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Míchačka s kameny rozezní „Veletržák“
Festival Alternativa, který
začíná tento pátek, nabízí
netradiční hudební lahůdky.
V Praze se představí například
kapela Faust nebo The Remote
Viewers.
PETR SLABÝ

A

peritivem k přehlídce nekonformní hudby se stal
křest CD dua Xafoo minulý čtvrtek v klubu Kaštan. Právě
tam začíná v pátek hudební maraton s názvem Alternativa 2012, který letos vstupuje už do svého dvacátého ročníku. Hned na úvod zazní
projekt Drama Jacqua a následující
den můžete být svědky klání nových českých a slovenských souborů, které se snaží bořit žánrové hranice a hledat svou vlastní cestu. Neděle bude patřit v čítárně Unijazzu
v Jindřišské ulici vzpomínce na počátky festivalu v archivních záznamech z roku 1993. Poté se ještě jednou přesuneme do Břevnova na
koncert minimalisticko-maximalistických formací Richter + syn
a Kora et le Mechanix. 20. listopa-

du uvítá Veletržní palác legendární
německou kapelu Faust, která si
tentokrát na pódium objednala míchačku plnou kamení, jež bude jistě skvěle rezonovat s jejich psychokrautrockem. Hlavními protagonisty čtvrtečního vystoupení v klubu
Hoodoo budou švýcarský saxofonista Urs Leimgruber a britský bubeník Roger Turner, kteří jsou skutečnými mistry v oboru svobodné
improvizace. Slovenskou scénu budou prezentovat Longital se speciálním projektem, který bude doplňovat VJ Kufrik Brothers.
Tamtéž se následujícího dne
bude prezentovat americký kytarista s českými kořeny Gary Lucas,
který své ostruhy získal v pozdní
sestavě Magic Bandu Captaina
Beefhearta. Ten hodlá tentokrát zahrát Largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka či instrumentální verzi skladby, kterou napsal pro Jeffa Buckleyho. Jako
hosta si přizval českého klávesistu
Michala Nejtka, s nímž sdílí cit
pro uvolněnost a opravdovou rozkoš z hraní.
Závěr pátečního vystoupení obstará australsko-francouzská úderka Thymolphtalein, kterou zosnoval před dvěma lety skladatel a kla-

Neúnavný cestovatel. Kytarista Gary Lucas je prakticky neustále na cestách. V Česku vystoupí v pátek 23. listopadu
v HooDoo Music Clubu.
FOTO MAFRA – ONDŘEJ NĚMEC

vírista Anthony Pateras a přizval
do ní mimo jiné zvukového mága
Jeróme Noetigera a hráčku na olbřímí basovou flétnu Natashu Anderson. Jejich hudba je řízena chemickými vzorci, ale zároveň dává prostor nejrůznějším hudebním žertům a finesám. Poslední den bude
patřit neřízené střele v podobě americko-německo-českého tria kontrabasisty a elektronika George Cresmaschiho, saxofonisty Chrise Heenana a trumpetisty a hráče na nejroztodivnější nástroje Petra Vrby.
Opravdovou třešničkou na dortu
pak bude jistě vystoupení londýnské avantjazzové kapele The Remote Viewers, kteří přijedou s novým
programem z aktuálního alba City
of Nets a jejich saxofonovou sekci
posílí nevšední mašinky a samply.
Jejich název je odvozen z termínu
pro pozorovatele, kteří jsou schopni se na dálku propojit s živými či
mrtvými osobami či nahlédnout do
nejvzdálenější koutů vesmíru. Právě taková je hudba dvorního skladatele Davida Pettse, který ovšem
dává svým spoluhráčům prostor
pro vlastní vyjádření v podobě kreativních improvizací.
Autor je hudební publicista

inzerce

Na blues do Šumperku
míří i Caveův kytarista
ŠUMPERK Do Šumperku v druhé

polovině týdne zamíří světové
hvězdy bluesové hudby. Od čtvrtka se tam uskuteční největší středoevropská přehlídka tohoto hudebního žánru Blues Alive, vystoupí
například nejvýznamnější bluesová zpěvačka současnosti Shemekia Copelandová, kytarista, varhaník a zpěvák Lucky Peterson i kytarový virtuos Jim Campilongo.
Podle ředitele festivalu Vladimíra
Rybičky jsou zatím vstupenky ještě k dostání.
„Zájem o vstupenky je srovnatelný jako v předchozích ročnících.
Předpokládáme, že hlavní koncerty
v pátek či sobotu budou vyprodané, ale zatím ještě vstupenky jsou.
Je možné si je koupit u nás na pokladně nebo přes internet,“ sdělil
Rybička z pořádajícího Domu kultury. Podle něj letos na přehlídku
přijedou hudebníci, kteří se už
v Česku dříve představili.
Festival se v Šumperku uskuteční od čtvrtku do soboty. K hlavním hvězdám bude patřit „královna blues“ Shemekia Copelandová.

