Petr Hugo Šlik

Slovo kachny

Strach pod Karpaty

Vítejte na čtvrtém Kabaretu Původního Bureše!
Prázdniny byly dlouhé a mně už se po našem kabaretu docela
stýskalo, tak si jej teď pojďme užít. Dnes večer uvidíte a uslyšíte
Původní Slunce a Tajného Bureše (nebo vlastně naopak)
a biřmování (křest i obřízka již proběhly) Hugovy nové knihy
Strach pod Karpaty. Jako třešničku na dortu pro vás máme
výstavu mandal Dagmary Krásné. V naší skromné tiskovině
si pak můžete přečíst například rozhovor s Filipem Pýchou, či
se dozvědět něco z Bureší historie. Samozřejmě nechybí ani
již tradiční Fumasův comix, který sám autor tentokrát
komentuje takto: „Nyní přeskočíme cca tři roky, během nichž
Fugas neúspěšně zakládal rockovou skupinu, odmaturoval,
zapomněl se dostavit ke zkouškám na vysokou školu a posléze
mu spadla bez jeho zvláštního přičinění do klína modrá knížka.
Mladík, který ho v následujícím pokračování seznamuje
s dalším výtečníkem, se jmenuje Etan a ještě o něm uslyšíme.
Podaří se hochům založit kapelu?“
Užijte si dnešní večer, jak nejlépe to půjde, a nezapomeňte –
příští Kabaret Původního Bureše bude ve čtvrtek 15. 12. 2011
na stejném místě, tedy Na Slamníku a jeho ghostem bude kapela
Hakka Muggies.

Výstřižková služba Psychedelické
kachny vám přináší:
Léto 1921. Do vesnice na
Podkarpatské Rusi, kde se právě
našlo dítě s roztrhaným hrdlem,
přijíždí z Prahy mladý učitel
s půvabnou ženou. Místní věří,
že zabití má na svědomí bájná
sivá medvědice. Knížka je
zajímavá nejen jako detektivka,
ale i svým líčením kraje, který
se krátce předtím stal součástí
Československa – a také až
archaickým autorovým stylem.

tvrdošíjně trvalo na jimi vybraném hudebním směru, a tak
producenti zase brzy odešli. Mezitím kapela natočila další čtyři
CD (Ghost do domu 1998, Myš you were here 1999, Sen noci
indiánské 2001, Kůň s pěti nohama 2004).
Po posledně jmenovaném albu se povedená ústřední dvojice
rozhodla poněkud omladit složení své partyzánské skupinky
a použila k tomu chytře vlastních zdrojů. Neúspěšný spisovatel
Petr Hugo Šlik a vášnivá kuchařka kachních polévek Markéta
Janatová pocházejí z (kupodivu) početného tábora příznivců
kapely a je docela dobře možné, že při některém z dřívějších
koncertů se vzájemně okopávali při „tanci“ pod pódiem.
(pokračování příště)

Hodnocení: 60%
(Mf Dnes, čtvrtek 8. září 2011, sešit D, strana 6)

Vaše Kachna

Vnitřní vesmír Dagmary Krásné
Součástí dnešní Kabaretu
je výstava mandal Dagmary Krásné.
Paní Krásná (nebo snad Krásná
paní?) se narodila v roce 1959
v Karlových Varech a po vystudování Výtvarné školy Václava
Hollara pracovala jako technická
redaktorka a výtvarnice střídavě
v různých institucích (knižní nakladatelství, Národní muzeum) a na volné noze. V roce 1995
podnikla expedici po středním východě (Turecko, Sýrie,
Jordánsko, Egypt, Izrael…) a po návratu z ní se pustila
do vytváření obrazů mandal, které si dnes můžete prohlédnout.
Všechny obrazy jsou malované na papír, sololit nebo plátno
technikou kvaše (tempera), případně kombinované se strukturami a olejovými barvami.
Na stránkách www.aconet.cz/dasha, o svých mandalách mimo
jiné říká: „Malování mandal je pro mě putování vnitřním
vesmírem, uvědomování si skrytých zákoutí v duši a hlavně
vyrovnávání jejích protikladných stránek.“
Nuže, vzhůru do vesmíru!

