jejich
opravdovým čertem, ve
velkýma očima a já je musím krmit časem a trpělivostí a
které se mlýnské kolo
možná zatočí a dá-li bůh pomalu spolu nacházíme zvuky, které, doufám, tlačí na
sluchové hranice,“ vysvětlil Lu Edmons, proč třeba tak rád
dobro nad zlem opět
hraje na turecké banjo cümbüş. Pro trojici je na koncertech
nečekaně zvítězí.
Rozverné představení pro typické nespoutané uchopení až nepříslušně vybraných
povědomých skladeb střídanými vlastními na způsob „pokud
malé i velké, ve kterém
chce být člověk popadnut písní, neměl by se tomu bránit“.
maňásci ožívají a opět
Zažít s nimi stejný
dřevění, čert čaruje,
vodník miluje, mlynářka koncert je proto
prakticky nemožné, a
hudruje, voda stříká a
o to víc lákavé
dva se při tom můžou
nevynechat ani jeden.
strhnout!
Moc jich totiž
neodehrají, v tak
Víťa Troníček Trio
neustálém jsou totiž
Melodické písničky Víti
fofru.
Troníčka ze skupiny

Letošní 19. ročník Mezinárodního kolokvia zaměřeného na
Zítřejší Ostrovy poezie ve
lidovou, folkovou, etnickou hudbu a world music Od folkloru Staré tkalcovně
k world music: Hudba a slovo se koná v sálu areálu CETT ve
dnech 26.–27. července 2022. Vstup volný, můžete přijít i vy. úterý 26. 7.
10:00-11:00 Tančírna argentinské tango
11:00-12:00 Růžemi
navštívený
Předběžný program kolokvia
Dokumentární film o
úterý 26. 7. 2022
Janu Skácelovi. Režie:
10.00 – 10.10 úvod kolokvia
Jiří Vanýsek
10.10 – 10.25 Martina Pavlicová, Lucie Uhlíková: Když hep
12:00-13:00 Kroky do
hep není hop hop: písňové kulturní dědictví v kontextu
nového světa. Antonín
politické korektnosti
Dvořák: Polednice
10.30 – 10.45 Marta Ulrychová: Dudy, zpěv a poudačky
Díky české filharmonii
(opožděná gratulace do západních Čech)
máme možnost shlédnout
10.50 – 11.05 Barbora Turčanová: Dechaři versus překližkáři: jedinečné komentované
moravská dychová hudba a slovesný folklór
provedení
11.10 – 11.30 přestávka
symfonické básně
11.30 – 11.45 Jiří Plocek: Píseň v poezii
Polednice
11.50 – 12.05 Iivi Zájedová: „Kalevipoeg“ – z největších
13:30-14:30 Tančírna evropských eposů
Milonga
12.10 – 12.25 Miloš Štědroň: Proměny operní melodiky – teze 14:30-15:30 Šlépěje
ke čtyřsetletému sváru slova a hudby v opeře
napříč srdcí našich
12.30 – 14.00 přestávka
Dokumentární film o
14.00 – 14.15 Matthew Sweney: Luke the Drifter
Jakubu Demlovi. Režie R.
14.20 – 14.35 Irena Přibylová: Modrý měsíc nad Kentucky a
Tesáček
další písňové texty Otce bluegrassu
15:30-16:30
14.40 – 14.55 Lee Bidgood: Title: Reflecting on Retexting
Komentovaná prohlídka
15.00 – 15.15 Jan Sobotka: Víc než jen hlas revisited –
ostrovů poezie
ohlédnutí za antologií písničkářské tvorby šedesátých a
s básníkem a
sedmdesátých let
dramaturgem instalace
15.20 –16.00 diskuse k přednáškám
Radkem
Tomáš
Lanča, Malým
Evoluce, 2005, bronz
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Oranžová scéna 2022

Program Oranžové scény
nabízí ve stanech v
zámeckém parku
divadelní a hudební
produkce vždy v
přestávkách koncertu na
hlavní scéně. Divadelní
představení je součástí
první přestávky hlavní
scény a hudební
vystoupení se odehrává v
přestávce druhé.

Ruské federace
(dvouhlavého orla).
Podle mě je to chytré
právě touhle
rafinovaností, a proto
mám tohle tričko moc
rád.
Davi2 & Kamila
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Módní folkénko
Jistě, na festivalech jde
především o hudební
zážitky, hned v závěsu za
nimi je ale bezesporu i
oblečení. Správný oděv
na festival musí být
praktický, ale i pěkný –
přece jen jdete mezi lidi.
A nejlépe obojí
dohromady. Vybíráme pro
vás ty nejnápadnější a
nejnápaditější kousky, na
které jsme během
procházek areálem

Hnízdo múz v úterý 26. 7.

