Brazilie
• Cca 200 mil. obyvatel, bývalá portugalská kolonie (kolonizace od
1532) – úřední jazyk portugalština. Pátá největší země světa.
Amazonka 7000km, nejv. deštný prales světa.
• Nejv. Město Sao Paulo, 10mil. obyvatel
• Nezávislost na Portugalsku už 1822, otroctví zrušeno 1888. V Brazílii
se nikdy nevytvořila střední třída obyvatelstva.
• Na hudbu má vliv Afrika: clave, swing. Určité oblasti vždy
obchodovaly s určitými oblastmi v Africe (stěhovány celé kmeny i s
jejich hudbou: Bahia – Nigerie, Rio a více na jih – otroci z Angoly a
Konga…).
• Velké přispění i Evropské hudby, hodně evropské tance, pak i
instrumentář, taky ale dost vliv harmonie evropské klasické hudby.
• 12/8 africká hudba se zachovala jen v liturgické hudbě (jongo)
• Dnes často i fusion mezi Brazil a afrocuban, byť je to vlastně
paskvil…

Hudba ze státu Pernambuco:
Maracatu, Frevo, Forro
• Maracatu: stará slavnost inaugurace nově zvoleného
vůdce otroků. Zpěvák, chorus, tedy call and response,
plus perkuse. Dodnes velmi populární styl, učí se v
sambových školách.
• Fortaleza maracatu: začernění běloši imitují maracatu.
• Frevo: karnevalová dechová hudba, dodnes živá, i současné
koncertní podoby (Spok Frevo Orquestra aj.)

• Forro: Europeanized dance, dnes i dost taneční popmusic

Cheguei meu povo, cheguei pra vadiar
Sou eu a Nação Estrela não prometo pra faltar

Afoxé, Afoxê
Afoxé: Hudební nástroj
Afoxê: žánr, dodnes výskyt víceméně v
původní africké podobě, tedy pouze
Zpěv, tanec, perkuse…
Původně šlo o žánr vyloženě náboženské
hudby, náboženství Candomblé (Yoruba aj.).
Zákl. rytmus: „Ijexá“

Capoeira
• Brazilské bojové umění, kombinující hudbu a tanec. Doložena v
18tém století v: Rio, Salvador, Recife. Otroci si chtěli zachoval energii
a kondici navzdory nehumálnímu zacházení, proto spojení hudby,
tance a tělesného cvičení. Úplně původně o zachování přežití při
eventuelním útěku, postupně se z něj stalo bojové umění. Jako
nebezpečné pro kolonizátory v letech 1890-1920 zakázáno.
Dnes jeden z
hlavních symbolů
Brazílie.
Hl. nástroj:
Berinbau
(typ hudebního
luku)

Inside Samba etc. rhytms:

Samba
• Samba – vnikla někde kolem Ria, dnes jsou sambové školy v celé Brazílii.
• Kořeny: africká tradice – hl. Angola a Kongo (vždy otrokářská smlouva s
oblastí kolem Ria (Angola rhytm „Kabula“ – stejný princip). Náboženství
ale nezůstalo nějak silně zakořeněno a původní hudba bylo velmi
poevropštěna.
• Bahia – stát na sever od Ria: zde první typy: dodnes Samba de Roda
(prokazatelně už v 17. stol., nyní součást dědictví Unesco)
• Tanec je dvoudobý, ale základ, tedy partido alto zůstává, píšeme ji tedy
2/4, nebo 4/4, nebo alla breve.
• Tradiční nástroje: tamborin, pandeiro, surdo, shaker, agogo, ale ve 20.
stol. začali přejímat i evropské nástroje. Cavaquinho – typ malé kytarky.
• Po zrušení otroctví (1888) – mladí Brazilci se učí od Evropanů harmonii,
lépe hrát, začínají psát samby jakože písně, už to má harmonii i formu.
• Z kraje 20. století: Ballroom samba, později ve 20.stol: samba cancäo,
neboli písňová samba (pomalá, jakoby balada).
• Během 20. stol vznikají různá fusion s rockem a jazzem (asi první Dizzy,
pak bossa nova, funk samba…).
• Samba partido alto (kol. 1910): jde vyloženě z partido alta, často i ve
fusion, basa hraje vyloženě groove jakoby harmonizované P. A.