Foto: Tajné Slunce (rozhovor na druhé straně).

Čtení na pokračování

Strašlivá historie „hudební
skupiny“ Původní Bureš
část 4
Okolo kapely se tehdy potloukalo také několik protřelých
a v hudební branži zběhlých producentů, kteří se pokoušeli
Původního Bureše uvést na správnou cestu a přimět jej
k natočení pěkných melodických písní, které by bylo možné
pustit v rádiu, avšak původní duo, které si mezitím zcela
uzurpovalo právo rozhodování o dalším směřování kapely,

Psychedelická Kachna - Program Kabaretu Původního Bureše je ministerstvem
kultury neschválená tiskovina bez vlastního ISBN. Vychází nepravidelně a je
neprodejná. Autorem všech příspěvků je kachna, která neumí česky. Redakční
uzávěrka tohoto čísla byla 6. 10. 2011

Křeslo pro ghosta

Tajné slunce
Do křesla pro ghosta dnes usedl Filip Pýcha, frontman
kapely Tajné slunce a původním povoláním pedagog. Filip
je autorem všech kapelních textů, které svým nezaměnitelným
způsobem rovněž interpretuje a doprovází na kytaru, ovšem jeho
(s prominutím) umělecké aktivity mají daleko širší záběr. Vidět
jej můžete například v představeních souborů Toto divadlo
a Divadlo Razdva, případně, pokud chodíte na první stupeň
základní školy, se s ním můžete setkat v rámci projektu Jedeme
na výlet, jenž slouží k popularizaci památek UNESCO v ČR
mezi malými špunty. Výčet Filipových aktivit není kompletní
ani teď, ale protože naše tiskovina není nafukovací, pojďme
se bavit především o Tajném slunci.
Sedí se ti pohodlně?
Patřím mezi lidi, kteří si dovedou představit, že by mohlo být
i hůř, takže jsou spokojení s tím, co je… Ne, vážně: sedí se mi
pohodlně.
Mohl bys stručně zrekapitulovat dění ve vaší kapele za
poslední dva roky?
No, poslední dva roky byly u nás v kapele poměrně bohaté
na změny. Teď 11. září to bylo přesně dva roky od křtu našeho
posledního CD s názvem „Ty nepoletíš!“, které se nám, myslím,
docela povedlo. Po jeho vydání ale přišla dost zásadní změna –
náš niněrista, dudák a spoluzakladatel kapely Dan Kahuda
se rozhodl odejít. To způsobilo velkou proměnu v našem
charakteristickém zvuku. Z lidí, kteří na nás chodí, si někteří
chválí, že se vyčistila ta zvuková stěna a je víc rozumět textům,
jiní jsou zklamaní, že už to není, co to bývalo. Ale všichni se asi
musíme srovnat s tím, že tak jako tenkrát už Tajné slunce znít
nikdy nebude.
Sehnat druhého člověka, který by uměl na niněru a na dudy jako
Dan, je nesmysl. Navíc si hodně zakládáme na tom, že tu kapelu
máme jako hobby, takže si musíme lidsky „sednout“. Udělalo
nám radost, když s námi začala pravidelně hrát na perkuse Sisa
Benkeová, která nám hostovala na CD. Aranžujeme nové
písničky ještě s keyboardem a hledáme nový zvuk. Myslím,
že už tušíme, jak chceme znít, a tak, až jednou budeme točit
novou desku, bude to opravdu hodně jiné a jsem zvědav, jak
na to budou lidi reagovat.
Tvoje texty jsou (v dobrém slova smyslu) poměrně ukecané
a je z nich poznat, že máš hodně načteno. Mohl bys zde
jmenovat alespoň pár svých oblíbených autorů a knih?
U mě vysoko nade všemi dalšími ční Dostojevský. Ten člověk
dokáže zázraky. Když ve Zločinu a trestu obsadí jako hlavního
hrdinu vraha coby člověka s nejčistšími úmysly a jako
nejhodnější bytost prostitutku a nechá je, ať se spolu naprosto
upřímně dojímají nad pasážemi z Bible, to je prostě soda. Bibli

