Nielen dychovkou je človek živý...
VII. Fanfare Ciocarlia – rumun. folkl. DH
A.Hudec – úvodný text:
Nielen dychovkou je človek živý... Tak sme nazvali reláciu Rádia
dychovka, v ktorej síce budú znieť aj dychové nástroje, ale
nebude to dychovka v tom pravom slova zmysle. V dnešnej relácii
vám bude hrať Fanfare Ciocarlia – zoskupenie rumunských
rómskych hudobníkov. Táto kapela pochádza zo severovýchodnej
rumunskej dediny Zece Prajini. Kapela začala ako voľná
zhromaždenie hudobníkov hrajúcich na miestnych svadbách
a krstinách. V októbri 1996, nemecký zvukár a hudobný
producent Henry Ernst navštívil Zece Prajini a presvedčil
hudobníkov, aby išli na turné. Títo hudobníci sa rozhodli
pomenovať kapelu Fanfare Ciocarlia: Fanfare je francúzske
slovo, ktoré v rumunskom jazyku sa používa
na označenie
dychovku, Ciocarlia je rumunská slovo pre Skylark . Od ich
objavenia hudobným producentom Hennry Ernstom, ktorý im
robí manažéra, odohrali viac ako tisíc koncertov vo vyše 50
krajinách po celom svete. Nástrojovo vychádzajú z historických
koreňov v rakúskych a tureckých vojenských orchestrov, vo
Fanfare Ciocarlia hrajú na 2 klarinaty, 3 trúbky, tenor a barytón ,
tuba, veľký bubon a perkusie .Ich spievané skladby sú buď v
rómčine alebo rumunčine . Ich hudobný štýl vychádza
predovšetkým z tradícií rómskej a rumunskej ľudovej tanečnej
hudby, ale ich balkánsky folklór je voľne ovplyvnený aj tureckým
, bulharským , srbským a macedónskym folklórom. Typické pre
nich sú veľmi rýchle tempá skladieb, až drastický tvrdý zvuk ich
nástrojov, nekompromisnou rytmikou, staccatovým hraním na
klarinety, občas hrajú viac ako 200 tepov za minútu . Tiež sú
známi tým, že hrajú bez nôt na svojich koncertoch, na starých,
otlčených a dokrivených nástrojoch.
Avšak táto zvláštna kapela, aj keď vyzerá tak, že by ste jej nedali
ani deravý groš - získala v Rádiu BBC 3 World Music Award pre
Európu v roku 2006. Nakrútili o nej celovečerný film Brass on
Fire, réžia Ralf Marscalleck , predstavuje život členov Fanfare
Ciocarlia, so zameraním na život v malej dedine rumunskej Zece
Prajini.
Majú už bohatú zbierku CD nosičov – prvé CD-čko malo názov
Radio Pascani z roku 1998, z ktorého dnes budeme počúvať ich
dalo by sa povedať – šialenú muziku. O rok neskôr vydali CD
s názvom Baro biao, v roku 2001 CD s názvom Cigáni z hôr,
v roku 2005 Gili Garabdi, o dva roky neskôr CD Quins a Kongs,
v roku 2009 CD s názvom Live a v roku 2011 spolu s Bobanom
a Markom Marcovicom Orchestra CD s názvom Balkan Brass
Battle. Okrem toho im vyšlo aj DVD s názvom Legenda cigánskej
kapely v roku 2004.

-2Práve v týchto dňoch majú veľké turné po Kanade a USA, kde
hrajú napr. dnes v Montreale, zajtra v Toronte, pozajtra v New
Yourku, atď.
My si dnes vypočujeme 9 skladieb v podaní rumunskej rómskej
kapely Fanfare Ciocarlia. Pre naše uši nezvyčajný hudobný
zážitok vám želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.
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