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After Midnight 5/2022

27.
července
2022

Jestli si někdo ještě vzpomene na eskymáckou básničku z pondělního After Midnight, podle níž
jenom větrní duchové vědí, co čeká nás v záhybu cesty, tak pochází ze sbírky Písně Vrbovýho
proutku, kterou do češtiny přeložil Ladislav Novák, experimentální básník a výtvarník z T. Přiznal
bych to dřív nebo později stejně, ale dnes na kolokviu mně k tomu nahrálo vystoupení Jirky Plocka
Píseň v poezii, při němž pouštěl ukázky Novákovy fónické poezie. Ještě lepší bylo, že když jsem šel
ráno v dešti na vlak, jel zrovna kolem Venca Bartoš, co zpíval eskymáckou písničku se skupinou
Pluto, a než mě dovezl na nádraží, vysypal jsem na něj svou amatérskou teorii, že kapela Michala
Prokopa hraje tak dobře proto, že má mladého klávesistu Andyho Cermaka. (Venca ho zná, vždyť už
asi před deseti lety navrhl jeho kapelu Sunflower Caravan do programu městských slavností v T.) K
mému překvapení ho to vůbec nepřekvapilo a řekl, že to tak prostě je, že tohle mladá krev v kapelách
dělá a že je to tak dobře. A jestli si někdo vzpomene na lehkonohé lhotákovské dětství ze včerejšího
After Midnight, tak to bylo dětství Vladimíra Merty. Tuhle písničku ale dnes nehrál, protože má z
dětství lepší: tu, ve které chce po donovanovsku chytit vítr. Víme z ní, že se o něj v dětství báli celou
neděli, že táta s mámou možná věděli, že jako malé pimprle do svojí velké škatule bude chtít chytit
vítr. Na tom není nic divného, my jsme jako kluci ve stráni pod Kostelíčkem chytali do krabiček od
sirek zlatohlávky. Co by mě ale v životě nenapadlo, že verše „hledal jsem svůj stín v horách, hustě
lilo/sešel jsem z kopce, který měl konec v moři/a viděl jsem, jak se mi má hlava ve vodě noří“ napsal
raný Merta v kopcích nad bulharským Nesebarem, který mám spojený s odborářskou rekreací,
vypitými lahvemi Slnčev brjagu vyskládanými po obvodu podsad stanů, kterým jsme ještě dvacet let
potom říkali „bulhary“, a první dětskou cestou k moři a zase zpět pár let po Mertovi. Důležité ale je,
že píseň včetně verše „jmenuju se po tátovi, je mi 20 let“ může Vladimír Merta zpívat doteď a pořád
je uvěřitelný. Pravda, pozdní Michal David taky zpívá ty kraviny, co zpíval jako raný Michal David,
ale já a moji kamarádi jsme si o něm už tehdy mysleli, že je debil, když pije colu, chce žít non stop a
vydaří se také poupata. Respektuju, že spoustě starých teenagerů se to líbí i pár let před důchodem (a
lepší to už nebude, jak říká Jack Nicholson), ale mě to s Ondřejem Hejmou nedojímá. Každopádně
bylo Mertovo vystoupení výborné, houslista Jan Hrubý už neměl v klávesistovi Ondřeji Fenclovi
takového konkurenta, jako když tu v pondělí hrál proti Andy Cermakovi, a protože je tento ročník
věnovaný poezii, připomenu verš z písně K pětadvaceti, jíž koncert VM & jeho tria vrcholil: „ručně
psaná básnička od Morgensterna“. Pochopí dneska ještě někdo, že jsme si v pětadvaceti, ale třeba i v
patnácti ručně psali básničky nebo písňové texty, které se nám líbily? Mně se třeba dnes líbily The
Rheingans Sisters i Julie Hjetland se skupinou Basco, ale už to nepíšu rukou, protože bych to za
chvíli stejně přepisoval do počítače. Po mertovské stoprocentně chlapské sestavě se program změnil v
dívčí večírek (sestavu skupiny Basco pomíjím) a bylo to v nejvyšší čas, tak jako je nejvyšší čas najít
českou Zuzanu Čaputovou. Osobně si ji představuju jako seveřanku s vlasy až na zem, která umí na
housle, kytaru, banjo a několik dalších volitelných nástrojů, zpívá jako Iva Bittová, řeči ovládá jako
Radůza, na rozdíl od Miloše Zemana a Andreje Babiše pracuje s počítačem a vůbec by mi nevadilo,
kdyby měla avantýry jako Aňa Geislerová. Při televizních projevech by mohla třeba říct, že zahraje
několik fiddlerských písní nebo zazpívá o lásce, nenávisti, krvi a smrti. To už je skoro jako Churchill
= chybí jen dřina, pot a slzy, ale na konci bude každopádně vítězství. Jen s těmi fiddlerskými písněmi
by se to muselo promyslet, protože když ve filmu Bratříčku, kde jsi zahráli Hoši od Syslí řeky trochu
dřevní muziky, znělo to jako z foglarovky (bandleader se jmenoval Rikitan a secvičovala se Píseň
úplňku), ale pro Annu a Rowan ani pro naši budoucí prezidentku se to nehodí. K nim by to chtělo
ještě někoho z vizáží Andyho Cermaka, Gregory Corsa nebo Carlose z Lichožroutů, který by na
konci epizody zvedl ruce k nebi a burácivým hlasem uměleckého přednašeče Josefa Grumlíka
pateticky zvolal:
NESMÍRNÁ ROZLOHO MODRÉHO NEBE,
CHRAŇ MĚ, TOBĚ DŮVĚŘUJI,
ZNOVU NA VÁLEČNÉ STEZCE, DOCELA SÁM.
Zhudebněné to ještě není, Honza P. Muchow by to určitě dokázal, ale možnost mají všichni.
Milan Zeibert
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Středa 27. 7.
Poezie povzbuzující
(od 17.30 hod.)

