Elisabeth Lohringer, Trio Nada, USA/A, 2009
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Lisa Gutkin, The Klezmatics, USA, 2007
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Vratislav Brabenec, The Plastic People of the Universe, 2005

Petr Dvorský, 2004

Radek Nowicki, Grzegorz Karnas Quintet, Polsko, 2005

Rufus Cappadocia, Paradox trio, USA, 2005

Stalo se už málem pravidlem zvát na listopadový termín do
galerie fotografy, zaměřené i na jazz a blues. Po Bohumíru
Čechovi a šumperském Jaromíru Rollerovi byli to tři smluvní
fotografové: Ivan Prokop, Tomáš Turek a Martin Siebert, aby
souborem svých snímků z předchozích let doprovodili desátý
a už i patnáctý ročník festivalu Blues Alive. Letos je jím Jan
Adamec, sám amatérský hudebník a dramaturg galerie, kde
od roku 1998 uspořádal víc než devadesát autorských výstav
jiným. Doporučil ho náš dávný přítel, Pavel Herynek. Ten své
cirkulární kresby v pardubické galerii FONS vystavil v září
roku 2010.  
Motiv stejný, a přece snímky jiné, pramenící v jedinečném
okamžiku sebezapomnění a sebepotvrzení zároveň. Ve chvíli
vzájemného souznění zachycené pohotovým okem fotografa
a ustálené do obrazů s nezaměnitelnou výpovědní silou. Tváře
hudebníků, v radosti do hry ponořené a výmluvná gesta rukou
v typické pozici pevně srostlá s nástrojem. Živá nervní gesta,
dobře „načtená“ v komorním prostředí pardubického Divadla
29, malého sálu s těsným kontaktem hudebníků s publikem…
a sympaticky klasické, černobílé snímky, fotografované na film
a mokrou cestou vlastnoručně vyvolané v temné komoře. Samy
vystačí si beze slov.
Snímky, vzniklé v nerušivém souladu s účinkujícími postupně
v rozpětí jednoho desetiletí, byly vystavovány ve třech časových souborech: jako Hráči I, 2004, Hráči II, 2008 a Hráči
III, 2010. Naposledy souhrnně v dubnu ve Wroclawi, během
48. ročníku festivalu Jazz nad Odrou. Zatím uzavřené téma
Hráčů obohatí i šumperský festival. Jan Adamec je s nimi, ve
výběru, odpovídajícím prostoru galerie, na letošním festivalu
vítán. Rámuje ho. Otevírá i uzavírá.
Miroslav Koval

Laco Déczi, Celula, New York, USA, 2006

„Člověk, který prahne po písni, nezaměstnává svou mysl slovy
a melodiemi. Snaží se zalíbit nadpřirozeným silám. Musí být
dobrým lovcem nebo dobrým válečníkem. Snad se jim jeho
způsoby budou zamlouvat. A jednou ve spánku uslyší zpěv.
Zaslechne píseň a bude vědět, že to jestřáb zpívá o velkých bílých
ptácích, letících od moře. Možná zpívají oblaka nebo vítr…“.

Gary Snyder (*1930), básník Beat Generation / citát indiánů kmene Paganů,
z knihy „Staré texty G. S.“