Samba de Orpheu

Choro Sim (Ismael Silva, ballroom samba)
Choro sim, com razão
Não tem fm minha afição
Me acmpanha noite e dia
Uma grande nostalgia

Pláč, ano tak je to správně
Moje úzkost nemá konce
Doprovází mě ve dne v noci
Velká nostalgie

Minha dor na verdae é moral
Porém me faz chorar
Por ser tão pertnaz
Até parece que é imortal
Pois este desprazer
Não me deixa mais em paz

Ačkoliv je moje bolest morální
Pořád se mi chce brečet
Tím, že jsem tak tvrdohlavý
A vypadá, že bude nesmrtelná
Tato nespokojenost
Která mě nikdy nenechá na pokoji

Choro
Choro (chorar = plakat): první brazilská urban music, není to karnevalová hudba,
hraje se mezi lidmi doma, na ulicích aj. Vznikla po zrušení otroctví (1888), kdy
mladí Brazilci studují hudbu u evropských profesorů, převážně v kostelích. Učí se
harmonii, poznávají hudební formy evropské klasické hudby. Začínají tedy skládat
nové písně, vycházející rytmicky ze samby, ale zde i vliv evropské salónní hudby.
Znaky: Partido alto je zde v pozadí, nebo není vůbec, spíše základní
synkopování, jakoby celou dobu offbeaty, surdo důraz na druhou zde není tak
velký, nebo není vůbec. Kytara se různě proplétá, nemusí hrát nějaký stálý
doprovod (např. jako níže uvedené příklady). Choro je tedy obvykle jemnější,
často polyfonicky prokomponované, protihlasy mohou být vymyšlené nebo
improvizované. Swing je stále!!!
Instrumentář: původně kytary aj. Strunné, pak ale i dost dechy, často flétny,
prokomponované i tonálně a formálně. Může být i zpívané.
Forma. Obvyklá „choro form“: AABBACCA, nebo jednoduché malé rondo ABACA – vliv evropské klasické hudby je znát i v harmonii jednotlivých dílů!!

Bossa nova
• Defacto fusion mezi sambou a jazzem, které vymysleli mladí brazilšt
student hudby, proto jazzová harmonie, často velmi propracovaná.
• Rytmický základ je samba/choro, surdo tedy zůstává
• Hl. nástroj. Kytara (klasická, hraná prsty), shaker, celkově „málo“ zvuku.
• Swing je téměř vyrovnán, vajíčko se hraje skoro rovně.
• „bossa“ v padesátých letech v Riu znamená něco jako nový trend
• Úspěch způsobil zřejmě i fakt, že na rozdíl od mnohé hudby čtyřicátých a
padesátých let je bossanova o velkém zklidnění, soustředění na krásný text,
krásnou harmonii, méně soustředění na instrumentální sóla.
• Textově je bossanova hlavně o lásce, málokdy politcké texty.
• Hl. tvůrci: A. C. Jobim (1927-94). Jeho písně nahrával od 1958 Joao Gilberto,
1962: S. Getz: Desafnado, Astrud Gilberto: The Girl From Ipanema 1962-3,
(3xGrammy). On sám později i dost mezižánrové hudby, dost flmové.
Ovlivněn jazzem stejně jako Debussym, samozřejmě samba jako ryt. základ.
• Další tvůrci: Luiz Bonfá, Charlie Byrd, Vinicius De Moraes, G. Gil, H. Pascoal,
Eliane Ellias a mnozí další.

•

TOM JOBIM

Garota De Ipanema

• Olha que coisa mais linda
Mais cheia de graça
É ela menina
Que vem e que passa
Num doce balanço
Caminho do mar
Moça do corpo dourado
Do sol de Ipanema
O seu balançado
É mais que um poema
É a coisa mais linda
Que eu já vi passar
Ah! porque estou tão sozinho
Ah! porque tudo é tão triste
Ah! a beleza que existe
A beleza que não é só minha
Que também passa sozinha
Ah! Se ela soubesse
Que quando ela passa
O mundo sorrindo
Se enche de graça
E fca mais lindo
Por causa do amor

Překlad: Bill Gates :-))
Podívejte se, co krásná věc
Více plná milost
Je to její dívka
Přicházejí a odcházejí
Sladká houpačka
Sea Way
Zlatá holka tělo
Ipanema Slunce
jeho konzolové
Je to více než báseň
Je to ta nejkrásnější věc,
Viděl jsem přihrávce
Ah! proto, že jsem tak sám
Ah! protože všechno je tak smutný
Ah! krása, která existuje
Krása, která není jenom moje
Že jde také o samotě
Ah! Kdyby věděla
Když to projde
Usmívající se svět
Je naplněna milost
Začíná to krásnější
Vzhledem k tomu, lásky

• Tall and tan and young and lovely
The girl from Ipanema goes walking and
When she passes, each one she passes goes "ah"
• When she walks, she's like a samba
That swings so cool and sways so gentle that
When she passes, each one she passes goes
• Oh, But I watch her so sadly
How can I tell her, "I love you?"
Yes, I would give my heart gladly
But each day, when she walks to the sea
She looks straight ahead, not at me
• Tall and tan and young and lovely
The girl from Ipanema goes walking and
When she passes, I smile but she doesn't see, doesn't see