Antonina Krzysztoń
(Polsko)
Nora Brown (USA)
The Garifuna
Collective (Belize)

Noční koncert
Stará tkalcovna,
30 minut po skončení
hlavního koncertu

Vladimír Javorský
1/12
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Program Open scény
každý den v kapli sv.
Anny ve Špitálku vždy od
14 hodin:

Zítřejší Ostrovy poezie ve
Staré tkalcovně
čtvrtek 28. 7.
10:00-11:00 Tančírna argentinské tango
11:00-12:00 Nora Brown
- banjo workshop
S mladou americkou
banjistkou Norou Brown
se naučíte klasickou
houslovou melodii
Hop Light Ladies na
banjo.
12:00-13:00 Kroky do
nového světa. Antonín
Dvořák: Vodník
Díky české filharmonii
máme možnost zhlédnout
jedinečné komentované
provedení symfonické
básně Vodník
13:30-14:30 Tančírna Milonga
14:30-15:30 Můj přítel
Neil - autorské čtení s
Adélou K. Vančurou
s hudebním doprovodem
Ivo Gryce a Blue beaver
bandu
15:30-16:30 Sedm slov
Jana Skácela
Dokumentární film o
Janu Skácelovi. Režie:
Rudolf Chudoba

Čtvrtek 28. 7.
Poezie jemná i úderná
(od 17.30 hod.)

Čtvrtek 28. 7.
Honza Žamboch
Wolf Lost In the Poem
Z šáší vnitřních pustých
lesů občas vykoukne vlčí
čumák, aby si čuchl ke
sbírkám poezie básnířek
a poté bloumal dny a
noci ztracen, přemýšleje,
jak těm ženám složit hold.
Nenachází klid, dokud
drápy nevyryje, dokud
hrdlem nevyvyje do mlhy
zprávu o setkání s těmi
nádhernostmi, šílenostmi,
hrůzami a krásami, které
do svých poezijních světů
zaklely... Při live
koncertech se pak pomocí
těch písní dere
temnotou ke světlu... CD
Wolf Lost In the Poem Nepřipoutaný bylo
nominováno na cenu
Anděl v
kategorii folk za rok
2017.

Radůza
Ryan Young (Velká Británie)
Sam Lee (Velká Británie)

Open scéna
kaple sv. Anny ve Špitálku od 14 hod.
Honza Žamboch
Ostrovy poezie ve Staré tkalcovně
filmy, dílny a autorské čtení
Oranžová scéna
bílý stan v zámeckém parku
o přestávkách hlavní scény
Divadlo Kufr, Epydemye
Noční koncert
Stará tkalcovna
Petra Nachtmanova

Foto ze včerejší
deštníkové dílny, kterou
nám připravilo počasí...

Tomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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Jako pozvánku na zítřejší čtení Adély K. Vančury, které se bude
konat od 14:30 ve Staré tkalcovně, uvádíme jednu z kapitol,
která je, jak uvedla sama autorka "...trochu o hudbě, trochu o
poesii, trochu lechtivá a snad i trochu vtipná...". Autorské čtení
bude bluesově doprovázet Ivoš Gryc a Blue beaver band.
Paříž
Můj přítel Neil se rozhodl strávit v roce 1983 tři měsíce v Paříži.
Pronajal svůj londýnský byt americkému profesorovi, napakoval
auto a vyrazil. Úplně, jak se říká, na blind. První dny, resp. noci,
strávil ve stanu. V legendárním kempu u Boloňského lesíka. Zde
mohl nechtěně pozorovat schůzky brazilských transvestitů, kteří
za soumraku hledali trochu soukromí v příšeří pověstného
lesoparku. Své hudební znalosti si rozšířil poslechem koncertů
(například Davida Bowieho), jež se linuly z nedalekého
Hippodromu d'Auteuil. A chodil na kurzy Alliance Francaise,
kde se s pubertálními spolužáky snažil osvojit francouzský
jazyk.
Asi za týden potkal přítele muzikanta, který právě odjížděl na
turné. Dohodli se a Neil si půjčil jeho pokoj. Přímo naproti Gare
du Nord. Fantastické místo, v centru Paříže. Spolubydlícím mu
byl další muzikant, člen kapely Georgese Moustakiho. Neil
každodenními procházkami poznával Paříž a nikdy nezmeškal
příležitost dát se s kýmkoliv do řeči.
Procházel se právě po 11. pařížském obvodu, když ho zastavila
starší anglická dáma. Ptala se na hřbitov Père-Lachaise. Byla to
vášnivá obdivovatelka Fryderyka Chopina a toužila navštívit
jeho hrob. Neil se ochotně nabídl, že ji k hrobu doprovodí. Stalo
se.
Dáma omdlévá štěstím. Rozplývá se nadšením i dojetím.
„Prosím, udělejte mi fotku,“ žádá a podává Neilovi svůj
fotoaparát. Neil se pokouší správně zaměřit kompozici dámy s
mistrovým hrobem. Hledě do okýnka přístroje udělá pár kroků
do strany, pár kroků vzad. Při tom zavadí o za ním tyčící se
náhrobní desku. Zřejmě již nahlodána zubem času, drží ve svislé
pozici jen silou vůle. Po Neilově šťouchu se s žuchnutím
poroučí k zemi. Ta náhrobní deska, přirozeně. O nápravě
nemůže být řeči. Takovým kusem kamene obyčejný smrtelník
nehne. A tak i jméno osoby, jejíž náhrobek je nyní zborcen, jim
zůstává utajeno. V tu chvíli se dáma vyděsí a předvede...
Chcete vědět, jak vše dopadne? Musíte přijít a konec kapitoly z
knihy Můj přítel Neil aneb Nejstudenější polévka na Mallorce si
doposlechnout na vlastní uši...
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Na dnešní scéně...
Antonina Krzysztoń (Polsko)

