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Třetí tisíceletí zastihlo Boba Dyiana v dobrén rozpolo
Žení' Vedle lynika1ících a|b Modetn Times a Togethet
Through Life zvlád| na Christmas ln The Heart i nástÍahyvánoční desk1r Parádní formu zachoval i pro desku
tydanou v roce 50. ýročízahájení své nahrávací kariéry. Dylan na ní ná sice vizáž falešnéhohráče' ale muzika
míchajícícorrntry s rockem a r'úvodní Dur1uesne \{histle
i s jazzem je sakra pocti\'á. Natočil album, které nožná
někomu trochu připonene jeho nahrár'ky z konce 70. Let
Desire nebo Slop Train Coming. Tempest nabízi syroý
zruk s ukázkami, jak r'ypadá snesitelná melancho]ie
(Long And Wasted Years)' rockoý riÍť(Narrow Wd1),
klasické blues s Dylanoým (ne)zpěvem (Early Roman
1 připomínku, Že
Dylan si zaslouŽí pozornost jako textař i jako muzikant

Klngs), kovbojské housle (7empesr)

(Pay In Blood). Vše podtrhuje závěrečná pocta Johnu

Lennonovi (Roll on John) dokazující, že pro Dylana
znamenal víc než jen někoho, koho naučil kouřit mari
huanu. Dylan uŽ nikdy nebude přednrětem vášnivých
diskuzí na univerzitách, ale to bych mu nelyčítal.Vžd1.t
se tolik nezměnil on' jako spíše doba kolem něj. A on se
nepiizpůsobuje trendům'
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IAN HUNTER & THE RANT BAN

When I'm President

Podiruhodná úderka ze ser.eronoravského Bílovce zní
na svém novém albu daleko ostřeji a agresivněji než na

několika minulých počinech. Skoro bych si troufal tvrdit,
že podobrrě jako ve sých úplnych počátcích, ale zároveň
zase úplně jinak. Jako kdyby se lllegal Illusion vraceli po
spirále zpět k většítvrdosti, or'šem jaksi poučeně, aby si
zachovali vlastní poznávací atribut1., které je děiají přinejmenším v rámci zdejšíscény jedinečnými. CoŽ jsou zcela
specifi cký nikomu konkrétnímu nepodobný hudební
a r'lastně i textoý - koncept, zr'uková a aranŽerská r7
nalézavost (viz třeba rafinované hrátky ve skladbách
In A Paper Cab a Superjumbo), až bolestná naléhavost
a ohromná emocionalita. Ano, tomuh]e uměleckému
počínáníIze totiŽ bez hnutí brvou říkat EMo' aniŽ by
vám při torn koutky úst škubaly (ne)cháparým úsrněvem,
1ako při spojení této trojice písmen s tvorbou leckterých
mladých poppunkových a podobných spolků...
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PETR KoRÁL

Neuvěřitelné, jakou ná ten clrlapík pořád príru. Bfr
pěvec Mott The Hoople napsal a natočil ve sqich set
sáti třech letech dalšíhutnou, svlŽnou a ironickou d.
jako by b1.l pořád onen rozhněr'aný
dude.. zt
',young
tých časůglam rocku. Přitom zní nadčasově a nemu
přetvařovat rraháněním módních trendů. To spíš,'k;
vé retro trendy.. dohnaly jeho poctiý písničkářský r
se třemi akordy a pravdou v rukávu. Co ho inspirov
k takhie silné kolekci s několika podařenými politic]
špílci? ,,Hodně jsem si četl o americké historii,.. utrc
anglický pozorovatel iedovatě V IoZhovoru pro časo1

American Songwriter A kdo tvoří současný Rant

Bz

Slušná muzikantská sebranka se zkušenostmi od Pa]

Smith' ]ohna Calea či z McCartneyho \\'ings. Hm' t
hle mistr se svojí suitou by k nám měl dorazit na kol
místo všelilých pamětnických spolků, co lydaii pos
ní desku

s kva]itním novým repertoárem naposled 1
čtvrt stoletím a ve kterých zbyl z původnísestaly jer
doprovodný k1tarista. Sakra, pozvěte ho rychle někl
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RoMAN J|REŠ (ČÍK)

JOE JACKSON
The Duke
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Joe Jackson se již od sr'ého debutu v roce l979 vŽd\m'vkal. Nešlo ho zařadit ani do noré vlnr', z niŽvych

natoŽ do rockového mainstreamu' Byl a nadále zůst

osobitým rukopisem a jednou nohou v ol
se jeho tribute album velkému jazzor'ér
pianlstor'i, aranŽérovi a dirigentor.i Duke Ellingtonc
kterého obdivoval od svého dětství, jer.í jako zcela ll
ký krok' Na druhé straně je obsah desky přesto l,elk
autorem

s

jazzu,Proto

překvapenínr samozřejměmilým. Ponechmestral

příspěvky muzikantů jako Steve Vai' Iggy Pop (ten l
.?uestlove'Thompsor
pouze několik štěků)a Ahmir
z The Roots. Jacksorr si pohrál s aranžná tak, abr. r.
podstatu krásy původníhudby a neřešil' zda se piil1
vzdaluje předloze' U klasik jako Caravan číMood Il
je na holry vzdálen od struktury a originálního zru}

kompoZic, přesto je ýsledek úchvatný ]ackson El1i
tonovou hudbu přetal'il do r'lastní podoby a učini1 i
nejlepŠí,co mohl. Výsledkem.]e sYěŽí' eklektické alt
nejen pIo fajnšmekry.
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