
8 KULTURA Pondělí 11. července 2011 LIDOVÉ NOVINY

Kdo by to byl řekl, že se na
jednom pražském pódiu
sejdou legendární bluesmani
John Mayall a B. B. King?
Zítřejší koncert
v Kongresovém centru je však
důkazem, že na splněné sny
máme z pekla štěstí.

MICHAL BYSTROV

V seznamu zastávek letošní-
ho Mayallova turné totiž
nenajdeme žádný jiný spo-

lečný termín těchto dvou hudeb-
ních osobností. Až na úvodní vy-
stoupení na Floridě, okořeněné hos-
továním výjimečné zpěvačky She-
mekie Copelandové, zvládá vete-
rán britského blues celou šňůru i ve
svých sedmasedmdesáti letech bez
cizí pomoci. Pro české fanoušky,
které už tak dobře zná z mnoha mi-
nulých pražských návštěv, si
ovšem připravil něco onačejšího.
Není zrovna běžné, aby hvězda
jeho formátu dělala předskokana;
na druhé straně – když už se má
John Mayall před někým ohnout,
pak jedině před bluesovým králem.
A tím je ještě pořád, i přes svůj po-
zvolný ústup ze scény, mississipp-
ský rodák B. B. King. Hlavní měs-
to České republiky tedy v úterý ve-
čer zažije nejen generační výměnu
bluesových názorů, ale také symbo-
lické shledání dvou kultur, které
bluesovou hudbu udržely při živo-
tě: anglické a americké.

Ještě větším překvapením než
Mayallova role „toho druhého“ je
skutečnost, že se B. B. King v pěta-
osmdesáti (!) rozhodl popřít ohla-
šovaný konec své koncertní čin-
nosti, o kterém se spekulovalo už
při jeho poslední tuzemské show
v roce 2009. Ačkoliv tehdy vypa-
dal dost utahaně a nikdo soudný
by mu neměl za zlé, kdyby svou
milovanou kytaru Lucille pověsil
na hřebík, interpret nesmrtelných
hitů Everyday I Have the Blues,
Thrill Is Gone či Rock Me Baby
svým fandům nevzal ideály a po-
tvrdil, že hudební důchod prostě
neexistuje. Co se týče jeho nečeka-
ného, i když naprosto logického
partnerství s Johnem Mayallem,
znalci mohli leccos vytušit už před
dvěma lety, kdy se King spojil
s Mayallovou skupinou Bluesbrea-
kers za účelem koncertování na
britských ostrovech.

Ubrat, ale přitvrdit
Mimochodem právě Bluesbrea-
kers prošli v poslední době zcela
zásadní proměnou. Slovutná kape-
la, v níž se postupem času mihl
skoro každý, kdo v bluesové muzi-
ce něco znamená, v říjnu 2008 de
facto skončila.

Nahradila ji jiná sestava, o níž

zatím není příliš jasné, zda přebírá
osvědčenou značku, nebo jestli
svého lídra doprovází bez nároku
na vlastní autonomii. John Mayall
se k radikálnímu kroku odhodlal
poté, co natočil albovou poctu své-
mu oblíbenci Freddiemu Kingovi
s názvem In the Palace of the

King a absolvoval vyčerpávající
koncertní jízdu, která ho donutila
přehodnotit priority a zvážit, na co
ještě stačí. Důvodů pro obměnu
jeho spoluhráčů by se však našlo
víc. Zaprvé: zmíněná deska byla
neslaná nemastná a není divu, že
se všestranný muzikant (a přede-

vším virtuos na foukací harmoni-
ku) po jejím vydání rozhodl změ-
nit kurz. Zadruhé: aktuální skvad-
ra by měla lépe naplnit stařešino-
vu vizi zemitého bluesrocku, k ně-
muž ho to zřejmě už delší dobu táh-
lo. Pokud je jeho cílem právě to-
hle, nemohl si vybrat lépe.

Mayallův nový kytarista Rocky
Athas odkoukal, co mohl, od své-
ho spolužáka Stevieho Raye
Vaughana. Dnes mu uznale tleská
nejen Billy Gibbons ze ZZ Top,
ale i kytarista skupiny Queen
Brian May či skupina Thin Lizzy,
která mu věnovala písničku Cocky
Rocky. Baskytarista Greg Rzab si
zase vysloužil ostruhy jako „ten tře-
tí vzadu“, doprovázející nedostiž-
né bluesové duo Junior Wells –
Buddy Guy. Poté dál působil
v Guyově kapele a s Bluesbreakers
koketoval už od evropského turné
v letech 1999 a 2000 (pak ho ale
na chvilku zlanařil Jimmy Page,
který přece jen hraje jinou koncert-
ní ligu). Další posilou Mayallova
týmu je černošský bubeník Jay Da-
venport, od něhož si otec bílého
blues slibuje úderný styl v nejlepší
tradici chicagské bluesové scény.

