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Brněnské Léto v centru mělo ve středu 16. srpna pokračování na nádvoří Staré radnice v
Brně koncertem brněnského
Folk Teamu.
Úvodní skladba
Odcházím z domova
s textem Josefa Kainara připomněla nejen sté výročí narození významného básníka, ale také
fakt, že tradice zhudebňování díla nejen tuzemských básníků má v Brně hluboké kořeny. A
právě Folk Team je významnou součástí brněnské folkové scény, která se této oblasti
systematicky věnuje. V letošním roce bylo více poct tomuto významnému členu „skupiny 42“,
kterou tvořili další básníci, mimo jiné Ivan Blatný, Jiří Kolář, i sochaři, malíři (například Kamil
Lhoták) a fotografové (Miroslav Hák). Rozhodně poetika textů Folk Teamu má své kořeny nejen
v osobních prožitcích, ale zcela jistě ji ovlivnily i podobné zdroje, jako je dílo Josefa Kainara.

Nádvoří Staré radnice je místem, které již dlouho provází letní kulturní dění a vytváří pohodu
pro účinkující i pro diváky. A do toho podnětného prostředí zapadly jak výrazné folk-rockové
kousky z repertoáru (V brněnským Bronxu, Dálnice…), tak i poetické písně k rozjímání nebo
vdávání a ženění, což vše může doprovázet například
Skála
. Návrat
Romana Venclovského
, který spolu s
Pavlem Kopřivou
začínal před více než čtyřiceti lety hudební cestu, znamenal výrazné posílení i pohybové složky
vystoupení, což je vzhledem k jeho vynucené zdravotní pauze obdivuhodné.

Takže si posluchači i posluchačky užili charismatického projevu obou hlavních sólových
zpěváků i jejich hry na kytary a další hudební přístroje. Změna v rytmické sekci oproti
standardnímu obsazení byla vynucena zaneprázdněním standardních hráčů, ale hostující hráč
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na basovku Dalibor Dunovský a za bicími Pavel Bříza velmi dobře doplnili stabilní obsazení.
Své brňáky tedy Folk Team rozhodně nezklamal a mnohdy byl jistě koncert jen začátkem
hezkého konce dne.
Brněnský drak
se ve svém průjezdu letos rozhodně kulturně nenudí a jistě se bude těšit na další léto.
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