Mnoho slov, vesměs o
ničem
Je to prostě těžké. Když
První dáma polské poetické písně
„Piosenki“ Karla Kryla v podání legendární polské písničkářky slyším Vladimíra Mertu,
Zpěv je pro skladatelku a kytaristku druhem modlitby a často
moje mysl ihned opouští
zpívá o Bohu. Možná z vděku, že ji věnoval tak jímavý hlas a
současné reálie a ocitá se
vnuknul poslání sjednocovat všechny lidi dobré vůle. Celý život v osmdesátých letech, v
se drží stranou showbyznysu a za svůj největší úspěch považuje dobách, kdy jsem byl
přízeň vnímavých posluchačů. Na polskou písničkářskou scénu
opravdu mlád (ještě více,
úspěšně vstoupila v 80. letech, v časech, kdy komunisté vyhlásili než dnes), měl všechno
v zemi válečný stav. Namísto sahání po slávě se uchýlila do
před sebou a písně jako
undergroundu a kazety vydávala v samizdatu. Třeba ty s
Chtít chytit vítr, nebo
„piosenkami“ Karla Kryla, pro kterého získala srdce Poláků.
Galina ve mě vzbouzely
pocit, že se musí něco
stát, něco změnit, protože
takhle to dál nejde. Úplně
rozumím Josefu
Škvoreckému, když říkal,
že má krásné vzpomínky
na období protektorátu,
protože to prostě byla
doba jeho mládí. Při
četbě popisu jeho, tedy
Dannyho Smiřického,
vzplanutí k radovic Ireně,
její sestře Aleně, Marii
Dresslerové, Kristýně
Nedoložilové z Mejta (ta
měla, pravda, nohy
„Při vší úctě k čestným výjimkám, za které považuju hlavně
trošičku do hokejky) a
Oskara Petra, Anetu Langerovou a Pavlu Milcovou, už dlouho
dalším šesti až osmi,
nacházím nejvíc krylovského hudebního ducha za hranicemi, v
nanejvýš dvaadvaceti
polských verzích Karlovy dávné přítelkyně, Antoniny
jiným, nelze se mu divit.
Krzysztońové,“ napsal Jiří Černý. Ačkoliv stanné právo skončilo Každý jsme něco
v roce 1983 a tajnou policií mnohokrát zatčená písničkářka
podobného (někteří přeci
zrovna na krakovském hudebním festivalu získala první cenu a
jenom v nižší kvantitě) v
začala vydávat úspěšná alba, zůstala věrná klubovému prostředí,
určité době zažili, na
daleko mimo dosah komerční scény a televizí. Vystupuje často v
Dannyho vyšel ten
kostelech a naplno se soustředí na poetické písně a balady, které
protektorát, na mě zase
jsou podle ní v souladu s tím, co cítí a co považuje za důležité
osmdesátky, dopadl jsem
pro svůj i náš vnitřní osobní růst, vedoucí k přemýšlení a
rozhodně lépe. Dannyho
vzájemnému dialogu. Během covidu vystupovala na sociálních
majákem byl v té době,
sítích v rámci cyklu W Mojej Małej Kuchni, ve kterém letos v
kromě zmíněných dívek,
březnu jako jedna z prvních zazpívala Modlitbu pro Ukrajinu:
jazz,
my jsme
měli
Tomáš
Lanča,
Evoluce,
2005, bronz
„Maryjo, Usłysz nas. Maryjo,Pociesz nas.“
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Vladimíra Mertu a jeho
souputníky.
Mimochodem, kdybych
měl jmenovat svého
oblíbeného literárního
hrdinu, byl by jím jistě
právě Danny Smiřický,
určitě taky Old
Shatterhand a ještě bych
přidal Athanasia
Pernatha, hlavního
hrdinu Meyrinkova
Golema. To jsou ovšem
samí muži, což je v dnešní
genderově vyvážené době
přinejmenším na
pováženou. Abych se
vyhnul nařčení ze
sexismu, pomůže mi
právě Vladimír Merta a
já rád přidám na seznam
Galinu, zpěvačku
trampské skupiny
Potočníci, múzu
stárnoucího, citově těžce
ukotvitelného písničkáře
Ivana a dívku, které v
hlavě neustále znějí
písničky, na (téměř)
každou životní situaci jí
nějaká naskočí. Tomu
taky velmi dobře
rozumím. Bez písniček by
to nebylo ono, plní
mnoho důležitých funkcí
a život bez nich si asi
představovat nechci.
Ač se obvykle snažím mít
na paměti životní motto
žáka 9.A ZŠ Bítovská
Radima Dochleby (to je
ten, který po setkání s
botou jménem Melichar
pojmenoval své vlastní

Nora Brown (USA)