Ostatně když už je řeč o „otci bí-
lého blues“, v každém článku
o Johnu Mayallovi bývá dobrým
zvykem vyjmenovat, koho všeho
vychoval, ba přímo vypěstoval ve
své spolehlivé líhni. Ono se to dá
skutečně jen těžko přehlédnout: za
kytaristy to byli Eric Clapton, Peter
Green, Mick Taylor, ale také Wal-
ter Trout a Coco Montoya, s nimiž
se učitel bluesových národů pochlu-
bil ještě před sametovou revolucí
na Bratislavské lyře. Pokud jde o ba-
sisty, z těch budí největší pozornost
jméno Jacka Bruce, jedné třetiny su-
perskupiny Cream. A z bubeníků
stačí říci: Mick Fleetwood.

Přesto však Mayallův titul otce
zakladatele není přesný, protože
pokud bychom měli být spravedli-
ví, museli bychom dát na vyšší
příčku Alexise Kornera. To byl
opravdový táta bílých (rozuměj
britských) bluesmanů. Jenže co by
bylo blues bez určitého stupně pá-
bení... Takže i kdyby třeba hudeb-
ní historie tvrdila něco jiného, ne-
berme sami sobě krásnou iluzi, že
se zítra na pódiu pražského „kon-
gresáku“ potká otec blues s blueso-
vým králem.

John Mayall + B. B. King
Kongresové centrum Praha 12. 7.
začátek v 19.30
pořadatel: Punx Not Dead

Festival experimentální
hudby a nových médií
Echofluxx kombinuje vše:
výtvarné umění a hudbu,
slavná jména i novou krev.

TOMÁŠ POSPISZYL

Umělecké sdružení Fluxus
přišlo v 60. letech minulé-
ho století s ideou intermedi-

ality: Umění se stává interdiscipli-
nární aktivitou a umělci se volně po-
hybují mezi hudbou, výtvarným
uměním, literaturou, divadlem nebo
třeba filmem. Hranice mezi jednotli-
vými uměleckými druhy se stávají
prostupnými. Něco podobného se
snadno řekne, ale bez potřebných
nástrojů hůř realizuje. Tedy alespoň
do okamžiku, než začali umělci pou-
žívat počítače.

Nejrůznější fúze mezi zvukem
a obrazem v mírně divadelním pro-

středí a s mírným interaktivním pře-
sahem je asi to, co především může-
me očekávat od festivalu Echofluxx
ve vysočanské Trafačce. Název slo-
žený ze dvou slov odkazuje jednak
ke specifické akustice Trafačky,
charakteristické nepředvídatelným
odrážením zvuků a silnou ozvěnou,
a současně k hnutí Fluxus, k němuž
se v různé míře zúčastnění umělci
odkazují. Festival v úterý začíná
tím, co je možné považovat za zlatý
hřeb: vystoupením Philla Niblocka,
amerického umělce, hudebníka a fil-
maře, který již před lety získal aure-
olu žijícího klasika. Začínal na kon-
ci padesátých let jako filmař. V le-
tech šedesátých se sblížil se světem
avantgardních hudebníků a s pomo-
cí magnetofonů začal vytvářet sklad-
by, jež bývají popisovány jako dro-
ne-minimalismus. Různé hudební
nástroje nechával hrát jeden dlouhý
tón a poté je z pásků vrstvil přes
sebe. Práci mu v posledních desetile-
tích usnadňuje počítač, kde lze po-

dobné postupy realizovat snadněji
než pomocí pásových magnetofonů
a mixovacího pultu. V Trafačce vy-
stoupí společně s kanadskou videou-
mělkyní Katherine Liberovskou,
která se specializuje na živou práci
s pohyblivým obrazem.

Jak říká organizátor festivalu,
americký skladatel Dan Senn, Ni-
block v podobných typech netradič-
ních prostor, jakou je Trafačka, rád
vystupuje. Některé jeho skladby
jsou pro ně určené. „Jeho vystoupe-
ní můžete sledovat tradičním způso-
bem z jednoho místa. Rozhodnete-li
se býti aktivní a budete se pohybo-
vat v prostoru, jeho skladba bude
z různých míst znít úplně jinak“.
Phill Niblock není v Čechách popr-
vé, mimo jiné zde vystupoval na fes-
tivalu Ostravské dny. Bude zajíma-
vé tuto téměř osmdesátiletou legen-
du experimentálního umění vidět
v prostředí Trafačky. Většina vy-
stoupení se ponese v duchu propojo-
vání hudebního a vizuálního umění