jsem taky přišel na chuť, ale až někdy v 25 letech, kdy jsem to
přestal číst jako text, ve kterém nás diktátor Bůh, který určuje
pravidla dobra a zla, trestá za to, že je odmítáme dodržovat.
Křesťan nejsem, ale kniha je to skvělá. Musel jsem se
ale nejdřív zbavit balastu od lidí, kteří se snažili spáchat na mě
misijní činnost, abych to pochopil.
Z profláknutých autorů se mi moc líbí třeba Kafka, Marques
nebo Rushdi. Mám rád texty, ve kterých člověk vede vnitřní
válku sám se sebou. Nevadí mi tlusté a stylem nesvižné knihy.
Čtení knih nevnímám jako odpočinek, když odpočívám, tak
odpočívám - a nečtu u toho. Jestli to má někdo podobně, tak
doporučuju třeba věci od méně známého Nikose Kazantsakise.
Poslední dobou občas vystupuješ i sólově, jen s kytarou. Hraješ
na těchto koncertech písničky Tajného slunce? Pokud ano,
musíš je nějak výrazněji upravovat?
Ano, to je pravda. Hlavním iniciátorem mého sólového
vystupování je Jan Burian, který mě přizval do skupiny
Osamělých písničkářů. Udělal mi velikou radost, protože lidi,
kteří v té partě jsou, tak jsou přesně moje krevní skupina. Jejich
věci jsem vždycky měl rád. A co se písniček týče, hraju písničky
Tajného slunce i jiné věci. Upravovat musím hodně, bez kapely
jsou ty kytarové riffy takové nějaké nahaté, takže je občas
potřeba ten zvuk trochu zahustit. Na hraní s kapelou mi
vyhovuje, že v tom nejedu sám a je větší prostor hrát si se zvuky
a rytmem, ale sólová vystoupení si taky užívám. Je to takový
návrat do starých časů, když jsem začínal.
Kde, komu a jak svítí tajné slunce? Na jaké světové straně
vychází? V kolik hodin zapadá?
Všude, všem a pořád. Vychází a zapadá jednotlivým lidem zcela
individuálně podle toho, jak si to kdo na světě zařídí. Vidět věci
ve světle tajného slunce umožňuje člověku povýšit se z pasivní
existence na plnohodnotné bytí, ať už tomu dá konkrétní člověk
náplň, jakou sám chce. Ty jo, to zní ale blbě. O tajném slunci
se především nemluví.
Co říkáš na tvrzení Iva A. Bendy, že: „Síly Temných světů
se stále snaží o zvýšení ovládání lidstva z dnešních 95 %
na 99,9 % pomocí očipování lidí a všech věcí.“?
S tím bych možná i souhlasil. Ty máš pocit, že to tak není?
Každá kravina v krámě je očipovaná a čerti vědí, co s tím ty
prodavačky na pokladně vlastně dělají… Zvířata jsou
očipovaný… A po té kauze s mrtvou Aničkou spousta lidí vážně
mluvila o tom, že by bylo bezva očipovat děti… Však
až budeme mít toho mobila zabudovanýho v zubu… Ale
s panem Bendou a jeho vesmírnými přáteli bych asi dlouho
nevydržel. A oni se mnou teprve ne. Já totiž stejně jako všichni
normální lidi občas zlobím. Pokud chcete něco jiného, jeďte
do Japonska a kupte si sadu robotů. To pak budete koukat,
jak budou na sebe všichni hodní.
Filipovi tímto děkujeme za rozhovor a těšíme se na koncert.

Psychedelická Kachna
Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 4, vychází 13. 10. 2011

Orientační program:
20:30 – 21:15 Tajné slunce
21:30 – 21:50 biřmování knihy
Strach pod Karpaty
21:55 – Skupinové fotografování
22:00 – 23:00 Původní Bureš