8:00 - 10:00 Zaplítačky - pletení rozmanitých účesů
9:00 - 15:00 Grafická dílna
9:00 - 17:00 Omalovaná dílna
9:00 Raníčkova pohádka
9:30 - 12:00 Smalty na vařič
9:30 - 12:30 Malování a povídání s Hennou
9:30 - 13:30 Skleněné vitráže technikou Tiffany
10:00 - 11:00 Tančírna - argentinské tango
10:00 - 12:00 Skleněné vinuté perly - šperkařská technika
10-12 a 13-15 Kovářská dílna u Tasovských
10-12 a 13-15 Řezbářská dílna se sochařem
10-12 a 13-15 Ruční tkaní na dřevěných stavech
10:00 - 12:30 Keramika - točení na kruhu
10:00 - 12:45 Nech tančit svoje srdce
10:00 - 13:00 Kaligrafická dílna - písmomalířství
10:00 - 13:00 Macramé - drhaný šperk a přívěšek na klíče
10:00 - 13:00 Hrajeme si s dětmi - zobali vrabci zobali …
10:00 - 13:00 Výroba pastýřských píšťal z černého bezu
10:00 - 15:00 Bluesová dílna, Atelier kresby a malby,
Plenérová a figurální kresba
10:30 - 12:00 Poezi JE! Dílna tvůrčího psaní
Folkovek narazili. Nechte 13:00 - 15:00 Miluj své chyby
se inspirovat. A aby to
13:00 - 15:30 Smalty na vařič
bylo fér, začneme mou
13:00 - 16:00 Pletení košíků z pedigu
maličkostí. Za tričkem s
13:15 - 16:00 Mozaika
relativně roztomilým
13:15 - 16:00 Savování na textil
obrázkem se totiž skrývá 13:15 - 16:00 Enkaustika
silný příběh. Příběh o
13:30 - 14:30 Tančírna - Milonga
válce na Ukrajině (ano,
13:30 - 15:30 Keramika - točení na kruhu
stále trvá a stále je třeba 13:30 - 16:00 Skleněné vinuté perly - šperkařská technika
si to připomínat, i když se 14:30 - 16:00 Párová akrobacie pro začátečníky i pokročilé
chceme primárně bavit
15:30 - 16:30 Komentovaná prohlídka ostrovů poezie
muzikou), o kamarádech s básníkem a dramaturgem instalace Radkem Malým
medvědech a o jejich
originálních potiscích, za Komentovaná prohlídka ostrovů poezie
které dostali peníze, za
s básníkem a dramaturgem instalace Radkem Malým
které nakoupili svým
Letošní Tkalcovnu poezie koncipovali výtvarníci Matěj
sousedům v Charkově
Forman a Lukáš Urbánek spolu s básníkem Radkem Malým.
jídlo a hygienické
Přijďte na komentovanou prohlídku s básníkem Radkem
potřeby. Medvěd na
Malým.
tričku drží v tlapě
dvouhlavou slepici,
karikaturu státního znaku
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Ayom
Báječné roztančená hudba pod dohledem boha bubnování
Brazilská zpěvačka s darem obejmout hudbou, se kterou je
lidem dobře
Získat ocenění skupina
roku 2021 od magazínu Songlines a kupu
dalších navrch znamená, že musíte být v tak
těžké konkurenci něčím výjimeční. Třeba
mít cosi jako dar obejmout hudbou, se kterou
je lidem dobře. Přijde
vám to málo? V téhle
době? Tak se pořádně
rozhlédněte. A pokud
bychom chtěli hledat
příklad, jak rozdávat
pozitivní náladu a nevyhýbat se přitom tématům lidských práv,
emigrace a odporu ke všemu zlu, jsou to Ayom, vedení
brazilskou zpěvačkou a bubenicí Jabu Morales, symbolizující
svobodnou ženu, neomezující se odjakživa v ničem co dělá a
hledající místo, kde ji přijmou takovou, jaká je. Z Brazílie před
čtrnácti lety utekla s pádnými důvody do Barcelony a nezáleží
na tom, že její portugalštině nebo kreolštině nerozumíte, nic
podstatného z toho, co chce sdělit, vám přesto neunikne.
Pětici muzikantů z Řecka, Angoly, Itálie a Portugalska svolala
jakoby prásknutím bičem. Za jedné podmínky: každý z nich
musel mít v sobě kus Afriky; jako že v srdci, protože z
Evropana se Afričan stane těžko, to dá rozum. Jabu Morales
vše doladila ještě ohledně víry: povinnost klanět se
yorubskému bohu bubnování Ayanovi na nikoho sice
neuvalila, pro jistotu, protože jeden nikdy neví, jeho jméno
raději zkomolila na Ayom. To třeba aby na ní z Brazílie ctěný
orišha přezdívaný Dřevo, které mluví, nedohlédl a mohla
bubnovat tak, jak se jí zachce. Samozřejmě nejvíc po
brazilsku, ovšem s africkou kreativitou. A jste-li schopni
rozeznat, jestli Ayom zrovna hrají styly z Brazílie, Angoly,
Konga, Kapverd nebo Středomoří, jste dobří, ale zkuste se
zamyslet: k čemu vám to vlastně u téhle báječné a roztančené
hudby bude.