a současně citlivostí vůči estetic-
kým kvalitám běžného života. Ve
středu na festivalu vystoupí čeští
tvůrci Michal Rataj, Stanislav Abra-
hám, Ivan Boreš, společně s rakous-
kým skladatelem počítačové hudby
Peterem Szelym. Ve čtvrtek se zde
ke společnému projektu sejdou Mar-
tin Janíček, vystudovaný výtvarník,
ale posléze především tvůrce origi-
nálních hudebních nástrojů a zvuko-
vých kompozic, hráč na gramofony
Petr Ferenc, Martin Blažíček, který
se pomocí různých technik zabývá
především živou prací s filmem a vi-
deem, a polský zvukový umělec
Arszyn. A například páteční předsta-
vení bude kombinovat hlasovou im-
provizaci, živou kresbou vytváře-
nou pomocí technologie tagtool
a elektro-algoritmycký zvuk a film.
Vstup na festival je zdarma.

Echofluxx
Trafačka, K. Konráda 1, Praha 9
12.–16. července 2011

Není zrovna běžné, aby
hvězda jeho formátu
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Otec blues versus bluesový králHudeček
po čtyřiceti

letech

Echofluxx: Hudba je všechno

Dva mistři blues. John Mayall a B. B. King se sejdou na koncertu v Praze. FOTO ARCHIV LN – DAVID PORT A ČTK

MARTA ŠVAGROVÁ

Po téměř čtyřiceti letech vy-
chází nahrávka, kterou
Václav Hudeček pořídil

v roce 1974. Jde o Koncert pro
housle a orchestr Felixe Men-
delssohna-Bartholdyho. Sklada-
tel jej zkomponoval v roce 1845
pro houslistu Ferdinanda Davida
a jímavá romantická skladba
měla v mladičkém Hudečkovi
adekvátního interpreta. Nejenže
talentovaný houslista už bravur-
ně ovládal techniku, ale koncert
nahrával pro něj ve zjitřené
době: „Nahrávali jsme ho za
smutných okolností, právě ze-
mřel David Oistrach,“ vzpomíná
po letech.

Proslulý houslový virtuos byl
tím, kdo Hudečka pro svět „obje-
vil“, byl jeho učitelem a při startu
mu velmi pomohl. Na dvojalbu
The Greatest Romantic Violin
Concertos, které nyní vydal
Supraphon, jsou také Hudečkovy
starší nahrávky Brahmse, Čajkov-
ského a Sibelia, jež svou premié-
ru měly kdysi na LP v pantonské
edici. Dnes už zralý houslista,
který vede mistrovské kurzy, při-
pouští, že sám sebe na dávných
nahrávkách poslouchá s odstu-
pem jako cizího hudebníka. Ale
dodává: „Když si uvědomím, ko-
lik mi tehdy bylo let, a porovná-
vám svůj výkon s výkony mých
studentů, jsem docela pyšný na
to, jak mi to v těch dvaadvaceti le-
tech hrálo.“ Připomíná, že Sibe-
lia nahrávali tehdy kvadrofonně
ve spolupráci s Japonci. „Prosto-
rový zvuk tak vystupuje jednak
zleva doprava, jednak zepředu
dozadu. Záznam byl hodně plas-
tický,“ říká a dodává, že Brahm-
sův Koncert pro housle a orches-
tr D dur ještě nikdy nevyšel na
CD, pouze na původním elpíčku.
„Jde tedy o průřez dvaceti lety
mého houslového vývoje od
70. do 80. let minulého století.“
Pokud mu položíte otázku, jak
moc se jeho hraní a přístup k in-
terpretaci změnil, odpovídá pře-
kvapivě. „Moje tehdejší a dnešní
interpretace se v zásadě podoba-
jí; jako si je člověk vzdáleně po-
dobný se sebou samým na star-
ších fotografiích. I to mě těší, už
v pětadvaceti jsem měl stejný ná-
zor, jaký mám dnes v šedesátce.
Vděčím za to svým učitelům,
panu profesoru Snítilovi i Davi-
du Oistrachovi.“

The Greatest Romantic
Violin Concertos 2CD
Václav Hudeček (housle),
Symfonický orchestr ČRo
a Symfonický orchestr FOK,
Dirigent: Václav Smetáček a Jiří
Bělohlávek
Supraphon 2011

Vystoupení Philla Niblocka a Katherine Liberovské FOTO ARCHIV AUTORA

Hudební pondělí: Dvě bluesové hvězdy v Praze, stále skvělý Hudeček a hudební experiment