Fesojové a mokasíny

Old-time music z Apalačských hor v jedinečném podání
Dívka mistrovsky zvládající zapomenuté techniky hry na banjo z
Kentucky a Tennessee.
Třináctileté holky většinou nehrají na banjo old-time music z
Apalačských hor. Mají docela jiné starosti, než zpívat příběhy z
amerického pravěku a stýkat se s lidmi starými z jejich pohledu
úplně stejně. Navíc: proč by si měla tak mladá dívka notovat o
tom, jak žena zavraždí nevěrného manžela, na to má přece ještě
dost času. Také už jen chybí dodat cosi o dětském zázraku, ale
nebojte, i takhle se o Noře leckdo rozepsal, přitom dál od pravdy
už nemohl být. Nepatří mezi protěžované dětské atrakce, rodiče
má normální a všichni její učitelé a mentoři pochopili, že před
sebou nemají geniální hráčku, nýbrž holčinu propadlou
archaické hudbě doprovázené banjem. Chce se o ní také něco
hlouběji dozvědět a když se tak stane, a po povrchu při
studijním pobytu v Kentucky rozhodně neklouzala, nejenom že
ze skladeb pak „doluje emoce daleko přesahující její věk“,
bělošská teenagerka z newyorského Brooklynu přitom stojí na
správné straně historického výkladu. „Old-time music je super
vybílená. Vsadím se, že když se náhodného člověka na ulici
zeptáte, kdo vymyslel banjo nebo kdo na něj hraje, bude to
podle něho běloch. Takže je pro mne důležité, aby lidé věděli o
africké historii banja. Když totiž lidé přemýšlejí o old-time
music a bluegrassu, tak jako o pravé americké hudbě, což není
tak úplně pravda,“ uvedla Nora, pro kterou představuje velký
vzor Rhiannon Giddens. První album Cinnamon Tree vydala ve
třinácti a druhé Sidetrack My Engine loni. To už Noře táhlo na
šestnáct a od rodičů dostala k dispozici sklepy na zrání sýrů,
které vyrábějí. Nejprve pro sérii koncertů Cave Music a potom k
natáčení, které si v roli producentky nenechala ujít legendární
zpěvačka a banjistka Alice Gerrard, uvedená v roce 2017 do
Bluegrassové síně slávy. Co byste ještě o Noře měli vědět? Že
mistrovsky zvládá i zapomenuté techniky hry na banjo z
Kentucky a Tennessee, zpívá jako „dívka se starou duší“ ale
protože ještě chodí na střední uměleckou školu, není si prý
pořád ještě jistá, jak to s její hudební kariérou do budoucna
bude. Na to, co umí, hodně divné, nicméně tak nějak to ke
všemu, co o Noře víme, patří.

Josef versus Fesoj. Tak by se dal charakterizovat „souboj
textů“, které zahajovaly úterní dílnu tvůrčího psaní. Jeden
Fesoj byl houbař, jiný pětkař, další jen přitakával a ten čtvrtý
se ztratil ve vesmíru. Pro kolektivní příběhy jsme si vypůjčili
básně-věty-výkřiky ze sbírky Nikam Ivana Wernische. Hodně
jsme se zrcadlili, cyklili a hm-ovali, takže by z nás měl básník
radost. Pokud by tedy nekřičel: A dost!
Pak už nám na stole přistála tajemná fotografie, zkoumali jsme
ji ze všech úhlů a světových stran, moderně se tomu říká
brainstorming. Inspirovala nás k tvorbě krátkých textů. Napsali
bychom toho víc, jenže na věži to zacinkalo dvanáctou. Pokud
chcete, přineste nám svá témata, své Fesoje i mokasíny –
budeme se těšit v další dílně psaní (čtvrtek a pátek
10:30–12:00, sraz u kostela na náměstí).
-pf-

The Garifuna Collective (Belize)
Africké rytmy, kubánský son a americké blues dohromady
Tahle hudba o tanec nežádá: strhává k němu bez vyzvání.
Zlehka i bezhlavě.
Byla to strašlivá rána, když v lednu 2008 naprosto nečekaně
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Ukázky: Co je to?
(brainstorming)

Možná řešení: brána do
neznáma, hala vězení pro
umělce, magická zahrada
(sebechránící), zámecká
tapeta, tapiserie, oprýskaná
malba, orientální lampa, číše
vína, ozdobí, krasohled,
kytara pouštního kmene,
Ukázky: kolektivní texty (úvodní věty Ivan Wernisch)
kulečník na maškarním
Fesoj už toho má dost
plese, výjev vody, mravenčí
Hele, tak todle ne! Vyskočil Fesoj z postele. Já du!
akvárium, dračí tlama, vosk,
Poté ho tři roky nikdo neviděl. Ovšem až do dnešního dne, kdy svorky na papír, loď, most,
byl spatřen v lese.
medailonek, čelenka, kroj,
Bylo to pochmurné ráno, už zase pršely stromy. Hříbky kouřily kšandy, mokasíny, pásek,
plášť, Fesojova čepice…
v mechu. A Fesoj stál v příšeří a upíral zářící zraky na