Marien v netradičním
složení kytara, basa,
dobro.
Víťa Troníček – kytara,
zpěv
Petr Feďa Opočenský –
baskytara, kontrabas
Honza Kouba - dobro
Když píseň zpívá
básníka
on přichází k nám
v slovech
tónech
svět kolem mizí
uniká
a básník s námi
hovoří
Poslední hvězda
dohoří
Michal K.

O vzpomínání
Pročítal jsem před pár
dny na webu Folkovek
Plátky z minulých let a
současně se probíral
fotografiemi ve vlastním
elektronickém archivu.
Vybavovaly se mi přitom
dávno zasuté prožitky.
Připomněl jsem si
vystoupení několika
kapel, jejichž jména mi už
mnoho neříkala, dojmy a
pocity z jejich hudby se
však i bez melodií a tónů
odněkud vracely. Vmísil
se i smutek či rozpaky z
několika absencí. Na věži
kostela právě odbyla
půlnoc. Trénuj,
přesvědčoval
jsem
se,bronz
Tomáš
Lanča, Evoluce,
2005,
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když se mi zavíraly oči.
Bez přípravy nic
nevydržíš! Dodnes si totiž
vyčítám, že jsem šel spát
tu noc, kdy hrál Glen
posledně v kempu až do
rána u ohně. Jsou prostě
chvíle, které vrátit nelze.
A úplně všechno se
stihnout nedá. Pokaždé
je třeba volit, v životě,
jako i v politice, zkrátka
hledat menší zlo. Jedině
pak to kladné a pro
člověka cenné převáží
ony případné ztráty. Jestli
ono to ale také nebude
tím, že si to děvče tenkrát
už moc nevybavuju,
zatímco na Hansarda se
dobře zapomenout nedá.
Libor

Noční koncerty

Nedělní střípky

I pro letošní ročník se staly noční koncerty nedílnou součástí
Folkových prázdnin. Umožňují užít si kouzlo nočního setkání s
hudbou, a to na komornějších místech ve Staré tkalcovně a v
zámecké knihovně se začátkem po 23. hodině, zpravidla asi 30
minut po skončení hlavního programu. Výjimku potvrzující
pravidlo v programu letos tvoří česká premiéra mimořádného
irského filmu o zpěvákovi, skladateli a hudebníkovi Fergusu
O'Farrelovi.

