Slovo kachny

H

omar nebude! Teda bude, ale až po Novém roce. Stačí
napsat na plakát o jednu číslovku míň a hned jsou zmatky. A kachna to pak musí vysvětlovat. Ještě, že nikdo z Bureše
nepracuje v jaderném průmyslu. To by byl Černobyl! Ovšem
pracovat tak v zahradnictví, zasadili bychom zlatobýl a hnojili
ho hnojem od kobyl…
Takže: jako dnešní host vystoupí kapela Mantaban, což arabsky
znamená marcipán a uvidíme, jestli to bude one man show,
nebo jich přijde víc. Každopádně šéf téhle party Jirka Hodina
snad dorazí.
Překvapí vás dramatik a básník Sigismund de Chals, anebo
taky ne, a taky básník Radan Hudak, aby té poezie byl dostatek.
Ve Fumasově komiksu se dozvíme kterak hoši z budoucí kapely
Originální Hrubeš sbírali inspiraci a seznamovali se s rozličnými dívkami.
Užijte si to a nezapomeňte, že další kabaret je 18. 12. Zahraje
vám na něm skupinka středověkých lupičů Hakka Muggies
a navíc pokřtíme NOVÉ CD PŮVODNÍHO BUREŠE, které
se jmenuje V pasti.
Vaše kachna

Co nového
u Původního Bureše?

J

ak bylo již výše
zmíněno, 18. 12.
zde Na Slamníku
pokřtíme nové album V pasti. Před
pár dny jsme dokončili videoklip
k písničce Rododendrón. Fumas si
koupil další kolo,
Brut nového psa,
Petr zabalil várku
bonbonů a Pavla
má čerstvě nalakované nehty. Nicméně pravdou jest, že Janče dorazí z Francie
na křest a že si pořídila bicykl na arabském trhu. Bicykl je to
kouzelný, mimosmyslové a jiné zážitky zaručeny.

Křeslo pro ghosta

Mantaban

Do křesla pro hosta usedl kapelník Mantabanu Jirka Hodina.

Obsazení kapely je co množství proměnlivé. Jak se hraje ve
dvou a jak v pěti?
Hudba je společenská událost a žije, když se děje. Pokud hraji
sám, je to jen z nouze ctnost. Ano, vystačím si, ale ...
Máš doma nějaké zvíře?
Tři děti a jednu bestii, svou ženu. Ale bez nich bych nebyl. Tím
nemyslím pořádek v šuplících a vyžehlené límečky. Myslím tím
svojí podstatu bytí. Snad si to myslí Terezka i o mě.
pokračování na druhé straně

Jak se ti sedí?
Jako na trní. Mám pocit, že mám být někde jinde. Asi jsem nějak
přetaženej.
Běháš maraton. Jak jsi se k tomu dostal, a co ti to dává jako
hudebníkovi?
Běhám, abych se zklidnil. Před půldruhým rokem jsem došel na
stadion Kotlářka v Dejvicích a koupil si permanentku. Od té doby
běhám kde se dá. Naposledy podél fjordů v Norsku.
Kromě hraní s Mantabanem se mimo jiné zabýváš gregoriánským chorálem. Studoval jsi ho ve Francii, kam dodnes se
sborem jezdíš... Co dala tato zkušenost Mantabanu a naopak?
V Mantabanu jsou převážně klasicky erudovaní hudebníci, tedy
minimálně se s gregoriánským chorálem setkali v dějinách hudby
na konzervatoři. Ale noví členové již pochází z oblasti jazzu, a tak
teprve objevují jeho hodnotu v plynulé hudební frázi, která se
odvíjí pouze od slova. Něco z toho vnášíme i do práce s textem.
Ve své podstatě tak můžeme odhlédnout od vžitých představ
o lidové hudbě.
K lidovkám máš (dle mého) takový až rockový přístup...
no jo, prý můj způsob hraní na housle je rockový. Asi je to v přímočarosti a v jisté jednoduchosti vedení konter. Pravda je taková,
že při zpívání už nemám čas na hru, a tak volím co nejjednodušší
způsob doprovodu.
Vím, že chalupaříš. Napadlo tě někdy, že bys žil mimo Prahu?
Na nic jiného nemyslím. Možná z toho jsem stresovanej.

Psychedelická kachna – program Kabaretu Původního Bureše
je ministerstvem kultury neschválená tiskovina bez vlastního ISSN.
Vychází nepravidelně a je neprodejná.
Autorem všech příspěvků je kachna, která neumí česky.
Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 12. 11. 2014

Tvůj oblíbený film?
Britský film Bent s hudbou Philipa Glasse. Hraje zde můj oblíbený
herec Clive Owen. Ústřední píseň naprosto geniálně nazpíval Mick
Jagger. Uvědomil jsem si, že i rockový zpěvák může být umělec.

Nová píseň Původního Bureše

...a kniha?
Nedávno jsem četl Katyni od Pavla Kohouta. Uvědomil jsem
si, že umělecké dílo nemůžeme posuzovat podle tvůrce. Kohout
patřil k otřesným svazáckým kariéristům padesátých let. Přesto
napsal dílo, které mnou otřáslo a postavilo mě do pozoru k obraně
demokracie na zbývající léta mého života.

(Fumas)

Pořídil by sis domů dvoumetrového plyšového tygra?
Leda modrého :-)
Jakou bys chtěl dostat otázku, kterou ti ještě nikdo nepoložil?
Považuješ se za vola?
Děkuji za rozhovor

FOTKA Z OKNA
A jako by to bylo včera
a kolem domu mokrej pes
když nebude syn bude dcera
a čas tě sžírá jako rez
a bába říká buona sera
u karet podvodník i kněz
ať je to Katka nebo Věra
ať je to růže nebo sléz
Slez!
A nevěsta si sundá závoj
po nímž se skrývá cizí ksicht
na nočním stolku chladnej nápoj
a všechno je an sich
Ze skříně vyskakuje kašpar
snaží se změnit náladu
těžko říct čím víc by mě naštval
počítám do sta - odzadu
Za oknem rozkvétají louky
Klasovy komíny se naklání
sousedka zpívá ouky douky
z očí jí svítí poznání
A život je jak finskej román
napsanej norským autorem
ve kterém hrdina je schován
mezi statorem a rotorem

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 22, vychází 13. 11. 2014

Orientační program:
20:30–21:15 Mantaban
21:30–21:50	Sigismund de Chals
Radan Hudak
22:00 Skupinové foto
22:05–23:00 Původní Bureš