skupinku houbařů. Konečně byl vysvobozen ze své kletby.
Vytáhnul nožík a spokojeně se dal do práce. Očistit houbařům
nožičku, opatrně jim odkrojit klobouček a nakrájet je na tenké
plátky… Byl doma.
Hm?
Fesoj na Josefa upře zrak. A pak mu poví: Hmmm?
Josef rozevře zorničky a vyzývavě se na Fesoje zahledí. Pak
mu poví: Hm, hm!
Mikrovlnka v rohu se tiše zapne a rozhučí se: hmmmm...
Tak na sebe hm-ovali ještě další dva dny. Možná tři, v půlce
mě to přestalo bavit.
Šel jsem vyvenčit
tuleně. K mému úleku se
ale tuleň v půlce
vycházky zastavil.
Podíval se na mě a z
hrdla mu zaznělo:
hmmmm. V tu chvíli mě
probudil budík svým
dlouhým zvukem
hmmmmmmmmmmm.
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Výjev vody
Viděl jsem obraz
V galerii Zobraz
Neměl žádné jméno
Já jedno vymyslel
Jedl jsem u toho seno
To jméno zní
Výjev vody ©
Byl to obraz zdobený
Bývalá tapisérie
Koberec lněný
Toto byla jen kopie
Je to abstrakce
Každý v ní vidí své
Já delfíny a vlny divoké
Jak slunce ošlehávají
Tapisérie z hradu Kost
Toto je vzácná ctnost!
Tadeáš B.
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022

tenisky jmény
slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metůdka), tedy
to, že "Kdo není vtipnej,
marně žije", je moje
dnešní povídání poněkud
melancholické. Na
druhou stranu, mohlo být
třeba cholerické, což by
bylo asi horší. On ten
úterní večer v zámeckém
parku taky trochu
melancholický byl, což
jistě není na závadu. Já
se pokusím do zítřka
prožít nějakou veselou
příhodu, o kterou bych se
mohl podělit a najet opět
na veselejší vlnu.
Na závěr se ještě vrátím k
vyhlášenému kvizu. Jakou
atletickou disciplínu že to
provozujeme společně s
tím chlápkem, co píše
After Midnight? Další
indicií je: 97,6 %
obyvatel Evropské unie je
toho názoru, že se jedná
o disciplínu směšnou,
téměř až srandovní.
Mnoho zdaru při
tipování, drobnou
odměnu pro případného
vítěze mám připravenou.
Carlos

Hnízdo múz ve čtvrtek 28. 7.

krásnou princeznu se pře
kníže Eman s Drakem.
Jak to celé dopadne?
Stačí jenom zabít Draka,
aby srdce dostalo svého?
Tranzan
"Hudba o životě, smrti a
o tom, co je mezi tím"
Hudební skupina Tranzan
společně tvoří od roku
2014. I přes výlety do
různých forem a stylů je
jejím domovem píseň.
Silná vědomá sdělení,
zpěv sdílený s publikem,
divoké taneční rytmy,
meditační klid - to jsou
prameny, které se spojují
v jedinou řeku lásky a
vděčnosti. Písně, které
skrze Tranzan proudí,
jsou čistou oslavou
radosti ze života. Nechybí
tedy u zrození, svatby,
smrti, obřadů
věnovaných živlům,
ročním obdobím či oslavy
právě této chvíle. Ponořte
se do tohoto proudu a
nechte se unášet. Vše, co
se na této cestě bude dít,
je v pořádku.
Ráďa Malý - kytara, zpěv
Soňa Malá - violoncello,
zpěv
Jakub Šimáně kontrabas
Ondřej Strouhal - klavír
Pospec – bicí