Hudba z oblast státu Bahia

Vždy velice silná černošská populace, cca 80-90%
černochů.
• Otroci sem byli deportováni hlavně z : “Yorùbá” –
the “Naton” – Benin, Togo, Nigeria. Díky uceleným
kmenům z Afriky jsou zde dodnes původní africká
náboženství mnohem silnější než třeba v Riu
• Hlavní město: Salvador
• Liturgická hudba je tedy hlavně z Afriky, i tak jsou
ale mnohé rytmické aspekty ztraceny. Hlavní clave –
3 3 2: “The rhythm”
• Hlavní styl: Baiao, 332 clave, swing
často hraje triangl.
• Charakteristcká je mixolidická tonalita.
• Luiz Gonzaga (1912-89), klasik „Baiaa“
• Gilberto Gil (nar. 1942), jeden z nejv.
brazilských hudebníků, comp., voc.,
2003-08 ministr kultury Brazílie.

Baiao

Asa Branca (Luiz Gonzaga)
Quando olhei a terra ardendo
Com a fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação
Eu perguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação

Když jsem viděl tu spálenou zem
Jakoby ohněm Svatého Jana
Zavolal jsem na Boha všech nebes
Proč takový soud?
Zavolal jsem na Boha všech nebes
Proč takový soud?

Náslech – ukázky online
Maracatu

https://www.youtube.com/watch?v=uHm8YAX_oFw

Capoeira

https://www.youtube.com/watch?v=6H0D8VaIli0&t=1s

aj.
a mnoho dalších...

berinbau music (patří do capoeiry, ale i zvlášť jako lidový nástroj)
https://www.youtube.com/watch?v=wk5c-VsKn1E
Samba carnevalová samba např. (groove začíná na 0:35)
https://www.youtube.com/watch?v=0551KX1qQBo
už píseň, tedy včetně harmonie:
https://www.youtube.com/watch?v=YB88sUjV4Ec
a mnoho dalších písní, např tohle je docela tam slavný současný zpěvák:
https://www.youtube.com/watch?v=pWlSqYvVDRg
https://www.youtube.com/watch?v=VN_72vMS1ys
Z některých samb se později staly i standardy. Např film Black Orpheus (kousek)
https://www.youtube.com/watch?v=x89OqoxP1uI
(před druhou minutou je Felicidade, pak ke konci Samba de Orfeu).
Samba tedy může být i hodně rychlá, i střední tempo (často zpívané), ale také velmi pomalá:
https://www.youtube.com/watch?v=002sU75NOjw
pak v druhé polovině 20 stol dost fusion mezi sambou a funkem, např Tania Maria aj….
https://www.youtube.com/watch?v=1eJhWRVwIlI
a mnoho dalších lidí...
Pán, kterýho si hodně vážil Miles Davis: Hermeto Pascoal. Jedna z jeho „samb“
https://www.youtube.com/watch?v=0r50eEJahe8

(má intro, zač 1:54) On i dost s funkem:

https://www.youtube.com/watch?v=bFTJ9-xdudM
Samba Partido alto = bas hraje vyloženě partido alto. Např zde (Díly A):
https://www.youtube.com/watch?v=-VgYraI-EB0

Choro (pláč)– hodně kontrapunktický styl, v původní podobě dost flétny, např zde:
https://www.youtube.com/watch?v=rEI2UfMuyx4
Asi nejslavnější choro: Tico tico – 1931:
https://www.youtube.com/watch?v=PypjDzkAJb8
předělávky, transformace:
https://www.youtube.com/watch?v=r54Gqaxe3nU
https://www.youtube.com/watch?v=YN-r5c9FMwU (S. Bollani, rozjede se po druhé minutě)
Baiao (3-3-2 clave, – Arsa Branca nejslavnější zpěvák/acc: Luiz Gonzaga
https://www.youtube.com/watch?v=zsFSHg2hxbc
jedno rozkošné baiao od H. Pascoala:
https://www.youtube.com/watch?v=u82I-sZPogs
současná brazilská hvězda: Gilberto Gil (1942), ovlivněn dost baiao, Samba, africká hudba…
https://www.youtube.com/watch?v=uYZzCuxnvDk
Bossa
https://www.youtube.com/watch?v=8PYKOo_jgJo
https://www.youtube.com/watch?v=yUuJrpP0Mak
a mnho dalších hezkých i nehezkých. Prostě pomalu, jemně, hezky a nejlíp portugalsky…

Afoxe https://www.youtube.com/watch?v=ZXzKnf_nMJg
Frevo - vlastně brazilská dechovka (vyloženě staré fusion mezi evropskou dechnou a br.)
https://www.youtube.com/watch?v=xQfI-KLZtzI (dechy až 2:30),
ovšem možná podoba také takto: :-)))
https://www.youtube.com/watch?v=ckAQ2SOWjqg
atp…

