POPMUSEUM ZVE PO ROCE OPĚT NA CESTU ZA ZMIZELÝMI KLUBY
Po nečekaném úspěchu výstavy U NÁS VE SKLEPĚ (Pražské hudební kluby, bary a knajpy devadesátých
let) přichystalo pražské Popmuseum její pokračování. Tentokrát se vypravíme mimo Prahu. Výstava
s názvem SKLEPY PLNÉ HLUKU nabídne – slovy jejích autorů – „odlehčenou procházku českými,
moravskými a slezskými hudebními kluby 90. let od Klubíčka po Sebastian, resp. od Aše po
Jablunkov.“
Zde stručný výčet několika zařízení, na která dojde (slovem i obrazem): Vrtule i Vrtulník. Vagón i
Wagoon. Golem i Golet. Cihelna, Uhelna i Kotelna. Prádelna, jakož i Sauna. Šedá litina i Žlutý pes,
Černý pavouk i Černý velbloud. Tukan i Netopýr. Rokle i Rockle. Několik Sklepů.
„Hudební kluby mimo Prahu možná neměly takový věhlas a mediální odezvu, a dnes je neobestírá
takový mýtický opar“, míní tvůrci výstavy. „Jejich osudy jsou ale možná pestřejší a dramatičtější,
protože chléb provozovatele stánku alternativních hudebních žánrů na malém městě byl v mnohém
tvrdší než ten v metropoli.“
Taková výstava samozřejmě některé věci nevrátí a nevyvolá. Třeba podlahu ulepenou od vylitých
kelímkáčů, aroma módního baleného tabáku Drum nebo Javaanse Jongens či ušlechtilých travin před
klubem (a někdy i uvnitř). Může ale připomenout interiéry, kapely, postavy, hudbu, jakož i ducha a
atmosféru doby, která si zaslouží, aby se na ni vzpomínalo. Ne však s nostalgickým slzením nad časy,
kdy pamětníci měli spoustu času a schopnost pařit několik dní v kuse, a neměli nadváhu a závazky.
Spíše s cynickým úšklebkem, shovívavým úsměvem a historkami tak uvěřitelnými, jak jen téma a
fantazie vypravěče dovolí. Mladým návštěvníkům těch dnešních sklepů plných hluku pak může rozšířit
obzory, dát některé věci do souvislostí, některé skutečnosti objasnit, případně zamlžit.
Vernisáž výstavy proběhne 20. ledna 2016 od 18:30 v sídle Popmusea v pražském KC Kaštan. Potrvá
do soboty 2. dubna 2016.
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