8:00 - 10:00 Zaplítačky - workshop pletení rozmanitých účesů
9:00 Raníčkova pohádka
9:00 - 15:00 Grafická dílna
9:00 - 17:00 Omalovaná dílna
9:30 - 12:00 Smalty na vařič
9:30 - 12:00 Suchá jehla a mokré plstění
9:30 - 12:30 Strom života
9:30 - 13:30 Skleněné vitráže technikou Tiffany
10:00 - 11:00 Tančírna - argentinské tango
10:00 - 12:00 Skleněné vinuté perly - šperkařská technika
10:00 - 12:00 Žonglování a kejklování
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 - psaní kávou
10:00 - 13:00 Malované dřevěné domečky
10:00 - 13:00 Hrajeme si s dětmi - loutka je kamarád
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
11:00 - 12:00 Nora Brown - banjo workshop
11:00 - 14:00 Malba na hedvábí s Barevným světem
13:00 - 15:30 Smalty na vařič
13:00 - 16:00 Macramé aneb oblékneme sklenice (svícen,
váza)
13:00 - 16:00 Enkaustika
13:15 - 16:00 Savování na textil
13:30 - 14:30 Tančírna - Milonga
13:30 - 15:30 Keramika - točení na kruhu
13:30 - 16:00 Skleněné vinuté perly - šperkařská technika
14:30 - 15:10 Můj přítel Neil - autorské čtení s Adélou K.
Vančurou
16:00 komentovaná prohlídka výstavy s autorem Davidem
Vávrou - Galerie 12
16:45 recitace David Vávra - Galerie 12
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zemřel písničkář Andy Palacio z Belize. Nejzoufalejší pro
utlačovaný středoamerický národ Garifunů: jemu byl Andy
mluvčím, tím, kdo jeho hudbu, jedno z největších určení toho,
čím jsme a čím jsme byli, zachránil před zkosením do
zapomnění tím, že ji světově zviditelnil. Smrt Andyho ubrala
členům jeho kapely Garifuna Collective na síle pokračovat.
Nahradit nenahraditelného není jen tak. Semknuti smutkem pro
něho, přesto natočili několik výtečných alb a do každého z
koncertů vložili jednotné odhodlání i za Andyho udržet naživu
jedinečnou hudbu a kulturu malého jihoamerického národa
Garifunů. Svěží melodie skladeb z hlavy jen tak nevytěsníte a
opojná radost převládá, i když stín pochybnosti z vášnivě
vypjatých vokálů vycítíte: o procházkách rájem to asi pořád
nebude. Taková dualita je Garifunům vlastní: jiným jazykem
mluví ženy, jiným muži; dvojí význam nesou i zdánlivě
jednoznačné písně, v nichž mezi štěstím a bědováním,
optimismem a melancholií existuje neostrá hranice. Podobně
jako v západní Africe, odkud Garifunové dorazili k
jihoamerickým břehům, jsou totiž drtivé, tělem třesoucí rytmy
projevem optimismu i hlubokého zármutku. Jazyk a hudbu
Garifunů sice UNESCO v roce 2001 vyhlásilo za „mistrovský
poklad orálního a nehmotného dědictví lidstva” a sami
Garifunové tohle důležitému ocenění, vlastně satisfakci za léta
ustrkování přivítali. K praktickému naplnění zprávy UNESCO,
k uzavření záchranného kruhu došlo ale až ve chvíli, kdy příběh
národa zrozeného ze souhrnu náhod a pudu sebezáchovy
doprovodila hudba. Zatímco ponětí o zrodu jiných národů se
ztrácí v mlze dohadů, Garifunové mohou posloužit přesným
rokem: 1635. Tehdy u ostrova Sv. Vincent v karibských MalýchTomáš Lanča, Evoluce, 2005, bronz
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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
Folkovek narazili. Nechte
se inspirovat.
Tuhle dámu jste určitě
zaregistrovali – prakticky
během každého koncertu
vedle pódia divoce
roztáčí své sukně. A právě
s ohledem na výsledný
efekt „rozevlátosti“ svůj
outfit vždy pečlivě vybírá.
Tento kousek je z
obchůdku na náměšťské
pěší zóně. „Je tam moc
milá vedoucí, jmenuje se
Maruška. A ta mi jednou

