
y y y y , .' y ,. Django Bates. Tumé probéhlo pod záštitou evropského
Je znacne predcasne mluvit o udalostech roku ale uz ted SI parlamentu a dalších organizací, jelo od Dánska po Portu-

o y b'... y . I. , .' hl -' , . galsko a úèastnili se ho muzikanti pøibližnì mého vìku.
muzeme ýt JiSti, ze cit IVY, preclznl a avne zraly debut Davida Samozøejmì se snažím udržovat kontakty. Hodnì si slibuji

o y . y. y od mezinárodního zastoupení lektonj letní Jazzové dílny,
Doruzky Hldden Paths nezapadne. A to rozhodne neJen proto, ze kterou poøádá Èeská jazzová spoleènost.

jazzových alb u nás stále vychází pøísloveènì "šafránové" & Patøíte do vìkové kategoríe, která má blízko k nu-mnozY StVI' jl!zzu, k ~/e_ktr~níce. Vá~ s~motného však dìní na. tehle scene nijak neovlivnilo.
Teï jsou v módì kombinace jazzové improvizace s elektro-

azzový kytarista a skladatel David Donjžka ('1980) tak dúležitá. Pøínosná pro mì byla také možnost psát pro nikou, ale vedle toho se dìje i spousta jiných vìcí. A mì ta
se na scénì pohybuje už od svých ètrnácti let. Hrál vìší soubory, pro big band. elektronika viastnì až tak moc nezajímá. Z toho kvanta
v kapele Eye Of The Hurricane èi triu Jaromira Hon- vìci mì jich oslovilo jen velmi málo. Je to spíš taková

- záka, podilel se na albech Karla Rùžièky jr. Vou & Bìhem studía jste mìl možnost potkat skuteèné módní záležitost, trend, který je tak rok, dva hodnì vidìt
Know What I Mean (1997) a Jaromira Honzáka Earth jazzové velikány. Jak se chovají na ..školní pùdì"? a slyšet, ale pak pomine.
Life (1998) a v letech 1999 až 2002 studoval skladbu Každý je samozøejmì jiný. Na nìkom je vidìt, že si dává
a improvizaci na bostonské Berklee College of Music, kde záležet, aby vypadal jako velká hvìzda, ale jinému je to & Na album jste ovšem zaøadíl mj. úpravu jedné
ho uèili mj. Joe Lovano èi Mick Goodrick. A aby toho úplnì jedno, chová se naprosto normálnì. písnì Bjork.
nebylo málo, v létì 2000 absolvoval mistrovský kurz pro Bjèrk mám strašnì rád, všechny její desky. Její skladby
mladé muzikanty v coloradském Aspenu s lektory jako & Rozdíl mezí tím, jak se hraje jazz v Ameríce jsou z tìch, které se dají uchopit nejrùznìjšim zpùsobem.
Herbiem Hancockem, Joshuou Redmanem nebo Brianem a u nás, teï znáte z první ruky.. Vždy maji nìjaký výrazný element, který se dá použit
Bladem, kam ho na základì poslechu nahrávky vybral Pat Oni hraji úplnì jinak! Z americké jazzové muziky stále èiší i v jiném kontextu, než v jakém je natoèila ona. Když hraje-
Metheny. Víc než slušné doporuèeni, což? ty èerné, afro-americké koøeny. Zatímco ze hry našich me jeji skladbu v triu, repertoár se tim velmi zpestøi, proto-
Letos v lednu vydal èesko-britský label Cube-Metier Do- hudebníkù, i tìch, kteøí se prosadili v Americe jako tøeba že melodika je odlišná od ostatních kompozic, které hraje-
rùžkùv debut Hidden Paths, na kterém se spolu s prota- Vitouš, je cítit úplnì jiný rytmus, slovanská melodlka... me, a• už mých nebo od Coltranea, Monka.
gonistou pøedstavili jeho spolužáci z Berklee, švédský
kontrabasista Massimo Blolcati a bubeník Kendrick & Omezující pro domácí jazz je urèítì í to, jak je zdej- & Pùsobíte í jako pedagog. Jaký je vlastnì zájem
Scott z Texasu V souèasnosti vystupuje Donjžka v triu ší scéna malièká. Za chvílku každý hraje s každým. o jazzovou hru?
s kontrabasistou Jaromírem Honzákem a bubeníkem Jiøím Vy v Honzákovì tríu, Honzák ve vašem triu:-} Loni vznikla pøi Lidové konzervatoøi J. Ježka vyšší odborná
Slavièkem. Tuto sestavu mùžete vidìt a slyšet i 23. bøezna No, on v té Americe také nakonec každý hraje s každým. škola, kde uèím. Je to velmi dobrý poèin a zapisuje se èím
v pražském Švandovì divadle, kde bude aktuální album Ale samozøejmì tìch možných kombinací, možností vzá- dál vic mladých talentovaných muzikantù.
pokøtìnp. jemného ovlivòování a obohacování je mnohem víc
Jenom si povídat o samotném albu se nám však zdálo 8. A jakou máte zkušenost s návštìvností mladších
dosti omezujici, radìji si ho poslechnìte sami. A tak jsme & Pøínosem by mohla být snadnìjší komuníkace roèníkù v jazzových klubech?
bìhem pøíjemného posezení nad kávou probrali všechno muzíkantù v rámcí EU. Do pražských jazzových klubù stále nejvic chodi cizinci,
od Davidových studií až tøeba po Bjèrk. V to doufám! Sám jsem v létì 2002 absolvoval turné s pro- ale za tìch deset let, co hraji, se pomìr mladých lidí urèitì

jektem Swinging Europe, který dal dohromady pianista zvìtšuje. Øekl bych, že vìtší zájem o jazz je patrný.
& Jako absolvent Berklee Col/ege o, Muslc máte øád.
nou ..klasíckou" prùpravu.
Jsem pøesvìdèen, že a• už hrajete jakýkoliv žánr, aby
hudba mìla urèitou kvalitu, musí èásteènì vycházet z tradi-
ce. Hudebníci musí mit zviádnuté urèité øemeslo, znát
minulost té hudby, její vývoj. Pak teprve mohou udìlat
nìco nového. Nevìøím experimentùm, které jsou vlastnì
neznalostí øemesla a tradice. Tím samozøejmì nemyslím,
že by muzíkanti muselí mít akademické vzdìlání, uèit se
z uèebnice. Myslím tím spíš, že by mìli znát principy, na
kterých hudba stojí.

& Není ale vzdìlání nìkdy svazující? Jakmile se
cokolív za'ixuje do školních osnov, omezí to urèíté
..stupnì volnosti"...
To samozøejmì. Ale na Berklee je nejpøínosnìjší kontakt
s muzikanty z celého svìta, samotná výuka není vlastnì až

13. bøezen. Praha. U malého Glena
23. bøezen. Praha. Švandovo divadlo,

køest alba
26. bøezen. Praha, U malého Glena
27. bøezen. Trutnov, jazzový festival

I 28. bøezen. •raha, U staré paní
13. duben. Ustí nad Labem

I
! 14 duben. Olomouc

15 duben. Ostrava
16. duben. Vsetin

17duben-Opava
18. duben - 8rno. jazzový festival, klub Fléda
21 duben - Pardubice

23 duben. Cheb
24. duben. Polièka, jazzový festival
26. duben - Jihlava
27. duben - Plzeò
28. duben - Èeské 8udìjovice
29. duben - Valašské Meziøíèí
30. duben - Šumperk, jazzový festivaí
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