Neděle, to jsou divadla, dílny, mumraj, všeobecný ruch a
chaos. Pulsující Stará tkalcovna. Spousta známých, dojít
odněkud někam v předem odhadnutém čase je podnik značně
nejistý, časoprostor se ohýbá natolik, že by tu i Albert Einstein
mohl svůj slavný vzoreček ve zmatku omylem odmocnit. Tak
rychle, kde začít? Á, zkouška síly! Palice, závaží, ukazatel síly
úderu, na samém vrcholu zakončený zvoncem. Nejdříve
posílám syna Káju a s lehce pohrdlivým úsměvem pozoruji
jeho výsledek "Na holku dobrý". Se suverénním nadhledem
potěžkávám palici, úder... a běda, závaží dojede jenom asi
deset centimetrů pod zvonek. Že bych od loňska zeslábl?
Hloupost, asi jsem podcenil rozcvičení. Druhý, mnohem
soustředěnější úder, ajajaj, stále ještě centimetr chybí.
Předstírám, že mě něco hrozně zaujalo v sousedství a
promýšlím další strategii. Mohl bych se nenápadně vytratit, ale
určitě na mě celé okolí viselo očima, ta ostuda by se bleskově
rozšířila po celém okrese a co potom? S předstíraným
nezájmem uchopím palici ještě jednou, nápřah, praskla méně
významná žilka na levém spánku a konečně se ozývá spásné
cinknutí. Sláva, nemusím použít plán poslední záchrany,
simulovanou srdeční slabost. Odcházím hrdě středem jako
vítěz, odvraceje zrak od dalších atrakcí, které by mohly
vyžadovat použití jakéhokoliv množství síly. Uvnitř Staré
tkalcovny je přece jen bezpečněji a mají tu kávu, kterou si
okamžitě aplikuji. V knihkupectví u Dlouhé punčochy chvíli
uvažuji o nákupu knížky se slibným názvem The great book
about peeing, kterou bych mohl darovat svému urologovi, ale
nakonec se rozhodnu nebýt Hujerem. V zadní části Tkalcovny
potkávám kamarádku Radku, jak se nešťastně kouká do
částečně popsaného papíru. Prý se ukázalo, že neumí
žonglovat a teď musí za trest napsat dvě básně. Trochu mě
vyděsilo zjištění, že někdo nemusí umět (ani trochu!)
žonglovat. Rychle popadnu tři míčky a s úlevou zjišťuji, že
mezi tyto nešťastníky naštěstí nepatřím, a osvobozen od tvorby
poezie mohu pokračovat dál. Venku je poctivé letní počasí, tak
nechávám ženu, děti a psy osvěžit se v částečně vyschlé
Oslavě a hurá na zámek, kde je stín stromů, buřty, pivo a taky
hlavní program. O něm se z kapacitních důvodů již nemohu
rozepisovat, čímž Vás odkazuji na konkurenční, leč přesto
erudovanou rubriku After midnight, která Vás v tomto směru
nepochybně plně uspokojí.
Carlos

Pondělí 25. 7. Stará tkalcovna

The Survivors

Jazzoví mistři s písněmi pro své děti
Velký medvěd, krtek, zajíc, myš a ježek pozorují, jak šíp letí
savanou…
Co udělá kapela
Open Office, když
na ní během
koncertu v Saudské
Arábii spadne
světelná rampa? To,
co každá jiná přece:
přejmenuje se na
The Survivors
(Přeživší) a natočí
album Děti a rodiče
ovlivněné estetikou
pánů Pastrňáka,
Skoumala, Mládka,
K čemu nám je poezie?
či Wericha tak, aby
Přemýšlím, cestou do
si ho v autě nebo doma mohli pustit rodiče se svými potomky a
Bytexu - pardon - do
následně se odešli společně povozit na dětský kolotoč s
Staré tkalcovny… no není kačerem Donaldem.
to mnohem poetičtější?
Velký medvěd, krtek, zajíc, myš a ježek pozorují, jak šíp letí
Stará tkalcovna... v
savanou, zatímco Lara si plete pomlázku a ten, co zůstal sám
tomhle názvu se člověku ve školce, se dozví, že třešně a voda se spolu nejedí, a měli by
snadno vybaví vůně
si to všichni zapamatovat. Tolik k obsahu dramatických
dřeva, uklidňující
příběhů skvělého alba, čemuž odpovídá směs jazzu,
rytmičnost pohybu člunku trampského swingu, funky, afrických a brazilských rytmů a
a hřejivě měkký dotek
vlastně všeho, co kouzelně zpívající trojici ťukne do nosu,
vlny… Kroky přináší i
hlavně že se dobře baví a děti s ní. A s kým že to? S
vzpomínky na studentská multiinstrumentalisty Jiřím Slavíkem a Jiřím Levíčkem a
léta, kdy jsme do Besedy perkusistou Jakubem Tenglerem. Řekněme s jazzovými
chodili okukovat Jana
hvězdami.
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Skácela a seděli u
vedlejšího stolu vedeni
touhou, že něco z jeho
básnického daru se snad
zázrakem dotkne i nás..
Jeho přítel Oldřich
Mikulášek měl dům v
Třebíči a tak tajemné
krajové spojenectví
otevíraly cestu... K čemu
nám je poezie? Abychom
dokázali žonglovat,
kouzlit a dostat se do
jiných světů? Právě tak
se to daří divadelníkům?
Je to poezie, co umožní
zasadit kytary a z
vyprahlé země, poseté
hovínky, stvořit
folkovkovou louku plnou
barev? Je poezie?
Poslouchat křišťálový
hlas zpívající v tajemném
jazyce a dostat se do říše
pána prstenů, kde víly
hrají na housle a
královna v poslední písni
vloží měchy pod svá
křídla a rozprostře vějíř
píšťal, aby nás zanechala
v okouzleném nadšeni?
Nevím… Ale je to to
krásné.
Bětka

Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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