Antilách ztroskotaly dvě španělské otrokářské lodi, černí
Jorubové z Nigeru doplavali na břeh a postupně se smísili s
místními indiánskými kmeny Karibů. Za delší čas k nim přibyli
otroci z Jamajky a francouzští kolonizátoři. Během sta let se pak
všichni v poklidné symbióze promísili, a vznikl zcela nový
národ s vlastní kulturou a jazykem – černí Karibové,
Garifunové. A když je z ostrova vyhnali Angličané, vydali se
během 19. století na honduraskou pevninu, do Nikaraguy a
Guatemaly; nejvíc jich v současnosti žije v Belize, středu bývalé
mayské říše. Bez ohledu na to, že garifunská hudba zahrnuje
početnou řadu rytmů a karnevalových tanců, od 70. let se
největší pozornost soustřeďuje na dva styly: punta a paranda.
Zatímco tradiční punta se přidáním elektrických kytar a kláves
přeměnila na moderní punta-rock, absorbující i jamajské reggae,
u starobylé, výhradně akustické parandy jako by se zastavil čas.
„Představte si africké rytmy, kubánský son, americké blues a
západoafrické kytaristy dohromady“, píše se v encyklopedii
World Music. Album Watina natočené Andy Palaciem v
produkci Ivana Durana zaznamenalo čistou esenci garifunské
tradiční hudby v moderním vyznění: nazpívané v původním
jazyce a dolující z historie zapomenuté obřadní léčivé tance, a
cappella zpívané modlitby, milostné a pracovní písně a nahrané
ve spolupráci s multigenerační all-stars partou garifunských
hudebníků a z Belize, Guatemaly a Hondurasu - The Garifuna
Collective. Andy za něho v říjnu roku 2007 získal cenu Womexu
a pár měsíců nato, v lednu 2008, ho skolil infarkt. V melodické,
zpěvné, na sborech postavené, rytmicky živelné, kytarami,
dřevěnými bubny a perkusemi ze želvích krunýřů hnané
garifunské hudbě se odráží její podstata, spočívající v kolektivní
tvorbě. Přidat se může každý: hlasem, tleskáním, i s nástrojem.
Posledním albem Aban míří Garifuna Collective do
budoucnosti: zdaleka nejvíc ho rozvibrovali elektrickými
kytarami, přidali dub a reggae na bluesový způsob, což je
doména zpěváka Emilio Thomase. Třeba ve skladbě Hamala
(Let Him Fly), která mu údajně, jak je to prý pro garifunské
umělce příznačné, naskočila ve snu. Nezpívá se v ní o ničem
jiném než o síle komunity, bez které se každý, kdo má chuť se
rozlétnout se do světa neobejde. Nechte nás snít a létat vzkazují
světu Garifunové v obavách ze zániku své kultury.
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Noční koncert
Středa 27. 7. Stará tkalcovna

Vladimír Javorský
Premiéra nového koncertního
programu
Protože prostě: Vladimír
Javorský!
Lákat na hudbu, která teprve
vzniká, není jednoduché. To
snad je jasné. Do hlavy
Vladimíra totiž nevidíme, ale
jisté indicie by tu byly:
debutové album mu pomáhá
natáčet Marian Friedl se
svými letitými spoluhráči a
na Folkovkách ho také doprovodí. A pokud si dobře
pamatujeme, Vladimír vždycky tíhl k poetické hudbě, kterou
dýchá srdce, jak sám říká. Jestli půjde o folkrockové, jazzem
nebo lidovostí nasáklé písničky těžko odhadnout, ale nejspíš
ano. A bude přitom hrát na kytaru a ukulele. A to je tak
všechno, co víme. Není toho hodně, ale rozhodně ani málo,
protože prostě: Vladimír Javorský!

zavolala a povídá: ‚Mám
tady šaty přesně pro
tebe.' Přišla jsem tam a
bylo to tak,“
zavzpomínala naše úterní
modelka, než zaplula na
své oblíbené místo u
stage. Mimochodem se
šaty jí ladil i zakoupený
drink, což bylo obzvláště
rafinované.
Davi2 & Kamila

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.

Středa 27. 7.
Toy Machine: Rytíři
V dobách králů a
královen, kdy ještě po
zemi chodili draci, se
narodil udatný rytíř Jiřík.
V jeho krvi koluje
dobrodružství, které si
dává k snídani i večeři.
Ovšem netuší jakou sílu
má láska a co pro ni
dokáže udělat, aby
zachránil sic neznající,
přesto jistě nádhernou
Plovoucí město nakreslil šestiletý Míša K. Inspiroval se
Kateřinu. Aby toho
včerejší komentovanou prohlídkou ostrovů poezie básníka a
nebylo
málo o tuto jistě
Tomáš
Lanča, Evoluce, 2005, bronz
dramaturga instalace Radka Malého ve Staré tkalcovně.

7/12