„Shemekiin výrazný a silný hlas
dává její hudbě obrovskou sílu
a energii. Jako by vycházel z hloubi její duše, z ulic, kde vyrostla,
z každodenních městských zvuků
– pouličních muzikantů, gospelových zpěváků či vyhrávajících rádií,“ uvedl dramaturg festivalu Ondřej Bezr.
Další z hostů Jim Campilongo je
podle něj kultovní postavou pro
všechny kytaristy. Prorůstání blues
s africkou hudbou ukáže společný
koncert písničkáře Erika Bibba
s malijským zpěvákem, kytaristou
a písničkářem Habibem Koitém.
Do Šumperku se vrací i australský
kytarista a písničkář Hugo Race,
bývalý člen kapely The Bad Seeds
Nicka Cavea. Legendární společný
narozeninový koncert z historie
Blues Alive si zopakují Michal Prokop s Framus Five a Vladimír Mišík s Etc. Sobotní program a celé
festivalové dění zakončí kytarista,
varhaník a zpěvák Lucky Peterson
se svou šestičlennou kapelou.
Veškeré informace jsou dostupné na www.bluesalive.cz.
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ritská poslankyně za konzervativní stranu Nadine Dorriesová se účastní televizní
reality I’m a Celebrity... Get Me
Out of Here. Princip toho pořadu
spočívá v tom, že skupina celebrit,
lépe řečeno lidí, již by byli za celebrity rádi považováni, případně jimi
kdysi dávno tak trochu byli a rádi
by se publiku připomněli, je vyslána na nějaké vzdálené místo, aby
tam předvedla, že i ty celebrity jsou
vlastně stejní lidé jako kdokoliv
jiný – nedělá jim dobře, když jim
v noci leze po obličeji tarantule.
Paní Dorriesová na účast v soutěži doplatila, konzervativci ve sněmovně ji vyloučili ze svých řad. Poslankyně to, chudák, ještě neví, soutěžící nemají zprávy z okolního světa. Část Británie má z té dámy legraci. Najdou se ale i obhájci, někteří
z nich patří mezi publicisty tzv. seriózní, citované autority. Jako v zásadě správné berou vysvětlení Dorriesové, která se prý do soutěže přihlásila, aby nějak vstoupila v kontakt s širším publikem. Na vážné

pořady o politice se dívá tak dvě
stě tisíc lidí, reality show, v níž
účinkuje, jich sleduje šestnáct milionů. Je to podle poslankyně vzácná
příležitost oslovit lidi, kteří by se jinak o veřejné otázky nezajímali.
Takhle si třeba vyslechnou pozoruhodný výklad o nuancích stanovování sazeb DPH, jímž si budou soutěžící krátit dlouhou chvíli, než se
jim uvaří krysa. Nebo tak něco.
Ovšemže je to směšná představa. Jistým způsobem mají ale paní
Dorriesová a její zastánci pravdu.
Význam politických talkshow a jiných tzv. seriózních pořadů se často hodně přeceňuje. Řeší je politici
a potom i média, jaký je ale jejich
reálný význam, bych si netroufal
odhadnout. Nemálo lidí z řekněme
intelektuálních vrstev má dojem,
že poměry ve společnosti by se
změnily, třeba i výrazně, kdyby se
na obrazovce objevovali ti správní
lidé a ta správná témata. Pamatuju
si nadšený výklad jednoho v mnoha ohledech úctyhodného člověka,
který vyjadřoval jistotu, že by stačily dvě hodiny v primetimu, během
nichž by moudří pánové a paní vedli hovory jak u táboráku. To bychom prý koukali, co všechno by
to mohlo způsobit. Možná kdyby
se na tom táboráku pekla z posledních sil ulovená krysa a v řadách
mudrců by zasedli Jiří s Ivetou.
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